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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 :

R
Roman Motkî
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014051
1111251910
00537
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ستان
باککووری کوردس

ژمارە2 :

Y
Yeşar Ke
emal
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014052
2322423710
00589
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس:

رۆمماننووس

ی کەس :پياووان
رەگەزی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
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نەتەوە:

کوررد

و ت:

ستان
باکوووری کوردس

ژمارە3 :

Z
Zinarê Xe
emo
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5141002347
76298
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ی کەس :پياووان
رەگەزی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
نەتەوە:

کور د

و ت:

باکوووری کوردستتان

ژمارە4 :

ئارا ئئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20520135212377
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان
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جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە5 :

ئارا عەلی کوڕەمارکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070921114391163
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە6 :

ئارارات ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012119462675124
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

113

ژمارە7 :

ئاراز وەھاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918530222105
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە8 :

ئاراز وەﯾسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011107343632669
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە9 :

ئاراس ئيلنجاغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509525073895
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وبەرھەمەکانم:
م
پووختەﯾەک دەرربارەی ژﯾان و
کاو س( ناسراووبە)ئاراس ئيللنجاغی).
نناوی تەواو )ئئاراس عومەرر فەتحو ال وەی
سنوری ک گە
دی)ئيلنجاغی گەورە(ی س
ی
(1976ی گوند
للەداﯾکبووی)6ق(ە.
ەوتی)تەقتەق
نە
).1998
1
شی جوگرافياا)-1997
ەددﯾن،کﯚليژی ئاداب ،بەش
ی
کﯚی سەالحە
ددەرچووی زانکی)ھەنگاو(ی لﯚکا ی
م بابەتی ڕۆژژنامەنوسيی لەب وکراوەی
(19ەوە ﯾەکەم
للەسا ی)999ناوچەی تەقتەق ب وکردۆتەوە.
ی
ستان
نی زەحمەتک شانی کوردس
ککﯚمەل ک الوانی
).2002-20
ەسا ی )001
ددەستەی نوووسەرانی ماننگنامەی)تەقتتەق(بووە ،لە).20
ی)002-2001
ی)ر گای کورد ستان(کارﯾکرردووە لەسا ی
لە ڕۆژنامەیسا ی)).2004
ق( بووە لە س
شنبيری تەقتەق
ناوەندی ڕۆشن
دەستەی دامەزر نەری)ناگنامەی)تاک((بووە.
 (2008سەرنوووسەری مانگ
(200ەوە تا )8
للە)04-12-24ستانی نوێ(بوووە.
من ری)کوردس
(2ەوە تا)(2011-9-28پەﯾام
للە)2008-8-1دﯾا(ساﯾتی ککوردی بووە.
ی)پيوکەی ميد
(20پەﯾامن ری
للە)011-2010وردستان(لقی سل مانی
ی
مەنوسانی کو
شداری )سەنندﯾکای ڕۆژنام
ئئەندامی بەشەلە)(2008ەووە تا ئەمرۆ.
ﯾە
ی دکتﯚر رەئووف(ە ،لە تەقتتەق لەسا ی )(2010ەوە.
ەی خ رخوازی
ئئەندامی)بنکەگە و ژەلەسا ی 2012ەوە.
ەی کﯚﯾەی ڕڕووناکبيری ە
ئئەندامی بنکەکە و(وەک ﯾارﯾﯾدەدەرو
ی)ئامادەﯾی تتەقتەقی ت ە
(20لەکارگ ری
200ەوە تا 011
لەسا ی)03کردووە.
ەر وەبەرکارﯾک
بە
ەت ک لەسەرر)ناحيەی
ی ھەول ر( بە نوسينی بابە
لە)ئەنسکلﯚﯚپ دﯾای شاریدارﯾکردووە .
ەقتەق(بەشد
تە
ساﯾکلﯚپيدﯾای کوردستان(ەو لەﯾەکەم کﯚﯚنفراسی کﯚﯚمەلە
ئئەندامی )کﯚﯚمەلەی ئينسھەول ر بەشدارربووە.
ە2012-12-15لەشاری ھە
لە
ێ،
لەڕۆژنامەوب وکراوەکانی )ھەنگاو ،تەققتەق ،ھامووون ،خەرمان ،تەقتەقی نوێی ،ساﯾتی پيووکەی ميدﯾا،گگﯚﭬاری
ستان ،رزگاری
ستانی نوێ ،ڕ گای کوردس
ئاامانج ،کوردس
ی ب وکردۆتەووە.
ی جﯚراوجﯚری
ککەکﯚن( بابەتی
ﯾەتی ﯾە.
ی
ن(مامﯚستای کﯚمە
ی
ەرەتی ئ واران
ەشخە ی بنە
ئ ستا لە خوو ندنگەی )مەلەب وکراوەککانی نوسەر:چووک ،2007 ،ل کﯚلينەوە.
ەلکەز ﯾنەی کەنارز ی بچ
1-تەقتەق ،پەەی)کەمال( للەشاری سل مانی –تيراژ 500دانەلە ددوو تو ی
ەماﯾسی  2007لەچاپخانە
لە
ﯾەکەم بالوکردۆتەووە)م ژووﯾی و سياسی و
م
نيوفولسکاب ،چاپی
283الپەرەی ني
3
ککﯚمەالﯾەتيە)
ەڕی مەزنيدا ،2012 ،ل کﯚ ينەوە.لە دوو تو ی 164الپپەرەی
2حاجی ،کرممانج ک لەوپە
2جی و
لە تيرەی حاج
ەمال -سل ماانی تيراژ1000دانە باس ە
نييو ئەی فﯚرە،چاپخانەی کە
دەمەتەق ی ن وان
ق
بەحاجی و
ی
ی و زولمی دەەربەندی و کﯚﯚﯾيەکان سەببارەت
ناازناوی حاجی
سەر حاجی)ککە حاجی ناززناوی کﯚﯾی ننەبووە بﯚی دانراوە
ھەند ک ڕۆژناممەنوسە لەس
ھ
گﯚرقەرەجيە)
ە
ی نيە بە کو))زەنگەنەﯾی و
ککەحاجی دەرببەندی و کﯚﯾی
رۆﭬدۆستانەی ،2012کەس
ی
ھە و ستی مر
ف ژﯾان وکاروھ
3کەساﯾەتی دکتﯚر رەئوف
3ساﯾەتی.
ەت بە کەساﯾەتی دکتﯚر ررەئوفی
100دانە ،تاﯾبە
چاپی ﯾەکەم -چاپخانەی ککەمال-تيراژ00
چ
ی ک خوا رەشييدی تەقتەقە ،سەبارەت ببەباﯾەخدانی بە
عەزﯾزی کوری
ککوری ک خوا ع
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ھاندانی خو ندن و خەالتی ساالنەی دکتﯚر رەئوف بﯚ خو ندکارە سەرکەوتووەکان و
بنکە خ رخوازﯾيەکەی.
4پارتيزانەکانی کەرکوک ،2012 ،بەدواداچون وبيرەوەری .چاپی ﯾەکەم ،چاپخانەیکەمال-تيراژ1000دانە-سل مانی-لەدوو تو ی 264الپەرەی نيو ئەی فﯚر ،تاﯾبەت بە
پارتيزانەکانی سنوری پار زگای کەرکوک 1990-1988
5ساتوقە  ،ھەر می ئيدۆ،2013،سەردانی مەﯾدانی و ڕاپﯚرتی ڕۆژنامەنوسی،چاپخانەی کەمال-سل مانی -چاپی ﯾەکەم -تيراژ500دانە،دووتو ی 166الپەرەی نيو
ئەی فﯚر ،باس لە شو نەواری قەالی ساتوقەال دەکات و نوسينەوەی م ژووی
بەدەستھاتووی ساتوقەالﯾە کە ھيچی کەمتر نيە لەشارە م ژووﯾيەکانی)لەگش و ئور
و ئوما وئاشور و بابل( ع راق
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ئاراس ئيلنجاغی( سەبارەت بە
)ئاراس ئيلنجاغی( لە22:56:58 2013-12-17 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە10 :

ئاراس بەکر ھەالج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031210135782545
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە11 :

س جەواد
ئاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7092208557
71921
رۆژنامەنووس
س
عير ،ميدياکار و
نوووسەر ،شاع
@(arasss.martine
@yahoo.com
دﯾا لەالﯾەن )m
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
16:03:28 2012-11
سەبارەت بە ))ئاراس جەوادد( لە1 -17 :
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە12 :

ەعروف
وسمان مە
س حەمە ئەمين عو
ئاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71346
مەنووس
رۆژنامە
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە13 :

مان
س عوسما
ئاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291123036
60793
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە14 :

عەبدو
س عەزﯾز ع
ئاراس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0309143056
63844
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خو ندنی سەررەتاﯾی لە )دەەربەندﯾخان( و
ەداﯾکبووە .خ
ەسل مانی لە
سا ی 1962لە
س
مانی تەواوکرردووە .سا ی -1986
نااوەندی لە )ئاازادی( و ئاما دەﯾی لە )ئەزمەر( لەسل م
ئاستی )زۆرباش( و سا ی 1994
ی
ﯾەکەم و بە
م
ەپلەی
ی پزﯾشکی بە
 1987کﯚل جی
7
يق( و
ەفتادا لەگەل )فاروق رەفيق
ھەناوﯾدا تەواوککردووە .لە ناوەڕاستی حە
دکتﯚرای لە ھە
الکی قوتابخاننەکاندا
شانﯚﯾيان لەچاال
خو ندکار کی تردا کاری شا
ە( و چەند خ
)ئئاشتی حەمە
بەناوی )ن ە( لە ررۆژنامەی ھاووکاری دا
ی
شيعری
ەکەم پارچەش
سا ی 1977ﯾە
ەنجامداوە .س
ئە
رۆژی کوردستان ،رۆشنبيری نووێ ،ئاسﯚ ،پااشکﯚی
ب وبﯚتەوە .لە الپەڕەکانی )بەﯾان ،ی
داشيعری
ی
ی کر کار ،کارروان و ئەدەب و ھونەری ککوردستانی نووێ(
ع راق ،رەنجی
ئەدەبييەکانی ئەو رۆژگاراانەدا بەشدارری
ی
ب وکردۆتەوە .لە زۆربەی ککﯚڕ و م زگردە
.20
ەچاپداوە 009
سرەت(ەوە لە
ککردووە .لەسلل مانی دﯾوان ککی شيعری بەناوی )حەس
سل مانييە.
ئ ستابەپلەی پرۆفيسﯚری ﯾارﯾدەدەر راگگری کﯚل جی پزﯾشکی س
سەبارەت
مەر کاکی( س
)د شادی عوم
ت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ە )ئاراس عەزﯾز عەبدو ( لە2010-3-9 :
14:26:43
1
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە15 :

س فەتاح
ئاراس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1008145359
99896
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نووسەر و رووناکبير
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە16 :

ق زەﯾنەڵ
س فەرﯾق
ئاراس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1128185120
02723
کاروباری خو ندکاران.
ی
مانی بﯚ
سەرۆکی زانکﯚﯚی سل ی
ﯾاارﯾدەدەری س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە17 :

فی
س مەسيف
ئاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5162058085
58018
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

ھەوول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە18 :

ەھا
ئەحمەد تە
س نوری ئە
ئاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1191022316
63894
ە گەنامەی ئە مانی  :ئاراس معروف
نااو بەپ ی بە
حمەد تەھا
ئاراس نوری ئەح
ە گەنامەی ع راقی  :س
نااو بەپ ی بە
ک بون : 1954
سا ی لەداﯾک
س
ک بون  :سل مانی
شو نی لەداﯾک
ش
شو نی ژﯾان  :سل مانی  ،بەغداد ،زارببروﯾکن ئە ماننيا
ش
جيا
بااری خ زان  :ج
ی
چ  -النە و کانی
منداڵ  :دو کچ
م
 : 1961 – 19سەرەتاﯾی لە
قوتابخانە 968
قو
ەبەغداو سل مانی
ەغداو سل مانی
ئامادەﯾی لەبە
1ناوەندی و ئا
1969 – 1974
4
کردووە
ە
ی زانستی( تەواو
شەشی ئاماددەﯾی ) بەشی
ش
چاندی روەک لە زاننکﯚی
ی
 19بەشی زاانستی کشتتوکاڵ/
خو ندنی با 978 - 1975 :
خ
سل مانی
س
ەواو کردنی ززانکﯚ بەپلەی بەکالﯚرﯾﯚس لە زانستی کشتوکاڵ
تە
)مادەی پار زەری روەک( لەسەر بەروبومی
ی
باابەتی کاری ددﯾبلﯚم .کارﯾگگەری
گگەنمەشامی.
وان کلتورەکاندا بﯚ چارەسەرری
1خولی راھ ناان لە بواری نناوبژی لەن ن
1999 - 2000
0
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گيروگرفتەکان.
خولی بەردەوام  :مافی کارگ ی – ئيداری -و ما گ ی( ،ﯾاسای بنەڕەتی ،ﯾاسای
مافی مانەوە( أقامه( ،ﯾاسای پەنابەری ،خولی کﯚمپيوتەر.....ھتد
ڕەوتی پيشە  1981 – 1979 :ئەندازﯾاری کشتوکاڵ لەدائيرەی زەراعە لە سل مانی
1987 – 1990پەﯾماننامەی کار لە زاربروﯾکن
 1990دامەزران وەکو کارمەندی حکومی لە وەزارەتی ئابوریئەرکەکانم لە وەزارەتی ئابوری :
1راو ژکاری و بەڕ وە بردن و رونکردنەوەی کاروباری بنەڕەتی لە بوارەکانی:*بەپيتی خاک و ک نی زەوی
*ش وازی نوێ و جياواز لە کشتوکا دا
*ش وازی نوێ و جياواز لە بەرھەم ھ ناندا
*چاندنی روەک و پاراستنی
2ل کﯚ ينەوە و ھە سەنگاندنی دۆکﯚم نت ) بە گە( دەربارەی ش وەی خەرج کردن وبەکار ھ نانی ﯾارمەتی داراﯾی کەدراوە لە چوارچ وەی بەرنامەی کاروباری کﯚمە ﯾەتی
وباشترکردنی ستراکچەری کشتوکاڵ لەﯾەک تی ئەوروپا .سەربەخﯚ ئەم کارانەم
کردوەو دۆکﯚمينتی پ وﯾستم بﯚ بەکار ھ ناوە.
1994نەق کرام بﯚ وەزارەتی " ژﯾنگە ،ووزە  ،ھاتوچﯚ" بە ھەمان ئەرک و بەرپرسيارﯾە
وە وەک لە خا ی  2دا
1997بەھﯚی چاالکی سياسی وکﯚمە ﯾەتيمەوە نەق بووم بﯚ وەزارەتی" کار،
تەندروستی ،وکﯚمە ﯾەتی و ژنان"
بﯚ بواری الوان و خ زان.
ئەرک و بەرپرسيارﯾم لەم بوارەدا برﯾتی بوە لەچاالکی دژی رەگەزپەرستی و
پەروەردەی سياسی لەچوار چ وەی کارو باری الوان و ﯾارمەتی دانيان ،ھەروەھا
چاالکی لە بواری  ،جيھانی س ھەم  .وەﯾارمەتی دانی ئاوەدانکردنەوە.
2003گواستنەوەی کارم بﯚ وەزارەتی ناوخﯚ و وەرزش.
ئەرک وبەرپرسيارﯾم لە سا ی  2003بەدواوە:
1راو ژکاری وەزارەتی ناوخﯚ بﯚ کاروباری پەنابەری وج گيرکردنی پەنابەران وروونکردنەوەی پرسيارە بنەڕەتيەکانی ئەم بوارە و داڕشتن و بەڕ وەبردنی بەرنامەی
کارو ل کﯚ ينەوە لە دﯾاردەی ماف خوراوی بەھﯚی جياوازی رەگەزو دﯾنەوە .سەرەڕای
ئەم ھەنگاو وبەرنامانەش راو ژﯾی لە بواری دﯾالﯚگ لەن وان کلتورەکاندا.
2- 2005/ 2006بەرھەم ھ نانی ﯾەکەم کﯚنس پتی ) بەرنامەی کار( بﯚ ج گيرکردنی
پەنابەران و کﯚچبەران لە ھەر می زارالند  /ئە مانيا. Saarland
داڕشتنی بناغەی ﯾارمەتی دان بﯚ ژنان و خ زان.
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3پيادەکردن و خستنەکاری کﯚنس پتی ج گيرکردنی کؤچبەران.4مامﯚستا لە قوتابخانەی با ی راھ نانی پﯚليس ،بەشی چارەسەرکردنی گرفتین وان کلتورەکان.
5- 2007 / 2008نﯚ نەری ھەر می زارالند و ئەو ھەر مە ئە مانيانەی کە لە الﯾەن
پارتی
ە وە بەڕ وە دەبر ن لە بەرھەم ھ نان و داڕشتنی پالنی ج گيرکردنی پەنابەران و
کﯚچبەرانی)(C D U
حکومەتی ئە مانيدا .
6بەشداری کردن لە کﯚنگر سە تاﯾبەتمەندەکان لەئاستی ھەر م و سەرتاسەریئ مانياو ﯾەک تی ئەوروپا.
بە ھﯚی گﯚڕانی حکومەتی ھەر می زارالند ،ئەرکەکانی وەزارەتەکان گﯚڕران .ئەرکو
بەرپرسيارﯾم زﯾادبوو و بەشی راو شکاری سەبارەت بە دژە راسيسم لە ن وان گەنجان
و نەھ شتنی دروستبوونی ب ئيشوکاری چووە سەر.
لە سا ی  2009ھەتا ئەم ۆ لە وەزارەتی کاروبار ،خ زان ،کﯚمە ﯾەتی ،خﯚپاراستن و
وەرزش.
ڕەوتی بەرپرسياری و کاروباری سياسی لە ئە مانيا:
1981بەج ھ شتنی ع راق لەبەر ھﯚکاری سياسی و داواکردنی مافی پەنابەری
لە ئە مانيا.
1987وەرگرتنی مافی پەنابەری سياسی بەپ ی ب گەی  16لە ﯾاسای بنەڕەتی
پەنابەر تيدا.
1988وەرگرتنی ناسنامەی) جنسيەی( ئە مانی.

چاالکی سياسی بﯚ کوردستان لە :2009 – 1981
1بەشداری کردن لە خﯚپيشاندانە سياسيەکان لە ناوەوە و دەرەوەی ئە مانيا بﯚناساندنی دۆزی کورد له
لە ئاستی ئەوروپادا .
2پشتگيری لەپرسياری کوردی لە کﯚمە گای ئە مانيدا ،ووتەو گوفتار لەچاالکيەکانیبە ﯾادھ نانەوەی ئەنفال ،گ انی سيمينار لە باخچەی مندا ن ،قوتابخانە ،زانکﯚی
بەرلين و الﯾپسيگ،لە کەنيسەو الی پارتە سياسيەکان.
3بەشداری کردن لە گفتوگﯚی گشتيدا لەگەڵ م دﯾا ) صحافە)4چاوپ کەوتن و ل دوان لە ميدﯾا و تيﭭيەکانی ئە مانيا و کوردستان دەربارەی دۆزینەتەوەﯾی کوردی
5- 2007 / 2008نﯚ نەری ھەر می زارالند و ھەر مە ئە مانيانەﯾەکانی لە الﯾەن پارتی
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بەرھەمھ نان و داڕشتتنی پالن کی گشتی
ھ
ن ،بﯚ
ەڕ وە دەبر ،
ەسيحيەوە بە
د مﯚکراتی مە
ەنابەران و کﯚﯚچبەرانی لە ئە مانيا.
ج گيرکردن و گگونجاندنی پە
ساﯾت و رۆژناممەکانا نووسيينگەل کی بەررچاوی ب و کرردۆتەوە.
لە گﯚﭬار و سجﯚرەکانە ،بﯚ ببردنە پ شەوەەی کﯚمە ی
الکيە جﯚربەج
ەردەوامی چاال
تاا ئ ستاش بە
گای کوردی
ەنەکانی تری ژﯾاری.
سياسی و الﯾە
ە ﯾەتی و سي
ە رووی کﯚمە
لە
ەھا( سەبارەت بە )ژﯾان و
نوری ئەحمەد تە
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )ئاراس ی
س
2012-09
ی( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 0 -11
ککارنامەی خﯚی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە19 :

ب
س وەھاب
ئاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4031206593
30801
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

124

ژمارە20 :

ر
م ئەبوبەکر
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8301319266
60819
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە21 :

م ئەحمەد محەمەد حەسەن
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71244
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە22 :

م بﯚگدی
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2232245097
74442
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە23 :

ئارام جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030916282682519
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە24 :

ئارام جەالل حەسەن ھەمەوەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040422072121541
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە25 :

وەليد
مەحمود و
م حس ن م
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71262
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە26 :

ن
م حەسەن
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2201944568
80644
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە27 :

سا ح
م حەمە س
ئارام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1107000732
22507
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە28 :

م داود
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2271623112
20060
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە29 :

م رەفعەت
ئارام
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3281556432
22494
بووە .
سەر بە پار زگای سل مانی لەداﯾک ە
ی رانييەی س
 19لە دەﭬەری
ە سالی 967
لە
زانکﯚی بەغدا
ی
دازەی
نەوتی کﯚليژی ئەند
ی
سی لە ئەندازﯾاری
 19بەکالەرﯾﯚس
ە سا ی 992
لە
زانکﯚی ساوس
ی
ەکانی
ستەرە لە بوارری پ وەندﯾيە ن ودەو ەتييە
ەواو کردووە .ھە گری ماس
تە
بەشی سياسەت لە کﯚليژی زانستە
ی
ەوستراليا و ئ ستاش خو نکاری دکتﯚراﯾە لە
ئە
ککﯚمە ﯾەتييەککانی زانکﯚی ئەدەالﯾدی ئووستراليا.
سياسی و
ی
ھەشتاکانەوەە لەتەمەنی ھەرزەکارﯾيەووە ت کە ی کااری
ە سەرەتای ھ
لە
سەربەخﯚﯾی کوردستان و عەدالەتی
ی
ە بووە لەپ ناو
ەو سەردەمە
ر کخراوەﯾی ئە
ەکوردستاندا ت کﯚشاوە .
ککﯚمە ﯾەتی لە
ی دەرھەق ە
ککﯚمە ک بابەتتی ئەکادﯾمی
بە ک شەی کوورد لەژۆرنا ە ئەکادﯾميەکاننی
ەتی
ەکيشی دەرببارەی سياسە
ی بالوکردۆتەووە .ناميلکەﯾە
جيھانی بە زممانی ئينگليزی
ج
ەسەر مەسەلە
شيعەکان دەررھەق بە کەررکوک و فيدرا ی و دەﯾان ووتاری تری لە
ش
ی کوردستان بەزمانی کورردی ب وکردۆۆتەوە.
سياسييەکانی
س
ھەند ک لە بابەتەکانی بە زمانی ئينگلييزی:
ھ
divlttr
dependent K
Kurdish state
e achievable
e
or merely a Kurdiish dream?’ ،1- ‘An ind
Fall ،no. 3 ،vol. 32 ،Politica
al and Econo
omic Studiees ،The Jourrnal of Socia
al
pp. 267
7-304; ،2007
7
Middle
M
East Review
R
of ،2- ‘US Kurd
dish relation s in post- in
nvasion Iraq
’q
pp
p. 79-89; ،no. 4 ،vol. 1
11 ،Internattional Affairs
،3- ‘Kiirkuk: The central
c
issue
e of Kurdish politics and
d Iraq’s kno
otty problem
’m
pp. 25
51-266. ،no
o. 2 ،vol. 28 ،Journal off Muslim Min
nority Affairs
،4- Th
he Kurds in post-invasio
on Iraq: the
e Myth of Reebuilding the Iraqi state
e
No. 4 : ،vol. 33 ،JS
SPES،Politica
al and Econo
omic Studiees ،The Jourrnal of Socia
al
pp: 405-425
5
enddivlttr
ت( سەبارەت ببە )ئارام
دﯾا لەالﯾەن )ئئارام رەفعەت
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
4:43:1
رەەفعەت( لە11 2011-4-2 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر
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ژمارە30 :

م زامدار
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1251134473
33019
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە31 :

م سدﯾق
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12110420410798
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە32 :

م شوانی
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1252246447
75325
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...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە33 :

حەمەد
م ش خ مح
ئارام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0217224852
23493
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
ری◌ً َ◌کخ
ی
مرۆڤ بە
ڤ
وانەی مافی
ی
ی پ ۆچەی زﯾاددکردنی
سەرپەرشتی
س
خراوی
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
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە34 :

ن
م عوسمان
ئارام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0803104907
74623
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە35 :

سەعيد کەرﯾم
م عەلی س
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71212
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە36 :

ﭭارا
م غەمبار  -ئارام گيﭭ
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1111629226
63781
ئەکتەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

ەر
ئەکتە

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە37 :

م قادر
ئارام
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8123015454
48950
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جە تەواو
شاری ھە ەبج
مادەﯾی لە ش
ەرەتاﯾی و ئام
سا ی  1965لە داﯾکبووە ،خو ندنی سە
س
بەکاری سياسی کردووە ،سا ی  1986لە ززانکﯚی
ی
ککردووە ،لەساالی  1981دەەستی
ت ،بەشی باﯾللﯚجی وەرگيرراوە ،بە تﯚمەتتی کاری سيياسی لە
موس لە کﯚل جی زانست
م
کﯚی
جی ﯾاسای زانک
بەکالﯚرﯾﯚسی لە کﯚل ی
ی
وانامەی
ی
 20ب
زانکﯚ دەرکراوەە .سا ی 007
سل مانی بەدەستھ ناوە و ئ ستا
شانشينی ﯾەککگرتووی
قوتابی ماستەری ﯾاساﯾە لە ش
ی
س
ەڕﯾتانيا".
بە
ەندامی پەڕ ەمان و
سی کﯚمە ی ئيسالمی کووردستانە ،ئە
ەندامی مەکتتەبی سياس
ئە
مانی کوردستاان.
می کوردستانە لە پەڕ ەما
سەرۆکی فراککسيﯚنی کﯚممە ی ئيسالم
س
بﯚﯚ پەﯾوەندﯾکرددن:
@mailto::aramqadir
@yahoo.com
m
00
مﯚباﯾل09647702179091 :
م
: http://www.
h
و بساﯾت.aramqadir.ccom
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئيسالمی
ی سياسی

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتارر

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە38 :

م قادری
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3031143273
30204
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە39 :

د
م محەمەد
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5192200105
58064
سەرنووسەری گﯚﭬااری ھﯚنيا
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە40 :

ەمەد
م مەال محە
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5300915186
60128
ی ھﯚنيا
سەری گﯚﭬاری
سەرنوس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس
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ژمارە41 :

م نەجم
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3160947593
34071
یKNN
ی تەلەفزﯾﯚنی
پەﯾامن ری
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە42 :

فەالح
م کاکەی ف
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12616353810888
چيرۆکنوووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

چيرۆۆکنووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
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ژمارە43 :

ی
م کەرکوکی
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4202125175
56786
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

کەرککوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە44 :

م ﯾاسين
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2282208276
63568
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان
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ژمارە45 :

ئاران زاگرۆسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109121528158
ناوی سەباح محەمەد عەبدو ﯾە 1962 ،لەشاری کەرکوک لەگەڕەکی رەحيماوە لەداﯾکبووه .بەھﯚی
باری کﯚمە ﯾەتی و رامياری ئەو سەردەمە نەﯾتوانيوە خو ندن تەواو بکات.
لە سا ی  1989ناميلکەﯾەکی بەناوی )نا ەی من و فرميسکی چاوانی نەسرﯾن( وە ب و کردۆتەوه.
لە سا ی  1996ناميلکەﯾەکی تری بەناوی )پەﯾامی ھەست(وە بەچاپ گەﯾاندووه.
لە سا ی  1991گەﯾشتﯚتە و تی نەروﯾج و ئ ستاش نيشتەج ی ئەو و تەﯾە .لەزۆربەی گﯚﭬار و
رۆژنامەکاندا بەرھەمی ب وکردوەتەوە ،جگەلەزمانی داﯾک زمانی عەرەبی و فارسی و نەروﯾجی و
کەم کيش ئينگليزی دەزان ت .لەبوواری مﯚسيقاش ئام ری با ەبان و زوڕنا و دوزەلە و شمشاڵ و
سەکسيفﯚ ن دەزان ت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە46 :

ئاراکﯚ خەﯾا ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110615462673602
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

ژمارە47 :

شەﭬ
ئارش

سکان
ئﯚس

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0730092703
34588
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە48 :

ی ئاغﯚک
ئاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
20716221114223
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە49 :

ر
ی ئەبوبەکر
ئاری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0622092519
94474
سل مانی
 197لە گەڕەککی سەرکار ززی شاری س
نوووسەر و رۆژننامە نووس ،للە سا ی 76
ەداﯾک بووە.
لە
مەوانی کردوووە
ماوەی  2000ەوە دەستی بە نووسين و کاری رۆژنام
م
ھاو تييەوە ،وە
ە سەرەتای ددامەزراندنی ررۆژنامەی و
ەﯾامن ری ھاوو تی بووە لە
پە
سەرەکی بووەە.
ھاوکار کی س
ھ
الوەی  10سا ە لە دانيمار ک دەژی ،تو ژەری کﯚمە ﯾەتييە لە داننيمارک
ال
رۆژنامە و نم نم دا
ە
رۆژنامەکانی ھاو تی ،ئاو نە،
ی
ە ئيستادا وتاار و بابەت لە
لە
الودەکاتەوە
بال
نم بە ناوی "کﯚﯚد"
ەﯾەکی ھەفتتانەﯾە لە رۆژننامەی نم م
خاوەنی گﯚشە
خ
سەبارەت بە )ئاری ئە
ت
دﯾا لەالﯾەن )(Arii
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ەبوبەکر(
4:21:38 20
ە010-8-21 :
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە50 :

ن خەﯾات
ی عوسمان
ئاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091547372
22080
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە51 :

ەتيف
ی عەبدوللە
ئاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202207207
72330
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان
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ژمارە52 :

غی
ی قەرەداغی
ئاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8161453206
68782
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

تيرۆررکراو

ژمارە53 :

ف عەزﯾز
ی مەعروف
ئاری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127232205
52707
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە54 :

عارف
ن ئوم د ع
ئارﯾان
142

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
بارودۆخی
ی
ەھﯚی نالەبارری
 ،199بەالم بە
م لە سالی 97
خوﯾندنەکەم گگواستەوە
شەری ناوخﯚوەە ،نەمتوانی لەو بوارە بەرردەوام بم و خ
سياسی و ش
س
ەروەردەی
ی
کﯚليژی پ
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
سليمانی پيبەخشرا للە سالی 999
ی
ەشی زانستتی بيرکاری ،لە
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
سﯚ جەباری نوووسەرو رۆژنام
ە مەحمودی پارﯾزەرو ئاس
ھەر لە  2003لەگەل ئامينە
ھ
مەنوس و
کخراوەﯾی
کرد بە کاری رﯾک
خراوەکەﯾە ،ددەستمان د
ئاارام جەمال ککە ئيستا بەر ﯾوەبەری رﯾکخ
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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 :ک .باشوور

ژمارە55 :

ئارﯾان ئيبراھيم شەوکەت
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272312492704

144

سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە56 :

کر
ن ئەبوبەک
ئارﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3191059152
21762
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە57 :

ەﯾی
ن دەرگە ە
ئارﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1201213513
32867
ﯾەکەم جار لە )رۆژناامەی
م
مەوانی کردوووە ،بﯚ
ە کاری رۆژنام
20دەستی بە
ە سا ی 006
لە
ەو رۆژنامەﯾە
ستاﯾش ھەر لە
ھەول ر( دەستتی بە کاری رۆژنامەوانی کردووە ،ئيس
ھ
ەالپەرەی
ەول ر ،بﯚ ماوەەی  2ساڵ لە
الپەرەی ھونەری ھە
ی
ن لە
گە لە کارکردن
ەردەوامە ،جگ
بە
من ر کاری
ھەول ر وەکو پەﯾام
ل
ھەمەرەنگ و کﯚمە ﯾەتی و سياﯾەتی ناوەخﯚ لە رۆژژنامەی
ھ
ککردووە.
ی ﭬی
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تی
س

145

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە58 :

ح
مين فەتاح
ن کامل ام
ئارﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71344
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە59 :

ەد
ما محەمە
ئارﯾتم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3242036008
80073
دی بە پرس و ک شە
مەدەنی و سياسييە کە لە پ وەند
ی
نووسەر ،رۆژناممەنوس ،چاالککی
ەدەنييەکانی کوردستان و رۆژھە تی ن وەڕاست وتتار و بابەت و
سياسی و مە
س
راپﯚرتی لەو پ وەندﯾﯾانەدا ب و
ی
ل کﯚ ينەوە دەککات ،ناوبراو تتاکوو ئيستا ددەﯾان وتار ،باببەت و
ستانە.
رۆژھە تی کوردس
ە
ستيی
ەندامی سەرکرداﯾەتی پارتی سەربەس
ککردووەتەوە .ئە
تااکو ئيستا وەک نوسەری چەندﯾن رۆژناامە و ما پەڕ و گﯚﭬار و بالﭬﭬﯚک وتار و باببەتی
نووسييوە.
چاالکە و
سياسی و ھزری چ
ی
ئاارﯾتما موحەمممەدی لە بواارە جياوازەکاننی کﯚمە ﯾەتی و
ەبەر دەست دان.
ھەمەکانی لە
نووسين و بەرھ
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سەر بە
19ی زاﯾينی للە ﯾەک ک لە ناوچەکانی س
2ی  1ی 986
ئاارﯾتما موحەمممەدی لە 20
شاری جوان ۆ لە پار زگای کرماشان لە رۆژھە تی ککوردستان لە داﯾکبووە.
ش
ژﯾان بە سەر دەببات .لە
ژە و لە دەرەوەەی و ت ن
ە دانيشتوی و تی نﯚرو ە
نااوبراو ھەنوکە
سييەکاندا
لە کاﯾە سياس
اساﯾەتييەکی سياسی ە
ی
جوگرافی سيااسيدا شارەززاﯾە و وەک کا
ج
دەور دەگ ت.
ما
شيال( سەباررەت بە )ئارﯾتم
ت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ش
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
9:42:12
محەمەد( لە2 2013-5-2 :
م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە60 :

ئار ز ئەندەرﯾارری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8052249236
60560
سنە لە رۆژھە ت.
 1شاری نە
ی سا ی 1976
ە داﯾک بووی
لە
ەنووس.
سی و رۆژنامە
چاالکی سياس
چ
نوووسينی وتارری سياسی  ،م ژووﯾی ،و ژەﯾی ،ل کﯚ يينەوەﯾی.
ی ئالفا ب تی کوردی".
نوووسينی ک تببی" ف ربوونی
دﯾا لەالﯾەن )ئئار ز( سەبارەەت بە )ئار ز
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
21:44:42 2
ە2011-8-5 :
ەندەرﯾاری( لە
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر
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شارەکان:
ش

سنە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە61 :

حس ن
ئار ز سمکﯚ ح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0517163448
84256
 19لە ھەول ر لە داﯾکبووە.
ە سا ی 987
لە
سا و
دەرچووی کﯚل ژی ﯾاس
ی
کردووە و،
ە
نی لە ھەول ر تەواو
گگشت قﯚناغەکانی خو ندنی
حەددﯾنە.
ی ﯾاسای زاننکﯚی سە ح
رامياری بەشی
ەی "ژﯾانی نووێ"ﯾە ،کە تاﯾﯾبەتە بە خو نندکاران و
ەرانی رۆژنامە
ستەی نووسە
ەندامی دەس
ئە
چ ت.
مانی دەردەچ
الوان لە سل م
ال
ەدەبی و سيياسيی لە گﯚﯚﭬار و
جﯚراو جﯚری ئە
سەرباری ب ووکردنەوەی وتتار گەل کی ج
س
چاپ.
شيعر کيشی ئامادەﯾە بﯚ چ
ﯾتەکاندا ،کﯚش
رۆۆژنامە و ساﯾت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە62 :

ی
قەرەداغی
حەسيب ق
ئازا ح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0415140442
21716
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 1960/5/16لە
سراوە ،لە 1
عەليکە بە ئاززا حەسيب ققەرەداغی ناس
ئاازا حەسيب ع
باوکی س
ی
کھ ناوە و
شاری سل ماننی لە داﯾکبوووەو ژﯾانی ھاوسەری پ ھ
سەرچناری ش
س
مندا ە.
م
سرﯾە کﯚل ژی کارگ ی و ئاببووری تەواو ککردووە.
1980 -1979لە موستەنس
9
تابی
ەواو کردووە ،ئ ستاش قوتا
سە حەدﯾنی تە
ی زانکﯚی ە
2006بەشی کﯚمە ناسی
6
ماست رە لە کﯚﯚمە ناسی.
م
ستانە.
راگەﯾاندنی پارتی دﯾموکراتی کوردس
ی
ی
ەندامی مەکتتەبی ناوەندی
ئە
پەڕی دەنگەکان
ی
بەرزنجی  -ما
ی
سﯚران عەزﯾز و ھيوا
سەرچاوە :سﯚ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە63 :

کەرﯾم
ئازا ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5102124577
78616
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە64 :

ئازا ﯾﯾوسف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5181453437
78541
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە65 :

د ئيبراھيم ئەحمەد
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2022254137
74109
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە66 :

د ئەحمەد
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01921053010169
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نوووسەر و ھﯚززانەوان
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە67 :

د ئەحمەد ئەسوەد
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1151405443
32760
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە68 :

ی
د بەرزنجی
ئازاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09021026419312
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ئاازاد عەبدول ممحەمەد بەرززنجی .
شاری سل ماننييە .
ەداﯾکبووی ش
لە
ە لە شانﯚدا .
خاوەنی ب وانامەی دﯾپلﯚمە
خ
خاوەنی ب وانامەی بەکالﯚررﯾﯚسە لە زمان و ئەدەبی ئينگليزﯾدا .
خ
ەرەبی و کورددی( دەئاخﭭ ت و دەنووس ت و
ە زمانەکانی )ئينگليزی و فارسی و عە
بە
وەردەگ ت .
ەوە تا ئ ستا لە چەندﯾن رۆژنامە و گﯚﭬااردا بابەتی ب و کردۆتەوە .
ە ھەشتاکانە
لە
ينەوەی
ە بوارەکانی :فەلسەفە ،ففيکر ،رۆمان ،باس و ل کﯚ ين
ە  40کت بە لە
خاوەنی پتر لە
خ
گليزی و
مانەکانی ئينگ
کی زۆرﯾان وەررگ انن لە زم
ەدەبی وڕەخننەﯾی و ھتد .. .کە بەش ک
ئە
بەش کيشيان نوووسينن .
فارسی و عەررەبييەوە بﯚ ککوردی و ش
فا
ﯾا ئەندامی دەەستەی
وەبەری نووسين ا
ی
ی و رۆشنبيرﯾﯾدا بەڕ
ە چەندﯾن گﯚﯚﭬاری ئەدەبی
لە
نوووسين بووە .
سەردەم بووە للە
ھەر لە سەرەەتاوە لە دامەززر نەرانی دەزگای چاپ و پەخشی س
ھ
ەنی ئەو دەزگگاﯾەﯾە و سەررپەرشتياری گگشتيی
ستاش ئەنداممی ئەنجومە
سل مانی وئ س
س
ەکانی سەرددەمە .
زننجيرەی کت بە
نامەنووسانی جيھانە .
ی
ەندامی فيدرراسيﯚنی رۆژن
ئە
چاپ و ب وکردنەووەدا ھەﯾە .
ی کاری پ
ەزموون کی ددر ژی لە بواری
ئە
ککت بە چاپکراوەەکانی :
20
ھەشتەم 009
 199چاپی ھ
چاوەکانی )ڕۆمان( بوزورگ عەلەوی چاپپی ﯾەکەم 97
چ
باخ چاپی س ييەم
نەورەس )کورتە رۆماان( رﯾچارد خ
س
سانی
س>")'جﯚناس
سانی نەورەس
س
2007
7
2010
چيرۆکی جيھانی( چ 1997 1چ0 2
ی
چکﯚلەکاندا )کوورتە
خەون ک لە و تی پياوە بچ
خ
ەناوی ژﯾانەوەە)وتار و ل کﯚ يينەوە و گفتوگﯚ(ئەرﯾک فرۆۆم چ 1998 1چ2004 3
بە
2010
2
 199چ2
)لەگەڵ رﯾبوار سيوەەﯾليدا( چ99 1
ڵ
پييدرۆ پارامﯚ )ڕڕۆمان( خوان رۆلفﯚ
 200چ2
باسی فيکری وئەددەبی( چ01 1
ی
ی و ئەدەبی ))وتار و
ەﯾەکی فيکری
چەند و ستگە
چ
2006
6
2001
2
دا محەمەد نوورەدﯾن
توورکيا لە سەرردەمی گﯚڕاند
سەفی و ئەددەبی( 2001
ەگەڵ ئەق ی خﯚرئاوادا )گگفتوگﯚی فەلس
لە
نييچە پﯚڵ ستررات رن 2001
فروغ فەڕوخزاد چ 2002 1چ2009 2
غ
سارددا ژﯾان و شيعری
م وەرز کی س
ژنن لەبەردەم
20
سترات رن 002
سارتەر پﯚڵ س
س
مﯚد رنەکان )ووتار و باسی فيکری و ئەدەبی( رامين جەھانبەگلو چ 2003 1چ2009 2
م
200
ککيرکەگﯚر پﯚڵ سترات رن 03
سيناکيس 04
ﯾﯚرگﯚس ستاس
ککازانتزاکيس ﯾﯚ
200
لەگەڵ ئاوات
ڵ
ەدەبی( بە ھااوکاری
دەربارەی ئەق ی مﯚد رن )گگفتوگﯚی فەللسەفی و ئە
20
ەحمەددا 004
ئە
ی 2004
چاکە و خراپە کرﯾشنامورتی
چ
200
درۆ بارﯾکﯚ چ 2004 1چ07 2
مان( ئەل ساند
ئااورﯾشم )ڕۆما
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بەفر )ڕۆمان( ماکس نس ف رمين 2004
کەمانچە رەشەکە)ڕۆمان( ماکس نس ف رمين 2005
ھەنگوﯾن )ڕۆمان( ماکس نس ف رمين 2006
نامەی منا ن بﯚ خوا ستيوارت ھامپ و ئيرﯾک مارشاڵ 2005
فەلسەفەی بوونگەراﯾی جﯚن ماکواری 2005
الپەڕە پەرشەکان )چەند دەق کی وەرگ راو و نووسراو( 2005
حيکاﯾەتەکانی دو ن و ئەم ۆ پاولﯚ کﯚﯾيليﯚ 2006
م ژووی شارستان تی وﯾ دﯾورانت )بە ھاوکارﯾی دانا ئەحمەد و نەبەز کەمال( 2007
سازی ئاسنين )شانﯚنامە( جﯚزﯾف ئﯚکﯚنﯚر 2007
بەب خو ن )ڕۆمان( ئەل ساندرۆ بارﯾکﯚ 2008
نﯚﭬ چ نتﯚی پيانﯚژەن )ﯾان ئەفسانەی  (1900ئەل ساندرۆ بارﯾکﯚ 2008
شارۆچکەکەمان )شانﯚنامە( تﯚرنتﯚن واﯾ دەر 2010
ھەزار خﯚری درەوشاوە )ڕۆمان( خاليد حوسەﯾنی 2011
خاک و خﯚ ەم ش )ڕۆمان( عەتيق رەحيمی 2011
نيگاکان )وتار و باسی نووسراو و وەرگ راو( 2011
وەرگ ان لە گفتوگﯚدا )وتار و گفتوگﯚ لەسەر وەرگ ان( 2012
مرۆﭬی ﯾاخی ئەلب ر کامﯚ 2012
ھەزار ماڵ لە خەون و ترس )ڕۆمان( عەتيق رەحيمی 2012
عاشق ھەميشە تەنياﯾە )شيعر و ژﯾانی سوھراب سپھری( 2006
گو ەکان بﯚ ک ن؟ مح دﯾن زەنگەنە )شانﯚنامە>")'س شانﯚنامە( 2012
وەرگ ان بﯚ عەرەبی :
مضيق الفراشات )قصيدة طويلة للشاعر شيرکو بيکس( بيروت – لبنان  1996ط2
السليمانية مؤسسة سردم للطباعة والنشر 2007
عار تماما کالما و )مختارات شعرية للشاعر دالور قرداغي( سوريا – دمشق 200
سفر الروائح )قصيدة طويلة للشاعر شيرکو بيکس( دار نينوی -دمشق – سوريا 2001
انبھارات )مختارات للشاعر شيرکو بيکس( المرکز القومی للترجمە – القاھرە2011-
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )باران( سەبارەت بە )ژﯾان و کارنامەی ئازاد بەرزنجی( بﯚ
کوردﯾپ دﯾا لە 2013-05-06
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر
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جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە69 :

د بەکر
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12509303310869
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە70 :

د تﯚفيق
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6230816417
78282
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە71 :

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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ژمارە72 :

د جەالل 2
ئازاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0429202923
34196
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کای رۆژنامەننووسانی کورردستانە
 19لەداﯾکبووەە .ئەندامی ککارای سەندﯾک
ە سالی 973
لە
باشکﯚی ماڵ ە
ی
تياری
تەواوکردووە ،سەربەرشتي
،
ی سل مانی
ەشی کﯚمە ناسی زانکﯚی
بە
خەالتی باشتترﯾن
ی ھاو تی بەرربرسی البەررەی خﯚناسيننەوە دووجار خ
و لە رۆژنامەی
ستی وەرگرتوووە.
ی دەرووندروس
رۆۆزنامەنوسی
لە کوردستان و
کسﯚلﯚجيە ە
ﯾەکەمين کﯚفاری س ک
ن
خود(
سەرنووسەری گﯚﭬاری )خ
س
کرمانجی زووروو خوارروو
ی
ەردوو شيوەززاری
بررفرۆشترﯾن گگﯚﭬارە لە کورددستان بە ھە
ب ودەب تەوە.
سەبارەت بە )ئازاد
دﯾا لەالﯾەن ) (azad jalallس
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
جەالل  (2لە7:47:55 2012-1-20 :
ج
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
دﯾا لەالﯾەن )ئئازاد جەالل( سەبارەت بە )ئازاد
19:20:4
49 2010-4-2
جەالل( لە28 :
ج
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە73 :

د حاجی
ئازاد
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

156

مەلبەندێ
ێ
ەھا
پەﯾمانگە

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ی کەس:
جﯚری

چااالکی الوان

ژمارە74 :

د حەمدی
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12810092710918
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە75 :

د حەمە
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091503392
22068
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر
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ژمارە76 :

شەرﯾف
د حەمە ش
ئازاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113162340
03263
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ژمارە77 :

مين
د حەمەدەم
ئازاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818133158
84739
ۆژنامەنووسانی کوردستان
ی
سەندﯾکای رۆ
ی ھەول ری س
سکرت ری لقی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە78 :

د دارتاش
ئازاد
158

http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021505832881
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە79 :

ئازاد ر کانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170135
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :نووسەر

ژمارە80 :

ئازاد سدﯾق
http://www.kurdipedia.org/?q=201007031520394532
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مانی لە
 19دا لە قەزای پ نجو نی سەر بە پار ززگای سل نی
ە سا ی 970
ئاازاد سدﯾق لە
شی
ژی ئاداب بەش
ەرکەوتووﯾی ب ﯾوە و کﯚل ی
غەکانی خو نندنی بە سە
داﯾکبووەو قﯚناغ
سە حەدﯾنی تەواوکردووە.
مانی ئينگليززی زانکﯚی س
زم
دواترﯾش کﯚل ژژی ﯾاسای زاانکﯚی سل ماانی تەواوکردووەو بووە بەپپار زەرو وەک
ماوەی تەمەنييدا لە چەند ددەزگاﯾەکی
ککادﯾر کی بەتووانای بواری رراگەﯾاندن لەم
کوردستاندا کاری کردووە و ک
س
تمانيی
ەک تيی نيشتم
راگەﯾاندنی ﯾە
ﯾەک ک بووە لە ککادﯾرە
ەی )دﯾدار( کااری کردووە
کاری بەرنامە
ڵ و پ شکەشک
دﯾارەکانی ئەوو بوارە.ھەواڵ
ی رۆژنامەی )ئئاسﯚ( بووە ،ددواترﯾش شاننبەشانی پار زەری لە
سەرنوسەری
ماوەﯾەکيش س
م
ەردەوامبووە لە خزمەت و ببﯚ ھەتاﯾە چاووە گەش
مەکتەبی پەﯾووەندﯾيەکانی )ی.ن.ک( بە
م
ەوت.
وﯾستەکەی لە ل دان کە
ی
ھيواو
و
و پ لە ئوم دەەکەی ل ک ناوو د ە پ
خاک
مارفی نﯚدێ بەخ
ی
گﯚڕستانی ش خ
ی
(ئئازاد سدﯾق( ی پار زەرو ررۆژنامەنووس لە
سپ ردرا.
س
دﯾا لەالﯾەن )دداناز عەبدولرەحمان( سەببارەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
16
6:46:20 201
)ئئازاد سدﯾق( لە12-8-11 :
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار

ژمارە81 :

ەﯾی
د سر شمە
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141400146
62540
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە82 :

ئازاد عوب د سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021113491175715
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە83 :

ئازاد عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121209133087303
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

161

ژمارە84 :

د عەبدولقاادر
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20109283311167
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

مافنناس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە85 :

د قەزاز
ئازاد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121600043
33763
سا ی  – 1957کەرکووک
ەداﯾکبووی س
لە
1980
مانگای کشتووکا ی بەغداد – سا ی 0
دەرچووی پەﯾم
س ت و چەند کت ب کی ھەﯾﯾە
ەسا ی 1985ەوە دەنووس
لە
سەر
ر
ژﯾان دەباتە
ستا لەوێ ن
ەسا ی  1997چووەتە ھﯚﯚ ەندا و تائ س
لە
ھﯚ ەندا
ی بەدەستھ نناوە لەبواری )سﯚشيال پييداگﯚگی( لەھ
سا ی  2005بەکالﯚرﯾﯚسی
س
سەفەوە(
ەبواری( ئاﯾن لەروانگەی زانست و فەلس
 2ماستەری وەرگرتووە لە
ەسا ی 2007
لە
ەھﯚ ەندا
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە86 :

ەمەد
د محەمەد امين محە
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71274
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە87 :

د نسری
ئازاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0301094928
83778
ن
رۆژنامەوان
 - 21/3/1دھﯚﯚک
ک بوون1983 :
•لەداﯾيک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە88 :
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د نەجم
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2092132427
75676
ی :ئازاد نەجم مەجيد .
نااوﯾی سيانی
کەرکوک.
ک
ناڕوجەی ناوچەی شووانی
ی
دﯾی
ن 1978 :گوند
يی لەداﯾکبون
ساڵ و شو نيی
س
دن :دووی ناووەندﯾی.
ئااستيی خو ند
ە.
شو نی ژﯾان :قەزای ڕانييە
ش
ەبواری وەرگ اندا کار دەکاات و لە سا ی  2002وەوە بەرھەمەکاانی لە گﯚﭬار و
لە
ڕۆۆژنامەکاندا ب ودەبنەوە .خ
خاوەنی چوار کت بی وەرگ دراوە بە ناوەەکانی )نامەﯾﯾەکی
مە ە
ڕۆشنبيرﯾی و الوان()) ،دزەکان ،کﯚم
ی
 2010وەزارەتتی
ەن ردراو ،کﯚممە ە چيرۆک 0
نە
ەش ،نﯚﭬل ت 2012
کەرکوک() ،ژوری ژمارە شە
سەران لقی کە
چيرۆک  2011ﯾەک تی نوس
چ
مە ە چيرۆک 2013
)ﭬانکا و چەند چيررۆکی تر ،کﯚم
کا
سﯚس(،
شنبيرﯾی ئاس
سەنتەری ڕۆش
س
ککﯚمە ەی ڕوناکبيرﯾی کەرککوک( کﯚمە ە چيرۆک کی تترﯾشی ئاماددەی چاپە بەنناوی
مﯚتەکە.
م
ھاوسەردارە و باوکی س منا ە بە ناووەکانی نيگا ،دﯾار و ئامەد .
ھ
ی( بﯚ
م( سەبارەت بە )ژﯾان و کارنامەی خﯚی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )ئازاد نەجم
س
2013-11-17
ککوردﯾپ دﯾا لە 7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

کەرکوک

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە89 :

د وەرت
ئازاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0805161326
61928
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سا ی
دزە لە پار زگای ھەول رە .س
بە قەزای رواند
ناحيەی وەرت -ی سەر ە
ە داﯾکبووی نا
لە
شتمانيی
خستنەکانی ﯾەک تيی نيش
ک بووە ،سا ی  1983پەﯾوەەندی بە ر کخ
 1967لە داﯾک
7
شمەرگەی
ی
زی پ
ﯾوەندی بە رﯾززەکانی ھ ی
ککوردستانەوە کردووە ،سا ی  1986پەﯾو
تيپی 78ی
ی .دواتر دەگوازر تەوە ی
ککوردستانەوە دەکات لە رﯾززی ﯾنک لە تييپی بەڕانەتی
کخستن.
ن
یر
ککارۆخ و لەو داا دەب تە کادری
چوارچ وەی ﯾە
سا ی  1989-1988دەب تە پارتيزان لە چ
س
ەکەی پارتيزاننی 78ی کارۆۆخ.
سا ی  1991-1989دەگواززر تەوە راگەﯾاندنی ناوەندﯾﯾی ﯾەک تيی نيشتمانی ککوردستان
س
ککە ئەوسا بارەەگاﯾان لە شاری سەقزی کوردستانی رۆژھە ت بووو.
نيشتمانی کوردستان ببە
ی
تيی
ەکتەبی سياسی ﯾەک ی
ە ئيدارەی مە
1992-1996لە
6
نااونيشانی ل پپرسراوی زاتييە کار دەکات-1993 .
کوردستانی نو ی
ی
رۆژنامەی
ی
 1996لە
1
سياسی
سياسی کار دەکات و خاوەنی دەﯾان وتاری س
ی
شی
مانحا ی ﯾەک تيی لە بەش
زم
ێ ،رۆژنامەی رۆژنامە،
نااوخﯚﯾی ،ھەرر می و جيھاانييە و لە رۆژژنامەکانی کووردستانی نوێ
سەکﯚ )بەرلين(( ،پ شھات ،االتحاد و چەنندﯾن گﯚﭬار و
ی ،ئاو نە ،س
ئااسﯚ ،ھاو تی
رۆۆژنامەی تر ددەنوس ت.
الﯾەتی نﯚرد رااﯾن
ی ئە مانيا و للە شاری ھ ننف-ی لە وﯾال
سا ی  1996دەچ تە و تی
س
تان و
 20بە ﯾەکجارەەکی دەگەڕ تتەوە کوردستا
ﭬ ست فالن ددەگيرس تەوە  .سا ی 006
يشانی شارەەزا لە پەڕ ەماانی کوردستان کار دەکات .ئەندامی
ئ ستا بە ناونيش
دامەزر نەرانی
ر
ستەی
ە ،ھەروەک ئئەندامی دەس
ی کوردستانە
سەندﯾکای رۆۆژنامەنووسانی
س
ەک تيشدا راو ژژکاری مەکتەببی
رۆۆژنامەنووساننی ئەلەکترۆننی کوردستاننە .لە ن و ﯾ ک
ک(ە.
ەﯾاندﯾی )ﯾنک
نااوەندﯾی راگە
لە
جگە لەوەی نووسەر و رۆژنامەنووسە شارەزاﯾ کی باشيشی ە
ئاازاد وەرتی ب ج
کی و
ە و شارەزای و ب ئەپليکەﯾﯾشنە بە ش ووەی داﯾناميک
بووارەکانی کﯚممپيوتەر ھەﯾە
دەتوان ت بە
ن
زمانی داﯾک
ی
جگە لە
ی بە ناوی  werti.net.ب ج
ساﯾتی خﯚﯾەتی
خاوەنی و بس
خ
خو ن تەوە و ققسە
مانی و ئ نگليزی ببنووس و بخ
سی ،ئە ی
ەرەبی ،فارس
مانەکانی عە
زم
کچ و
خاوەنی پ نج مندا ە واتە چوار چ
ی
دارە و
شەوە خ زاند
ی کﯚمە ﯾەتيش
کات .لە رووی
بک
ککوڕ ک.
سەرچاوە :ما پەڕی دەنگوبباس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە90 :
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د کاکل
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2252214118
82382
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە91 :

د کەريمی
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2162003339
92735
ەوە
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ەحمەد
ئاازاد حس ن ئە
 1974سەقز ،کورددستان.
1
يکبووی
ەريمی له دايک
ناازناو :ئازاد کە
ه بواری ياساای دادودری ،دانيشتووی ھەول ر .چيرۆۆکنووس ،شااعير،
ەکالﯚريوس له
بە
ی،
جی ،سورانی
رۆۆژنامەنووس ،پار زەر .زا بووون بەسەر ززمانەکانی کووردی )کورمانج
وەرگ بﯚ
گ
عەرەبی و ئيننگليزی.
گەيشتن له ع
ککە ھوری گﯚران( ،فارسی ،،ھەروەھا ت گ
ھەول ر.
دەزگای چاپ و رۆشنبيری موکريانی_ ھ
ەوانی و پ
ەدەبی له ناووەندی رۆژنامە
ی پەرتووکی ئە
شارەزا بﯚ ھە سەنگاندنی
ش
چاپ و
ەک تی
ن .ئەندامی ﯾە
می کوردستان
الوانی ھەر ی
ب وکردنەوەی وەزارەتی رۆۆشنبيری و ال
 P.E.N internaئەندامی پ شووی
شووی ational
کورد ،ھەول ر ئئەندامی پ ش
نوووسەرانی کو
سيروان،
ەوی کورد لە سنه .ھاوکارريی رۆژنامەووانی لەگەڵ س
ەدەبی مەولە
ەنجومەنی ئە
ئە
مەھاباد ،راساان ،افق بينا ،،رامان.
م
ەرھەمی ئەددەبی:
بە
ە قوبرسەوە
)کورتەچيرۆک)
ک
1-نامەﯾەک لەەچيرۆک)
ينه )کﯚ کورتە
2-بووکەبەردينی بﯚرسﯚئين )کﯚ کورتەچيررۆک)
3-بەنديخانەی4--له بەرزاييەکانی مه زراببوتانه وه )کﯚ شيعر)
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( 5-EZDAکورتتەچيرۆک بﯚ ممندا ن)
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەدﯾب

جﯚری کەس:
ج

چيرۆکنوو س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

سەقز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە92 :

دە رەش
ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3062148432
21339
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە93 :

ﯚ بيارەﯾی
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0728160510
01904
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. 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

ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی

ژمارە94 :

ﯚ جەبار
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103144805
52309
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر
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ژمارە95 :

ئاسﯚ حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082909041089043
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە96 :

ئاسﯚ حاميد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010919554919307
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە97 :

ئاسﯚ حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011106250932662
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شتی کت بخاانە گشتييەکاانی ھەر می کوردستان
ەڕ وەبەری گش
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

کلتووری
چاالکی کل

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە98 :

ی
ﯚ سەراوی
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0124160302
23324
ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە99 :

ن
ﯚ عوسمان
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1204161552
22804
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ن
رۆژنامەوان
بەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

شارەکان:

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە100 :

ﯚ عەبدولللەتيف
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0517132245
54252
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە101 :

فەرەج
ﯚ عەلی ف
ئاسﯚ
171

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
عەلی فەرەج
ی
ک :ئاسﯚ
ی فەﯾسبووک
ی کﯚمە ﯾەتی
ەﯾجم لە تﯚڕی
پە
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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
پپارت:

پارتی دﯾم
موکراتی کورددستان

ژمارە102 :

حارس
ﯚ فارس ح
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6170947586
66213
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە103 :

ﯚ فەرﯾق
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202152263
32882
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە104 :

ﯚ کەرﯾم
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11031209012255
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ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە105 :

دی
مەد ھەرد
ﯚس ئەحم
ئاسﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0125162059
91097
کﯚليژی ئەندازﯾاری ميکانيکە
ی
چووی
سل مانی لەداﯾکبووە ،دەرچ
ەسا ی  1963لەشاری س
لە
شمەرگەو لەرراپەرﯾنەکەی بەھاری سا ی 1991وە
 1بووەو بەپ ش
و سا ی 1987
و
سەربەخﯚ ماوەەتەوە،
گگەراوەتەوە بﯚ ناوشار و لەووکاتەوە وەکو کەس کی س
ناوبراو ب جگە
ەن و رۆژنامە و گﯚﭬارەکاندا خاوەنی وەرگ رانی سی کت بە
سەدان وتار لە
ەنووسينی س
لە
چييە و ئەوی ترﯾشيان تاﯾببەتە
ماعيل ب شکچ
ی نووسەری ناسراو ئيسم
ککەدوانيان ھی
ئاو نەﯾە.
ەم ژووی ئەرددە نييەکان .بەڕ وەبەری کﯚمپانيای و
بە
و
رۆژنامەی )ھاو
ی
ە دامەزر نەرا نی
ەک ک بووە لە
ﯾە
تی(و لە لە دامەزرراندﯾەوە
ھاوالتی بووە .
ی
سەری
 (2005سەرنووس
2
نجەم )/11/5
م
سا ی پ
) (2000/11/5تا کﯚتاﯾی س
رۆژی دەرچوونيەووە
لە ﯾەکەم ی
رۆژنامەی )ئاو نە(و ە
ی
ە دامەزر نەرا نی
ەک ک بووە لە
ﯾە
).2009/3/15
ی بووە تا ) 1
سەرنووسەری
) (2006/1/3س
ی )جوبران تووﯾنی( بﯚ رۆژننامەگەرﯾی ئاازاد پەبەخشرراوە.
(200دا خە تی
ە )09/12/12
لە
ستان ن ت
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس
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ژمارە106 :

فيق
ﯚس شەف
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6201346517
70177
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە107 :

مەد مەال قادر
ﯚس محەم
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12509365010870
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە108 :

ﯚس کەمال
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1201706027
75026
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە109 :

ئاشتتی شەھبباز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0518153923
34269
رۆژنامەووان
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :خانم
رەگەزی
مان
نەتەوە:

کوررد

جﯚری کەس:

رۆژننامەنووس

ژمارە110 :

ت گە
ئاشننا تە عەت

ی

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121300580
01627
ئامادەﯾی روناکی کچاانە،
ی
شەمی زانستتی
ی ھەول رە ،ققوتابی شەش
کبووی سا ی  1989شاری
لە داﯾک
تەکەی ئەتو تەوە ئئەﯾکا بە
ی
ی کەلەڕ ی شيعرەکانيەووە ئازاری کچاانی و
ەھرەمەندانەی
ە لەو کچە بە
ﯾەک کە
ەر کچانی و تتەکەی نەبار نی،
چيتر خەم بەسە
ر
م رەو ن ئەﯾدا بە زەمەن بﯚﯚ ئەوەی
کەﯾەکی خەم
ملوانک
ەنتەری ئاشتتی( سازی ددابوو بﯚ قوتابياانی
ە ،لە ﭬيستيﭭﭭا ی کە )سە
شيعر ئاشناﯾە
ئاشنا نﯚ سا ە بەش
چاپکردنی دﯾووان کە بﯚ
حکومەت کە چ
دﯾاری سەرۆکی ح
ی
ھن و
بەھرەەمەند توانی پلەی ﯾەکەم بەدەست بھ
خﯚی بەر تەوە.
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە111 :

ئاغا عيناﯾەت
http://www.kurdipedia.org/?q=200901191825061022
ھﯚزانﭭان کی کوردی رۆژھە تی کوردستانە .کوڕی ئاغا ھيداﯾەتی مەال نەشئەتی مەال حوس نە .لە
سا ی  1881لە شارۆچکەی )جوان ۆ( لەداﯾک بووە .ھەر بە مندا ی داﯾک و باوکی مردوون .الی مەال
خو ندووﯾەتی ،پە م تاسەر نەبووە .لە  1931دا زﯾندانی کراوە و  10ساڵ لە زﯾنداندا ماوەتەوە.
ھﯚنراوەی نيشتمانپەروەری و ئاﯾنيی بە کوردی و فارسی داناوە .دژی رژ می شای ئ ران بووە.
دﯾوان کی ھﯚنراوەﯾی لەپاش بەج ماوە .پياو کی شيرﯾنزمان و د پاک و ميھرەبان بووە .سوارچاک و
نيشانشک ن و شکارچی بووە .ﯾارمەتيی ھەژارانی داوە .مزگەوت کی بە پارە و رەنجی شانی خﯚی
دروست کردووە و ھەر خﯚﯾشی پ شنو ژﯾی ت دا کردووە و بەڕ وەی بردووە .سا ی  1957کﯚچی
دواﯾيکردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
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ژمارە112 :

ور
سم ئەﯾوانی کە ھو
مەليک قاس
ئاقەی کوری م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2052044007
74148
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ھ
ھﯚزانەوان

ک .لوڕی
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە113 :

ن پەری
ئاالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3242056465
55814
باشوری
ی
مانی
 1978شاری سل م
1
سەری کورد ،لە داﯾکبووی سا ی
شاعير و نووس
ش
ست
 19خوليای نوووسينی شيععری لەال دروس
ە سا ەکانی  1995بﯚ 996
ککوردستان .لە
ەندﯾن
ەرەبی .لە چە
زمانی کوردﯾو عە
ی
ی  4کﯚمە ی شيعرﯾيە بە ھەردوو
بوووە و خاوەنی
شتوی
رۆۆژنامە و گﯚﭬاارەکانی کورددستان ھﯚنراووە و وتاری ھوونەری ب وکرردۆتەوە .دانيش
سينی
ھەو کی بﯚ نوس
و
ەو چەند
ەمی دانيمارکييە
و آتی دانيمارککە و ئەنداميييانەی قە ی
مارکی ھەﯾە.
شيعری دانيما
ش
سەبارەت بە )ئاالن
دﯾا لەالﯾەن )ئئاالن پەری( س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ەری( لە20:46: 00 2011-3-24 :
پە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە114 :

ن ساح بق ان
ئاالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1201144563
32862
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە115 :

ن عەلی
ئاالن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0106142035
53121
راگەﯾاندکار
بەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان
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جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە116 :

ئاماژ جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031416335651988
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

نووسەر

و ت:

باشووری کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە117 :

ئامانج ئيسماعيل عەبدو

ئيسماعيل

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271207
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس
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ژمارە118 :

ئاماننج خەليل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103144538
82307
سل مانی
 - 1پار زگای س
ەداﯾک بووی سا ی 1980
لە
مانی.
 NRTلەسل ما
ەڕ وەبەری ناوەندی ھەوا ی کەنا ی T
بە
سەران لە رۆژژنامەی
 2وە وەک رۆژنامەنوس و پاشان وەک دەستەی نوس
ەسا ی 2002
لە
خو ندنی ليبرااڵ کاری کردووە.
خ
شان لەسا ی 2005
کاری کردوە و پاش
ەکﯚتاﯾی سا ی  2003وە لەرۆژنامەی ھاو تی ی
لە
ی نوسەران.
دا بوە بە ئەندامی دەستەی
بﯚ کﯚتاﯾی سا ی .2007
سا ی  2006ﯚ
ل پرسراوی ما پەری ھاو تتی بووە لەس
لەسا ی
ا
ھاو تی
لە رۆژنامەی ھ
ل پرسراوی بەشی ناوخﯚ و راپﯚتی سيااسی بووە ە
ی .2008
 2005بﯚ کﯚتاﯾی
5
رﯾپﯚرتەر تا
ر
سوات عيراق وەک
 2و لەگەڵ دامەزراندنی ئااژانسی ئەس
ەسا ی 2006
لە
 200کاری کرردوە.
نااوەڕاستی 08
 ROلە
ەنا ی OJ TV
ناوەندی ھەوا ی کە
ی
شی
سا ی  2010 - 2009لەبەش
س
سل( کاری کرردوە.
ەلجيکا)برۆکس
بە
(IWPکە
نگای رۆژنامەووانی جەنگ و ئاشتيە )PR
چووی پەﯾمانگ
راھ نراو و دەرچ
ەرەکی
سيان ھەﯾە ،ئﯚﯚفيسی سە
لەچەندﯾن و ت ئﯚفيس
ن
ەو
ی ن ودەو ەتييە
ەﯾمانگاﯾەکی
پە
ەﯾمانگاکە لە بەرﯾتانياﯾە.
پە
ئاشتی
رۆژنامەوانی جەنگ و ش
ی
لەپەﯾمانگای
ی
سا ی 2008
 2تا کﯚتاﯾی س
ەسا ی 2004
لە
ی کردوە.
(IWPRوەک ررﯾپﯚرتەر کاری
)R
 wwwوە بەزم
گەی w.iwpr.net
ت و بەدواداچوونی ڕۆژنامەووانی لەڕ ی
چەندﯾن راپﯚرت
چ
مانەکانی
مە و
ی ب وبﯚتەوە و لەو شەوە بەش ک لە ددەزگا و رۆژنام
ئيينگليزی ،عەررەبی ،کوردی
ھان وەرﯾانگرتووە و جار کی تر ب وﯾان کرردۆتەوە.
گگﯚﭬارە بەناوباننگەکانی جيھ
ت ،عەمان .بررۆکسل وەرگگرتوە.
سی رۆژنامەواانی لە بەﯾروت
چەندﯾن کﯚرس
چ
پەری ئ ن
ی
دا وەک ل پرسرراوی ما
لەسا ی  2010ا
ەگەڵ دامەزرراندنی کەنا ی  NRTسا
لە
بە سەرنوسەرری ناوەندی ھەواڵ.
 Wکاری کردووە دواتر بوە ە
WWW.NRTTV
ئااڕتی V.COM
 NRTﯾە.
N
ندی ھەوا ی کەنا ی
ئ ستاش بەڕ ووەبەری ناوەند
دﯾا لەالﯾەن )ئئامانج خەليل
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ل( سەبارەت بە
2:43:48 2013
ل( لە3-9-14 :
)ئئامانج خەليل
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری
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جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە119 :

سادقی
ئاماننج سەﯾدس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2061149177
74205
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە120 :

ئاماننج شارباژ ری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2061208267
74208
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

182

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە121 :

ی
ئاماننج شاکەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3101153308
82528
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە122 :

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
183

ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە123 :

ئاماننج عومەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2240934258
82361
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە124 :

ئاماننج عەبدو

سوور

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1208112358
82920
ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
و ت:

باشوووری کوردستتان
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ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە125 :

ئاميننا زکری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20913255612422
ھان ژ داﯾک بووﯾە
ھەلبەستﭭانا کورد ئامينا زککری ل ساال  1979ل باژ ررێ ئەسفەھ
ھ
ە ھەتا کو بەکالﯚرﯾﯚسا ئادداب بەش کوردی ب دەەست ﭬە
ەردەوام کرﯾيە
خواندنا خوە بە
خ
جار بابەت ن خووە د کﯚﭬار و ررۆژنامەﯾ ن دەەﭬەرێ
ساال 1998ێ ببﯚ ئ کەمين ج
ھيناﯾی .ل س
ھ
ەﯾا راگەھاندنا ئ کەتييا ئافررەت ن کوردستتان )(2007-2001
دە بەالﭬکرنە .ئەنداما ل ژنە
ستەکا نﭭيسەرران ل کﯚﭬارا نووبوون کارکر
ە .وەک دەس
ﯾە
کرﯾيە .بابەت ن جﭭاکی ل دۆر پرس
نان و گەنجان د کﯚﭬار و رۆژنامەﯾان دە ددوەشينە .ئەننداما دەستەکا
و ک شەﯾ ن ژنا
خراوا
مەدەنی و ر کخراوا رۆژنامەگەر ن ئازاد و ر کخ
ی
دامەزرﯾنەرە ﯾا ر کخراو ن مماف ن
) NGOدکت .ئانھا بر ﭭەبەرا پەﯾمانگەھا
N
خراو ن
ەتەوەﯾی ل ددھﯚک و نھا ژی کار )ر کخ
نە
سی.
دھﯚک ﯾە بﯚ پرس ن سياس
ەبارەت بە )ئام
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
مينا
23:52:33 2010-12
زککری( لە2-8 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە126 :

ود
ئاميننە مەحمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2311336057
74560
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە127 :

ی
ئاھی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111913010
06397
غەکانی
سل مانی لەداﯾﯾکبووه .قﯚناغ
ی"ﯾه ،لەسا ی  1845لەس
سا ح کوڕی ئەحمەده ،ناززناوی "ئاھی
ناوی س
خو ند
ی تەواو کردووه .
دنی حوجرەی
ھەندێ گوند و ئاواﯾی کورردستان گەڕاووە
ی زانستی ھ
ەو سەردەماننە بﯚ وەرگرتنی
وەک ددەستووری ئە
ەبووە و
دوا قﯚناغی خو ندنی لەکﯚﯾە
الی گەورەﯾان ل بووه .ا
ئاﯾينی و مەال
ەی عيلمی ئا
ەی مەدەرسە
ئەوانە
ێ ژﯾاوه.
ەالﯾەتی لەوێ
ماوەﯾ کی زۆر بەمە
کردووە و
سا ی  1906کﯚچی دواﯾيک
سل مانی ،لەس
دی خﯚی لەس
جامدا گەڕاوەتتەوە مە بەند
لەئەنج
ی سەﯾوان ن ژژراوه .ئاھی پپاش خﯚی کﯚﯚمە ە شيعر کی بەناوی ئئاھييەوە بﯚ
ستانی گردی
لەگﯚڕس
بەج ھ شتووﯾن.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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ژمارە128 :

حەبيب
ئاوا ئئەحمەد ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2190756578
82322
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

سەر
ی کەس :نووس
جﯚری

ژمارە129 :

ھوما
ئاوا ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30714232818007
چيرۆکنوووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :خانما
مان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

چيرۆۆکنووس

ژمارە130 :

ت ئاالنی
ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1201218493
32871
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ھﯚزاننەوان
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پيياوان
رەگە
نەتەوە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە131 :

د
ت ئەحمەد
ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2272018016
63556
وەرگ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

وەرگ

شارەەکان:

س
سل مانی

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە132 :

د سو تان
ت ئەحمەد
ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7141531197
71110
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە133 :

ن ئەمين
ت حەسەن
ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2231529558
82353
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە134 :

ەمين
ت حەمە ئە
ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5292224136
60122
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مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە135 :

ت زەالنی
ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091454002
22065
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە136 :

ت سار ژ
ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1182128487
74927
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

190

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە137 :

خالق بابا
ت عەبدولخ
ئاوات

مجنون

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71217
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە138 :

ی
ت فەھمی
ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10217482310551
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان
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کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە139 :

د
ت محەمەد
ئاوات
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1128001713
32712
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە140 :

دﯾن
ت نەسرەد
ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5312228148
83039
داﯾک بووە،
مانی لە ک
نااوی ئاوات نەسرەدﯾن لە رريکەوتی  1979/11/26لە شاری سل م
ەتەمەنی
شارە تەواوکرردووە ،ھەر لە
ئامادەﯾی ھەر لەو ش
ی
دی و
خويندنی سەرەتاﯾی ناوەند
خ
ھﯚنراوەی منا ن
سينی ھﯚنراووەی ھەبووە .سەرەتا بە ھ
ەوجەوانييەوەە خوليای نوس
نە
زۆريک لە ھﯚنراوەکانی
ک
دەستی پيکرددو ناميلکەﯾەککی بەناوی باابەنوئ ل ب وککردەوە.
کوردستان بەدەنگی مننا ن
ن
زی
ککراون بە گﯚراننی لە ﭬيستﭭﭭا ی سا نەی مندا پار ی
خاک
ەنا ەکانی کورردسات و ک
پييشکەش کراون وە ھەندييک لە ھﯚنراووەکانی لە کە
بەرھەمە ناواززەکانی کە زۆۆر پ ی ناسرا ھﯚنراوەی دنيای
ککليپيان بﯚکراووە .لە ھەرە بە
ھەبووە.
مەحمود وتراووەو پيشوازﯾەککی باشی ھ
ی ب ژ ئاسﯚ م
ەالﯾەن گﯚرانی
مناڵ بوو کە لە
م
ەناوی
سوﯾد دەژی و خ ززاندارەو خاوەننی منا يکە بە
د
ئااوات نەسرەددﯾن ئ ستا لە وو ی
ئاارژﯾن
)ئاوات
ت
دﯾا لەالﯾەن )ئئاوات( سەباررەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
15:11:50 20
ە013-5-31 :
ەسرەدﯾن( لە
نە
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە141 :

ی
ت کﯚکەﯾی
ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3281600178
80033
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە142 :

ت ﯾاسين
ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1231428307
73844
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە143 :

ئاواررە حەميد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6221309555
59356
ە پەڕ ەمانی کوردستان
سکرت ری رۆژنامەووانی فراکسيﯚﯚنی گﯚڕان لە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

پارت:

ﯚڕان
بزووتنەوەی گﯚڕ

ژمارە144 :

ئاواررە عەبدو

ن
حەسەن

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4241407325
56850
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە145 :

ئاود ر عومەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2022120253
33106
نااو  :ئاود ر ش خ عومەر
ەتکار
چاالک لە بواری ککﯚمە ی مەدەەنی ،سياسە
ک
پييشە  :رۆژناممەنووس و نوووسەر و
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
مود خانی دز ی بﯚ پەرەپ د
خراوی مەحم
ی گشتی ر کخ
تا بەڕ وەبەری
2010تا ئ ستا
0
دانی
م
مرۆﯾی
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
ە بەند
2ئەندامی مە
2003 - 2007
7
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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 :ک .باشوور

ژمارە146 :

ئاورﯾن فەرەﯾدون عەلی فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571316
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

196

ژمارە147 :

زان نوری
ئاو ز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1126205414
42663
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە148 :

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

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :ش ووەکار
جﯚری
جﯚری
ی کەس :رۆژناامەنووس

ژمارە149 :

ن
ئاﭬان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22815311718952
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە150 :

ن جاف
ئاﭬان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1007222230
09870
ت ،لە داﯾکبوووی 1988ە ،ددەرچووی
ھەول ر دادەنيش ت
ل
خە کی باشوووری کوردستتانە ،لە
خ
کاردەکات.
ت
ەشی راگەﯾاندن ،ئ ستا للە گﯚﭬاری واررﭬين
بە
)ئاﭬان جاف(
ن
 (avanسەباررەت بە
دﯾا لەالﯾەن )n
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
2 3:05:23 201
ە10-11-19 :
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە151 :

ئاکﯚ ئاکﯚﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1222094016
63025
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سا ی  1966للە دۆ ی ئاکﯚﯾانی سەربە رەواندز لەداﯾﯾکبووە.
ھﯚزانەوانە ،س
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە152 :

ە
ئاکﯚ خەليلزادە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0611113119
94379
ەخﯚ
نوووسەر و رۆژننامەنوسی ئاازاد و سەربە
سی
چاالکوانی مەدەنی و سياس
چ
ماف و ئازادﯾيەکاننی خە ک /ککوردستان"
ەندامی کارا لە "تﯚری بەررگری لە ف
ئە
شبەرەکان
ی قەالچﯚکردنی مادەھﯚش
ج گری سکرت ری کﯚمە ەی
ەس دارەدان/کوردستان
نوو نەری سەنتتەری دژی لە
ەندازﯾارﯾکارەببا
ئە
GS
SM tel comm
یmunication
5ساڵ شارەززاﯾی لە بواری
دﯾە
ئاسياس ل بﯚ پەﯾوەند
س
کی لە کﯚمپاننيای
ەشی تەکنيک
ماوە  5سا ە ککارمەند لە بە
م
ەلەفﯚنيەکان لە ع راق
تە
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز ئاکﯚ خەليلززادە سەبارە ببە ژﯾان و کارننامەی خﯚی لە -14
س
2010-09
9
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە153 :
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ەرﯾم شواننی
ئاکﯚ عەبدولکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1231348217
73838
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ووەرگ

ی کەس:
جﯚری

ژمارە154 :

ئاکﯚ محەمەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0121094144
41043
ەداﯾکبووە.
 19لە گوندی گرانەی قەزاای شەمزﯾناننی باکووری ککوردستان لە
للەسا ی 974بەعس لە  .1978ئئەو گوندە
س
للەگوندی دەررﯾاسﯚر ژﯾاوە ،تاوەکو ت کداننی لەالﯾەن ررژ میە ،گوند کە دووو دەو ەتە.
باشووری کوردستانە
ی
ی لە
نييوەی لەباکووور و ن وەﯾشی
ی مامﯚستاﯾاانی لە ھەول ر تەواو کردوووە.
گای مە بەندی
-1995پەﯾمانگ
5
ميدﯾا)
سەرنووسەری رۆژنامەی )م
 20بووەتە سە
للەسا ی 000سەرنووسەری گﯚﭬاری سەرخﯚبوون.
 20بووەتە سە
لەسا ی 000مەی )ميدﯾا( ھ ناوە و لە نييسانی
 2008بووەتە
2
للە مانگی ئادداری  2008واازی لە رۆژنامی رۆژنامەی ))رووداو).
سەرنووسەری
س
سەرۆکی ليژژنەی بەرزەفتتکردن و ئەنداامی ليژنەی داکﯚکی لە م
سمافی
ستانە.
ی رۆژنامەنوووسانی کوردس
رۆۆژنامەنووساننی سەندﯾکای
ئئەندامی فيدراسيﯚنی ن وودەو ەتی رۆژژنامەنووسانە.تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

سﯚران

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە155 :

ئاکﯚ محەمەد سابير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0521154858
84300
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە156 :

ئاکﯚ محەمەد سابير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1232120447
73849
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە157 :

ئاکﯚ محەمەد کەالری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7131039069
91421
...

201

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

ککەالر

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە158 :

ئاکﯚ ميرەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41210164413342
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە159 :

فەرەج
ئا ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2170729387
75807

202

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

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە160 :

ی
سامە گو پی
ئوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5250855055
58203
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە161 :

ئوم د ئاشنا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4081613222
28894

203

سا ی 1955
سل مانی لە س
کی رۆشنبير و ئاﯾينپەروەر لە شاری س
ە بنەما ەﯾەکی
لە
شاری ھەول ر
ی
گای پ گەﯾاندننی مامﯚستاﯾﯾانی لە
 1979پەﯾمانگ
سا ی 9/1978
ەداﯾکبووە .س
لە
شان ناوشاری
ندﯾخان و پاش
ی قەرەداغ ،دوکان ،دەربەند
ەواوکردوە ،و لەناوچەکانی
تە
می ﯾەک تيی نووسەرانی ککورد
19ەوە ئەندام
سل مانی ماممﯚستا بووە .لە سا ی 978
س
دەرفەتی تەواوی
ی
شين کراوە ،تاکوو
 19دا خانەنش
بوووە .لەسەر دداوای خﯚی للەسا ی 994
ئەدەبی و
ی
ھەمی
ھەب ت بﯚ خزممەتکردن لەبوواری ساغ کرردنەوە و کﯚکرردنەوەی بەرھ
ھ
دواﯾی کردوە.
ی
 2000کﯚچی
2
رۆۆشنبيری نەتتەوەی کورد .سا ی
مامﯚستا ئوم د پرۆژەﯾەکی ئەدەبی بەددەستەوە بوو بەناوی )پرۆژژەی سەد کت بی
م
بەژمارەی کەم
ی
چاپ بکات ،بە م
 7کت ب و نامييلکەی ل چ
ی نزﯾکەی 70
ککوردی( ،توانی
بە م زۆربەﯾان
سامان کی ئەددەبی زۆری ج ھ شتووە ە
ەھﯚی ب تواناﯾﯾی ما ی ،س
بە
دەستنوسن.
ەرقا ی
سا يدا ،کات کە تەواو سە
ەمەنی  45س
ەڕۆژی  2000/1/16دا لەتە
لە
ەﯾوان لە سل مانی
ی ئەدەبی بوووە ،کﯚچی دوواﯾی کردوە و لەگردی سە
ەرھەمھ نانی
بە
سيامەند ،سااﯾە و،
ەی بەناوی )س
ستنووس و  3جگەرگﯚشە
ﯾەکی زۆر دەس
ن ژراوە .ژمارەﯾە
شاد( لەپاش بەج ماوە.
ش
ەچاپکراوەکانی
ی
نااوی ھەند ک لە بەرھەمە
ی ئاراس لە ھەول ر ب وبووونەتەوە:
ەی لە دەزگای
ەم بەرھەمانە
ئە
ب :ژﯾان و بەررھەمی
ڕەەشيد نەجيب
ن :بەرھەمە ب ونەکراوەکاننی کامەران م
ەشکی باوان
ئە
موکری
الپەڕەدا
ژﯾان و بەرھەمەککانی :دوو بەررگ لە  900ال
ی نو ی ن
پييرەم رد و پ داچوونەوەﯾەکی
ی 2003 -
دﯾوانی ش خ ررەزای تا ەبانی
س  -کﯚکردنە
ەقی شاوەﯾس
ئييسماعيل حە
ەوە
ەرھەمی تر...
بە
گگﯚران نووسين
ن و پەخشان و وەرگ اوەککانی
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە162 :

ئوم د ئەمين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0621095000
04464
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە163 :

ی
ئوم د حەبيبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2181054262
24528
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک .ھ

ژمارە164 :

و
ئوم د خﯚشناو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907150743
39409

205

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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
پپارت:

پارتی دﯾم
موکراتی کورددستان

ژمارە165 :

محەمەد
شەرﯾف مح
ئوم د عپمان ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71298
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە166 :

ن
ئوم د عوسمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081650547
71908
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ژمارە167 :

ڵ
م رەسوڵ
حمە رەحيم
ئوم د عەلی ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71261
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری
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ژمارە168 :

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

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاودد ری

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە169 :

خی
ئوم د قەرەداخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202228493
32900
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە170 :

غی
ئوم د قەرەداغ
208

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2211825148
82341
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ەرمەنستان
ئە

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە171 :

ی
ئوم د گ ەرەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21716170512934
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە172 :

مين
د عەبدول ەحمان ام
ئوم د محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658017
71188
مەنووس
رۆژنامە

209

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە173 :

د
ئوم د مەحمود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081004147
71869
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە174 :

ش
ئوم د کاکەڕەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0103233543
33073
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

210

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە175 :

ئﯚراڵ ئەبوبەکر حس ن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471302
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە176 :

ئيبراھبم سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030518272782465
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر
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ژمارە177 :

مەد
ئيبراھيم ئەحم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110915284
49169
شاری سل مانی
ی
سراوی
 1914.0لەبنەما ەﯾەکی ناس
مەد لە03.06
ئييبراھيم ئەحم
ستا ئيبراھيم ئەحمەد
ەداﯾکبووه ،رەەمزی فەتاح ککەئەفسەر کی کورد بووەمامی مامﯚس
لە
ھەبوو ،ھەربﯚﯾەزوو رەوانەی
،
رۆشنبيری بوونی برازاکەی
ی
سەر
ی زۆری لەس
بوووەو کارﯾگەری
غەکانی دواناووەندی خو ندنی
مامی تا قﯚناغ
قوتابخانەی دەەکات .ئەم کارﯾگەرﯾيەی م
قو
غدای پاﯾتەختتی و تی
سا ی  1937لەشاری بەغ
سەر ھەربەردەوام بوو ،لەس
ئييبراھيم نووس
ئ راق کﯚليژی ﯾاسا تەواودەەکات.
چاالکی
ی
شداری
کاری رامياری کرددووەو لەبەش
مەد لەتەک ننووسين ی
ئييبراھيم ئەحم
شوور بەسەرۆککاﯾەتی مەال مستەفای بارزانی
ەﯾلوولی کورددستانی باش
ەشﯚڕشی ئە
لە
ککردووه.
م ئەحمەد لەش
ستا ئيبراھيم
ھەر زوو مامﯚس
ھ
شاری سل ماانی گو بيستتی سروود و
مەحمودی نەمر بووه،
ی
ن و ھەوا ی شﯚڕشی ش خ
شتمانپەروەران
ھﯚنراوەی نيش
ھ
يزەوەکارﯾت کرددووه،
ەکانی ئينگليز
ی سل مانی للەالﯾەن ف ۆکە
ھەروەھا بﯚردوومانی شاری
ھ
ی) ،مامەڕەمززی(ﯾشی ر ببەراﯾەتی
ەی سل مانی
جگەلەو ھەلووومەرجەتاﯾبەتتييەی ئەوکاتە
ج
ەتيی .لەسا نی سييەکانندا و
رزگارﯾی و نەتەواﯾە
ی
خەباتی
ککردووەبﯚ ئاشنناکردنی بەخ
)الوانی کورد(
ی
ەناوی
کی پ کھ ناوەبە
ی کوردی لەببەغدا گروپ ی
ەگەڵ کﯚمە ک خو ندکاری
لە
ی بەناوی )دﯾﯾاری الوان( ب وکردۆتەوه.
و گﯚﭬار کيشی
ەکوردستانی باشوور
ەری و ل پرسرراوی )ژک( لە
ھيم ئەحمەدد بەدامەزر نە
مامﯚستا ئيبراھ
م
کوردستانی رۆژھە ت بووه،
ی
ژﯾانەوەی
ی
ەسەر بەمە ببەندی کﯚمە ەی
دەناسر ت ،کە
ەڵ
(ی ھەﯾه ،لەگە
ھاباد  1946ی
ککەسەروەری دامەزراندنی کﯚماری کورددستان )مەھ
دک(
لق بﯚ )ژک( و پپاشان بﯚ )حد
ھەﭬا ەکانيدا تتوانيبووی لەززۆر ناوچەی ککوردستان ق
ھ
کاتەوه.
بک
ک(
مەد و لقی )ژک
ھاباد لەسا ی 1947دا ئيببراھيم ئەحمە
ی کﯚماری مەھ
پااش رووخانی
مامﯚستا
ا
ﯾاندا بچنەناو پپارتی دﯾموکرراتی کوردستتان،
ەوەﯾەک ب ﯾارﯾا
ەپاش کﯚبونە
لە
ھە بژ را.
پارتی دﯾموکراتی کوردستان ھ
ی
سل مانی
مەد بەسەرۆ کی لقی ل
ئييبراھيم ئەحم
بووەگيانی
کاتەی ئ راق بەربو
ی
ی دەسە تدااری ئەو
ەسا ی  1948پاش ئەوەی
لە
ی
مەد بﯚ
ئيبراھيم ئەحم
ی دﯾمکراتی کوردستان ،ئي
ی کورد و پارتی
شﯚڕشگ انی
ش
ماوەی ساڵ و
شﯚڕشی 14ی تەمموزی سا ی
ھە گيرسانی ش
نييو ک بەندکرا .ئەو کاتەی ئازادکرا تا ە
باتی نھ نی گگرتەبەر.
ق ر گاﯾی خەبا
1958ی ئ راق
8
دووەمی پارتی لەش
ی
گرەی
ەميانەی کﯚنگ
سا ی  1951لە
ەشوباتی س
لە
شاری بەغدا ببەکﯚی
يری گشتی پپارتی ھە بژاررد .ھەر
ی پارتی ئيبرااھيم ئەحمەددی بەسکرتير
دەنگ کﯚنگرەی
شنيازی ئەو ناووی )پدک( گﯚﯚڕا بﯚ پارتی
ەميانەی ھەممان کﯚنگرەداا لەسەر پ ش
لە
ق.
دﯾموکراتی کووردستان-ئ راق
کووک
 19لەسل مانيييەوەبﯚ کەرکو
لەھاوﯾنی سا ی 951
ی
چاالکی رامياری
ەسەر کار و چ
لە
گگو زراﯾەوه.
بەراﯾەتی
ی
دﯾموکراتی کوردستان بەڕ
ی
پارتی
ی
ەسا ی  1953کﯚنگرەی س يەمی
لە
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ئ براھيم ئەحمەد کرا و لەم کﯚنگرەﯾەدا دامەزراندنی ﯾەک يتی ئافرەتان و الوان و
قوتابيان پەسەندکرا.
لەسا ی  1961ئيبراھيم ئەحمەد وەک سکرت ری پارتی دﯾموکراتی کوردستان و و
سەرنووسەری رۆژنامەی خەبات کاری دەکرد ،پ ش داخستنی رۆژنامەی خەبات و
ھە گرتنی مﯚ ەتی پارتی لەکﯚتاﯾی سا ی  1961ناچاربوو شاری بەغدا بەج بھ ت و
خﯚی بشار تەوه.
لەگەڵ ھە گيرسانی شﯚڕشی ئەﯾلوول روﯾکردۆتەشاخ و لەڕووی
راميارﯾيەوەشﯚڕشەکەی بەڕ وەبردووه .لەسا ی  1964تا سا ی  1971سکرت ری با ی
نووسينەگەی رامياری پارتی دﯾموکراتی کوردستان بووه ،پاش ھەرەسی
شﯚڕشەکەڕوودەکات ھەندەران و زۆربەی ژﯾانی لەشاری لەندەنی پاﯾتەختی بەرﯾتانيا
گوزەراندووه.
ژﯾانی و ژەﯾيی و رۆژنامەوانی
ئيبراھيم ئەحمەد ھەر لەسەرەتای ژﯾانييەوەدەستی داوەتەکاری نووسين و
رۆژنامەوانی ،ھەربﯚﯾەلەتەمەنی  18سا يدا لەرۆژنامەی )ژﯾان( کارﯾکردووەو نﯚبەری
نووسينەکانی لەوێ ب وکردۆتەوه .لەبەر شارەزاﯾی نووسين حاجی تﯚفيق
)پيرەم رد(ی شاعير و خاوەنی رۆژنامەی ژﯾان لەنووس ن کدا ستاﯾشی ئيبراھيم
ئەحمەدەکات و دە ت" :ژﯾان چاوەڕ ی ئەم کوردﯾيەڕەوانەﯾه ،پيرەم ردﯾش بەھيوای
نەوجەوانانە ".
کاتيک ش خو ندن تەواو دەکات ،دﯾسان پيرەم رد باسی دەکات و دە ت:
"لەخو ندەوارەھە بژ ردراوەکانمان ئيبراھيم ئەحمەد کەکﯚل ژی مافی تەواوکردووه..
ھتد".
لەسا ی  1939بﯚ سا ی  1949لەگەڵ مامﯚستا عەالئەدﯾن سەجادی گﯚﭬاری
)گەالو ژ( دەردەکەن ،ھەربﯚﯾەناچار دەب ت لەسا ی  1944دەست لەکاری ميرﯾی
ھە بگر ت.
پاش سەرکەوتنی شﯚڕشی 14ی تەمموزی  1958مﯚ ەتی ب وکردنەوەی چەند
ژمارەﯾەکی گﯚﭬاری رزگاری پ بەخشرا و ھاوکاتيش بەرپرسيار تی رۆژنامەی
)خەبات(ﯾش دەکرد .
ئيبراھيم ئەحمەد ب جگەلەو رۆژنامانەش خاوەنی رۆژنامەی )کوردستان(ﯾش بوو،
کەجەالل تا ەبانی زاوای سەرنووسەری بووه .بەھﯚی ب وکردنەوەی وتار کی بەڕووی
دەسە تدارانی ئ راقدا ،خەبات و کوردستان لەسا ی  1961داخران و فەرمانی
زﯾندانيکردنيش بﯚ ئيبراھيم ئەحمەد دەرچوو.
لەگﯚڕەپانی و ژەشدا ئيبراھيم ئەحمەدی نووسەر و پار زەر چەندﯾن کاری بەنرخی
نووسيوە ،ئەوﯾش بەچەند شاکار کی بەنرخ وەک )ژانی گەل ،کو رەوەری ،دوا تيری
کەوان و ھتد).
نام لکەی )االکراد و العرب(ﯾش کەلەسا ی  1937بەعەرەبی نووسيو تی ھەو ک
بووەبﯚ ر کخستنی پەﯾوەندﯾی ن وان کورد و عەرەب لەو تی ئ راقدا.
ئيبراھيم ئەحمەد لەتەمەنی  86سا ييدا لەکاژم ر 5ی ئ وارەی  2000.04.08لەشاری
لەندەن کﯚچی دواﯾيکرد و تەرمەکەی گو زراﯾەوەبﯚ شاری سل مانی و ھەر لەو
شارەش ن ژرا.
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

مەدار
سياسەتم

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

س
رۆماننووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە178 :

ين با دار
ئيبراھيم ئەمين
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111814455
50339
لە داﯾکبووه .خو ندنی سەررەتاﯾی لە شاارەکەی
 19لە شاری سل مانی ە
ە سا ی 920
لە
لە قوتابخانەی "خانەی مامﯚﯚستاﯾانی الددێ".
ە بەغدای ە
خﯚی تەواوکرددووە و چووەتە
خ
سا ی 1940ددا خو ندنی تتەواوکردووە و
ە وەرگيراوە و لە ھاوﯾنی س
ە رۆستەمييە
لە
ھەر ئەو سا ە کراو بە
تشرﯾنی ﯾەکەمی ھ
ی
گرتووە و لە ماانگی
ب وانامەی دەررچوونی وەرگر
ەل ک شار و
مانی و لە گە
ەرەتاﯾی لە پپار زگای سل م
مامﯚستای قووتابخانەی سە
م
د ھاتەکان ماممﯚستاﯾی کرددووه.
سوورداش لە
ش
لە دوا نی چياای
ھە ەبجە و ە
ە گوندەکانی ھەورامان و ھ
چەند ساڵ لە
چ
ەدا ئەلف و ب ييەکی نو ی ببﯚ
قەمچووغە و گگوندی دﯾکە مامﯚستا بوو و لەو ماوەﯾە
قە
بەڕ وبەراﯾەتی
ف رکردنی زماننی کوردی دااناوە و دەستننووسەکەی ناردووە بﯚ ڕ
سپﯚڕ پەسندککراوە و نادراووە بﯚ
سل مانی و لەووێ لەالﯾەن ل ژنەﯾەکی پس
ەروەردەی س
پە
ف" و
سا پ يان دەگوووت "شاليار تی مەعارﯾف
غدا ،کە ئەوس
شاليار تی پەرروەردە لە بەغ
ش
دەی دەکەن ،ئينجا چاپکرددنەکەی
کﯚ"ش پەسند
سپﯚرانی ئەووﯾش و ر کخرراوی "ﯾﯚنسک
پس
ەخﯚی دەسپپ رن.
بە
ف
ی ئەو
ەر لە تەواوبووونی چاپەکەی
بە
"ئەلف و ب "ﯾە نو يە مامﯚستا با دار لە سا ی
شاری ھەول ر و ئەو ئەلف و ب يە نو يەی لە ھەول ر گووتﯚتەوه،
1950دا گو زراوەتەوە بﯚ ش
0
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کە لەسەر ر گای رستەﯾی دەگوتر تەوه ،نەک پشت بە دەنگی پيت و تاکە وشە
ببەست و ئەم ر گاﯾەی مامﯚستا با دار گەل ک زانستی و پەروەردەﯾيه.
مامﯚستای ئيبراھيم با دار ئارەزووی تەواوکردنی خو ندنی با تری بوو ،بﯚﯾە بە ھەوڵ
و کﯚشش کی زۆر ب وانامەی دەرچوونی لە تاقيکردنەوەی گشتی قﯚناغی ئامادەﯾی
وەرگرت و لە کﯚل ژی بازرگانی و ئابووری لە زانکﯚی بەغدا وەرگيرا و لە ئەنجامدا
ب وانامەی بەکالﯚرﯾﯚسی وەرگرت و ھەر بە ئەوەندە نەوەستا بە کو ھەو يدا بچ تە
ئەمەرﯾکا و لە سەرەتای شەستەکانی سەدەی رابردوودا ب وانامەی ماستەری لە
کﯚليژی "سان ف انسيسکﯚ" لە و تی ئەمەرﯾکا لە پەروەردە وەرگرت و گەڕاﯾەوە
بەغدا.
مامﯚستا با دار لە دوای کردنەوەی زانکﯚی سل مانی و گەڕانەوەی لە ئەمەرﯾکا
دەکر تە مامﯚستا لە کﯚليژی ئاداب لەو زانکﯚﯾەدا.
کات کيش کە ئەو زانکﯚﯾە دەگوازر تەوە بﯚ ھەول ر و ناوەکەی دەکر تە "زانکﯚی
سە حەددﯾن" ئەوﯾش ھەول ر و لە کﯚ جی ئاداب  -بەشی کوردی ماوەﯾەک وانە
دە تەوه.
ئينجا دەچ تە شاری بەغدا لە زانکﯚی موستەنسيرﯾيە وانە دە تەوە تاکو لە رۆژی
 1998.07.11دا لە بەغدا و لە ما ەکەی خﯚﯾدا د ە گەورەکە لە ل دان دەوەست و
تەرمی ئەم خزمەتگوزارەی کورد دەبرد تەوە بﯚ سل مانی لە گﯚڕستانی گردی
سەﯾوان بە خاک دەسپ ردر ت.
بەرھەمە چاپکراوەکانی:
مامﯚستا ئيبراھيم ئەمين با دار لە ماوەی ژﯾانيدا ئەم بەرھەمانەی خوارەوەی داناوە و
بە چاپی گەﯾاندوون:
1ئەلف و ب ی نو ی کوردی بەغدا  -چاپی ﯾەکەمی  1951و تاکو ئ ستا پتر لە دەﯾانجار چاپکراوەتەوە و  98الپەڕەﯾه
2ئەلف و ب بﯚ گەوران  -بەغدا  -چاپی ﯾەکەم  1955و  78الپەڕەﯾه3االبنية المدرسية للمدارس االبتدائية  -بەغدا  1965و  42الپەڕەسەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە179 :

سانی
ئيبراھيم باليس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127215607
72694
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە180 :

الل
ئيبراھيم جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111043
ھەرەسی
ی
سەرەتاﯾيەکانی باشوور ،پااش
ی
ی مەفرەزە س
ە پ شمەرگەی
ەک ک بووە لە
ﯾە
سا ی 1975
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

نووسەر

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان
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ژمارە181 :

ئيبراھيم سەﯾﯾدۆ ئاﯾدۆگاان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091523292
22072
سﯚبﯚن )پارﯾس).
ن
ی کوردی لە ززانکﯚی
چيرۆککنووس ،مامﯚستای زمانی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ی کەس:
جﯚری

مانەوان
زم

ژمارە182 :

ئيبراھيم عەباس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
12132205312986
ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە183 :

م
ئيبراھيم عەزﯾﯾز ئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3121601418
82554
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...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە184 :

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

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

بﯚکان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە185 :

ەژ ری
ئيبراھيم گەلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4121018392
25230
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە186 :

ئيبراھيم محەمەد جەزا مح دﯾن
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120813340
05574
ەمەکانی:
بەرھە
ی2002 -
گی زەوﯾناسی
ــــ کت بی فەرھەنگ
- Optical Min
neralogy- 20
خەوەکان005
ـــ کت ببی بينراوی خ
ی زانستی زەووﯾناسی.
ج تو ژﯾنەوەی
ـــ پ نج
ـــ چە
ەندەھا وتاری زانستی و رامياری لە گﯚﯚﭬار و رۆژنامەکاندا.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر
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ژمارە187 :

ئيبراھيم غەرﯾب
م
ئيبراھيم محەمەد غەرﯾﯾب فارس -
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12810382810921
ی لەداﯾکبووە و خو ندنی ئئاکادﯾمی ھونەرە جوانەکاننی
سا ی ) (1965لەسل مانی
س
سل مانی
خانەکانی ل
چاالکی قوتابخ
سا ی ) (1975بەشداری چ
ەبەغدا تەواو کردووە لەس
لە
تی الوانی
ھاباد لەﯾەک ی
ميوزﯾکی مەھ
ککردووە ،لەساا ی ) (1978کراوە بەسەررۆکی تيپی م
يە.
ڵ نيشتەج ە
عيراق ئ ستا لە چەمچەماڵ
ع
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

موزﯾکژەن

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە188 :

خمووری
ئيبراھيم مەخم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4062257108
82600
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان
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خموور
مەخ

ن:
شارەکان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە189 :

ئيبراھيم ناشااد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127143536
62680
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
شاد ،خە کی شاری
نااوم ئيبراھيم جەالل تەھا بابانيە ،بە م ناسراوم بەئيبراھيم ناش
يم بەب
مەنی مندا م
لەداﯾک بوومە ،تەم
ک
(1942
ککەرکوکم ،لەگگەڕەکی پيرﯾا دی سا ی )2
نەمخو ندووە،
و
ھﯚﯾەش لەقوتاابخانە
ککەسی و ھەژژاری بەسەر بردووە ،ھەر لەبەر ئەو ھﯚ
جار
دا چەندﯾن ج
ەنی گەنج تيد
م ﯾەخەی گررتبووم لەتەمە
ەرﯾيە بەردەوام
ەم دەردەسە
ئە
ستاش
دانکراوم ،ئ س
کوردبوون راپ چی زﯾند
ن
ەبەر
ی ئ راقەوە لە
ەالﯾەن حکوممەتی ئەوسای
لە
بزوتنەوەی
ی
کورد و
د
سەرانی
ەﯾەک تی نووس
م ،ئەندامم لە
ک نيشتەج م
ھەر لەکەرکوک
ھ
رﯾﯾفراندۆم ،س کوڕ و کچ کم ھەﯾە.
ەکەمين
نوسين کردووە ،ﯾە
ن
ەشيعر
ەم و دەستم بە
 (19دەستم دداوەتە قە م
ەسا ی )959
لە
لەرۆژنامەی کەرکوک ب وکردەوە ،کەبەڕ وەبەری
ی
ی
چوارﯾنەم بەزممانی عەرەبی
چ
دەرﯾدەخست.
ت
شارەوانی ئەووکاتەی حکوممەتی ئ راق د
ش
شيعرم زۆرە نزﯾکەی ) (400پارچە شيعررم ھەﯾە،
ەﯾە ،بە م ش
تااوەکو ئ ستا ددوو کت بم ھە
ە م پارەم نيييە تەبعيان بککەم.
بە
ی
سەری
ی
پارتی چارە
ی
سەرچاوە :توانا عەبدی  -مما پەڕی
س
دﯾموکراتی کوردستان
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

کەرکوک

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە190 :

سی
ئيبراھيم ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13012545011162
 13بە
بانە بەدنيا ھات .لە سا ی  1333تاکو 341
ە شاری ە
 13ھەتاوی لە
ە سا ی 305
لە
چيرۆک
ی کەوتە بەندەەوه .دوکتور برراﯾيم کاری وەرگ ان و ر
هۆی ت کۆشاننی سياسی
ست پ کرد و کت بی ” ھوونەری چيرۆک نووسين ” کە لە
نوووسی خۆی لە بەند دەس
ی ،ب وی کردەوه.
ەند نوسيبوی
بە
دوای ئازادی للە بند لەسەرر خو ندن بەرردەوام بوو و للە بواری ئابوررﯾدا ب گەی دووکتوری
 1356ھەتاوی وەررگرت.
1
سورﯾن و تی فەرانسە لە سا ی
ە زانکۆی س
لە
سيوﯾەتی کە  :دوو
ەی خۆی نوس
دوو بوونی لەببارەی بنەما ە
دوکتور براﯾيم لە کاتی زﯾند
ەورەی بەخ ووﯾان
دەست داوە و داﯾەگگەورە و باوەگە
ت
سا نە بووە ککە داﯾکی خۆ ی لە
س
ککردوه.
شەکانی بەرگ دروو ،و کارﯾگەری ھونەری
ی
بااوەگەورە ی زۆر زەحمەت ک ش بوە و للە پ
بووه.
ت بوو و باوکی
داﯾکی رەعيەت
ی خان زادە للە خانەکانی خۆما ی سل مان خان ،زاززی
برا ،ﯾەک دانە بررازا.
زر داﯾک، 3 ،
خوشکی بوە و  3ر
کی
حاکمی بانە بووه5 .
ﯾوونس خان ،ح
ەتی ھە بوه ..ھەر کات دەەچوو بۆ ما ی باوکی ،گا تە و شۆخياان پ
کۆ ک کۆ فە
بچ ت بۆ ما ی باوکی.
گەورەی نەی دەھ شت چ
دەکرد و داﯾەگە
ەھلەوی بانە ب گەی
سەرەتاﯾی پە
 13لە خو ندننگای پۆلی س
ە سا ی 317
دوکتور براﯾم لە
باوکی دەﯾباتە
ی
دواناوەندی نەبوو
ی
سەرەتاﯾی وە رگرت و چون لە بانە پۆ ی
شەشەمی س
ش
ت.لە
دی وەر دەگر ت
می دواناوەند
 1320ب گەی سيکل ﯾەکەم
شاری سەقز ..لە سا ی 0
ش
داگير دەکر ت و و ت
ر
ەفەقين
ن لە الﯾەن ھ زەکانی مۆتە
سا ی  1320ھەتاوی ئ ران
س
 132ب کار دەب ت .لە
دەب تە و رانە و خو ندنگاکاننيش و ران دەەبن و دوکتور تا سا ی 22
لە سا ی
بانگەوازی ناو نوسين دەکات و دووکتور براﯾيم ە
ی
سا ی  ،1322ئەرتشی ئ رران
س
سينی کرد.
خو ندنگای ” نظام ” ناو نوس
ە تاران و لە خ
 1322دە چ تە
2

ەری داخل بووو و لە
زانکۆی ئەفسە
 13ب گەی دﯾپپلۆمی وەر گگرت و بۆ ک
ە سالی 324
لە
زانکۆی
دوھەمی رستە سوواری دوی وەرگرت .لە ک
ی
ستوان
سا ی  1327دەرەجەی س
س
لە لەشکەری چواری رەزاﯾييە سەرقا ی خزمەت
ەفسەری بە سەرکەوتن تەواو بوو و ە
ئە
کی خۆی بە ناووی
ختی ،بە ناوبژژی دۆست ی
ەمۆلی سەخ
بووو .دوای چەنند ساڵ تەحە
ندنگای ئابوری ناو نوسينی کرد و ھەر لەو
ی
لە عەباسی لە خو
دوکتور رۆح اللە
کەشی لە سا ی  1356لە
ی
سی ئابوری ووەر گرت و دوککتورا
گەی ليسانس
خو ندنگاﯾە ب گ
خ
زانکۆی سورﯾﯾن و تی فەررانسە وەر گررت.
ەد تەوەکۆ ی
ی بەھرامی و خوا ل خۆش بوو ئەحمە
عەبدولقاﯾەری
ع
لی لە ھاوڕی ککانی
ەسراﯾی،
دوکتور براﯾيم لە سەقز بووون .دوکتور براﯾيم دۆستی زۆر بوو و لە سياوەش کە
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محەمەد رە زا شە فيعی کدکنی ،ھوشەنگ ئيبتيھاج ،ئەحمەد مەحمود و مەحمود
دەو ەت ئابادی بە چاکی ﯾادی دەکرد.
براﯾيم ﯾونسی لە رۆژەکانی کۆتاﯾی سا ی  1328ژنی ھ نا و ئە نجامی ئە م ژن
ھ نانە  3کچ و ﯾەک کوڕ بوو.
لە سا ی  1333دوبارە کەوتە بەندەوە و دو ھاوڕێ خۆی بە ناوەکانی سەرھەنگ
مۆبەش ری و سەرھەنگ سيامەک لە س دارە دران بە م براﯾيم ﯾونسی لەبر ئەوی
کە لە کاتی خزمەتی سەربازی قاچ کی لە دەست دابوو لە س دارەدان خۆش بوون و
زﯾندانی ھەتا ھەتاﯾی بۆ دەر چوو بە م دوای ھشت ساڵ ئازاد کرا.
دوکتور براﯾيم لە ن وان سا ەکانی  1340تا  1341لە زﯾندان ئازاد کرا .چوار سا ک ب کار
ماوه .دکتر براﯾيم ھاوڕی لەگەڵ محمەد قازی و بەآزﯾن لە بەشی وەرگ ان لە
کۆمپانيای کامساکس )کۆمپانيای دانمارکی کە لە ئ ران ر گای قەتاری دروست
کرد( ھاوکار بوون.
دوکتور براﯾيم لە سا ی  1336ھەتاوی بەهۆی وەرگ انی کت بی “آرزوھای بزرگ ”
)ئاواتە گەورەکان( لە چارلز دﯾک نز لە ژ ر سەرپەرشتی سيروس پەرھام ب و دەب تەوە
و لە زانکۆی تاران خە ت وەردەگر ت .دوای ئەوە لە ناوەندی ژم رﯾاری )ئامار( دەست
بەکار بوو.
دوای ئينقالبيش ،ماوەﯾ کی کەم پار زەری پار زگای کوردستان بوو.
لە سا ی  1382ھاوڕێ لەگەڵ مەحمود دەو ەت ئابادی لە ر و رە سم کدا ر زﯾان ل
گيرا.
و بەداخەوە لە ر بەندانی سا ی  1390کۆچی دواﯾی کرد و ﯾەک ک لە رۆناکيەکانی
شارەکەمان لە دەست دا بە م رووناکی دوکتور براﯾيم ھەتا ھەتاﯾە بە بەرھەمەکانی
بەردەوام دەب ت و لە خوای گەورە داوای ل خۆش بوونی ل دەکين و سەرخۆشی
خۆمان ئاڕاستەی بنەما ەی بەڕ زی دووکتور براﯾيم ﯾونسی و خە کی با فەرھەنگی
شاری بانە دەکەﯾن.
دوکتور براﯾيم  73کت بی لە بوارەکانی م ژوی ئەدەبيات ،سياسی ،م ژوی شەر ورۆمان
داوەتە دەرە وە کە ﯾان خۆی نوسيوﯾەتی ﯾا وەرگ رانی کردوه .لە خوارەوە
بەرھەمەکانی دوکتور براﯾيم ﯾونسی مان ب و کردوتەوە کە دەتوانن وەﯾخو نن.
1ئاواتە گەورەکان – نووسين  :چارلز دﯾک نز وەرگ ران لە دووکتور براﯾيم ب وکردنەوەلە سا ی 1337
2آسياب کنار فلوس –نووسينی جۆرج ئليوت وەرگ ان سا ی 1368-3آشيان عقاب نووسينی کۆنستانس ھون وەرگ ان سا ی 1369
4ئاغا ش خ دەو ەت نووسينی مارتين وان بروئن سن ،وەرگ ان سا ی 1379 5ئامرﯾکا و بزوتنەوەکانی نەتەوەﯾی -نوسينی بالنچ وﯾسن کوک،وەرگ ران سا ی1365
6ئيسپارتاکوس نووسينی ھوارد فاست وەرگ ان 1337– 7ئەگەر بيل ئسترﯾت زمانی بوو وەرگ ان لە دوکتور براﯾيم
– 8ئامرﯾکای دﯾکە )فەقيری لە والﯾەتە ﯾەک گرتوەکان( نووسينی ماﯾک ل ھنرﯾنگتن
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وەرگ ان سا ی 1353
9بازگشت بومی،نووسينی تامس ھاردی،وەرگ ان سا ی 1369 10بە دور از مردم شورﯾدە نووسينی تامس ھاردی ،لە سا ی 1365– 11پشەی بينيدراز ،وەرگ ان
 12پنمارﯾک )ڕۆمان(،نووسينی سوزان ھوواچ ،وەرگ ان13م ژوی ئەدەبياتی ئافرﯾقا نووسينی دی تورن ،سا ی 1368– 14م ژوی ئەدەبياتی روسيە نووسينی ميرسکی،ب و کردنوە لە سا ی 1355
– 15م ژوی ئەدەبياتی ﯾنووسينی اچ جی،سا ی 1358
16تام جونز نووسينی ھنری فيلدﯾنگ سا ی 136117تاماس ھاردی نووسينی آر.ای.اسکات جيمز و سی.دی لوﯾيس ،سا ی 1372 18تجارت اسلحە ورگ ان راپۆرتی مەکۆی جيھانی ل کۆ ينەوە لە سۆ حئستۆھکۆلم سا ی 1353
19تکيە گاە نووسينی تئودور دراﯾزر ،وەرگ ان 1379– 20تيس دور بروﯾل نووسينی تامس ھاردی ،سا ی 1382
21جنبش ملی کرد نووسينی کرﯾس کوچر،وەرگ ان 1373
22جنبەھای رمان نووسينی،ای .ام .فورستر،وەرگ ان و ب وکردنەوه
23جنگ کبير ميھنی وەرگ ان 1361
24جوان و جوانی نووسينی خۆی )ئامادەی ب و کردنەوه)
25جود گمنام نووسينی تامس ھاردری ،وەرگ ان 1362
26خاطرات دوران خبرنگاری در بالکان نووسينی تروتستکی وەرگ ان
27خاطرات نيکيتا خروشچف وەرگ ان 1369
28خانە قانون نووسينی چارلز دﯾکنز_وەرگ ان 1341
29خوش آمدی نووسينی خۆی
30خياط جادوشدە نووسينی سولومن رابينووﯾچ،وەرگ ان 1340
31دادە شيرﯾن نووسينی خۆی
32داستان دو شھر نووسينی چارلز دﯾکنز،وەرگ ان 1355
33در ستاﯾش فراغت نووسينی برتراند راسل،وەرگ ان 1349
34دعا برای آرمن نووسينی خۆی ب وکردنەوە لە سا ی 1379
35دفتر ﯾادداشتھای روزانە ﯾک نوﯾسندە نووسينی،فئودور داستاﯾوسکی،ب و
کردنەوە 1370
36دلدادەھا نووسينی خۆی1372
37دن کيشوت ،وەرگ ان
38دنيای کوچک دن کاميلو نووسينی جووانی گوارسکی،وەرگ ان 1369
39دورە راھنمای داﯾرکت متد نووسينی خۆی ب وکردنەوە 1343
40روابط اﯾران و ترکيە و مسالەی کرد نووسينی رابرت امن ،وەرگ ان
41زمستان بيبھار نووسينی خۆی لە سا ی  1382ب و کراﯾەوه .ئەم کت بە خاوەن
بەسەرھاتەکانی دئکتور براﯾيمە لە مندا ی تا ئازادبوون لە زﯾندانه
42زنانشوﯾی و اخالق نووسينی باربارا ھاردی،ب وکردنەوە 1372
43سگ شمال  :وەرگ ان
44سە تفنگدار  :وەرگ ان
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45سە رفيق نووسينی ماکسيم گورکی،وەرگ ان 1343
46سياھان آمرﯾکا را ساختند نووسينی بنجامين کوارلز،وەرگ ان 1355
47سيری در ادبيات غرب نووسينی جی بی پرﯾستلی،وەرگ ان 1352
48سيری در نقد ادب روس نووسينی اندروفيلد،وەرگ ان 1369
49شکفتن باغ نووسينی خۆی
50صيھونيسم نووسينی ﯾوری اﯾوانف،وەرگ ان 1356
51طوفان نووسينی وﯾليام شکسپير،وەرگ ان 1351
52عيدآمد و بھار نيامد نووسينی خۆی
53فتنە ھای بيدار)کيوان بر فراز اب( نووسينی جی بی پرﯾستلی،وەرگ ان 1343
54فردا نووسينی خۆی
55فرھنگ کوچک انگليسی-فارسی نووسينی خۆی
56کاشتانکا نووسينی انتوان چخوف،وەرگ ان 1353
57کجکالە و کولی نووسينی خۆی 1379
58کردھا نووسينی وانلی،کندال وەرگ ان 1370
59کردھا و کردستان نووسينی درک کينان،وەرگ ان
60کردھا،ترک ھا و عرب ھا نووسينی سی.جی.ادموندز،وەرگ ان 1367
61کسی شبيە خودم نووسينی خۆی ،ھ شتا ب و نەکراوەتەوه
62گورستان غرﯾبان نووسينی خۆی 1372
63الرنس استرن نووسينی خۆی 1379
64لينمارا،عشق و آرزو نووسينی کاترﯾن گاسکين ،وەرگ ان 1371
65مادرم دوبار گرﯾست نووسينی خۆی1377
66ماکسيم گورکی نووسينی خۆی 1357
67مردە ھا نووسينی خۆی )ئامادەی ب و کردنەوه)
68مردی کە خورشيد را دوست می داشت،زندگی و نسان وانگۆگ بە ھاوکاری
ئەنساری نووسينی خۆی
69مشتی غبار نووسينی ۆولين وو،وەرگ ان 1379
70موسيقی و سکوت نووسينی رز ترە مين ،وەرگ ان
71ميراث شوم)توده( نووسينی جورج گيسينگ،وەرگ ان 1371
72ھنر داستاننوﯾسی نووسينی خۆی 1341
73ﯾەک جوت چاوی شين ،وەرگ ان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر
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جﯚری کەس:

وەرگ

شارەکان:

بانە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە191 :

ئيبن جەنی نەحوی موس ی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121161253454
ناوی عوسمانە و ناز ناوی ابو الفتحە لە زانياری عەرەبی و ئەدەبياتی عەرەبدا دەست کی با ی
ھەبووە .پ ش سا ی ) (330ک لەداﯾک بووەلە)(28ی سەفەری سا ی )(392ی کﯚچی لەدنيا دەرچووە.
خاوەنی زﯾاتر لە) (25نووسراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئەدﯾب

شارەکان:

موس

ژمارە192 :

ئيبن خەلەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215121542694
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خەلەکانی ئەربيلی
ەد کوڕی ئيبرااھيم کوڕی خ
ەباس ئەحمە
ەدﯾن ئەبو عە
نااوی شەمسە
شاری ھەول ر لەداﯾک
سا ی 1187ی زاﯾينی لەش
کە لەزانا بەنااوبانگەکان ،س
شافعيە ،ﯾەک ک
ش
 1205ی زاﯾيننی
ئاﯾينی تەواو کردوووە ،سا ی 5
ی
سەرەتاکانی ززانستی
بوووە ،لەوێ س
چووە شام
ەب بەڕێ کەوتووە ،پاشان چ
شاری حە ب
شاری ھەول رری ج ھ شتوووە و بەرەو ش
ش
ە( بﯚتە
سر و لەخو ندننگای )الفخرﯾە
چووە و تی ميس
ە
ەوێ ماوەتەووە ،دواتر
و چوار ساڵ لە
بەگەورەی قازﯾان ،بە م لەئاکامی
ی
شان گەڕاوەتەووە شام و بوووە
مامﯚستا ،پاش
م
دەکر ت ،ھەر
ر
پاش دوو ھەففتە ئازاد
بەند دەکر ت و پا
ە والی ھە يگگيرساند د
شﯚڕش کدا کە
ش
العيان و انباو الزمان( داناوەو بﯚ
ی خﯚی بەناووی )وفيات اال
ەشام کت بە بەناوبانگەکەی
لە
ەورەی بەم ژوووی ناوچەکە کردووە،
خزمەت کی گە
ی جيھانی وەررگ دراوە و خ
چەند زمان کی
چ
معانی( داناوە ،ھەند ک
ی تری دەربارەەی زانستی )فقە( و )الم
چەندﯾن کت بی
چ
شت ئەکەن .ئيبن خەلەکاان
شيعرﯾشی نوووسيوە کە گگوزارشت لەنااسکی سروش
ش
 73سا يدا کﯚﯚچی دواﯾی ککرد.
سا ی 1260و لەتەمەنی 3
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئاﯾينی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە193 :

ول ئەسير
ئيبنو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121514033
35738
ەلييە ،سا ی  1160لەناوچەی جزﯾرو ببﯚتان لەداﯾک بووە.
ن عيزەدﯾن عە
ناوی ئئەبولحەسەن
سەردەمە لەسنووری پ ەوی
ە
ئەو
ئەم م ژوونووسە گگەورەﯾەی کوررد ،وەک ھەمموو ئەدﯾبو زانناکانی تری ئە
سير کت بی )االکامل فی اللتارﯾخ(ە،
بەرھەمی ئيبنول ئەس
ی
ترﯾن
ەرەبی دەرنەچوون ،گرنگتر
المو زمانی عە
ئيسال
می
لەدروست بوونيەوە تا نيوەی ﯾەکەم
ت
سی م ژووی ئاادەميزاد ئەکات
کەبرﯾتتيە لە دوانزە بەرگ و باسی
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سەدەی سيانزەی زاﯾينی.
ئيبنول ئەسير بەشی زۆری باسەکانی )الکامل(ی بەدەستکارﯾيەوە لەکت بی )تارﯾخ الطبری(ی
وەرگرتوون ،بە م گەل کيشی خستﯚتە سەرﯾان .ئەو بەشانەشی کە لە رووداوەکانی دوای مردنی
)طەبەری( دەدو ن ،ئينول ئەسير خﯚی نووسيونی.
ئەم بەرھەمەی ئيبنول ئەسير دەم کە وەک سەرچاوەﯾەکی م ژووﯾی گرنگ سەرنجی م ژوونووسانی
راک شاوە و سا ی  1851خﯚرھە تناسی ئەوروپاﯾی )تﯚرﯾنب رگ( دەستی کرد بە ب وکردنەوەی
)الکامل ).
ئيبنول ئەسير سا ی  1234لەموس کﯚچی دواﯾی کردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

م ژوونووس

ژمارە194 :

ئيحسان ش رزاد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002011000393360
سا ی ) (1925لە ھەول ر لەداﯾک بووە ،سا ی ) (1946کﯚل جی ئەندازﯾاری تەواو کردووە ،سا ی
) (1950ماستەری لە زانکﯚی ميشگان وەرگرتووە ،سا ی ) (1987لە زانکﯚی کاليفﯚرنيا دکتﯚرای
وەرگرتووە ،لە ن وان سا نی ) (1974 -1967پ نج جار بﯚتە وەزﯾری ئەشغال و نيشتەج کردن و
شارەوانی ،لە ) (1976 -1972سەرۆکی کﯚڕی زانياری کورد بووە.
سەرچاوە :ئيدرﯾس سيوەﯾلی :رەوتی ئيسالميی لە باشووری کوردستان ،چاپی دووەم2009 ،
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

(ئەکادﯾمی)
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ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ی کەس:
جﯚری

وەزﯾر

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە195 :

سان مەال فوئاد
ئيحس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1213215140
02983
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە196 :

ھيم گە
ئيدرﯾﯾس ئيبراھ

ەﯾی
ە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1111151013
32680
ەول ر لە
کەی چﯚمان للە شاری ھە
ەر بە شارۆچک
ی گە ە سە
 19لە ناحيەی
ە سالی 965
لە
داﯾک بووه
ەسالی  1984لە زانکﯚی صالح الدﯾن للە بەشی فييزﯾا بﯚ ماوەی دووسال خوﯾﯾندومە،
لە
ەسالی  1986پەﯾوەندﯾم بە رﯾزەکانی ی،ن.ک کردووە ،دوای ئەووەی ھەولی گرتنم
لە
 19لە سوﯾد
منی ھەولير .لەسالی 990
دراوە لەالﯾەن دائيرەی ئەمن
ستﯚکﯚلمم تەوواو کردوە.
شی ئابورﯾم للە زانکﯚی س
ی  2008بەش
دەژﯾم لە سالی
سالی 2001
ی
کم بە ناوی ل کولينەوەی زانستی دەربارەی سەرکرردە لە
تاا ئيستا کت ب ک
بابەتم لە
م
جەندﯾن
الو کردوتەو ،ج
بەخشی سەردەم بال
ی
پو
ە سل مانی للەنبکەی چاپ
لە
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الو کردەتەوە.
رۆۆژنامەکانی ککوردستان بال
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )ئيدرﯾس ئييبراھيم گە ەﯾی( سەباررەت بە )ژﯾان و
س
2011-03
ی( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 0 -05
ککارنامەی خﯚی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

پپارت:

ﯾەک تيی ننيشتمانيی ککوردستان

ژمارە197 :

ەﯾلی
ئيدرﯾﯾس سيوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0101162709
93051
شارباژ ر لە
ژ
چەی سيوەﯾللی سەر بە ققەزای
ئييدرﯾس محەممەد ،لە  1976/ 4/2لە ناوچ
سا ی 2005 - 2004
ەکانی لە
زانستە مرۆﭬاﯾەتييە
ە
بەشی م ژووی کﯚﯚل جی
ی
داﯾک بووە ،س
ەوەﯾە لە م ژوووی
سا کە سەرقا ی ل کﯚ ينە
زانکﯚی سل ماانی تەواو کرددووە ،چەند س
چاپکراوی ھەﯾە:
ی
رەەوتی ئيسالمميی کوردستتان و لەو بواررەدا س کت بی
رەەوتی ئيسالمميی لە باشووری کوردستاان ) (1991 – 1946ل کﯚ يينەوەﯾەکی م ژووﯾی
مانی .2006
ی پارت و کﯚممە ە ئيسالميييەکان ،سل م
ە کارو چاالکی
لە
نووسەر.2008 ،
،
السالمية الکرردﯾة ،بە زماننی عەرەبی لەگەڵ کﯚمە ک
اال
چەک ،سل مانی .2009
چەخماخەی چ
خوانەوە بﯚ چە
ە ھەناوی ئيخ
لە
ستاندا ب وکرددۆتەوە،
کﯚ ينەوەی م ژووﯾی لە رۆژژنامەو گﯚﭬارەەکانی کوردس
چەند وتارو ل ک
چ
ەندﯾکای
ستاندەر بووە ،ئەندامی سە
سەرنووسەری گﯚﭬاری س
ی
 200ج گری س
ە 08 – 2006
لە
رۆۆژنامەنووساننی کوردستاننە.
خﯚی لە
سيوەﯾلی سەببارەت بە کار و ژﯾاننامەی خ
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز ئيدرﯾس س
س
-12-200931
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە198 :

گاوی
ئيدرﯾﯾس سەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5191407565
58057
گوندی
ی
 197لە
ەکر حس ن نناسراو بەئيدررﯾس سەنگاووی سا ی 78
ئييدرﯾس ئەبوبە
ئيسالمی
ی
دنی
ەشی خو ند
ەداﯾک بووە ،بە
سەنگاوی لە
ھەنارەی سەر بەناحيەی س
ھ
،2004
کردووە لە سا ی 4
ە
مانی تەواو
تيەکانی زانکﯚﯚی سل ی
ستە مرۆﭬاﯾەتي
ەکﯚل ژی زانس
لە
گﯚﭬار ما پەڕی ئەليکترۆنی
ر
ی راگەﯾاندندا لەچەندﯾن رۆۆژنامە و
2ەوە لەبواری
ەسا ی 2004
لە
ککاری کردووە ووەک ھەوا ن ر و رﯾپﯚرتەر و و نەر و دﯾزاﯾﯾنەر.
ستان بﯚ دەنگووباس )ئاکانيووز( کار دەکا ،ھاوکات بەر ووەبەری
ئ ستە لە ئاژاننسی کوردس
http
ما پەڕی ھەوا یp://www.24 tnn.com
م
دﯾا لەالﯾەن )ئئيدرﯾس سەننگاوی( سەباارەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
14:03:32
2 2011-5-19
)ئئيدرﯾس سەنگاوی( لە9 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە199 :

ی
ئيدرﯾﯾس ش خ شەرەفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1152340517
74849
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە200 :

داھﯚ
ئيدرﯾﯾس شەﯾد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
03021337411505
ەی بەچاپی
مە شيعرﯾيانە
جگە لەو بەرھەم
ھەول رە ،ە
شاعير کی دﯾﯾاری شاری ھ
ش
سيوە و
دانی گﯚرانيب ژژی کورد نووس
ن ھﯚنراوەی ببﯚ ھونەرمەند
گگەﯾاندووە ،تائ ستا چەندﯾن
ی.
ککراوە بەگﯚرانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە201 :

ئيدرﯾﯾس عەبدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8011351298
89348
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە202 :

ئيدرﯾﯾس عەبدو

ەفا
مستە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2011240337
75479
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە203 :

ی
ئيدرﯾﯾس عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30220522417455
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە204 :

ەفا
ئيدرﯾﯾس مستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4130906075
56478
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە205 :

ن عومەر
ئيرۆن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4121301292
21626
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد
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ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە206 :

ۆگولﯚڤ
حاق مارۆ
ئيسح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11821334810783
مﯚستاﯾەتی تتەواو کردوه ،للەسا ی
سا ی  1868لەداﯾکبوە و ددوای ئەوەی خو ندنی مام
س
ەرلی”
نەخجەوان و ئينجا لەگگوندی “قەمە
ن
ی “شاتەخت”ی
1888ەوە سەرەتا لەگوندی
8
لەگەڵ ما باتەکەی دەچنە ھەواری
ڵ
سا نە
ی کردوه .بەھﯚﯚی ئەوەی س
مامﯚستاﯾەتی
م
نی کوردەوە ف رری ئەو زمانە دەب ت و
ەڕ ی منا ی
“ئەلەگەز” بﯚ نناو خانەوادە کوردەکان ،لە
دەکات و بەکارری د ن ت.
ی قسەی پ د
وەکوو زمانی ززگماکی خﯚی
شتوانی
دەکر ت کەدانيش
ر
گوندی “زۆرێ”
ی
ستاﯾەتی رەووانەی
19دا بﯚ مامﯚس
دە سا ی 905
کوردی ئامادە دەکات.
ئەلفوب ی زمانی کو
ب
ی دەگ تەوە لەوێ
ککوردن .ھەر وەک کوڕەکەی
کوردانی
ی
ەوتنی
ەوە و پ شکە
قﯚناغی وشياربوونە
ی
ھەروەک دەزاننين سا نی 1920
ھ
ەدا ،دەو ەت دەﯾەو ت ئەللفوب بﯚ زماننی کەمينەکاان چ
ەر لەو سا نە
سﯚﭬييەته .ھە
س
دەو ەتی قەفقاززﯾا
سﯚﭬييەت و
که ،ﯾەک تی س
کات .بﯚ چارەسەرکردنی ئئەم پرسگر ک
بک
ەبات دەکەن بﯚ
رادەسپ ر ت و لەوێ ل ژنەﯾﯾەک لەکەساانی پسپﯚڕ پ کد ت کە خە
ەک
التينی بﯚ گەلە
ﯾاری ئەلفوب ی ال
يەکان .ب ی
ئاامادەکردنی ئئەلفوب بﯚ ککەمينە زمانييە
ەو
ی ،ئﯚسەت( ددەدر ت و داوا لەزاناﯾانی ئە
ی ،ئاشووری
مانی وەک )تتورکی ،کوردی
زم
ەوەو وەک راپﯚﯚرت ک
التينی بدۆزنە
کدا تيپ کی ال
ەر ھەر دەنگ ک
ەتەوانە دەکر ت لەبەرامبە
نە
کەن.
پ شکەش بە ل ژنەکەی بکە
سەرکەوتنيان
ن
ن .مار” کەوتننە خﯚ ،بە م
سەرەتا کەساانی وەک “ئﯚﯚربەللی” و “ن
س
مارگولﯚﭬيش کەوتە ناو ھەو دان کی چ وپ ەوە بﯚ دانانی
ش
ھ نا .لەو کاتەددا
ەدەست نەھ
بە
فﯚنەتيکی زمانی
ی
ی .لەسا ی 1928دا مارگوولﯚف بەگو رەەی
ەزمانی کوردی
ەلفوب يەک بە
ئە
سندو
رادەستی ل ژنەکەی ددەکات کە ل ژژنەکەش پەس
ی
ککوردی ئەلفوب يەک دادەن ت و
ەتی قەفقازﯾا
1929دا دەو ە
ت .لەسا ی 9
پ شکەشی ددەو ەتی قەفققازﯾای دەکات
ەمەدا مارگولﯚﯚف
ەش وەﯾەکی فەرمی ئەلففوب ی مارگولﯚﯚف دەپەژر ن  .بەدوای ئە
بە
ت ،مامﯚستاﯾاانی کورد لەددەوری ﯾەک ککﯚ
ندنی ئەلفوب ييەکەی دەدات
ھەو ی ناساند
ھ
ەڕ ت و پ يان
دەکاتەوە و ف رری ئەلفوب ی تازەﯾان دەکاات .بەناو کورردەکاندا دەگە
دەناس ن .
ەوە ھە دەوەەش تەوه،
ەم ئەلفوب يە لەالﯾەن و تاننی سﯚﭬييەتە
ە م لە سا ی 1930دا ئە
بە
کوردی بەتيپی
ی
فوب ی
ەسا ی 1941دا لەئەرمەننستان و بەپ ی ب ﯾار کی ئەو و تە ئەلف
لە
ککرﯾلی دادەنر ت و دانی پييا دەنر ت .نەتەن ئەلفوب ی کوردی ،ببە کە ھەموو ئەوانەی
ە وەش نرانەووە و کران بەتتيپی کرﯾلی .ئەمەش ب ئيرادەی
ەالتينی ئاماددە کرابون ،ھە
بە
ککوردو نەتەوەککانی تر پ کد ت.
سەر
 1933کﯚچی دواﯾی کردوهه( کاری لەس
ەژﯾاندا بوو )6ی رەزبەری 3
مارگولﯚف تا لە
م
دی
بەناوی “و ژەو چاند
ی
ەلفوب ی و زممانی کوردی کرد .لەگﯚﭬار کی روسی زماندا
ئە
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بەت کی زانستتی لەسەر ئئەلفوب ی کوردی ب و دەکااتەوەو ئەم نووسينەش
رۆۆژھە ت” بابە
بەرھەمی ترﯾش ھەر
ی
دۆسيە و
ە
ەندﯾن
دەنگدانەوەﯾەککی زۆری دەبب ت .دواتر چە
ەمبارەوە ئامادە دەکات.
لە
ھەو ەکانی ھ
داخە ئەوەﯾە کە ھ
ە
ی مارگولﯚفدا ج گەی
ە م ئەوەی للەخەباتەکەی
بە
ھاوکاتن
ماندوبونی ئەوی
ی
مەش تا رادەﯾﯾەک
ی جەالدەت ببەدرخان و ھااور يانی ،ئەم
ەگەڵ خەباتی
لە
ئاگاﯾان لەﯾەکتر نەببووە و سودﯾان لەﯾەکتری
ن
ە م چی کرددوە کە
شاردۆتەوه .بە
ش
پيت پ کد ت.
ەوەی ئاشکرااﯾە ئەلفوب يەککەی مارگولﯚف لە  37ت
وەرنەگرتوه .ئە
دﯾالﯚگ
گ
سەرچاوە :سە حەدﯾن باﯾﯾەزﯾدی  -ما پپەڕی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ی
کوردستانی

و ت:

ی پ شوو
سﯚﭬيەتی

جﯚری کەس:
ج

زمانەوان

جﯚری کەس:
ج

ف رخواز

جﯚری کەس:
ج

س)
کورد)ناس

ژمارە207 :

ماعيل ئيببراھيم
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0311554196
62671
ەری ھەفتەناامەی زاری ککرمانجی
سەرنوسە
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستاان

ەس:
جﯚری کە

رۆژنامە
ەنووس
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ژمارە208 :

سماعيل ززادە
ماعيل ئيس
ئيسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0529212943
34331
1978/9/22
ەداﯾکبوون2 :
رۆۆژ و سا ی لە
ن
کبوون :بﯚکان
شو نی لەداﯾک
ش
سی زمان ئەددەبياتی فارس
دن :بکالﯚرﯾوس
ئااستی خو ند
سی
ستان ،سل ماانی
شووری کوردس
نااونيشان :باش
•چاالکی:
قی
ئەندامی دەستەی بەر ووەبەرﯾی کانووونی نووسەرانی کوردستاانی ئ ران  /لقبااشوور.
ئەندامی ئەننجوومەنی پ ننی کورد.•ب وکارﯾی  /کت بی چاپکرراو:
سەرھاتی فراننتس کافکا )للە فارسييەوەە(  – 2007دەەزگای ئاراس –
1..ژﯾان و بەس
ھەول ر.
ھ
2نيچە و سەررچاوەی چەممکی مﯚد رنيززم )لە فارسيييەوە(  – 2007دەزگای ئارراس –
2.
ھەول ر.
ھ
ھەول ر.
ل
سنوور  /چيرۆۆک )لە فارسي
3..بەزاندنی س
سييەوە(  – 2007دەزگای ئاراس –
رﯾتسوس )لە فارسيييەوە( – 2007
س
ش  /شيعر ﯾانيس
ک پ لە رۆژباش
4..قەرتا ەﯾەک
س – ھەول ر.
دەزگای ئاراس
موکرﯾانی –
ی
فارسييەوە(  – 2005دەززگای
(
)لە
موکراسی ە
5..دنيای راستتەقينەی دﯾم
ھەول ر.
ھ
6..پرسەکانی
ی مﯚد رنيزم .ووەرگ ان ،پرۆژژەی کﯚل ژی فەلسەفەی زانکﯚی سە حەدﯾن
.20
– ھەول ر 009
سەبارەت بە ژﯾان و ککارنامەی
ت
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز ئيسماعيل ئيسماعيل ززادە
س
2010-05
خﯚی لە 5-29
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

وەرگ
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شارەکان:
ش

بﯚکان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە209 :

دی
ماعيل باد
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2060856293
33148
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە210 :

شکچی
ماعيل ب ش
ئيسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0908113606
61989
بە چﯚرووم لە خ زان کی
ەی ئيسکسلليپی سەر ە
 193لە ناوچە
س سا ی 39
زانای کﯚمە ناس
تەمەنی خﯚی لە ززﯾنداندا
ی
سا ی
داﯾک بووە و  17س
ەوەپەرستی تتورک لە ک
پاار زگار و نەتە
ەسەر بردووەە .
بە
بە زانکﯚی ئەنق
سيی سەر ە
ستيی سياس
سا ی  1962کﯚل جيی زانس
س
قەرەی تەواو کردووە.
ککات ک لە ئەالززﯾز لەسەر پﯚﯚستی قاﯾمقاام راھ نانی ددەکرد ،بﯚ ﯾەککەم جار ت کەڵ بە
ککورد بوو .
ەر بە زانکﯚی ئەتاتورک لە ئەرزەڕووم وەەک
جی ھونەر و ئەدەبی سە
ککات ک لە کﯚل ج
ھەمان کﯚل ج بەناوی
مﯚستاﯾەکی ھ
ﯾاارﯾدەدەری ماامﯚستای کﯚممە ناسی کاری دەکرد ،م
خوازی”ی
سی و جوداخ
ەندەی مارکس
مەتی “پ وپاگە
ئﯚﯚرھان تورکدۆۆغان ھەوا ی ل دا و تﯚم
سەردەمی کوددەتای سا ی 1971دا لە
شيکچی لە س
ت .بﯚﯾە ب ش
بﯚﯚی ھە بەست
دادگاﯾی کرا .
ی
دادگەکانی رەوشی نائاسااﯾييدا
سا ی
دەستيان پ کرد .س
ن
ەوە بەدواوە پ وەندﯾی بە ززانکﯚوە نەما و رۆژانی گرتييگە
لە
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 1974لە گرتيگە دەرچوو .پاش ئەوە لە پای بﯚچوونی لە بارەی پرسی کوردەوە
دادگاﯾی کرا.
پ ش کودەتای  ،1980سا ی  1979خراﯾە گرتيگە و سا ی  1987ئازاد کرا ،بە م
داواکانی دژی در ژەﯾان ک شا و تا سا ی  1999بە دەستگيرکراوی ماﯾەوە .
ب شيکچی تا ئ ستا  36کت بی لەسەر گەشەپ دانی رۆھە ت و مەسەلەی کورد
نووسيوە و لەالﯾەن وەشانخانەی )ﯾورد(ەوە ب و کراونەتەوە ،بە م  32دانەﯾان
قەدەخەن .
ئەگەرچی سا ن کی در ژ لە گرتيگەدا ماﯾەوە ،بە م نە لە رای گشتی تورکيا و لە
رۆئاوا وەک ئەوەی شاﯾەن بەوە ،پشتيوانيی ل نەکرا .
لەم رۆژگارەدا باسکردنی پرسی کورد لە بەردەم ﯾاساکانی تورکيادا تاوان نييە ،بە م
بەو ھﯚﯾەوە داوای  100ساڵ زﯾندانيکردن بﯚ ب شيکچی کراوە و  17سا ی ژﯾانی لە
گرتيگە بەسەر بردووە و لە  21سا نەوە بە گرتيگە ئاشنا بووە .
ب شيکچی ئ ستا لە ئەنقەرە دەژی و بﯚ چەندﯾن کﯚوار و ما پەڕی جﯚراوجﯚری
ئينتەرن ت دەنووس ت .
سەرچاوە :ما پەڕی ر نيسانس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:

(دۆست(ی کورد

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە211 :

ئيسماعيل بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111010303087987
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە212 :

ن
ھا شاھين
ماعيل تاھ
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1080021068
86778
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە213 :

ەبانی
ماعيل تا ە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01510215810090
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە214 :

ماعيل تەننيا
ئيسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0219224504
41330
شارەد ی "قووشتەپە"ی پاار زگای
"گﯚمەگرو""ی سەر بە ش
ی
 196لە گوندی
ە نيسانی 62
لە
ِ
ندنی لە
کبووە .لە سا ی  1970چوووەتە قوتابخانە و قﯚناخەککانی خو ی
ھەول ر لە داﯾک
ھ
سەرەتاﯾی
ی
مامﯚستای
ی
شاری ھەول ر تەواوکردووەە .لە کﯚتاﯾی سا ی  1982بە
ش
سە حەدﯾن
پەروەردەی زانکﯚی ە
ی
کﯚليژی
ی
 1لە بەشی ککوردی
دامەزراوە .لە سا ی 1992
خو ندن
ی سياسی و ئابووری ئەوککاتە نەﯾتوانيووە در ژە بە خ
ھﯚی رەوشی
وەرگيراوە ،بەھ
مەی کوردﯾدا وەک دامەزر نەر و
ی رۆژنامەگەررﯾيەوە لە زۆر گﯚﭬار و رۆژنام
دات .لە بواری
بد
مەکانی
ستافی کار کارﯾکرددووە .لەوانە گگﯚﭬار و رۆژنام
ی
ەران و
ستەی نووسە
ەندامی دەس
ئە
ەروەھا تا
ستان .(...ھە
ستانی نوێ ،پەرﯾس
ی
ن ،کورد
گ ،ر گای ئازاددی ،ﯾەکگرتن
)ژژﯾلەمﯚ ،زەنگ
ەی بە چاپ گگەﯾاندووە و ) (432وتار و ل کﯚ ينەوە و ببابەتی
ئ ستا ) (11کتت ب و ناميلکە
سماعيل
ە رۆژنامە و گگﯚﭬارەکانی و ت و دەرەوەەی و ت ب وککردۆتەوە .ئيس
ھەمەجﯚری لە
ھ
1993ی
ەری کوردی ن وان 3-1975
ن کەس بووە کە بيبلﯚگرافييای رۆژنامەگە
ەنيا ﯾەکەمين
تە
ەميشی کت ب بوو بەناوی )بزربوونی ناوی
ە کت ب کدا ب وکردۆتەوە ،ددواﯾين بەرھە
لە
ھەرە تازەی ئەو ببوارەﯾە.
ە
ەم کی
ککوردی لە کﯚممە گەی کورددەوارﯾدا( کە ئئەوەش بەرھە
تی ئە مانيا دەژژﯾت.
ەنيا ماوەی دووازدە ساڵ زﯾااترە لە و ی
ئييسماعيل تە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

نووسەر

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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شارەکان:
ش

ھەول ر

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ژمارە215 :

ھا
ماعيل تەھ
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181007417
70137
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە216 :

ن
ەمە ئەمين
ماعيل حە
ئيسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0531093156
64338
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس
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جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە217 :

د باوەﯾس
م محەمەد
ەمەڕەحيم
ماعيل حە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71214
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە218 :

ورما ی
ماعيل خو
ئيسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103163229
92341
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان
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ژمارە219 :

ماعيل ش خ موراد
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1031226437
74600
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە220 :

شەمزﯾنی
ماعيل شە
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4150835445
56542
ەر بە
شارۆچکەی دﯾانای سە
ی
سالی  1980ی
شەمزﯾنی لە دداﯾک بووی س
ئييسماعيل ش
ە
قەزای سﯚرانە
قە
سەتەالﯾتی گەلی کورددستانە،
ی
ری
دەکات و پەﯾامن ی
ت
ی رۆژنامەگەررﯾدا کار
نااوبراو لە بواری
تﯚ کە پرم
ﯾەکەم بەرھەمی ببەناوی )بﯚ ﯚ
م
دەنوس ت و
س
ە پال کاری رۆژنامەگەرﯾدا شيعر
لە
ە تﯚ(ی بالو ککردەوە....
لە
ھەلبەست( سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ە23:39:59 2011-4-14 :
شەمزﯾنی( لە
)ئئيسماعيل ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار
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جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە221 :

ئيسماعيل گوندەژۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081909104460737
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە222 :

ئيسماعيل کوردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122716291718999
وەرگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ
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ژمارە223 :

مين
ئيکرام کەرﯾم حەمە ئەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0527132057
74317
ەداﯾکبووە .
ی ھە ەبجە لە
 ،سا ی ) (1965لەشاریسياسيی
ی
مەکتەبی
ی
المييە و ئەندامی
ی کاری ئيسال
 (197خەرﯾکی
للەسا ی )79لە
ميی بووە و ە
ھەرﯾەک لە بززووتنەوەی راپپەرﯾن و بزووتتنەوەی ﯾەکبووونی ئيسالم
ھ
المييەکان .
ی ئيسالميی ھ ناوە لەناو حيزبە ئيسال
سا ی)((2003وازی لەکاری
س
ئەعزەمی بەغدا .
ی
مام
ھە گری ب وانامەی بەکالﯚﯚرﯾﯚسە لەبواری)عەقيدە( لەکﯚل ژی ئيم
ھخاوەنی زﯾاترر لە ) (40کت ببی نوسراو و وەرگ راوە .
خچەندﯾن کﯚنگررەو کﯚبوونەوەەی کردووە .
ببەشدارﯾی چسەر کی ئيس
ەﯾە و وەکو رونناکبير و نووس
ئ ستاش دانييشتووی شارری ھە ەبجەسالميی
ی نوسين و وەەرگ رانە.
خەرﯾکی کاری
خ
الم پەﯾک
سەرچاوە :ما پەڕی ئيسال
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئيسالمی
ی سياسی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە224 :

و بەکر عەللی  -کارواانی
ئەبو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110816332
26137
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مانی
 196لە سل ما
شنبير و ﯾاسانناس ئەبو بەککر عەلی )کارروانی( لە 65
نوووسەر و رۆش
ەداﯾکبووە.
لە
واری
ماجست رە لە ب ی
ت
مادەکردنی ناامەی
دەرچووی کﯚل ژی ﯾاساﯾە و خەرﯾکی ئام
ﯾاسادا
فەلسەفەی ﯾا
فە
سياسی و ئيسالميييە
ی
خاوەنی  5کت ببی لەچاپ ددراو سەدان ووتاری
خ
جومەنی ﯾەک تتی رۆژنامەنوووسانی کورددستان بووە
ەندامی ئەنج
ئە
بزوتنەوەی راپرسی )ررﯾفراندۆم)
ی
جومەنی گشتتی
ەندامی ئەنج
ئە
ھەر م
ر
ﯾەکگرتووی ئيسالمی کوردستان و وەزﯾری
ی
سی
ەندامی مەکتتەبی سياس
ئە
ەحکومەتی ککوردستان
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئيسالمی
ی سياسی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە225 :

م دی
و سعود ئام
ئەبو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819113725
54775
ز( ھاتيە
ساال )( 1493
ھﯚزانﭭان پووﯾە ،ل س
ن
ەر و
زاناﯾەکک ناﭬدار و ب سەنک و ببەرخﯚ دەرکەففتی و نﭭيسە
دەر ت ﭬ زاننينگەھ بوووﯾە،
شتی ﯾە ،و ئ ک ژ دەرسد
ەھان پ گەھش
سەر دونياﯾ  ،ل ززانينگەھا قوپە
شاد
ھەم و شوﯾن تبل ن وی )إش
ﯾاساﯾ ن دەولەتی د )قانوننامە(( ﯾ دا کو مﭭﭭەکرﯾنە ،و گررنگترﯾن بەرھ
ی مزاﯾا الکتاب
 15ز(
ب الکرﯾم( ە ،ککو ب تەفسيررا ابی السعوود بەرنياسە ل ساال )574
العقل إلسليم إلی
خودێ.
چوﯾە بەر دلوﭬانيا خ
ی  -ما پەڕی ئام دی
چاوە :ھ رش کەمال ر کانی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد
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و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە226 :

عەبدو
و عوبەﯾد ع
ئەبو

زﯾﯾاب

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6042303178
83046
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە227 :

شناو
وبەکر خﯚش
ئەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1252137167
73933
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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جﯚری کەس:

وەرگ

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە228 :

ئەبوبەکر سا ح ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021021023175700
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە229 :

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
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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

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

وەرگ

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

شەق وا

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ژمارە230 :

ئەبوبەکر کاروانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030910344382512
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە231 :

سور عەلی
الم مەنس
ئەحال
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112011564
44418
ن لەداﯾکبووە.
ەسا ی  1951لە خانەقين
لە
دا.
ژی پەروەردەی زانکﯚی بەغد
تەرە لەکﯚل ی
ـ خاوەنی ب وانامەی ماستە
لەزانکﯚی سلل مانی.
ـ مامﯚستاﯾە لە
ەی ماستەرەەکەشی
ەڵ چيرۆکی پرد ،رۆمانی ئە وەن و نامە
ـ خاوەنی کت ببەکانی :کﯚمە
چيرۆکی کوردﯾداﯾە.
ەناوی بينای ھونەری لەچ
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

شارەکان:
ش

خانەقين

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە232 :

مەد قادر
عەد محەم
مەد ئەسع
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71324
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە233 :

ئەحمەد باوەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022520570382380
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە234 :

ئەحمەد بەگی کﯚماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112417201973861
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە235 :

ئەحمەد تاقانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011821470974928
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە236 :

ئەحمەد تەوەکولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012714565775361
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە237 :

مەد جاف
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22416520719730
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە238 :

مەد حامد
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6161214076
60292
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە239 :

مەد حس ن 2
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6181153245
59274
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ەوان
ھﯚزانە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە240 :

کوڕە جوتيار
ە
حمەد
سەن مەعرروف  -ئەح
مەد حەس
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2110929497
75705
دووساڵ لەحوجرە
ڵ
ەداﯾکبووە ،مااوەی
ستان سوور لە
سا ی  1942لەگوندی ب س
س
ندنگە چﯚتە گوندەەکەﯾان
ە
کات ک خو
 1954-195ت
ەسا نی 53
خو ندوﯾەتی ،بە م دواتر لە
خ
سەرەتاﯾی تە
مانی
خو ندنی ناوەنندﯾيو دواناوەنندﯾی لەسل م
ەواوکردووەو خ
قﯚناغەکانی س
قﯚ
ەی تەواوکردووە.
بوووەو لەبەغداش پەﯾمانگە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

257

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە241 :

ئەحمەد حەميد گەرمکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042800350975995
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

نووسەر

رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە242 :

ئەحمەد حەمەد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042121103082706
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر
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ژمارە243 :

مەد خالدﯾﯾان
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0109115857
73167
ن و نووسەر
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزاننەوان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە244 :

جە
مەد خواج
ئەحم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112616334
48542
1903
سمان ئاغای ئەردە نيە ،ررۆژی 3 /7 /6
جە کوڕی عەززﯾز کوڕی عوس
ەحمەد خواج
ئە
خواجە ئەفەندی باوکی و ددواﯾی لەقوتاببخانە
حوجرەکەی خ
ەداﯾک بووە ،سەرەتا لە ح
لە
ميرﯾيەکاندا خوو ندنی ئاماد ەﯾی تەواو کرردووە ،سا ی  1922کە ش خ مەحمودی نەمر
م
خواجەی
ی
مەد
حکومەتی پ کھ نا ئەحم
ی
ەوە گەڕاﯾەوە بﯚ سل مانی و
ە ھيندستانە
لە
ەشداری کرددووە،
خی نەمردا بە
شەکەی ش خ
جينەوانی خﯚﯚی ،لە شﯚڕش
ککردووەبە گەنج
مەی پيادا نارددووە بﯚ کاربەددەستانی )ئ رران( و
چەندەھا جار ش خ مەحموودی نەمر نام
چ
س لەوێ .کە رۆژنامەی )ئئوم دی ئيستتقالل( دەرکرا بوو
قونسو ی روس
قو
لە دەرکردنی پپول ک بﯚ حکوومەتی
ەدا ھەر ئەم پياوە بيری ە
ەری ،لەو کاتە
ەسەرنووسە
بە
شەی ک شاوەە ،لەپاش خﯚی ئەم
ککوردستان کرددۆتەوە کە ش خ لەتيفی ددانساز نەخش
دی )(3بەرگ 101 ،پياوی ککورد ،مامﯚستتای
دووە :چيم ی
ەرھەمانەی ببەچاپ گەﯾاند
بە
ھەندێ بەرھەمی تر کە
ێ
لە وتارو
ەری ،فەرھەنگی کوردی ،،بالنجﯚ)وەرگ ان( جگە ە
پە
ەغدا
ەوە ،رۆژی  1997/3/4لەبە
الو ژ و ب وکرا وەکانی تردا ب وی کردۆتە
ەگﯚﭬاری گەال
لە
سەﯾوان ن ژراوە.
ن
سل مانی لەگگردی
ککﯚچی دواﯾی کردووەو لەس
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

س
م ژوونووس

ژمارە245 :

ل
مەد خەليل
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5031425365
57244
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە246 :

مەد د زار
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1115210453
32584
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ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
 19لە شاری کﯚﯾە لە
دووەمی سا ی 920
ی
ی مانگی کانووونی
ی رۆژی )(8ی
من لە ئ وارەی
م
ەر دونيا ،ئەو کات تازە
ی ناسراو بە م دەستکورت ھاتمە سە
ە بنەما ەﯾەکی
داﯾک بووم ،لە
ستان کرد
ھاتبوو گرانيەککی سەﯾر روووی لە کوردس
شەڕی ﯾەکەممی جيھانی ککﯚتاﯾی پ ھ
ش
کە چاوم بە دوونيا
ن کەس دەمرردن من لەو ررۆژانە دا لە دداﯾک بووم ،ە
رۆۆژانە بە دەﯾان
جوانييەکانی
ی
مﯚسيقا و دەننگی بولبول و
ە دەنگی شييعر و ئاواز و م
ھە نا گو م لە
ھ
دەکردﯾنە کوردی،
ە
فارسی بﯚ
ی
چمە قوتابخاننە ،باوکم شييعری
سروشت بوو ،،بەرلەوەی بچ
س
)شانامەی فيردۆسی( کارﯾگەری زۆۆر کردە
ی
داستانی جواننی بﯚ دەخو نندﯾنەوە لەواننە
)مەال ئەسعەد( و لەوێ
ال
باوکم منی داﯾە ددەستی
م
سا ی دا
ەمەنی )(7س
سەرمن ،لەتە
س
چوومە قوتابخاانەی
سا ی  1929چ
ن و خو ندن بوووم ،قورئانم خەتم کرد س
ف ری نووسين
ی ،عومەر
ستاکانم ھەر ھەمووﯾان کووردبوون ،عەببدو سامی
سەرەتاﯾی لە کﯚﯾە ،مامﯚس
س
ناوەندی لە کﯚﯾە نەببوو ،لە سا ی 1937
ی
ئەو کات
ل و ھتد .و
جەالل ،سەبرری ئيسماعيل
ج
قوتابخانەی
ی
مە
بﯚﯚ ﯾەکەم جار قوتابخانەی نناوەندی لە ککﯚﯾە کراﯾەوە و منيش چووم
کەری بﯚ
شوباتی  1943چوومەناو عەسک
ی
نااوەندی ئيتر ددەستم لە خوو ندن ھە گررت لە
1944
چوومە بەسرە،
ە
ەغدا بووم و 4
ەربازی ،سا ی  1943لە بە
خزمەتی سە
ەواو کردنی خ
تە
دواتر گەڕامەوەە کﯚﯾە.
ی کوردستان
سەرچاوە :ما پەڕی دەنگی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە247 :

مەد دەشتتی
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1108162943
32516
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 15کيلﯚ مەتر لە
ئاﯾنی لە گوندی دارەبەن کە 5
ی
 19لە خانەواددەﯾەکی
ە سا ی 945
لە
شتی واتە
ەحمەد دەشت
ەوە،باوک ئە
ھاتﯚتە جيھانە
ی بەڕانەتی ھ
ھەول رەوە دووورە لە ناوچەی
ھ
دی
سا ن لە گوند
کە ماوەی  18س
شتی ﯾەک ک بووە لە زاناﯾاننی ئاﯾنی ە
مەال خدر دەش
م
ەالخدری
ەی ئاﯾنی بوووە گەلی فەققی و مەال لە حوجرەی مە
کی قوتابخانە
دارەبەن خەرﯾک
گەﯾيون و ئيجازەﯾان لە
ە مەالخدری دارەبەنيش نناوبانگی دەرککردووە پ گە
دەشتی کە بە
ەد
باوکی ئەحمە
دەشتی وەر گرتوو،با
ی
حمەد
ی باوکی ئەح
مامﯚستا مەال خدر دەشتی
م
ەل و نيشتماننی
شتمانپەروەرو د سﯚز بە گە
دەشتی زاناو ھﯚزانوان و ممرۆﯾەکی نيش
می خﯚی دا
ھﯚنيوەتەوەو لە سەر دەم
و
نيشتمانی
ی
ی
خﯚﯾەوە بووه،گگەل شيعری
خ
ەی
نيشتمانی و کوردو کووردستانەوە ککردووە ،زۆربە
ی
خزمەت کی زۆرری بە ھەستتی
خ
ەتەکان
مزگەوت و موناسەبە
ت
جرەو
سەردەمی خﯚﯚی دا لە حوج
شيعرەکانی ددەشتی لە س
ش
شعر و مەولود نامەﯾەک و باوەەڕ
ر
ش ھەر باون،ددﯾوان کی
خو ندراوەتەوەە کە ئ ستاش
خ
ناامەﯾکی بە زممانی کوردی نوسيوە لە ددوای بەج ماووە،ئيستعارەﯾﯾەکی بە زماننی
ەم دواﯾيە مامﯚﯚستا
ئيبن و لماليک نووسيوەوەو لە
سەر وەزنی ئئەلفيەی ن
عارەبی و لە س
ع
لە فەق کانی ددەشتی شەررحی لەسەر
ەک ک بووە ە
حرکەﯾی کە ﯾە
مەال قادر بەحر
م
ستی لە
حوجرەی باوکی دەس
ی
ەر لە
چاپ گەﯾشتوووە ،ئەحمەد دەشتی ھە
نووسيوەوە بە چ
مەالﯾەتی تا دوا مادەککان
ی
ە خو ندن کرددووە و خو ندننی
ن دەستی بە
ئااواﯾی دارەبەن
کە
بە شﯚڕشی ککوردستانەوە نەﯾتوانيوە ە
ە م بە ھﯚی پەﯾوەندی ە
خو ندووە و،بە
خ
ﯾلولی مەزنەووە بووە
لە سەرەتای شﯚڕشی ئەﯾل
ئييجازەی مەالﯾﯾەتی وەر بگرر ت و ھەر ە
ستان ھەر لە
ن و لە چاپخاننەو ئ زگەی دەنگی کوردس
ە پ شمەرگەی کوردستان
بە
کاری کردووە
ئەشکەوتە رەشە ی
ە
مەزراندنی ئ ز گەی دەنگی کوردستاب للە
سەرەتای دامە
س
پاشان ئاوارە بووە،ککە تا
ن
شﯚڕش ماوەتتەوە و
ی ئەﯾلولدا تاا ھەرەسی ش
ە ناو شﯚرشی
لە
شﯚڕشی
ی
پەﯾوەندی بە
ی
ھەندەران بە ئئاوارەﯾی ماوەەتەوە ،ھەروەەھا
ەم ۆش لە ھ
ئە
ەمی
کاری کردووەو ل پررسراوی ﯾەکە
ی دەنگی کوردستان ی
گگوالنەوە کردووە لە ئ زگەی
ران و ئەوڕوپا بووە ،گەل
ستان بووە لە ھەشتاکانا ،ئاوارەی ئ ن
دەنگی کوردس
تەنفيزی و
ی
ەبی
وەرگرتووە ،وەک نو نەراﯾەتی مەکتە
،
ش
ەرپرساﯾەتی لە ناو شﯚڕش
بە
مەتی ر کخراووو ناوچە
کﯚﯾە لە سا ی  1967و ئەندام
ە
ی گومرگ لە نناوچەی
ەرپرسيارەتی
بە
مەتی لقی دووی پارتی
ستان و ئەندام
تی ئ زگەی ددەنگی کوردس
و بەرپرسيارەتی
ئەﯾلول و
ل
ەندامەتی دەززگای کومەالﯾﯾەتی لە شﯚڕڕشی
دﯾموکراتی کووردستان و ئە
وتارو ھﯚزان
و
ەوڕوپاو نوسيننی گەلی بەررھەمی
ی پارتی لە ئە
ی رﯾکخستنی
ەرپرسيارەتی
بە
کی ھەشت سەد
ەلەکترۆنيەکان ب و کراوەتتەوە ،پەرتوک ک
ککە لە رۆژنامەککان و زاﯾتە ئە
چاپ نەکراوە،چوار دﯾوانی ھﯚززان بە
ە وتارەکانی ئئامادەﯾە کە ھ شتان پ
الپەڕەﯾەﯾی لە
ال
خەم و دﯾوان کی تتری کە چاپ نەکراون
م
مەرگەی ون و ئاوازی
خاک و پ شم
نااوی خو نی خ
لە
پەندەکانی ژﯾان کە ە
ی
ک س سەد الپپەڕەﯾی بە ناووی
ئاامادەن .پەرتووک کی نەزﯾک
قە ی ئاژەالن کە لە
ھەروەھا گﯚڕﯾننی رۆمانی ە
چاپخانەی ئاراس بە چاپ گگەﯾشتووە،ھە
چ
ی کوردی وەررﯾگ اوەو تەواو کردووە کە بە چاپ
سا ی  1980بﯚ سەر زمانی
س
لە پەرتوک کی س سەد الپە
ەگەﯾشتووە ،ھەروەھا پەﯾﯾﭭە ب ندەکان کە برﯾتيە ە
نە
ەڕەﯾی و
چاپ گەﯾشتوووە،ھەروەھا ئاژەالنی
چاپ نەکراوە،ببيرەوەری وەففاتی بارزانی نەمر کە بە چ
چ
ەنين کە
بە ناوی ۆ پ کە
کراوەتەوە،ب پەرتوک ک ە
ب
ەﯾﭭگﯚ کە لە زاﯾتە ئەلەکتررۆنيەکان ب و
پە
ئەوەش لە الپەرە
ش
دەگر ت و
ر
سەی خﯚش لە خﯚوە
ککﯚمەل کی زۆرر لە نکتەو قس
ھەتا ئەم ۆش لە نوسينی وتارو ھﯚزان بەرردەوامە و
ا
ەلەکترۆنيەکانەوە ب و کراووەتەوە،
ئە
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ەر ن تەوە
ەڕەکانی ئەنتە
ی کوردستان رۆژنامەکانی ئەلەکترۆنی لە سەر الپەڕ
ە گﯚﭬارەکانی
لە
می دەزگای ببا ی ئەﯾلولە و ھەر لە ژﯾاان
ب و دەکاتەوە،،ئ ستاش ماووەﯾەک ئەندام
داماوە.
سەبارەت بە
ت
ی(
ھەل ر دەشتی
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
شتی( لە20:29:30 2011-10- 19 :
)ئئەحمەد دەش
سەبارەت بە
ت
ی(
ھەل ر دەشتی
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:38:202 2011-10-2
شتی( لە27 :
)ئئەحمەد دەش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە248 :

مەد رۆڕۆ
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1222244226
64002
حمەد رۆرۆ( ،لەسا ی  1942لە ھەرﯾر لەداﯾک
ف خورشيد نااسراو بە )ئەح
ەحمەد لەتيف
ئە
بوووە .ھەر لە تتەمەنی منداا ييەوە خوليای شيعر و چ
چيرۆکنووسی لە م شکيدا
بەردەوام بە شيعرەکانی ئەو
م
ەبوو
کوردانەی بەرزی ھە
ی
چەکەرەی کرددووە ،ھەست کی
چ
ھەستەی دەررب ﯾوە.
ھ
ەبواری کﯚمە ﯾەتيشدا ئە
لە
ەگەرچی قەدەری وابوو خ زان پ کنەھ ننيت بە م پاککی و
ەسوکاری تەواوی
براو باوک و کە
ميشە وەکو بر
ييەکەی وای ل کردبوو ھەم
سيفەتە خاکيي
س
خە ک
ھەموو الﯾەک ج گەی ر ز ووستاﯾيشی خ
سر ت و ،لەھ
گگەنجانی شاررۆچکەکە بناس
شارەزاﯾی لە ئەدەبی کوردﯾدا ھەر زوو دەب تە
ب ت .ئەحمەد رۆرۆ بەھﯚی بليمەتی و ش
تاﯾبەت بەخﯚﯾەوە بﯚﯚﯾە ھەر
ت
ی بە ئاوەز و خاوەن سەلليقەﯾەکی ئەدەبی
چيرۆکنووس کی
چ
کی کارای ﯾەک تتی نووسەرانی کورد
ی سەدەی راببردووەوە دەب تتە ئەندام ی
ە حەفتاکانی
لە
ئەدەبی کوردﯾدا وەککو شﯚرە سوار کی
ی
و ئيتر لەو رۆژەە بەدواوە بەرردەوام لە کارووانی
ھونەری
وو لە ناوەندە ھ
خﯚی داوە .ئەووە بوو ھەرز و
ی بە توانا ئەددەبييەکانی خ
ل ھاتوو تەکانی
ھەموو بﯚنە و
دەرکرد ،لەو رۆژگارە بەدواوە لە ھ
،
و ئەدەبيەکاندا ناسراو ناوبا نگی
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شکەش دەکررا.
نەوە خە تی ر زل نانی پ ش
ﯾاادەوەرﯾيەکدا لەالﯾەن ﯾەک تی نوسەرانە
2012
ەﯾانی 2-1-20
ەندا لە بەرەبە
ەڵ نەخﯚشيەکی در ژخاﯾە
ەئەنجامی مللمالن لەگە
لە
ھەمووان کرد .
ما ئاواﯾی لە ھ
م
پﯚست
ت
ەق وە
سەکﯚکانی شە
سەرچاوە :سە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە249 :

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
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە250 :

ی
وڵ ژاژ ەﯾی
مەد رەسو
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41310484719505
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە251 :

ق تﯚفيق
مەد رەفيق
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9171418576
61711
ک ،پسپﯚر :ددبلﯚم لە
شاری کەرکوک
ەداﯾکبووی  1978/1/1لە گگەرەکی ئيماام قاسمی ش
لە
سەتەالﯾتی
سيەکانی س
شکەشکاری ببەرنامە سياس
سياسەت ،راگگەﯾاندنکارو ئاامادەکارو پ ش
س
ەنەنووسی
ەو گﯚﭬارەکان وتاری رۆژنامە
س لە رۆژنامە
ک رۆژنامەنووس
ککەرکوک ،وەک
وەرزی
ی
ستەی نوسەررانی گﯚﭬاری وەرز ،کە گﯚﭬﭬار کی
ەندامی دەس
دەنووس ت ،ئە
دەری دەکات.
ی
ەسری بﯚ ل کﯚﯚلينەوە
ەد ئەمين عە
رۆۆشنبيرﯾە ناووەندی محەمە
ق( بﯚ
)ئەحمەد رەفيق تﯚفيق
د
سەبارەت بە
ت
ی(
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )نيھاد جامی
س
2011-09-17
ککوردﯾپ دﯾا لە 7
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

کەرکوک

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە252 :

گ
مەد زرنگ
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181527456
61957
"پيرەم رد" ،لە
م
سرەف
ەمزاغای مەس
مووداغای ھە
حاجی تﯚفيق بەگی مەحم
ح
کی
ەری ،کوڕ ی
ەووەڵ ھاوسە
ەزﯾزاغای ھە
ی عەبدو ئئەفەندﯾی عە
"غەزالە"خانمی
خانم ،لە
ەوە .رەحمەخ
ناوانی خستووەتە
ی
"مەھدی" ناو و دوو کچی "ئامينە" و "ڕڕەحمە"
دواﯾيی کردووە؛
ی
ئەفەندی" کە 26ی مارتی  1942ککﯚچی
"
ەد
ەندﯾی ئەحمە
"مستەفا ئەفە
ھەبوون.
فاتمەو پەروﯾن(ی ھ
و
)ففاﯾەق ھﯚشييار ،ئەحمەد زرنگ،
ەممەی
ەحمەد ،کە ""پيرەم رد" خﯚﯚی ناسناوی "زرنگ"ی بﯚ ھە بژاردووە ،ئ وارەی شە
ئە
لەداﯾک بووە .قوتاببخانەی سەررەتاﯾيی
ک
سل مانی
ر کەوتی 14ی حوزەﯾرانی  1930لە ل
ەرکووک و
ی لە سل ماننی ،س ی ناووەندﯾو سانەووﯾی -سا ی  -1949لە کە
)ففەﯾسە ييە(ی
ەغدا تەواو کرردووە.
ککﯚل جی حقوووقی – سا ی  -1954لە بە
غداوە ،بە
ھەر لە سا ی  1950بەدوااوە بووەتە ھاوکار کی رۆژننانەی "ژﯾن" بووە؛ لە بەغد
ھ
ەکەی
الدﯾن سەجادی مەرەکەب و کاغەزو پيتتی بﯚ چاپخانە
ھەشتی عەال
ﯾاارمەتيی بەھ
نووسينی "ژﯾن"ی
ی
دابين کردووە .ئەو ماوەﯾە نناوبەناو کاروبااری ئيدارەخاننە ﯾا
دی بووەتە
راپەڕاندووە ،تا لە ژمارە 1214ی رۆژی 9ی ئەﯾلوولی 1954ەوە ئيد
ەرپرسی
حموود"ﯾش ببەڕ وەبەری بە
"نووری ئەمين مەح
ی
ەڕ وەبەری ئييدارەخانەو نو وسينو
بە
ەرزی لە
مسﯚگەری خو ندنی بە
ی
کی
ی ئەو سا ە کە زانکﯚی ب ﯾوە ،ھەل ی
بوووە .ئەگەرچی
گيرانی مامﯚستا گگﯚران"ی
ی
خاوەنيی رۆژنامەکەو
فەرەنسە بﯚ ررەخساوە ،بە م لەبەر ب خ
فە
ەو سا ەﯾشەووە ،بەدەم رۆژژنامەوانييەوەە ،پار زەرﯾی ککردووە تا
ی ،نەچوە .لە
سەرنووسەری
س
.1964
4
مانی
ەدﯾيەی سل م
ەجليسی بەلە
رۆۆژی 18ی کانوونی ﯾەکەممی  1957بە ئەندامی مە
بارمتە )رھن(
ە
ەﯾی بە
غداو خانوەکە
 19چووەتە بەغ
ەمووزی 958
ھە بژ ردراوە .پاش 14ی تە
ھ
ەﯾشی ھەبوەە ،دوو
داناوەو دوو پاررچە زەوﯾی فررۆشتووە ،پاررەی پاشەکەووتکراوی دﯾکە
ەی
مەکينەی نو ی چاپی پ ک ﯾون؛ ﯾەکەميان قەوارە بەتاڵ بﯚ دەرککردنی رۆژنامە
م
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ھاتووە رۆژنامەکەی –

قەوارە گەورە ،دووەميان بچووک بﯚ چاپی کت ب .تا وای ل
لەبرﯾی ھەفتەی جار ک -ھەفتەی دووجار دەر کردووە.
ئەو ماوەﯾە کە "ئەحمەد زرنگ" سەرۆکی نووسينو ئيدارەخانەی "ژﯾن" بووە ،چەند
جار ک رووبەڕووی ل پرسينەوەو تەنگ پ ھە چنينی حکوومەت بووەتەوە ،تا رۆژنامەکە
لەدوای دەرچوونی ژمارە )(1714ەوە رۆژی 7ی شوباتی  ،1963وەک ھەموو
رۆژنامەﯾەکی دﯾکەی عيراق ،بە ھاتنە سەر کاری عەبدوسسەالم عارفو
بەعسيەکان ،بەتەواوی راگيراوە.
9ی حوزەﯾرانی  1963ﯾەک ک بووە لە گيراوەکانی سل مانی .پاش بەربوونی ،ھەو ی
تازەکردنەوەی مﯚ ەتی رۆژنامەکەی داوە ،بە م ر ی پ نەدراوەتەوە .ئەمجا رووی
کردووەتە وەزﯾفەو سا ی  1964بە دادوەری دادگای ھە ەبجە دامەزر نراوە ،پاشان
براوەتە شارەکانی )دﯾوانييە( و )کەرکووک( 1972 .بووە بە ئەندامی دەستەی
تەمييزی چاککردنی کشتوکاڵ1990،ﯾش بووە بە سەرۆکی ھەمان دەستە1993 .
خانەنشين کراوە ،بە م  1996خراوەتەوە سەرھەمان وەزﯾفەی پ شوو .کە ئەو
سا نەی دواﯾی بە ما ەوە ھاتەوە بﯚ کوردستان ،کراﯾە سەرۆکی ئەنجومەنی راژە.
ئەم دواﯾييە ،پاش ئەوەی –بەداخەوە -جە تەی م شک ل ی داو چەند حەفتەﯾەک
خستی ،رۆژی 27ی شوباتی ) 2011ﯾەکشەممە( کﯚچی دواﯾی کردو تەرمەکەی لە
گردی )مامەﯾارە( بەخاک سپ ردرا .
ئەحمەد زرنگ ،ھاوکارو پشتيوان کی خﯚبەخشی )بنکەی ژﯾن( بوو.
سەرچاوە :ما پەڕی بنکەی ژﯾن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە253 :

ئەحمەد ساالر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126134455527
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لەداﯾک بووە ،خو نندنی سەرەتااﯾی و ناوەندﯾﯾی و
ک
سا ی  1947لەشاری سلل مانی
س
سل مانی تەوا و کردووە ،دوواتر چﯚتەکﯚل ژژی ھونەرەجووانەکان لەشااری
ئاامادەﯾی لەس
شی سانﯚ درر ژەی بەخو نندن داوە.
ەغدا و لەبەش
بە
شرەو وساالر.
بووەلەوانەپ ش
ی ھونەری بو
دامەزر نەری ککﯚمە يک تيپی
تی باشترﯾن دەەرھ نەری وەرگرتووە.
عيراق خە ی
ی ھونەری ع
ساالی  1977لەفيستيوالی
س
نووسيوەو خاوەن ئيمتييازی گﯚﭬاری شانﯚﯾە.
و
تاا ئ ستا  24کت بی لەسەرر ھونەری شاانﯚ
103
ستا خاوەنی 3
ئەحمەد ساالرتا ئ س
د
شاکارە ،ھونەرمەند
ی گﯚﭬاری ش
سەرپەرەشتی
س
ەرھەمی ھوونەرﯾيە.
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتاار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
پپارت:

پارتی دﯾم
موکراتی کورددستان

ژمارە254 :

الم
مەد سەال
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3182151478
82585
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە255 :

ەرزنجی
د عەلی بە
مەد سەﯾد
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2081505593
33176
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە256 :

مەد سەﯾييد عەلی بەرزنجی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8012256168
89344
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد
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و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە257 :

ی
مەد شادی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3311116198
82651
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە258 :

مەد ش وااو
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2191957297
74396
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚززانەوان
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە259 :

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
ەوان خاليد س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کاک شاخە
س
سەبارەت بە ژﯾﯾان و کارنامەی
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

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە260 :

د
ی ئەحمەد
مەد عەلی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5170957167
76343
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
کەس:
جﯚری کە

وەرگگ

رەگەزی کەس :پياوا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ن:
شارەکان

سل مانی

نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە261 :

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
بابەتی
مەزﯾندان و بﯚ ماوەی س ساڵ و نيو للەبەندﯾخانەدا راگيرکرام .ککاری وەرگ اننی رۆمان و ا
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:

م
مەھاباد

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:

حدکا
حزبی د موکراتی کوردستاانی ئ ران  -ح
ح

ژمارە262 :

مەد
مەد محەم
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1207205933
32904
ن
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزا نەوان

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە263 :
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خی
مەد ئاب خ
مەد محەم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5071150327
76092
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيياوان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
شارەەکان:

سل مانی
س

نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ژمارە264 :

ی زادە
مەد موفتی
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1208225232
22925
ەبدو الی
المە مەال عە
موفتی کوڕی عەلال
ی
حمودی
ەحمەدی موففتی زادە کورری مەال مەح
ئە
دشەﯾييە
ەرەتای
جرە بووە و سە
دنی لە حوجر
داﯾک بووە ،خو ند
 19لە شاری سنە لە ک
ە سا ی 933
لە
شارەزاﯾی لە زۆربەی ززانستەکانی ئاﯾين دا
ی
خو ندنی بە ففەق ياﯾەتی دەەست پ کردوووە
خ
ھەبووە،
ھ
د
دا ی ھەﯾە ککە لە ژنی دوووھەميانە بەنناوی
دوو ژنی ھ ناووە و ﯾەک مند
محەمەد ژﯾان
زۆر لە زﯾنداندا لە
ەشکەنجەو ئازاردان کی ر
ساڵ زﯾندانی ککراوە پاش ئە
زﯾﯾاتر لە  10س
نەخﯚشی دەب ت
ی
ی الشەی ز ۆر الوازو ب ھ ز دەب ت تووشی کﯚمە ک
ککﯚتاﯾی تەمەنی
نەبوﯾەوە دوای
ە
چاک
مردنی ھەر چ
کە تا رۆژگاری م
شت ملی ە
ی ئ سکی پش
ەوانە شکانی
لە
1993ز لە
1
ی نەخﯚشی ش رپەنجە )سرگان( بوو لە کتاﯾيدا لە سا ی
ەوەش توشی
ئە
)ش خ حەمە بباقر( لە
ی ئاسيا لە تارران کﯚچی دووای کرد ،لە گگﯚڕستانی ش
ەخﯚشخانەی
نە
ە خاک سپ رردراوە
شاری سنە بە
ش
چەند شيعرو پپەﯾاميکی گررنگی ئاﯾينی نووسيوە
چ
وەکو پەﯾامی دۆستاﯾەتی
داری
ەﯾام و پەﯾامد
پە
ەﯾامی ھەژارر الو نی
پە
274

پەﯾامی بانگەوازکاری
پەﯾامی ناسينی دوژمنی راستەقينەی مرۆڤ
پەﯾامی داننان بە ھە ە
پەﯾامی تەساموح ل بوردەﯾی و گەردن ئازادی لە د دا
پەﯾامی فەرموودەناسی
پەﯾامی ئيمان و کوفر و جەنگی ئيسالم لەگەڵ ناموس مانانا
رﯾسالەتی )کبری( و رﯾسالەتی )صغری)
2925
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )نەوزاد کەالری( سەبارەت بە
)ئەحمەد موفتی زادە( لە16:23:37 2011-4-13 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

زﯾندانی سياسی

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

شارەکان:

سنە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە265 :

ئەحمەد ميراودەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903051408041541

275

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 .
ئامادەﯾی لەشاری س
ی
دی و
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
ی' ئەندامی ليژ
نو نەری پارتی
لەھەمان کاتييشدا وەک و
ککوردستان و لە
يژنەی بەڕ وەببەرا تی
 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
ەنەدا' دەکات و
ی کﯚچکردن ببﯚ و تی ' کە
دەگر تەوە .لەو شەوەداوای
 197دا،
بەڕ وەدەچ ت و لە79 /7/25
کردنەکەی ڕ
خﯚشبەختانەببەئاسانی پ ۆۆسەی کﯚچک
خ
دەگاتەکەنەدا.
ەکارگەﯾەکی شيرەمەنی' تاوتو کردنی شير' کار ی
ەسەرەتاوەلە
لە
کی نزﯾک لەبووواری
ەتا داخستی کارگەکه .دوای
خﯚﯾدا دەدۆز تتەوەو تياﯾدا ددەم ن تەوەھە
زانستەکەی خ
شارەکەی تياﯾدا دەژی" کيتچنەر"
ی
پەروەردەی
ی
گای
داخستنی کاررگەکەلەدەزگا
 .2009 /8/21دا.
نکردنی لەرۆژی 2
ی
دەستبەکار دەەب ھەتا خاننەنش
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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

ژمارە266 :

ئەحمەد ميرزا رۆستەمی ژ رو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042522422382735
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە267 :

مەد ميرە
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102132530
02203
ی لﭭين
سەری گﯚﭬاری
سەرنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە268 :

مود
مەد مەحم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5140956155
57916
دا
شاری ئەھواز لە داﯾک بووەە و لە ماوەی سا نی کار و خزمەتی ئئەدەبيی خﯚﯾد
سا ی  1941لە ش
شار ک"" ،زاﯾر ک لە ژ ر باران" و "زەوی سووتاو"
ە ناوەکانی "ددراوس کان"" ،چيرۆکی ش
چەندﯾﯾن رۆمانی بە
ە بەرھەم.
ھ ناﯾە
سا ی  2002بە ھﯚی نەخ
ی سا ن ک کار و چاالکی ئئەدەبی و فەرھەنگی لە س
ئەو نوووسەرە دوای
خﯚشی
شاری تارانی پااﯾتەخت
کرد.
کﯚچی دواﯾی د
ی
مەنی  71ساا يدا لە ما ی خﯚی لە ش
سييەکانی ،لە تەم
ەﯾامن ر
چ ھر جيھانی  -ما پەڕی پە
چاوە :مەنووچ
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە269 :

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
)رازی تەنياﯾی(ﯾە
ی
شيعری بەناوی
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
امەی 11ی
ککوردستانی ع راق ،پاش ر کەوتنن ی
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
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
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ەد ھەردی
سەرچاوە :ما پەڕی ئەحمە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە270 :

مەد کاکە مەحمود
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0724113607
71873
خراوەتە
حەوت سا يەوە خ
ت
ەمەنی
لەداﯾک بووە ،لە تە
ک
نپی
سا ی ) (1950لە گوندی ﯾﯾا
س
َ
حس ن ،بە
ستا سەﯾد س
نپی الی مامﯚس
ی
ەر خو ندنی زانستە شەررعييەکان لە گوندی ﯾا
بە
َ
مامﯚستاو لە
و
چەند
مەبەستی درر ژەدان بە خوو ندن چﯚتە ککورستانی ئ رران و الی ە
م
ن در ژەی بە خو ندنداوە ،دواتر دەگەڕ تتەوە کوردستتانی
ەی کوردستان
چەندﯾن ناوچە
چ
مەالﯾەتی وەرگرتوە ،دوای
ی
عوسمان ئيجازەی
ع راقو لەسەرردەستی ماممﯚستا مەال ع
ئەو پەﯾمانگاﯾەو سا ی
ھە ەبجە ،دەب تتە قوتابی و
الميی لە ە
مانگای ئيسال
ککرانەوەی پەﯾم
ەند
دەب تە ئيمام و ووتارب ژو لە چە
ی تەواو کردوووە ،دواتر ب
دنی پەﯾمانگای
) (1971خو ند
کی وشيار دەککاتەوە،
چەی پ نجو نوو خورما و سييروان بە وتارەەکانی خە ی
مزگەوتی ناوچ
م
می
سالميی لە ) ،(1987چەنندﯾن بەرھەم
ەک کە لە داممەر نەرانی بززووتنەوەی ئيس
ﯾە
خوا،
لەڕوانگەی زانيارﯾەوە ،وتەی زاناکان و باوەڕ بە خ
ی
خوا
چاپکراوی ھەﯾﯾە لەوانە) :خ
چ
لە ئيسالمدا ،پەروەردە
دا ،ئاشتی ە
سەربەستی لە ئيسالمد
ی
خواپەرستی للە ئيسالمدا،
خ
 2007/1/25کﯚﯚچی
سيری رامان....،ھتد( ،لە 5
سالمدا ،تەفس
جيھاد لە ئيس
ەئيسالمدا ،ج
لە
دواﯾی کردووە.
درﯾس سيوەﯾﯾلی :رەوتی ئئيسالمی لە باشووری کووردستان ،چاپی
سەرچاوە :ئيد
س
دووەم2009 ،

280

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ی سياسی
ئيسالمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە271 :

ی
مەد کيکی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
50616304413120
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە272 :

ن
مەد ﯾاسين
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2010918047
74071
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە273 :

مەدی مەال
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103160816
62325
قوتابخانەی
ی
ھاتﯚتە دونياوەە.
چەی شوان ھ
 19لە گوندی تﯚماری ناوچ
ە سا ی 957
لە
ئامادەﯾی لە بەغدا .لە
ی
شاری کەرکوووک تەواوکردوووە و
سەرەتاﯾی و نناوندﯾی لە ش
س
جن ف(
شاری ژن ﭫ )ج
ە ﯾەکجارﯾی ج دەھ ت و دەم ک لە ش
سا ی  1981کوردستان بە
س
 1988بە
دەژ ت و دراما دەخو ن ت و کﯚمە ە شيععری )زەردک( لە سا ی 8
ەکانی زمان و دکتﯚرا
ن دەچ تە فەررەنسا ،ماستتەر لە زانستە
چاپدەگەﯾەن ت و بﯚ خو ندن
چ
ت.
 19وەردەگر ت
ە زانکﯚی فرانش کﯚنت للە سا ی 999
ە ئەدەبی بەراوردکارﯾی لە
لە
ئ ستاش مامﯚﯚستای م ژوووی زمان و ئەدەبيياتی فەررەنسييە لە ززانکﯚی کاستيييا ال
سپانيا.
مانچا ،لە ئيس
م
شانﯚ دەست پ دەەکات ،ھەروەھا لە پاڵ
ﯚ
کيلی و
ھونەری تەشک
سەرەتاکانی ببە شيعر و ھ
س
ئەدەبيش دەکات.
ش
شيعر و ل کﯚ يينەوەی ئەدەببی ،رۆمان و کاری وەرگ انی
ش
چاپکراوەکانی شاعير
چ
شيعر
ش
ﭫ ،پﯚﯾەزی ﭬيﭭﭭان1983.2 ،
1-باران ،ژنيﭫ.1988
2-زەردک ،ژنييﭫ ،ئاگرێ8 ،ئاپکف.1996 ،
3-کت بی شيععر ،پارﯾس ،ئا4-ئاقيقی زڕ و زستان کی زۆر ،بزەنسﯚن.1998 ،.200
ە پەڕﯾن ،سيووداد رﯾال00 ،
5-مانگ و ھەی باڵ ب زار کررد ،دەزگای گگە و ژ ،سل مانی.2007 ،
ن لە شەققەی
6-ئاسمانمانمانی.
ی زولەﯾخا ،کتت بی ھەنار ،2009 ،سل م
7-خەونەکانینووسەرانی کەرکووک.2011 ،
ی
8-ھەرم يەکاننی فيرعەون ،رۆۆمان
.200
سل مانی01 ،
1-زاکيرەی با ،سەردەم ،س2-بلوژستان ،ئاراس ،ھەوول ر.2004 ،282

3پەناھەندە ،رەنج ،سل مانی.2006 ،وەرگ ران
شيعر:
1ورز ک لە دۆژ و درەوشانەوە ،ئارتور رامبﯚ ،ئاراس ،ھەول ر.2001 ،2گو ی خراپە ،شارل بﯚدل ر ،ئاراس ،ھەول ر.2001 ،3بەردی ھەتاو ،ئﯚکتاﭬيﯚ باس ،ئاراس ،ھەول ر.2001 ،4ئەکسيﯚن ئ ستی ،ئيليتيس ئيستی ،ئاراس ،ھەول ر.2002 ،وەرگ ان
شانﯚ:
1بورژوای نەجيبزادە ،مﯚلييەر .ئاراس ،ھەول ر2011 ،2وانە و ژنەگﯚرانيب ژە کەچە ەکە ،ئيﯚنيسکﯚ) ،ئامادەﯾە بﯚ چاپ)رۆمان:
1سەمەرقەند ،ئەمين مەعلووف ،ئاراس ،ھەول ر.2002 ،2خاتوون ، Tميالن کﯚند را ،ئاراس ،ھەول ر. (La Lenteur (2003 ،3رووبار ،فەواز حوس ن )ئامادەﯾە بﯚ چاپ).ل کﯚ ينەوە:
1مەحوی لە ن وان زاھيرﯾيەت و باتينييەت دا ،و نەی مەعشووق و سەرچاوەکانیعەشق ،ت زی دکتورا ،ئاراس ،ھەول ر.2002 ،
2بنبەست لە شيعری ش رکﯚ ب کەس و چەند بابەت کی دﯾکە ،لە ب وکراوەکانی نما،) ،2012لە ژ ر چاپداﯾە)
بە زمانی فەرەنسی:
1دﯾوانی مەحوی بە زمانی فەرەنسی ،ئارمەتان ،پارﯾس.2001 ،2001. ،Paris ،Harmattan ،De Cette Nuit Naissent des Aubes
2زەردک ،لە وەرگ انی ئيسماعيل دەرو ش ،دەزگار ئارمەتان ،پارﯾس.1993 ،،Paris ،Harmattan ،pomèmes traduits du kurde pqr Ismail Darwish ،Zardik
1993.
3زاکيرە با) ،ئامادەﯾە بﯚ چاپ).
La Mémoire duVent.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز ئەحمەدی مەال سەبارەت بە کار و ژﯾاننامەی خﯚی لە -11
2010-08
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ئەحمەدی مەال( سەبارەت بە
)ئەحمەدی مەال( لە20:24:51 2012-2-20 :
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

وەرگ

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە274 :

ئەحمەدی کﯚر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215144545750
ئەم شاعيرە پاﯾە بەرزەی کورد ناوی ئەحمەدی کوڕی ش خ محەمەدی موکرﯾانييەو لەگوند کی ناوچەی
شنﯚ لەداﯾک بووە .بەھەرزەکاری تووشی نەخﯚشييەکی چاو بووە کە نابينای کردووە ،بﯚﯾە بە
ئەحمەدی کﯚر ناوبانگی دەرکردووە .ھەرچەندە پلەﯾەکی بەرزی خو ندەواری نەبووە ،بە م لەھەموو
بوارەکانی ژﯾاندابليمەت بووە ،بەتاﯾبەت لە ھﯚنينەوەی شيعری ئاﯾيندا .ئەحمەدی کﯚر ماوەﯾەکی زۆر
لەسل مانی ژﯾاوەو لەوێ لەسەر دەستی ش خ کی ناوداردا بەتەواوی رووی کردۆتە خواناسی و پاشان
گەڕاوەتەوە ساب خ و خەرﯾکی ر نماﯾکردنی خە ک بووە .سا ی  1857لەتەمەنی  85سا يدا
لەدەوروبەری بﯚکان کﯚچی دواﯾی کردووەو لەگﯚڕستانی )عەنبارە( بەخاک سپ ردراوە .شيعرەکانی
ئەحمەدی کﯚر کە زوربەی ھەرە زۆرﯾان شيعری خوا پەرستين ،گەل پاراو و د ف نن .گرنگترﯾن
خەس ەتی شيعرەکانی ئەم شاعيرە بەرجەستەﯾەی کورد ئەوەﯾە کە بەک شی خﯚما ی نوسراون.
ھەرچەندە ئەحمەدی کﯚر وشەی ب گانەی لەشيعرەکانيدا بەکارھ ناوە ،بە م ئەم دﯾاردەﯾە نەبﯚتە ھﯚی
الواز بوونی بەرھەمەکانی .ھەندێ لەسەرچاوە م ژووﯾيە کﯚنەکان ئە ن ئەحمەدی کﯚر بەزمانی
)عەرەبی( و )فارسی(ﯾش شيعری وتوە ،بە م ھەمووﯾان فەوتاون.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھﯚ

ژمارە275 :

ە نﯚکە
ئەحە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0729170742
24587
ەک دووساڵ نﯚک و سەموون فرۆشتنەووە"
ە بەھﯚی "ﯾە
مود عەلی کە
ەحمەد مەحم
ئە
براوە ،ﯾﯾەک کە لەشااعيرە مللييە دەرکەوتووەکاانی
ەنﯚکە(ی بەس
ناازناوی )ئەحە
سەردا ِ
خﯚش توانيوﯾەتی زۆرترﯾن
نوکتەی ش
گگەرميان و بە چەندﯾن شيععری ميللی و تەنزاوی و نو
ەب ت.
جەماوەری ھە
ج
ت بە شيعر و ققسەخﯚشەککانی ئەحە نﯚﯚکە
بللﯚگی تاﯾبەت
http ://ahanoka..blogfa.com/
شتن :باوەنوورر
شو نی دانيش
ش
عوسمان کەررەمی( سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
10
0:11:38 201
)ئئەحە نﯚکە( للە10-10-30 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە276 :

ئەختتەر گردعازەبانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0914101902
29491
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رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە277 :

ﯚل
ئەخﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9082136598
88847
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە278 :

ن
ھەم ئەمين
ئەدھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111353587
75717
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ئەرمەنستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە279 :

ئەدھەم عاسم عەبدول ەزاق تﯚفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171202
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە280 :

ئەدﯾب چەلکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231423534847
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نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری

ژمارە281 :

ﯾب عەبدو
ئەدﯾب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2010917127
74070
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە282 :

ﯾب نادر
ئەدﯾب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2091525167
74260
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش
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جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە283 :

ئەدەب
http://www.kurdipedia.org/?q=200901201558581038
ئەدەبی شاعير ناوی تەواوی عەبدو کوڕی ئەحمەد بەگی براﯾم بەگی رۆستەم بەگيسەﯾفەدﯾنه.
سا ی  1859لە گوندی ئەرمەنی ب غی شاری بﯚکان لەداﯾک بووە .لە بنەما ەﯾەکی خو ندەوار ،ھەر
لەمندا يەوە خراوەتە بەر خو ندن ومامﯚستای تاﯾبەتی بﯚ تەرخان کراوە بﯚ خو ندن و ف ری خو ندنەوە و
نوسين و فارسی و عەرەبی بووە.
ئەدەبی شاعير لەتەمەنی بيست سا يدا باوکی دەﯾن ر ت بﯚ شاری تاران بﯚ خو ندن ،لە تەمەنی 35
سا يدا توشی نەخﯚشی لەرزۆکی دەب ت و بﯚ چارەسەر دەچ تە و تی روسيا پاش چاکبونەوەﯾەکی
کاتی دەگەڕ تەوە ،سا ی  1910د نە ناوچەی شارەزور و ماوەﯾەک دەم ن تەوە و پاشان دەگەڕ تەوە
موکرﯾان و نەخﯚشيەکەی سەری ل ھە دەداتەوە و تەواو ئيفليج دەب ت.
ئەم شاعيرە شارەزاﯾی باشی ھەبووە لە کاری پزﯾشکی و و نەگری و مﯚسيقا ی بەباشيزانيوە.
شيعرەکانی ئەدەب تەنھا غەرامييە .ھيچ خەﯾاڵ و ئارەزوﯾەکی تری نەبووە جگە لەوەی کە لەگەڵ
خﯚشەوﯾستەکەﯾدا ھەموو کات پ کەوەبن و گفتوگﯚبکەن.
دﯾوانی شيعرەکانی ئەم شاعيرە سا ی  1936لە شاری رەواندز لە چاپخانەی زاری کرمانجی بﯚ جاری
ﯾەکەم لەچاپ دراوه .دﯾوانە شيعرﯾەکەی سا ی  1939بﯚ جاری دووەم لە شاری بەغدا و بﯚ جاری
س يەم سا ی  1966لە ھەول ر لە چاپ دراوە ،د .مارف خەزنەدار چەند ل کﯚ ينەوەﯾەکی لەسەر
شيعرەکانی ئەدەب کردوە و سا ی  1970ب وﯾکردۆتەوە.
ئەدەبی شاعير لە تەمەنی  53سا يدا و لە سا ی  1912بە نەخﯚشی کﯚچی دواﯾی کردوە و لە
گﯚرستانی گوندی باخچەی فەﯾزو بەگی بﯚکان بەخاک سپ ردراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

بﯚکان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە284 :

ی
س ن دزەﯾی
خەوان حس
ئەرخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2052156277
75601
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە285 :

سوڵ
خەوان رەس
ئەرخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1005212820
09809
چيرۆکنووس
ھﯚزانەوان و چ
ھ
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس
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جﯚری کەس:
ج

وەرگ

ژمارە286 :

حەمەد عوبب د
خەوان محە
ئەرخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3221248408
82595
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە287 :

شەنگ
دەشير پەش
ئەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9041040028
88941
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە288 :

دو
دە ن عەبد
ئەرد
291

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2111739456
63210
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە289 :

ەبجەﯾی
دە ن ھە ە
ئەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7011322518
89717
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە290 :

ز
سەالن باﯾز
ئەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7071016258
89671
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سەر بەناحيەی ددﯾبەگەی پار ززگای ھەول ر
ر
ەسا ی  1950لەگوندی ککارﯾتانی
لە
ەکالﯚرﯾﯚسی لە زمانی کوردی 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
پرسراوی مە بەندی ر کخستنی ھەول ر بووە ،پاشان
ی
 19ل
سا ی  1993تا سا ی 996
س
لە سا نی نەوەدەکاندا
مەکتەبی ر کخستن بووە ،ھەر ە
ی
ساڵ ل پرسراوی
بﯚﯚ ماوەی  10س
چەند سا ک وەزﯾری پەروەەردە بوو.
چ
مانی بەدەستتھ ناوە ،سا ی 2003
سا ی  2000ب وانامەی ما ستەری لە زانکﯚی سل ما
س
ەروەھا
ستھ ناوە ،ھە
ھەمان زانکﯚ بەدەس
ن
ی کوردﯾدا ب وانامەی دکتﯚررای لە
ش لە ئەدەبی
سا يش ج گرری
ی ﯾەکەمی پپەرلەمانی کووردستان بووەە ،ماوەی  2س
ەندامی خولی
ئە
سەرۆکی نو ی
دانيشتنی رۆژی  2012/2/15بە س
ی
سەرۆکی پەرللەمان بووەو لە
س
ەرلەمانی کووردستان ھە ببژ ردرا.
پە
توو ژﯾنەوەو بەررھەمەکانی
1راپەڕﯾنی ئاگگری -وەرگ ا ن..198
2فاشيزم88 -
2کوردی.2001 -
ی
شيعری
3راگەﯾاندنی شﯚڕش و بزوووتنەوەی ش
3ەخت.
4رۆژانی سە
4راپەڕﯾن.2003 -
ن
5سيمای شييعری کوردی دوای
56پرۆسترۆﯾکا.2005 -
6.2008
ەڕۆژھە تی نناوەڕاستدا8 -
7پ گەی سياسی کورد لە
7ەڕۆژنامەکان.
8دەﯾان وتارو ل کﯚ ينەوە لە
8.201
9سەمای دۆللفينەکان11 -
9-
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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 :ک .باشوور
پارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ژمارە291 :

ئەرسەالن تﯚفيق محەمەد عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271221
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە292 :

ئەرسەالن رەحمان
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dipedia.org//?q=201301
1171539317
74894
http:///www.kurd
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە293 :

ەبدو
سەالن عە
ئەرس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0520151026
61761
1
ک بوون1979 :
سا ی لەداﯾک
س
شو ن :ھەول ر
ش
وەرزشی
ی
ەنووس و ب ژەەری
پييشە :رۆژنامە
مەی ھەول ر ،تەلەﭬزﯾﯚنی زاگرۆس ،ئاژانسی
ی کاری ت دا ددەکات :رۆژنام
ەو شو نانەی
ئە
ق.
ھەوا ی ئەسووات ئەلع راق
ھ
مەجيد
د
سەباح
سەباح مەجيد  -ما پەڕی س
سەرچاوە :سە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

ھەول ر
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە294 :

ەحمود
سەالن مە
ئەرس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1211132313
32973
خدر..
الن مەحمود خ
ناو :ئەرسەالدکاران .
سەالنی خو ند
نازناو :ئەرسشدەر -
التی قەزای پش
شوری رۆژھەال
ساڵ و ،شوو نی لەداﯾکبووون :گوندی ننورەدﯾن )باش).. 1974
ە )4 / 4 / 21
قە دزێ  (-لە
ی:
چاالک لەبواری
چ
ی مەدەنی.
ی کﯚمە گەی
ر کخراوەکانیەتی و ،رۆشننبيرﯾيەکان.
نەوە کﯚمە ﯾە
کﯚڕو ،کﯚبوونەەکان.
گە ئەلکترۆنييە
ی تﯚرە کﯚمە ﯾەتی و ،پ ە
ەش کی زۆری
ئەندام ،لەبەرۆۆژنامەوانی:
دەکانی ب وکرردنەوەدا ،دەننوس .
لە)(1993ـەووە بەردەوام للەگﯚﭬارو ،رۆژنامەو ،ناوەندەری گﯚﭬاری ھەژی.
 19سەرنوسە
- 1994تا 996
4
تر.
سين بووە لەررۆژنامەی دەرروازەﯾەکی ر
ماوەﯾەک بەرر وەبەری نوسشە بووە.
سين و ،سەررنوسەری رۆژژنامەی پرووش
ماوەﯾەک بەرر وەبەری نوسماڵ بووە.
سەرنوسەری ررۆژنامەی روم
ماوەﯾەک سرۆژمامەﯾەک بووە ،لەواننە
ک
چاالکەکانی چەن گﯚﭬاررو
ی
ەک لەھاوکاررە
ماوەﯾەک ..ﯾەنو ن ..و،
زنار ..گﯚﭬاری ر و
.
گﯚﭬاری چاو ..گﯚﭬاری
ەی ميدﯾا ..گﯚ
ەول ر ..رۆژنامە
)ررۆژنامەی ھە
ھتد..
ھ
الکی رۆژنامەووانی و ،رۆشننبيری نواندوووە.
بەدەﯾان چاالخاوەن پەﯾوەەندﯾيەکی فرااوانە لەبوارەککانی رۆژنامەووانی و ،رۆشننبيری و،ککﯚمە ﯾەتی.
سەبارەت بە
ت
ی(
ھە ﯚ مەرگەﯾی
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
2:27:18
8 2010-4-16
ەحمود( لە6 :
)ئئەرسەالن مە
ەحمود (:سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ئئەرسەالن مە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
23:3
))(zaniyary drustلە33:42 2011- 9-1 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

296

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

رانيە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە295 :

ەداغی
سعەد قەرە
ئەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0309171857
73852
گﯚرانيب ژ و موزﯾکژەن
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

گﯚراننيب ژ

ەس:
جﯚری کە

موزﯾککژەن

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە296 :

ی
سعەد نوری
ئەس
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0906144308
89377
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە297 :

سيری
ئەس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111910114
47386
ەندی ،لەسا ی
حوس نی نەقشبە
ی کورد عەبدولخالق س
ەوەﯾی ناوداری
شاعيری نەتە
ش
ەباوەشی بنە
1890دا لەشارری کەرکوک چاوی ژﯾانی ھە ناوە و لە
0
ەما ەﯾەکی ئئاﯾينی
ە گەشتی خو ندنی مەالﯾﯾەتييدا گەل ک شاری کورددستانی
زانست پەروەرردەدا ژﯾاوە لە
ھە ت گەڕاوەە لە کﯚتاﯾی گگەشتەکەﯾدا بە گەنامەی زانستی لەککەرکووک
بااشوور و رۆژھ
سيامەنسووری وەرگرتووه.
ی
ەمەال عەلی حيکمەت س
لە
ەندی برا
جمەدﯾن ئەفە
دا چاوی بەنەج
ەو گەشتەﯾد
ستەمبوڵ و لە
ەسا ی 1920دا چﯚتە ئەس
لە
خەباتی کورداﯾﯾەتی
شەمزﯾنی کەوتووە ککەخەرﯾکی خ
ی
چووکی و ش خ عەبدولقاددری
بچ
192دا
خەباتی نەتەوەەﯾی ف ربوو ،بﯚﯾەکە لە 21
بووون و لەسەرر دەستی ئە وان وانەی خ
شيعری نەتەووەﯾی
کورداﯾەتی کردووە و ش
ی
ستی بەخەباتتی
ەرکوک و دەس
گگەڕاوەتەوە کە
ەحمەد
عير کی ناسرراوی کورد و لەگەڵ شاعييرانی وەک ئە
تاکو بووتەشاع
ھﯚنيوەتەوه ،تا
ھ
حاجی قادری کﯚﯾييان
ی
کﯚﯾە ج ی
ە
س و مەالی گەورەی
موختار جاف و فاﯾەق ب کەس
م
ەوەی گرتﯚتەوه.
ەھﯚنينەوەی شيعری نەتە
لە
1962.0دا
ەڕۆژی 06.18
جەرگەی کورد لەتەمەنی  72سا يدا لە
ەم شاعيرە ننەتەوەﯾيە بەج
ئە
ەکەی
ەرکوک بەخاککی نيشتمانە
ککﯚچی دواﯾيکررد و لەگﯚڕستتانی ش خ مييحەدﯾن لەکە
سپ ردرا.
س
مەد ئاغا الی حاجی
دا بە قوتابی لە مزگەوتی حاجی ئەحم
عير لە مندا يد
ەسيری شاع
ئە
ەتی لە
چووەتە فەق يە
ەتی ،لە ھەژژدە سا يدا چ
ی وەستا فەتاح خو ندووﯾە
مەال محەمەدی
م
شو نانە خو ندوووﯾەتی.
چﯚڕ و لەم و
ەقز ،سنە و چ
ە ەبجە ،جوانن ۆ ،بانە ،سە
ھەورامان ،ھە
ھ
تەحسيلی
ی
ئەفەندی
ی
مەت
مەال عەلی حيکم
ە دواﯾيدا لە ککەرکووک لە خزمەت ال
لە
می وەرگرتبوووە و چووەتە
ی کردووە .ئييجازەی عيلم
غەت و رﯾازﯾاتی
علوومی بەالغ
ع
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ئەستەمبوڵ .لە ئەستەمبﯚڵ ،ئەزمير و بەﯾروت کە چاوی بە کاری ر کوپ کی
خﯚرئاواﯾيەکان دەکەوێ ،بە چ جﯚرێ ب ند بوون ،گەل و نيشتمانەکەی خﯚی د تەوە ﯾاد
و بە ﯾەکجاری بيری دەگﯚڕدرێ .کە لە ئەستەمبوڵ دەگەڕ تەوە ،ھەرچی ھە بەستی
خﯚی ھەﯾە کﯚی دەکاتەوە و دﯾانسووت ن  ،چونکە ئەوﯾش وەک شاعيرانی تر
ھە بەستی "خﯚشەوﯾستی" و "ستاﯾش" و "بەربەرەک " )ھە بەستی ھەجو(
وتووە .لە پاش سووتاندنی ھە بەستەکانی سەودای گەل و نيشتمان دەکەو تە
سەری و د ی گ دەگرێ و دەس دەکا بە ھﯚنينەوەی ھە بەستی نيشتمانی.
ئەسيری لە نووسينی ش وەی ژﯾانيدا بﯚ ھاوڕ کەی "گيو موکورﯾانی" ئە  " :لە
سا ی 13ی ميالدی ،کە ھاوﯾن چووەتە کوردستان شاری سل مانی ،بانە و ؛؛؛" وا
دەردەکەوێ کە  18سا ن بووب  ،واتە سا ی 1895ی زاﯾينی لە داﯾک بووە ،نەک
وەک ئەوەی لە سەرەوە نووسراوە .1890
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )حاميد درودی( سەبارەت بە
)ئەسيری( لە10:24:36 2011-6-3 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە298 :

ئەفراسياب گرامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010322513574614
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ژمارە299 :

ەورامی
راسياو ھە
ئەفر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22209414518483
نووسەر و ئەکادﯾمی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

کادﯾمی)
(ئەکا

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە300 :

وش
سانە سرو
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1291659487
74034
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ن
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزاانەوان

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە301 :

ی
ی ھاتەمی
ئەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3291418318
82633
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

شارەەکان:

کررماشان

ژمارە302 :

ەلی
جەد شاکە
ئەمج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1117214328
82619
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لەداﯾک بووە.
ک
ە کەالر
ە باشووری ککوردستان ،لە
لە
ەالر و کفری و کﯚليژی کاررگ ی و
خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەەندی و ئامادەەﯾی لە لە کە
خ
تەواو کردووە.
و
زانستگەی بەغدا
ی
ی ئابووری( للە
ئاابووری)بەشی
مانی و ھەول رر ،کارمەند بوووە.
کووک و سل م
چەند سا ک لە کارگ ی ئئامار لە کەرکو
چ
دە.
198ەوە نيشتتەج ی سو د
شتووە و لە 81
ستانی ج ھ ش
19ەوە کوردس
ە سا ی 980
لە
لە رۆژنامە
کﯚ ينەوەن و ە
ی چاپ و ب وککردووەتەوە ،کە وەرگ ان و دﯾدار و ل ﯚ
چەند کت ب کی
چ
نووسينی
ی
و گﯚﭬارە کوردﯾﯾيەکانی و ت و ئەوروپا و ما پەڕە کوردﯾيەکاندا ،گوتاار و
جياوازی ب و ککردووەتەوە.
ج
سەرچاوە :رزگگار رەزا چوچاانی  -ما پە ی
س
ڕی ک وڕۆژنە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

کەالر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە303 :

سمانی
جەد عوس
ئەمج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5041008425
57265
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس
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شارەکان:

سەقز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە304 :

ئەمير حيسامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611128
بﯚکان
بەشدارﯾی نﯚھەمين خولی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

ژمارە305 :

ئەمير خورما ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012511355233020
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە306 :

ی
ئەميير رۆحانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1120946333
32712
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

شارەەکان:

ککرماشان

ک .لوڕی
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە307 :

ئەميير زەنگنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091010355
57577
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە308 :

ئەمير شەﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121619232787194
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە309 :

ئەمير ناميق عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080612543289266
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر
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ژمارە310 :

جەﯾی
ئەميير ھە ەبج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908131747
79438
ئەندامی ﯾەک تی
ی
عير لەسا ی  1957لەھە ەبجە لەداﯾکببووە،
نوووسەرو شاع
مە ەی ژﯾانەووەی
شنبيری کورد ،ئەندامی کﯚم
ی کﯚڕی رۆش
کوردو ئەندامی
نوووسەرانی کو
ەندەھا شانﯚگگەری
 1خەرﯾکی نووسين بووە ،ببەشداری چە
ەسا ی 1970
ککوردستان ،لە
تەندروستی.
ی
فەرمانبەرە لەوەزارەتی
ە
ستاش
ش
ھيد ،ئ
ەبجەی شەھ
ککردووە لەھە ە
ی شەقام
سەرچاوە :ما پەڕی گﯚﭬاری
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە311 :

سەن پوور
ئەمييری حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103161650
02330
نووسەر
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

شارەکان:

مەھااباد

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە312 :

ه
ئەميين خەواله
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7241626018
89476
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە313 :

ە
ئەميين خەوالە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3062343313
33762
رۆژنامەنوووس
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

شارەکان:

سەققز

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە314 :

ئەميين سورخاابی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171501486
67524
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە315 :

عەالئەدﯾن نەقشبەنندی
ئەميين ش خ ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2231624568
82356
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

308

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ئااﯾينی

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە316 :

ئەميين فەﯾزی بەگ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111010024
47190
سل مانی لەدداﯾکبووە و لە
سا ی 1860دا لەشاری س
ەم کەساﯾەتييەی کورد لەس
ئە
دەستی بەخو ندن ککردووە و ئينج
ی
شارەکەی خﯚﯚی لە حوجرەەی مزگەوتەککانی
ش
جا چووەتە
غی
سەرەتاﯾی تەواو کردوووە و چووەتە بەغدا و قﯚناغ
ی
غی
قوتابخانەی مييرﯾی و قﯚناغی
قو
ستەمبووڵ
کردۆتە شاری ئەس
ە
ەواو کردووە و رووی
خو ندنی ناوەنندﯾی بە پلەﯾﯾەکی بەرز تە
خ
ەی دەرچوونی وەرگرتووە و بەپلەی
ندووﯾەتی و ب وانام ی
ی
ەی سەربازی خو
و لە قوتابخانە
سی" و
بە "قوڵ ئاغاس
موالزم لە سووپای عوسماننی دامەزراوە و دوای ماوەەﯾەک کراوە ە
م
زانستی بە
ی
پەرتووک کی
ک
ەغدا و لەو دەەمەدا
سەربازی لە بە
ەڕ وەبەری قووتابخانەی س
بە
ستەکانی بيررکاری و
پوختەﯾەکی پتەوی زانس
ی
جمالی نتائج"" نووسيوه ،ککە
نااونيشانی "اج
لە
ە خﯚی لەو ددوو زانستەدا دەست با بوووە و لەھەماان کاتيشدا ە
فيزﯾاﯾە ،چونکە
في
سەربازی بەرزککراوەتەوە
ەڕ وەبردنی ککاروباری سوپپادا گەل ک ل ھاتوو بووه ،بﯚﯚﯾە پاﯾەی س
بە
"مير ئاال"ی پ دارروە و
ر
مانی و پلەی
و کراوە بە قومماندانی ليوا ﯾﯾەک سەرباز لە سل ی
ئااساﯾشی ئەوو ناوچەﯾەی بە چاکی دابيين کردووە و لە ھەمان کااتيشدا لە و ژژەکانی
ھرەدار و بەتواننابووه.
دا گەل ک بەھ
دا لەم
شيعری و ئەدەەبياتی کوردﯾد
بەرگی ﯾەکەمی ش
ی
می لە
بﯚﯚﯾە مامﯚستا رەفيق حيلمی
کی زانا و و ژەزان کی سەرببازی
بەگ سەرباز ی
باارەﯾەوە گوتوووﯾەتی" :ئەميين فەﯾزی گ
ەس کدا کﯚدەەب تەوە کە زاننست و و ژە و
ھرەﯾەش بە ددەگمەن لە کە
بوووه! ئەم بەھ
خﯚ ".
ەوە بگر تەو خ
ککاروباری سەرربازی بە ﯾەکە
سەر لە دەور و بەری سا ی 1914دا ،واتە بەر لە
ەمين فەﯾزی بەگی ئەفس
ئە
ھە و ستی کوررداﯾەتی و ناککﯚکی
جيھانی لەسەر ە
ی
ھە گيرسانی جەنگی ﯾەککەمی
ھ
شاری
شکەوتن"ی فەرمان اوﯾدا خانەنشين کراوە و لە ش
ی
ی ﯾەکگرتن و پ
ەگەڵ "پارتی
لە
شاری حە ەب ماوەﯾەک
ەستەمبووڵ ژﯾاوە و بﯚ سا ی 1915دا چﯚتە و تی شام و لە ش
ئە
ژﯾﯾاوه.
خوارەوەی بە زمانی توورکی
ی
ەی
ەمين فەﯾزی بەگ ئەم پەرتووکە زانستتی و و ژەﯾانە
ئە
داناوه:
1-إجمالی نتاائجضل و تکامل((ەوە دەدو ت
2-تەفرەقەی رﯾاضيات )ئەممەﯾان لە تفاض309

3ھەوای نەسيمی4شوعاعاتجگە لەم بەرھەمانەشی پەرتوک کی لەسەر م ژووی و ژەی کوردی بەناوی
"ئەنجوومەنی ئەدﯾبان" بە کوردی داناوە و لە سا ی  1920دا لە ئەستەمبووڵ دا
چاپکراوە و نرخ و بەھای ئەم پەرتووکەی لەوەداﯾە کە ﯾەکەمی پەرتووکی کوردﯾيە لە
م ژووی و ژەی و و ژەناسانی کورد و شاعيرە پ شەنگەکانەوە بدوێ.
ئەفسەری پاﯾە بەرز و زانا و کەساﯾەتی ناوداری کورد ئەمين فەﯾزی بەگ لە
1925.02.16دا کﯚچی دواﯾيکردووە و تﯚماری ژﯾانی ئەو ناودارەی کورد پ چراوەتەوە و
چووەتە رﯾزی نەمرانی کورد و کوردستانەوه.
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

سەربازی

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە317 :

ئەمين قادر مينە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012112240275089
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر
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ژمارە318 :

گالنی
ئەميين گەردﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4081024392
22525
کەﯾلی ئەوﯾن
ی
کی قورماوﯾدا دوو د ی
کەپری ئاسمان ی
ی
ە رۆژگار کی تەمومژاوﯾدا ،لە بن
لە
ەوز و رووناک.
بەرەو ژﯾان کی سە
و
بووونە پەپوولە و با يان لە باا ی ﯾەکتر دا و ف ﯾن
چاوەڕ ی گ وگا ی کﯚرپەﯾەک ببوون
ڕ
يان ل دا و
ی ئاواتدا با ن
حەوت سا ن بە ئاسمانی
ح
سيرە
ە و گ وگا ی للە ژووری سااردی د ياندا ببب تە زاﯾە ە و رۆحی کەس
تااکوو قرﯾشکە
بوووﯾان گەرم ککاتەوە.
ە شو ن ئەو ئاواتەدا گەل ک خوالنەوە ،دەرکی گەل چاک و پيررﯾان کوتا و چللدانەﯾان
بە
عا بوون تاکوو کەس ک پەﯾﯾدا کەن و شاانی
ستەوداو نی نوووشتە و دۆع
گگرتەوە و دەس
تامی ژﯾنی پ بچ ژژن و دوای گﯚﯚڕەشاری
ەمەی رۆژگار بدەن و ی
وەبەر ئەو ھەمموو ئازار و خە
خەم شەربەتی تتاڵ ،ﯾان شيرﯾنی مەرگ بننﯚش !
م
ی ئازار و
رەەشی ژﯾان و کﯚکردنەوەی
ھيوا ھە کشاووەوە
ئاونگی ئەوﯾن و ھي
ی
کی لە
چبابه( بە د ک
ڕۆۆژ ک لەسەرر چاکی )قليچ
سر
چاوەڕوان دانييشتن ،تاکوو دەمەو عەس
جﯚالنەﯾەکيان ھە بەست و بەدﯾارﯾەوە چ
ج
ەوەی بەسەر
گرت و دوای ئە
ن پەپوولە پاﯾزەەﯾەکی ھە گ
شنەباﯾەکی ف نکی ھاوﯾن
ش
نزﯾک کردەوە و للە ن وﯾدا
جﯚالنەی ک
سەماﯾەکی زۆۆری پ کرد لەج
ە پەڕک و س
دەستيەوە ھە
کاری خﯚی کرد و بووە
ەڕا و _خورافاتە بﯚر_ ی
ی لە د ی داﯾﯾک و باوک گە
نوواندی .شادی
منی کﯚرپە
ﯾان زﯾ ە لە ی
مژﯾنی ھەوای ژ ن
ی
ھﯚی ئەوەی ددوای سا ک ژانی چ ژتن و ھە
ھ
باوکم بگ ێ.
م
ختووکەی شاددی و بەختەوەری لە د ی داﯾک و
ھەست ن و مموچﯚڕک و خت
ھ
ەردﯾگالن کە گوند کە
ی پووشپەڕی سا ی  1349لە ئاواﯾی گە
ی دووھەمی
ەم جﯚرە رۆژی
بە
مەد ئەمين( ب ا بە
ھە کەوتووە پ م ناﯾە دنيا و ناوی )محەم
ە ن وان تورجان و بﯚکاندا ھ
لە
مﯚکەﯾيم .
جی رەحيم م
کوڕی براﯾمی حاج
ی
مەﯾيم حەسەنپوورە و
سەرمدا .شﯚررەتی ناسنامە
س
چوارمی
ی
ی گەردﯾگالن ناردﯾانمە قوتابخانە و تا پﯚﯚلی
سا ی  1355ھەر لە ئاواﯾی
س
چوونە کوورەخاانە و
مان ھاتە بﯚکان و بە ھﯚی چ
سەرەتاﯾيم خوو ند .سا ی  1360ما ن
س
ئەو تﯚزە
ەرﯾک بوو و
دن بدەم و خە
در ژە بە خو ند
ستتەنگييەوەە نەمتوانی ر
ەبوونی و دەس
نە
ستا
ف و ب م ل کجييا دەکردەوە للەبيرم بچ تەووە ،کە مامﯚس
ە بووم و ئەلف
سەوادەش کە
س
ەڵ
ھە کرد و تواننيم بە ھﯚی سروەوە لەگە
ی)سروە(ی ھ
ھ منی نەمر ممﯚمی گﯚﭬاری
ککوردی ئاو تە بم و خﯚم ببيينمەوە.
ەوتاﯾە بە کوردی و
بم دەست بکە
وردەوردە قﯚ م لە خو ندنەووە ھە ما ی و ئەوی کت م
نەدەبووم.
م
موتا کردن مانندوو
ەمووم دەخو ندەوە و لە م
فارسييەوە ھە
فا
شکمی دا و نووس
ی
عری لە م
سکەی ش ی
ەکەم ترووس
سا ی 1367ﯾە
س
سيم و ئەو جوررئەتەم
ماوەﯾەکی کورت نامەﯾﯾەکم بﯚ ھاتەوە و ت يدا
ی
ەڕێ کرد .دوای
ە خﯚم دا و بﯚﯚ "سروە"م بە
بە
سە ،تا
شی ش عرەککەشت قورس
سەرەتای ر گەدای ک ش
ی
ەچاو ئەوەی لە
نوووسرا بوو )لە
ەوە بە
خﯚشيانا پ م ووەعەرز نەدەککەوت .ئيتر لە
ی( .ئيتر لە خ
رادەﯾەکی زۆر سەرکەوتووی
قانە ر گەم گررتە بەر.
دواوە ھەر خو ندمەوە و نوووسيم و بەرددەوام و عاشق
چاوم بە ش عررەکەم
تاا سا ی  1371ﯾەکەم ش ععرم لە سروەەدا ب وکراﯾەووە .وەخت چ
لە کون کا
نەبووم .دەتگوت حەوت م شم ە
.
شکە
شيانا شاگەش
ککەوت ھەر ئەوە بوو لە خﯚش
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دﯾتﯚتەوە.
ست داﯾە و وەڕێ
گﯚچانی قە ەمم دەس
ی
ەشکﯚ ی ش ععرم کردە شاان و
ەو کاتەوە کە
لە
بە )ئەمين گەرردﯾگالنی( و للە ن و
ککەوتم و لە )ممحەمەد ئەميين حەسەنپوور(وە بووم ە
ستی مرۆڤ و
عر و خﯚشەوﯾس
بﯚﯚتەی ش عردا رۆحم تواوە و د م بوو بە کانيی ش ر
نييشتمانە جوانەکەم.
ەوە .
سەوز( ب وکراﯾە
سا ی  1376ﯾەکەم کﯚمە ە ش عرم بە ناوی )تاپﯚی وەرز کی س
س
گالنی
ەمين گەردﯾگ
ئە
138
بﯚﯚکان89/5/28
م(
محەمەدئەمين شاسەنەم
ن
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11:03:5
سەبارەت بە ))ئەمين گەردﯾگالنی( لە57 2011-6-3 :
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

سەقز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە319 :

ەد
ئەميين محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5221142217
76413
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

رەگەزی
ی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە320 :

ی
ئەميين موتابچی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0506221604
44202
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەزی کەس :پپياوان
رەگە
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ننووسەر

ژمارە321 :

چی
ئەميين موتانبچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2091526137
74261
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە322 :

کەرﯾم
ئەميين ميرزا ک
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012112722235673987
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە323 :

ئەنداز حەو زی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112608325573939
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە324 :

ئەنوەر ئ ران زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061409560513203
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پاﯾە ﯾەکی دادگگوستەری لە ماوەی
نوووسەر ،ل کﯚ ەر ،مافپەروەەر ،ﯾاسازان و پار زەری ە
ەت و کار و ت ککﯚشانی خﯚﯾﯾدا لە بواری ففەرھەنگ و ززمان و ئەدەبيياتی
سا نی خزمە
س
ەمی چاپ و ب وکردەوە.
ککوردی ،چەندﯾن کت ب و رۆۆمان و بەرھە
چاپکراوەکانی
مانی "تاقەدارر" بکەﯾن
ی ئەنوەر ئ ران زادە دەکرێ ئاماژە بە رۆم
ە بەرھەمە چ
لە
ەڕەدا
"فەقرەقا و پەرەستووو" لە  740الپە
ا
پەڕەدا سا ی  1997چاپکرراوە،
ککە لە  820الپە
 224الپەڕەدا سا ی
ەی قارەمان" چيرۆک بﯚ م ررمندا ن لە 4
سا ی " ،2002تاﯾگر گورپە
س
مان" ،شەڕی باز و ھە ﯚ"ـ چيرۆک بﯚ م رمندا ن
ی چاپ و ب وککردنەوەی ئيم
 2010دەزگای
0
 20دەزگای چااپ و ب وکردننەوەی ئيمان" ،ما بی غماان
ە  80الپەڕەدا سا ی 010
لە
ھەروەھا چەندﯾن وتار و بابەت و
ا
ش،
مانی سەرخﯚش
مست" واتە ئ مەی ب خەما
م
ی و مافپەروەری.
نااونيشانی کتت بی ﯾاساﯾی
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە325 :

وەر حس ن بازگر
ئەنو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0622144625
54481
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

315

ژمارە326 :

ەن پوور
وەر حەسە
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22013581513157
س
چيرۆکنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

چيرۆۆکنووس

ن:
شارەکان

مەھااباد

باشوور
زمان  -ش وەزار :ک .با

ژمارە327 :

وەر حەمە غەرﯾب
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4172053438
82688
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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ژمارە328 :

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

ژمارە329 :

وەر سو تاننی
ئەنو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0805170947
74682
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە330 :

حەمەد
وەر قادر مح
ئەنو
317

http://www.kurdipedia.org/?q=2013012517004075205
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە331 :

ئەنوەر محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031908074382586
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە332 :

ئەنوەر محەمەد تاھير
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030917503682524
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە333 :

ئەنوەر محەمەد فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010312340074603
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە334 :

ئەنوەر مەسيفی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272306352702
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نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

ھەولل ر

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە335 :

فەت
وەر مەعرﯾف
ئەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144511109
دﯾواندەرە
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە336 :

شی عەو
وەری رەش
ئەنو
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0914230056
69499
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە337 :

ی
ئەو ببولقاسم الھووتی کرماشانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2301013128
87009
)(1885-1957
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزاننەوان

ن:
شارەکان

شان
کرماش

ژمارە338 :

حاجی ماررف
ئەوڕڕەحمانی ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3021250048
82412
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە339 :

ن حەمە ئئەمين
ئەوﯾن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0813115834
41949
پاش
مەنی 10سا ييەوە واتە ش
ی سا ی 1979ﯾە و لەتەم
ە و لەداﯾکبووی
رۆۆژنامەنووسە
مانی،
گرەکانی سل م
فکردنی مانگ
 1دەستيکردوووە بەئەرشيف
راپەڕﯾنەکەی ببەھاری 1991
ەﯾە.
دوای راپەڕﯾنەکە
ەمەندی روودداوەکانی ی
شيف کی دەو ە
خاوەنی ئەرش
خ
سەرچاوە :ما پەڕی ھەتاو
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە340 :

راز حس ن
ئەﭬر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013060113574278387
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :نووسەر

ژمارە341 :

ئەﭬراز کورکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170130
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :نووسەر

ژمارە342 :

ئەﭬرﯾم ئاالتاش
http://www.kurdipedia.org/?q=201009161031039515
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التيا لە
روژی  1976/4/15لە شارا ماال
نوووسەر ،رەخننەگر و پار زەرری مافی مرووﭬە ،لە ی
ەگەری کردوووە لە روژنامەککانی
 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
-9-2
2010 0:56:5
ش( لە5116 :
)ئئەﭬرﯾم ئاالتاش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ژمارە343 :

ئەﭬيين ئيبراھييم فەتاح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1108212338
82524
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
ساڵ زﯾندانی بووە .ئيدی ففکری نەتەوەﯾی و چەپ للەگەڵ پەروەرردەکردماندا ھ
س
ھەميشە
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
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لە 87-1986ناوم لەھەول ر دەرچوو لەزانکﯚی سە حەدﯾن کوليژی پەروەردە بەشی
باﯾﯚلﯚژی .نەمزانيبوو ،ئەو سا ە سەرتای وەرچەرخان کی م ژووی دەب ت لەژﯾاندا و تاکو
ئيم ۆ شو نم دەب ت بەھەول ر و گەرميانی ئازﯾز بەج د م .لەسەرەتای سا ی
 1986باوکم گيانی لەدەستداو ئيدی گەرەترﯾن پشتيوان و نزﯾکترﯾن کەسم
لەدەستدا .ئەم رووداوە کارﯾگەری زۆری ھەبوو لەسەر دوارۆژ و کەساﯾەتی من.
چونکە ئەو پشتيوانيەی باوکم دەﯾکردم چيتر نەماو وەک ھەر کچ کی ئەم کﯚمە گەﯾە،
زۆر دەرفەت و دەرگام ل داخرا ،بﯚ نموونە ،دووجار دەرفەتی خو ندنم لەئەورپا بﯚ
ر ککەوت نەﯾانھ شت بچم گوتيان عەﯾبە و حەﯾامان دەچ ت.
لەسا ی  1993ژﯾانی ھاوسەرگيرﯾم پ کھ نا لەگەڵ کوڕ کی ھەول ری خە کی
گوند کی الی قوشتەپە بەناوی )خاليد عەبدول ئيسماعيل( .ئەو کﯚليژی زانستی
ھەمان زانکﯚی خو ندبوو ،ھەر لەزانکﯚش ﯾەکترمان ناسی و ﯾەکترمان خﯚشوﯾست.
سەرتای  1994کوردﯾەکەم زۆر خراپ بوو بەھﯚی تەعرﯾبەوە بە م لەھەول ر بووم وردە
وردە ت کە وی سياسەت و چاالکی کﯚمە ﯾەتی دەبووم .ھاوسەرم زۆر ھانی دەدام و
لەباوکم زﯾاتر پشتيوانی دەکردم .ئەو کات حيزبی پارتی کاری سەربەخﯚی کوردستان
لەحيزبی شيوعی کوردستان جودابوونەوە .خاليد لەگەڵ ئەوان بوو منيشی ھاندەدا
ماوەﯾە بچمە رﯾزەکانيانەوەو ھەر لەو وە بزاوت کی ژنانيشمان دەمەزراند .
1994وەک مامﯚستای زﯾندەوەرزانی لەدارەتوو دامەزرام و ماوەی  5ساڵ مامﯚستا
بووم .بە م ،لە 1998ئيدی نەمدەتوانی وەک مامﯚستا بەردەوام بم و ھەستم دەکرد
شو نی من لەوسيستمەدا نيە بﯚﯾە وازم ھ ناو دوو ساڵ لەما ەوە دانيشتم،
خزمەتی کوڕەکەم ھاوسەرو خﯚمم دەکردو رۆژانە  7-5کاتژم رم بﯚ خو ندنەوە ھەبوو.
لەو سا نە ھاوسەرەکەم کﯚليژی ﯾاسای ئ وارانی تەواو کردو منيش جگە لەوەی
لەمندا يەوە حەزم بەخو ندنەوە بوو ،باگراوندی مەعرﯾفيم خراپ نەبوو ،بە م لەو
دووسا ەدا ،بنەماکانی کﯚمە ناسی و م ژووی ئيسالم و فکرو فەلسەفە ئيسالمی
سياسيم خو ندەوە .ھەر لەوکاتەوە دەستم بە نووسينی وتار کرد .وردە وردە
لەنووسيدا سەرکەوتوو بووم ،و شو نی خﯚمم )وەک ناو نەک پلەو پاﯾە( لەراگەﯾاندنی
کوردی تاﯾبەت لەھەول ر کردەوە .دوای  2000ئيتر وازم لەکاری سياسی و حيزبی
ھ ناو پتر ت گەﯾشتم کەمن ناتوانم لەسنووری حيزب کدا قەتيش بووم .ئەوکات زانيم
من کەس کی ئازادﯾخوازی ليبرالم کارم بەحيزب نيە ،بە م تادەھات ژﯾان سەختتر
دەبوو.
ژﯾانی تەعرﯾب و تواناو سەليقەی خﯚم واﯾکرد عەرەبيەکی باش بزانم ،سەرەتای
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
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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
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
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2010-03-12
2
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە344 :

ئەﭬيين عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3241919493
32035
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە345 :

ی
ئەﭬيين فەھمی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0730141636
64594
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە346 :

در
ەئەمين ناد
رم فەرەﯾدون حەمە
ئەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71295
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە347 :

مەجيد
ەد کەرﯾم م
رم محەمە
ئەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71249
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە348 :

ش
رەم خامﯚش
ئەکر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0829214520
04960
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە349 :

ەلی
ی مام عە
ی مح دﯾن  -ئەکرەمی
رەم عەلی
ئەکر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01221311213308
ی لەداﯾکبووووە .
سا ی ) (1955لە سل مانی
س
چيرۆکی ئاوس(دا کردووە .
ی
)کﯚمە
ە
ـــ سا ی  1977بە پ نج چيررۆک بەشداررﯾی لە
ەواوکرد .
ـــ پەﯾمانگەی کشتوکا ی ))ھونەرﯾی( تە
ی جوانەمەرگ
ڵ
گ لە قوتابييە ﯾﯾەکەمينەکان بوو ..لە کﯚل ژی
ـــ لەبەرئەوەی
کشتوکاڵ لە
سا ی  1983ددا ب وانامەی وەرگرت و دوواتر لە
ەبوو غر ب وەەرگيرا و ،لەس
ئە
کی کە ەک( وەک موعيد خەرﯾکی دەررزوتنەوە بو .
زانکﯚی )ئەسک
ەناوی
تی پ کەوەنا و کوڕ کی تاقاننەی ھەﯾە بە
ی ھاوسەر ی
ـــ لە سا ی  1982دا ژﯾانی
)ززۆزک ).
ەستی کرد ککە ئيتر ناتوان ت بەرگەی ززو م و
ـــ ئەو کاتەی ککە ئەکرەمی مام علی ھە
ھاوڕێ و چاﯾخانە
ێ
بﯚﯾە بەدڵ ما ئاواای لە
ی بگر ت ە
ی ميللەتەکەی
چەوسانەوەی
چ
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رەشداگيرساوەکەی باوکی کرد و ر ی شاخی گرتە بەربە م لەو ش دﯾسان بەرەو
مەرگەسات کی تر بﯚوە مەرگەساتی کە زۆرﯾنەی زۆرمان بينيومانە کە چﯚن شاخ
پشتی لە شاخ و چﯚن پ شمەرگە خز نرابووە مەتەر زی دژ بە ﯾەک و سەرھە دانی
پچوکترﯾن بيرۆ رای ئازاد و سەربەست ھەر زۆر بەزوﯾی دەمکوت و سەرکوت دەکرا
ھەر بﯚﯾە لە سا ی  1986بﯚ دوھەم جارکەشکﯚ ەکەی کردەوە کﯚ ی و بەرەو
ھەندەران نيشتمانی ج ھ شت دواجار لە سوﯾد گيرساﯾەوە ..لەوێ بە رەنجی شانی
خﯚی دەژﯾا ..ھەردەميش لە ﯾارمەتيدانی ھاوڕ يانی ن و و ت در غی نەکردووە و
بەتەنگيانەوە بوو .
ــ سا ی  1992کﯚمە ە چيرۆک کی بەناوی )بازنەی خﯚر(ەوە لە سوﯾد چاپ و
ب وکردەوە ..شەش کورتە چيرۆکی لەخﯚی گرتووە .
ــ دەستەی بەڕ وبەری رادﯾﯚی )ئاوات-ھ ﭭی( بووە کە لە )مالمﯚ(ی سوﯾدەوە بە
زمانی کوردی پەخشدەکرا ..بەردەوام لە دژی شەڕی ميللەتکوژﯾی لە باشووری
مەزنداو لەمەڕ ک شە گەرم و گوڕەکانی کورد بە گيان و نەفەس کی مرۆﭬدۆستی
کوردپەروەرانەوە تەنزو وتاری دەنووسی و م زگردی جﯚراوجﯚری سازدەدا .
دەستەی نووسەرانی ب وکراوەی )چراخان( بوو کە بە کوردی لە سوﯾد دەردەچوو ..بە
بەردەواميش گﯚشەﯾ کی تەنزئاميزی ت يدا ھەبوو .
ــ ئەندامی دەستەی نووسەرانی گﯚﭬاری )مە بەند( بوو کە لە لەندەن دەردەچ ت و
لەميشدا و ای بابەت و وتار ،گﯚشەﯾەکی بەردەوامی تەنزئام زی ھەبوو .
ــ لەمانگنامەکانی )ژﯾنی نوێ( و )پەﯾام( و )ڕۆژی نوێ( دا وتار و تﯚژﯾنەوەی
رۆژنامەگەرﯾيانەی ب وکردۆتەوەو ..نوسەر و ھاوکارﯾان بووە .
ــ دەوری بەرچاوی لە پەروەردەکردنی مندا نی کوردی سوﯾددا ھەبووە ،بەتاﯾبەتی لە
بواری ف رکردنی زمانی کوردﯾدا .
چيرۆک و پەخشانی جﯚراوجﯚری دﯾکەی بە زمانی کوردی و عەرەبی ھەﯾە،
کﯚمە
زوربەﯾان ب ونەکراونەتەوە .
چيرۆکی لە زمانی عەرەبی و فارسی وسوﯾدی کردۆتە کوردی و زوربەﯾانی
کﯚمە
لە گﯚﭬار و ب وکراوە کوردﯾەکاندا ب وکردۆتەوە .
ــ لە رۆژی  2002/01/22لە سوﯾد بە نەخﯚشی کﯚچيدواﯾی کرد و ..ھەر لەو ش بە
خاک سپ ردرا.
سەرچاوە :ما پەڕی دەنگی سەربەخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس
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شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە350 :

رەم عەنەببی
ئەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1252139047
73934
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە351 :

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
ی
چاالکی /سا ی  1980دەبب تە خو
چ
ندکاری کﯚل ژی پزﯾشکی لە زاننکﯚی سل ماننی،
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
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ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ژمارە352 :

شە
رەمی سا حی رەش
ئەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2161644203
34564
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە353 :

ماس مستتەفا
ئە م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1105134715
52476
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردس
ستان

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە354 :

وەند عومەر
ئە و
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0603115717
74360
ەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کەس :رۆژنا مەنووس
جﯚری

ژمارە355 :

ئە

ەبارﯾان
موڕاد جە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611118
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد
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و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

چيرۆکنووس
چ

شارەەکان:

ککرماشان

ک .لوڕی
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە356 :

شان
ئەﯾازز سياوەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171406557
72173
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە357 :

وب ئەﯾوب زادە
ئەﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271500227
75362
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد
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و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە358 :

ی-پ ش
وب بارزانی
ئەﯾو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127232736
62708
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە359 :

وب جەالل ماوانی
ئەﯾو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127232025
52706
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ن
رەگەزی کەس :پياوان
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و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ژمارە360 :

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
ەرپرسيارەتی
بە
ی وەک پ سﯚﯚن لی رادﯾو و لە بەشی راھ نانی وەرزشی لە حيزببەکەﯾدا
ەج ی
سی چﯚتە ئووروپا و نيشتە
ەنابەری سياس
 1995وەک پە
وە ئەستﯚ گرتوووە .سا ی 5
کوميتەی حيزبی و ککادر و ل پرسراوی
ی
ەری
س بووە .لەو و تە دامەزر نە
و تی سوﯾس
شانەوەی لە حيزبەککەی
ی
ەشکيالتی بووە و تا کاتيی دەست لە ککار ک
سياسی و تە
س
خواز بﯚ
سەربەخﯚﯾيخ
ەرپرسی کﯚمميتەی و ت ببوە .خاوەنی بيروڕاﯾەکی ننەتەوەﯾی و س
بە
کی نەتەوەﯾيە و وتارەکانی بە س
ستان و لەم بواارەشدا خاوەننی پ نوس ی
گگەلی کوردست
بە جﯚرە سەرربەخﯚ و
ما پەڕە جﯚر ە
مانی کوردی و فارسی و ئا مانی لە م
زم
و
کەس کەساﯾەتيييەکی
دا ب و دەبنەووە و لەمبوارەددا بﯚ زۆر س
حيزبيەکانيشد
ح
ناسراو و
سەربەستيی
ی
ەزڕانی پاڕتی
کەسانەی کە بﯚ دامە
ی
ەرچاوە .دواترر ﯾەک ک بوە للەو
بە
بەردەوام راو ژی لە گگەڵ کراوە ،و پاشان لە مااوە ەکی
م
ککوردستان لە الﯾەن دامەزرر نەر
سی ئەو
مين کﯚنف انس
کوردستان و لە ﯾەکەم
ن
سەربەستيی
يی
ی
ککورتدا بﯚتە ئەندامی پارتی
سەرکرداﯾەتی ھە بژ ردراوەە .پاش ماوەﯾﯾەک لەو حيزببەش
ی
ک ئەندامی س
پااڕتەشدا وەک
مافی مرۆڤ
ی
ستان و
ەخﯚﯾی کوردس
ک چاالک کی بواری سەربە
ھاتﯚتە دەرەوەە و ئ ستا وەک
ھ
سەربەخﯚ و نا حيزبی چاالککە و لە حا ی حازردا ئەندامی ھيچ حيززب کی
ە ش وەی س
بە
ھتدە
پەڕ و گﯚﭬار و ھ
سياسی نيە ،بە م بەردەووامە لە نوسيينی بابەت و وتار بﯚ ما ڕ
س
حيزبی و ناحيززبيەکان.
ح
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە361 :

وب رەزا
ئەﯾو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01112125413238
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
سەتی
م لەشاری وەرکای باشوووری ع راق ،ببەھﯚی سياس
سا ی)(1975م
ەداﯾکبووی س
لە
شای
ی
سەردەمە
رژژ می پ شوووی ع راقەوە بنەما ەکەم ئئاوارەی ئ ران ببوون ،ئەوس
ستی رژ ميع رراق کردەوە
دەسە تداری ئ ران خ زانە کەمی رادەس
شتەج بووﯾن.
ەگەرميان نيش
(19لەئﯚردووگا ی باوەنوور لە
ەسا ی)977
لە
مەش ھاتينە شاری
(19بەداخەوە داﯾک وباوکم کﯚچی دواﯾياانکردو ئ ش
ەسا ی)988
لە
ھەر می کورددستان
زمانيعەرەبی لەرادﯾﯚی ھ
ی
ژەری
ی
سا ی)( 1998وەک ب
سل مانی .لەس
س
کوردسات ئامادەکارو
ت
ەنا ی ئاسماانی
ی)(2000لەکە
شان لەسا ی
ککارمکردووە پاش
ست بووم.
ەرنووسەری گﯚﭬاری ت کس
پ شکەشکاربوووم ،لەسا ی ) (2004سە
سات چوومە ببەغدا ولەناوەڕ
ەنا ی کوردس
 (20بﯚکاری رۆۆژنامەوانی کە
ەسا ی)003
لە
ەڕاستی
سا ی) (2006دەستم لەککارک شاﯾەوە ،تائ ستا خاوەەنی چەندﯾن بابەتی سياسی
س
ميلەکەی
وئەدەبيم لەرۆۆژنامەو گﯚﭬارەەکانيخﯚمان وورۆژنامە سوررﯾی و لوبنانيييەکان دوو نام
ستاش بەڕ وەبەری ھەر مييی کەنا ی)ئئەلعالەم(م
شيعرﯾشم ب وبﯚتەوە .ئ س
ش
ەھەر می کووردستان.
لە
کە
سﯚعوسمان  -ما پەڕی ما پەڕی بروسک
سەرچاوە :ئاس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان
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جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە362 :

مازﯾار
ب .م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2291956147
74527
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ووەرگ

ژمارە363 :

ەمەدانی
بابا تتاھيری ھە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111815510
04366
وتووه ،چونکەﯾەک

باباﯾان پ
ن
ەدانی ،ناوی تاھيره.
باابا تاھيری عوورﯾانی ھەمە
سان .
دانيشتووانی مافی ﯾارس
ی
ی
ەو پياوچاکانی
بوووەلەفرﯾشتە
ن
بﯚ ر بەرانی ئاﯾينی
ەکارھ نانی ووشەی "بابا" لەپ ش ناو ﯚ
بە
ﯾارسان و ر گاﯾی
"پير" بەکاردەھ نررێ.
"
ەکوردەواری ددا ھاوشانی وشەی
دەرو شيزمی ئيسالمی لە
تە"ڕووت،
خﯚی ئەم ناوەی بﯚ خﯚی ھە بژاردووه ،واتە
ھەروەھا "عوررﯾان"ﯾان پ وتووه ،ﯾا ی
ھ
تيﯚرﯾي کی و لەش وەی
ي
نکەباوەڕی بە فەلسەفەی سﯚفيزم بووهه ،وەکو
روووتە ه" ،چونک
دەرو شيزم دەەری ب وەوەککو پراکتيک .ئيينجا "ھەمەددانی"ﯾان پ وتووه،
ھەر لەو ش ککﯚچی دواﯾی کردووەو ن ژرراوه .لەشيعرددا ناوی
ەدان ژﯾاوەو ھ
چونکەلەھەمە
چ
راستەقينەی خﯚی "تاھير""ه ،کەوەک نازناو بەکارﯾھ نناوه.
پەرتووکەکەی
ی
دا نووسراب
چاوەﯾ ک ھەووا ی ژﯾانی باابا تاھيری ت د
ککﯚنترﯾن سەرچ
جووقی و
لەدﯾدەنی ن وان سو تان توغرول ببەگی سەلج
ی
راوەندﯾيه .لەوو پەرتووکەدا بباس
گەی دەرو ش و
باابا تاھير دەکاا ،ل رەدا دانەرر دەﯾەوێ ئەووەدەربب ێ ،ککەپلەو ج ی
ستم لەو
ەم جﯚرەدەگ تەوه" :بيس
رووداوی دﯾدەنييکەبە
ی
سﯚفييان لەو دەورەدا با ببووه،
س
ن ،رۆ ەکانی سﯚفيان س پير
ککاتەی کەسو تان توغرول بەگ ھاتەشااری ھەمەدان
لەالی شاخ ک ،کەناوی خدر بوو،
ی
حەمشا.
بووون ،بابا تاھيير و بابا جەعففەر و ش خ ح
خﯚی
چاوی پ يان کەوت ،پياوەکانی خ
ی
سو تان
ستابوون .کەس
ھەمەدان وەس
ەدەروازەی ھ
لە
دەری
شالياری ئەبووونەسری کەند
شی لەئەسپ ھاتەخووارەووەو لەگەڵ ش
راگرت و خﯚش
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بەرەو رووﯾان ھات و وﯾستی دەستيان ماچ بکا.
بابا تاھير لەو کاتەدا لەباری راک شاندا بوو و رووی کردەسو تان و پ ی وت" :ئەی تورک
دەتەوێ چی لەگەڵ خە کی خودا بکەی؟" وتی :ئەوەی فرەمان دەکەی ئەوەدەکەم".
بابا تاھير پ ی وت" :ئەوەبکەکەخواد دەﯾەوێ ،خودا دە ت) :ان اللەﯾامر بالعدل و
االحسان( ".سو تان دەستی کرد بەگرﯾان و وتی" :وا دەکەم ".بابا تاھير دەستی
گرت و پ ی وت" :ئەم دﯾارﯾيەلەمن وەردەگری؟" سو تان وتی" :بە  ".ئيتر بابا تاھير
گەرووی مەسينەشکاوەکەی لەئەموستی دەرھ نا ،ئەوەی بﯚ ماوەﯾ کی زۆر بﯚ
دەسنو ژ بەکارﯾھ نابوو ،وەلەئەموستی سو تانی کرد و پ ی وت" :من ھەموو سامانی
سەر زەوﯾم خستﯚتەناو دەستت ،لەوکاتەی کەئەم ئەموستيلەﯾەلەئەموستت دەکەم،
دادپەروەربه ".سو تان دﯾارﯾی بابا تاھير پاراست و بﯚ ھەر شەڕ ک بچوواﯾەلەدەستی
دەکرد .
لەڕاستييدا بەتەواوی سا ی لەداﯾکبوونی بابا تاھير ئاشکرانييه .لەسەرچاوەﯾ کدا
ئەوەھاتووه ،کە"بابا تاھير کوڕی فەرﯾدوونه ،لەسا ی  1019زاﯾينی لەژﯾانابووه،
لەبە گەﯾ کی راستگﯚ بيستراوه ،کەھەر لەو سا ەشدا کﯚچی دوواﯾی کردووه.
ھەندێ لەسەر ئەو باوەڕەن ،کەلە1019 - 937دا ژﯾاوه ،ھەند کی تر دە ن لە- 999
1058دا ژﯾاوه ،بەش کيش بەھاوچەرخی ئيبنی سينا  1063زاﯾينی دادەن ن ،ھی واش
ھەﯾەبەھاوچەرخی خواجەنەسيرەدﯾنی تووسی  1273زاﯾينی دادەن ن.
ناسنامەنووسەکان سەردەمی جياواز بﯚ ژﯾانی بابا تاھير دﯾاری دەکەن ،ئەوانەی
کەبەھاوچەری عەﯾنو لقوزاتی ھەمەدانی  1130زاﯾينی مردووەدادەن ن،
دﯾارەلەڕاستی دوور کەوتوونەتەوه ،خﯚ ئەوەی بەھاوچەرخی خواجەنەسيرەدﯾنی
تووسيشی دادەن  ،دﯾارەزﯾاترەلەڕاستی دوور کەوتﯚتەوه.
ڕەزا قولی خانی ھيداﯾەت دە " :تاھيری عورﯾانی ھەمەدانی عورﯾانی ھەمەدانی
ناوی پيرۆزی بابا تاھيره ،لەزانا و دانا سەردەمی خﯚی بووه ،خاوەنی شکﯚداری و
ج گای ب ند بووه ،ھەندێ بەھاوچەرخی سو تانەکانی سەلجووقی دادەن ن،
ئەمەڕاست نييه ،بابا تاھير لەش خەکﯚنەکانه ،ھاوچەرخی د لەمييەکان بووه،
لەسا ی  410پ ش کﯚچی پ ش عونسووری و فيردەوسی و ھاوچەرخەکانی ئەوان
کﯚچی دووی کردووه".
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە364 :
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ن ئەنوەر
بابان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1252244177
75324
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە365 :

ی
ن سەقزی
بابان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9072145556
61042
سەر
نووس
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە366 :

ک سەحراانەوەرد
بابەک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0326150148
84052
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بانە لە کوردستتانی رۆژھە ت لە
ی "بانە کﯚن" ی شاری ە
سا ی  1976لە گە رە کی
س
ران و ع راق بە ما ە وە کﯚچ ئە کە ن
 1بە بﯚنە ی شە ری ئ ن
داﯾک بووه .لە سا ی 1982
خو ندنی سە ررە تاﯾی ،ناوە ندی و دواناووە ندی
بﯚﯚ تاران و لە ووێ نيشتە ج ئە بن .و
خانە کانی تارران تە واو کرددووه.
ھە ر لە قوتابخ
ھ
 19بە بﯚنە ی نووسينی ککورتە چيرۆک بە ناوی " پپرخه" ئە کە و تە ن و
ە سا ی 991
لە
ﯾنی راستە قيينە ی خﯚی لە و وە دە س پ دە کات .ھە ر ئە
جە رگە ی ئە دە بيات و ژﯾن
ج
ئە کبە ر
ران مامﯚستا ە
گە ورە ی ئ ن
م چيرۆکە ئە ب تە ھﯚی ئە وە کە بە شاانﯚنووسی ە
سە رە مە زنە زۆری د گە ررمی بکا.
ێ و ئە و نووس
رادی بناسرێ
لە سا ی  1997لە
ھە وە ين بە رھە می لە چاپ دراوە ی چە ن ش ععر بوون کە ە
ھ
عيرانی ئە م ۆۆ" ب و بوونە ووه.
ککت بی " شاعي
ە ی لە سا ی  2003بە نناوی " سە م
ھە وە ين کت بە ش عرە کە
ھ
رم بە شە و پااڵ دا" پە
چاپی داوه.
ی
سی نژاد لە تاران لە
خشانگای پارس
خ
سين زۆربە ی وە ختی خﯚﯚی بﯚ وە رگ انی ش عری کوردستانی ع راق
ب جگە لە نووس
کردووه :
ه
فارسی کار
ی
شاعيرانە ی بە
ە
ئە م
ە فارسی تە رخان کردووهه .ش عری ە
بە
ش رکﯚ ب کە س -عە بدو پە ش و -قوبباد جە لی زاده -دالوە ر ققە رە داغی -مە ھاباد
حە سە ن -ماارف
چنار ناميق ح
مە ت -بە ختتيار عە لی -چ
قە رە داغی -لە تيف ھە م
حسينی -کە ژاڵ ئە حمە د -کە ژال ئ ببراھيم خدر
ئااغاﯾی -ژﯾال ح
ران و دە رە وە ی ئ راندا ھاووکاری
دە بی لە ئ ن
ە گە ڵ  50ما پە ری ئە ە
تاا ئ ستاش لە
ئە دە
وە و رخنە ی ە
ە م بوارانە دە ستی بووه :ش عر ،وتار و ل کﯚليينە ە
ککردووە و ئا لە
ی.
بی
نە دراون:
ھە مە کانی ککە لە چاپ ە
ب ێ لە بە ر ھ
ﯾە ک پە رده)
شانﯚ نامە لە ە
چوار وە رز)ش
1-مندا نی چ2-نيرانجان)فييلمنامه)3-ئە مە ئاکارره ،مرۆڤ)کﯚممە ە وتار)ە ە چيرۆک )
4-پرخه)کﯚمەە کانی لە رؤؤژنامە ی نە وورۆز -رؤژنامە ی گە ل -رؤژژنامە ی
تاا ئ ستا ب ێ لە بە رھە مە
سە وز – ب وببوونە وه .
واتە نيشتمان  -رۆژنامە ی س
ی سە وز ە
دە نگی ھﯚرمﯚﯚزگان -گﯚﭬاری
ساری ش رزاد حە سە ن و کﯚمە ە چيررۆکی پە ە
ڕۆۆمانی حە س
تاتە خﯚرە کانی فە رھاد
پييربا ی بە فاررسی دە رھ نناوه.
دﯾا لەالﯾەن )ببابەک سەحررانەوەرد( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ەبارەت بە
)بابەک سەحررانەوەرد( لە14:38:08 2010-3-26 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

بانە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە367 :

م سا حی
بارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3301239528
82641
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە368 :

ن ھەمزە
باران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2251106577
74454
 ،1979واتە ھ شتتا 17
1
28ی نيسانی سا ی
ەداﯾک بوو2 .
سا ی  1962لەدﯾاربەکر لە
س
مانگ
ەسەر دۆس ی »ئا ی رزگگاری« چووە ززﯾندان .دوای ھەشت گ
سا ن بوو ،لە
س
سانەوە
ی تەمەنيەوە ئئازاد کرا .لەکﯚﯚتاﯾی سا ی  ،1982دﯾس
ھﯚی کەميی
ەزﯾنداندا ،بەھ
لە
دان.
ن دۆس )ئا ی رزگاری( کەوتەوە زﯾند
ەسەر ھەمان
لە
سيدار باسوت  -ما پەڕی کووردستانی نوێ
سەرچاوە :سي
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ئامەد

ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر

ژمارە369 :

کان ئيسمااعيلی
بارﯾک
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122915404
46945
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
لە
شنﯚ ،بە م لە زووﯾەکەوە ە
ە بنەچە خەللکی کورستاننی رۆژ ھە تتم ،شاری ش
بە
شاری سﯚران چاوەکانم
ی
 1988لە
بووﯾن ،لە سا ی 8
،
بااشووری کورددستان نيشتتەج
کەم
يرﯾن و ب نازەکە
ە ژﯾان ھە ھ نا .ئ ستا بەررەو  10ساڵ دەچ ت نيشتتيمانە ش ن
بە
ەکەم دەژﯾم.
م
لەگەڵ بنەما
ڵ
ج ھ شتوە و للە وە تی داننيماک
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

شنﯚ

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە370 :

ەھرام
ل ﯾەحيا بە
باسل
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8292215034
40766
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە371 :

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

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە372 :

ﯚز مستەفاا
باھﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091802442
22089
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چيرۆکنووس و وەرگ ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە373 :

باوان عومەر عارف عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571317
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە374 :

باکﯚ جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052515393364878
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە375 :

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

ژمارە376 :

م جەھانگييری
براﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2171115348
82311
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە377 :

ی
م فەرشی
براﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1082036096
63720
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە378 :

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 مانيا دەژی
ە تاراوگەی ئە
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

ژمارە379 :

ەشيد
ر مەجيد رە
برﯾارر ئەبوبەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71319
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە380 :

بژار حەکيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2060840583
33141
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە381 :

بژار عوسمان ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2032142008
87452
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە382 :

بلند محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2011041437
74074
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد
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و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە383 :

محەمەد
بنار م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1251137193
33022
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە384 :

ەد
ھان ئەحمە
بورھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4101528426
64457
سەرانی کورد
ی کەرکوکی ﯾەک تی نوس
سەرۆکی لقی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر
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ژمارە385 :

د
ھان جاھيد
بورھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081647578
88851
1918-1991
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە386 :

ھان قانع
بورھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1232148246
64017
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

کەس:
جﯚری کە

وەرگگ

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە387 :

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

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ەس:
جﯚری کە

ش(قە ەم
(جاش

ژمارە388 :

ەزانی
شرا کەسنە
بوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1291705327
74036
سل مانی لە دداﯾکبووە
سا ی  1986لە باشوری ککوردستان -س
س
ە لە بواری چييرۆکناسی دا
ستەری ھەﯾە
ب وانامەی ماس
مامﯚستاﯾە لە بەشی کورددﯾی زانکﯚی سل مانی
م
ی
ەرھەمەکانی
بە
پﯚﯚستەرە شيععرﯾی کوردی و ھاﯾکﯚی ژاپﯚنی  -ل کﯚ يينەوەی ئەدەبی بەراوردکاری
ن نووسەرەوەە چاپ کراوە
 2008لە الﯾەن
8
ی
بارەی
ی
 - 20لە
پ ﯚت لە چيرۆککی کوردی ددا 005 -1995
چيرۆکناسيی کوردﯾيەوەﯾە
سا ی 2012
س
ەوە چاپکراوە
دی چاپ و ب وکردنەوەی سل مانی ﯾە
ە الﯾەن ناوەند
لە
 201لە الﯾەن دەزگای
د ل کﯚ ينەوەﯾﯾەکی ئەدەبيييە سا ی 12
ئااستانەی سببەﯾن  -چەند
چاپ کراوە
سەردەمەوە چ
س
سەبارەت بە )ژژﯾان و کارنامە
سنەزانی( س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )بوشرا کەس
س
ەی
خﯚی( بﯚ کورددﯾپ دﯾا لە 2013-04- 24
خ
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە389 :

ب وا بەرزنجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1151411513
32764
س
نووسەر و رۆژنامەنووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە390 :

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

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە391 :

ب ﯾارر ناميق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5121545495
57861
KN
ی کەنا یNN
پەﯾامان ری
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس
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ژمارە392 :

ب ند باجەالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3231937058
82606
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە393 :

ب ند مستەفا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01210005010008
ی ملمالن
سەری گﯚﭬاری
سەرنووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە394 :

ن ئام دی
بﯚتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2021316233
33096
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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

ژمارە395 :

ن
ن تەحسين
بﯚتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1110843493
32671
رۆژنامەنوووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ن:
شارەکان

ھەولل ر

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە396 :

ن جەالل
بﯚتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1222038477
75134
356

...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە397 :

بﯚتان نەجات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322450532987
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە398 :

بی بی تەبر ز ھەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012421811159
لە سە دی چواری کﯚچی لە ھە ورامان ژﯾاوە ھە ر لە وێ ف ری زانست وعيلم بووه،پاشان روی ھە
ناوە تە شيعر وشاع ری.
ئە ە ژنە شاع رە کوردە زۆرجاران چوە تە خزمە تی "باباسە رھە نگ"بﯚزﯾاتر ف ربوونی زانست و عيلم
ھە ربوﯾە دە ب ت "بی بی تە بر زھە ورامی" لە پە ﯾرە وان و الﯾە نگرانی دﯾنی" ﯾارسا"ی ب ت
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سە رچاوە  :داﯾرە المعارف کوردی بﯚرە کە ﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە399 :

بيالل محەمەد مەجيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073120541589362
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە400 :

بيالل کەﯾوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060410283960196
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە401 :

ب

دڵ
د

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0202019007
73440
(ب

ەشاعيری دەەشتی کەند ناوە
دڵ( مامﯚﯚستاو زانای ئئاﯾنيی و کە ە

محەمەدی ناسراو
ی
مەال عەبدو ی کوڕی مەال
ستاو زانای ئااﯾينی کورد ،م
شاعيرو مامﯚس
ش
ەر
قەپالن"ی سە
سا ی 1926دا لە گوندی "قە
غەﯾی( لە ا
ە)مەال عەبدوو ی شەناغ
بە
مندا يدا
ی کەند ناوەددا چاوی بە ژﯾﯾان ھە ناوە .لەتەمەنی م
ەگەو دەشتی
ەناحيەی دﯾبە
بە
شارەکانی کورردستان خو نندووﯾەتی تاککو
جرە مزگەوتەککانی گوندو ش
ەگەل ک حوج
لە
سماﯾلی دﯾبەگگەﯾی" مﯚ ەتتی
ەسا ی 1957دا لەسەر ددەستی مامﯚﯚستا "مەال س
لە
ەشداری
ەھاوﯾنی سا ی 1960دا بە
مەالﯾەتی وەرگرتووەو بووەتتە مەالی دواازدە عيلم .لە
م
ەمان
سەرکەوتووەو لەپاﯾيزی ھە
ەروەردەﯾی کرردووەو بەپلەﯾﯾەکی بەرز س
ە خول کی پە
لە
مﯚستا
شەلە( بەمامﯚ
ەم جار لە قوتتابخانە سەرەەتاﯾيەکەی گووندی )گﯚڕە ش
سا دا بﯚ ﯾەکە
ھەول ر وانەی گوتﯚتەوەو وەەکو
دەکانی تری دەوروبەری ھ
دامەزراوەو دوااترﯾش لەگوند
لەشاری
ی
ەژار(
سەردەم کيش لە قوتتابخانەی )ھە
م
ە(و
خەرابە ،شەنناغە ،دەرگە ە
)خ
لەبواری
ی
ی نو ی نەتەو ەکەی پ گەﯾاندووە ،دوای خزمەت کی ززۆری
ھەول ر نەوەی
ھ
دواﯾی کردو
ی
دا کﯚچی
19دا لە تەمەننی 60سا يد
ی 986/2/21
ەروەردەو ف رککردندا لە رۆژی
پە
ەول ر ن ژرا.
ەرمەکەی لەگﯚڕستانی ش خ ئەحمەد لەشاری ھە
تە
ەشيعر
سەدەی بيستەمەوە دەستی بە
ی
ی شەستەککانی
مەال عەبدو لە ناوەراستی
م
ەزەل ھاتﯚتە ن و
بﯚ خﯚی ھە بژژاردووەو بە غە
نوووسين کردوووەو نازناوی ))ب دڵ(ی ﯚ
ەوە،
نەتەوەﯾی گيرساوەتە
ی
مانيو
شيعری نيشتم
ەدواﯾيدا لە ش
جيھانی شيعرری کوردﯾو لە
ج
لەپاش مەرگيدا
ش
شيعری غەزەللو ھﯚنراوەی نيشتمانی دداناوەو
جيالنەی لە ش
دﯾوان کی خنج
دراوە.
ەچاپ گەﯾەند
بە
شيعر کيدا
ھەروەک لەپارچە ش
ک
گەل ک ھونەرمەندبوو
ی غەزەل ل
مامﯚستا ب ددڵ لەشيعری
م
دە :
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خﯚزگە شەوگارێ لەگەڵ ﯾار ساڵ ئەبوو
دەست لەسەر مل ﯾانە ليمﯚی کاڵ ئەبوو
ﯾـا سـکا ی دڵ ئەبـوو ﯾـا پ کەنـيـن
ﯾـا مـژﯾنـی ل وو کـو مـی ئاڵ ئەبوو!!
مامﯚستا )ب دڵ( بەپ چەوانەی ھەندێ مەالی دﯾکە ،لەگەڵ ئازادﯾو مافی ئافرەتاندا
بوو ،لەچەند ھﯚنراوەﯾەکيدا لەماقی زەوتکراوی ئافرەتی کﯚمە گاکەی دەدوێ:
مافی ئافرەتان قسەی بەتاڵ بـوو
ھەموو ماف کيان ژوورەوەی ماڵ بوو
زۆر ناڕەوا بوو ئافرەت بـخو ـنـ
ﯾا لەماڵ دەرچ و ﯾەک بدو نـ
ئەوا ئ ستاکە بـەﯾـاسـای مـيـری
بەھﯚی خەبات و بەھەوڵ و ژﯾرﯾی
مـافـی رەواتـان ئــەوا پـ درا،
کوڕو کچ ھەردووک وەک خوشکو برا!
شاعيری ھەست ناسک لەھﯚنراوەﯾەکيدا زۆر بەجوانی ھەستو سﯚزی خﯚی بەرامبەر
بەنيشتمانەکەی دەردەب ی و زۆر بە جوانی وەسفی دەکات:
ئەو نيشتمانەی من ھەمە
ب شک لەعالەم ﯾەکەمە
ھەندە بەپيتو بەرھەمە
چەندی باسی کەم ھەر کەمە
ئەگەر ب وانييە دﯾمەنـی
گو زارو باخ و چيـمـەنـە
شاعير لەرووی د سﯚزﯾيەوە بﯚ کورداﯾەتی ،چەندﯾن جار بەبﯚنەی نەورۆزی جەژنی
کوردەوە ھﯚنراوەی ناسکی پ ھەستو سﯚزی نەتەوەﯾی داناوەو لەﯾەک ک
لەھﯚنراوەکانيدا دە :
نەورۆزە جەژنی کــاوەﯾە
ھـەمـوو د ـ گـەشـاوەﯾە
تاکەی ب ژﯾن ئەشکـی چاو
تاکەی بـنـ ـژﯾن پ الو الو!
نـيـشـتـمانـ رۆژو شـەوێ
ت بـکـﯚشـ ـت و نـەسـرەوێ
دەبـ چـﯚن ئـەو سەرنەکەوێ
و ت نــەبــ بـە اللـە زار!
مامﯚستا مە عەبدو ی ب دڵ ھەروەک لە شيعر داناندا سەرکەوتوو بوو لە شيعر
خو ندنەوەشدا گەل ک وەستاو ل ھاتوو بوو دەنگ کی لەبارو بەجﯚشی ھەبوو بﯚ
دەرب ﯾنی رستە شيعرﯾيەکان بە جش واز کی ھونەری جوان ،ﯾاخوا گﯚڕەکەی پ ب لە
نوورو خودای گەورە بەبەھەشتی بەرﯾنی خﯚی شادی بکات.
ئەم ژﯾاننامەﯾە ،لە الﯾەن "خەليل پا نی" نووسراوە.
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

ئاﯾينی

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە402 :

ود
ب خو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0209130053
31262
حاجی
ئەمينی کوڕی مفتتيی گەورە ح
ی
حاجی مەال
ی
نااوی "مەحمود"ە و کوڕی مموفتی
وڕی مەال
ن( دەرکردووەە .ئەميش کوڕ
بە )پيرحەسەن
ە ناوبانگی ە
ی چاومارە کە
مەال ئەحمەدی
م
سا ی
مەدی د ل ژەﯾيييە کە لە ا
کوڕی مەال ئەحم
ی
ەسەنی
مەحمودی د ل ژەﯾی پيرحە
م
ەمەدی د ل ژەەﯾييە کە
وڕی مەال محە
چيدا کﯚچی ددواﯾی کردووەە .ئەميش کوڕ
(1206ی کوچ
)6
ژە وەفاتی کرددووە .ئەم
(1173دا لە د ل ە
1
سا ی )
ەناوبانگ بووەە بە )مەالی گەورە( و لە س
بە
ی ھەبووە لە د ل ژە و ھاووچەرخی ش خ )رضا(ی د ل ژە
زاتە خو ندنگاﯾﯾەکی گەورەی
بوووە .
ەناوبانگ
مەدی گەورە ،الی زانای بە
کوڕەزای مەال محەمە
ی
ەنيی
مەال )مەحمودد( پير حەسە
م
ەکی
وەرگرتنی خو ندنگاﯾە
ی
جازە
ی ،وە پاش ئيج
)ابن الحاج(ی ج شانەﯾی خو ندووﯾەتی
 1199دا،
سل مانی لە 9
گگەورەی کردوووەتەوە لە د ل ژە ،وە پاش دروست کرددنی شاری س
گەورەی
ی
ەوە لە مزگەووتی
معروفی نﯚد ييدا پ کە
ی
چووەتە ئەوێ ،وە لەگەڵ ش خ
چ
بوون .
)ابن الحاج( ن
تەوە .وادﯾارە پ کەوەش فەق ی الی ن
سل مانی دەررسيان وتووەتە
س
ەال
)مەال حسين( ،مە
ال
حسن(،
ەم زاتە س کوڕی زانای پاﯾە ب ندی ببووە) :مەال ح
ئە
حسينی لە د ل ژە ببەج
ی
حسنی ناردوووەتە )مەرگە((ی پژدەر ،وە مەال
حمد( .مەال ح
أح
سل مانی .وە بەم جﯚرە با ی
خﯚی بردووەتە س
ی لەگەڵ ی
ھ شتووە وە ممەال ئەحمدی
سەر ئەو ناوچاننەی کوردستتاندا ک شاوە .ئەم زاتە لە سا ی
 1239کﯚچی
1
زانستی بەس
ی کردوە .
دا کﯚچی دواﯾی
گ
پير حەسەنی ،کە
مەال ئەحمەد کوڕی مەال ممەحمودی ر
م
بەناوبانگ بووە بە )چاومار(،
خو ندووﯾەتی کە
عەبدو ی رەش خ
و
الی ش خ مععروفی نﯚدێ و مەال
الی باوکی و ال
ال
ئيجازەشی الی
ی
االسالم(ی بابانەکان بووە.
ی
ش( وە )ش خ
ەناوبانگ بووەە بە )مەال رەش
بە
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ش خ معروفی نﯚدێ وەرگرتووە .ئەم زاتە لە مزگەوتی مفتی دا دەرسی وتوەتەوە لە
خﯚی دروستی کردووە ،وە ئەکەو تە نزﯾکی بەردەرکی سەرای ئ ستای سل مانی ،وە
خو ندنگاﯾەکی گەورەشی بووە .ئ ستا ج گای ئەو خو ندنگاﯾە و ما ی مەال ئەحمەد
خﯚی ،ئوت ل و دووکانەکانی )حاجی براﯾم ئاغاﯾە( ،زاناﯾانی بەناوبانگی وەک مەالﯾی
پ نجو نی و مفتی زەھاوی و ش خ ئەحمەد فائز الی ئەم زاتە خو ندووﯾانە .لە سا ی
 1255کوچی دا بووە بە )رئيس المدرسين(ی سل مانی ،وە لە سا ی  1279کوچی
دا پاﯾەی مفتييەتيی دراوەت  ،وە لە رەجەبی سا ی  1288کﯚچی دا لە حيجاز کﯚچی
دواﯾی کردووە .
لە پاش وەفاتی )چاومار( حاجی مەال ئەمينی کوڕی ج گای ئەگر تەوە ،وە لە  1303دا
بووە بە حاکمی سل مانی ،وە لە سا ی  1307کﯚچی دا بوە بە مفتی و مەداليەی
مەجيدﯾی دراوەت و ،کراوە بە وەکيلی دائيرەی مەشيخەتی ئيسالمی لە
سل ـمانيدا .ئەم زاتە لە  1315کﯚچی دا کﯚچی دواﯾی کردووە .گەل ک نووسراوی
بەنرخی ھەﯾە .
پاش حاجی مەال ئەمين ،مەال عبدالعزﯾزی کوڕە گەورەی ئەب بە مفتی سل مانی،
کە لەوکاتە دا ئەمەنی  21ساڵ بوو ،بە م پاﯾەﯾەکی زانستيی بەرزی ھەبووە .وە
ھەر بەھﯚی ئەو پاﯾەی زانستييەوە کراوە بە ئەندامی کﯚڕی زانياری)المجمع
العلمی(ی دەو ەتی عوسمانی ،و مەداليەی مەجيدی پ دراوە ،وە گەل ئەرکی
گەورەی تری پ سپ راوە وەک سەرۆکاﯾەتيی ئەنجومەنی مەعارﯾفی سل مانی و،
حاکميەتی و وەکالەتی دائيرەی مەش خەتی ئيسالمی لە دەو ەتی عوسمانيدا کە
مەرکەزەکەی لە ئەستەمبووڵ بووە ،ھەروەھا بەھﯚی پاﯾەی زانستييەوە
کاربەدەستانی دائيرەی مەش خەتی ئيسالمی وﯾستووﯾانە لە خﯚﯾانی نزﯾک خەنەوە،
وە لە سا ی  1318کﯚچی کردووﯾانە بە مفتی )بﯚرسە( ،بە م نەچووە .وە لە سا ی
 1320کﯚچيش دا کردووﯾانە بە مفتی )ئەدڕنە( ،بە م ئەوەشی نەوﯾستوە .
کە ئينگليزەکانيش سل مانی ﯾان داگيرکرد ،مفتی بەربەرەکان يەکی توندی کردن.
لەبەر ئەوە بەتوندی لەگە ی جوو نەتەوەو ھەموو ئەو فرمانانەﯾان ل سەندووەتەوە کە
پ ی سپ رابوو .
پاش دامەزرانی حوکوومەتی خﯚما يش ،مفتی ھەر بەردوام بوو لە بەج ھ نانی ئەرکە
ئاﯾنييەکانی سەرشانيدا بﯚ خزمەتی ئيسالم و موسو مانان ،وە سەردەم ک
سەرۆکی لقی کﯚمە ی )الھداﯾة االسالمية( بوو لە سل مانی .
ئەم زاتە لە) 5ی شوال(ی  1366کﯚچی ،ر کەوتی  1947/8/20دا ئەم جيھانەی
بەج ھ شت .
(ب خود( ﯾش لە سا ی  1296کﯚچی دا ھاتوەتە دونياوە) ،(2وە الی زاناﯾانی ناوداری
ئەو سەردەمەی سل مانی خو ندنی تەواو کردووە .وە لە سا ی  1900زاﯾنی دا کراوە
بە حاکمی ھە ەبجە ،وە لەگەڵ مامﯚستاﯾان )رفيق حليمی( و )ز وەر( دا خوا ل يان
خﯚش ب دا مامﯚستاﯾەتيی کردووە ،ب ئەوەی بەرابەر بەوە ھيچ مانگانەﯾەک
وەربگرێ .
پ ش کﯚچی دواﯾی مفتيی کاکی ،چەند سا کی لە ھە ەبجە بەسەربردووە .ئەوجا
گەڕاوەتەوە بﯚ سل مانی ،وە تا مردنی لە ج گاکەی ئەودا مفتی بووە .
کاتژم ر س و چارەکی پاش نيوەڕۆی  1955/8/25بەرامبەر بە )1376ی کﯚچی( بﯚ
ﯾەکجاری ما ئاواﯾی کرد .بە کﯚچی دوای ئەم زاتە سەرچاوەﯾەکی تری شعيری
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ککالسيکی کورردی وشک بووو..
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە403 :

ل
ﭭان جەمال
ب رﯾﭭ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1210222144
42968
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانم
مان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە404 :

ن ماتوور
ب ژان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12921033711100
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستاان

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

رۆژنا مەنووس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە405 :

ب ساارانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0724120235
51878
مانگی لە گوندی ب ساران لە نزﯾک شاری سەو وا
ی
سا ی  1053کﯚچی
ب سارانی لە س
لە خزمەت زانناﯾانی
ناودارەی کوردد ،ماوەی چەندﯾن سا ە ە
ەم شاعيرە نا
ھاتﯚتە دنيا .ئە
ھ
بوو تاوەکوو
چەی کوردستتان فەق بوووە و ل کدانەووەی قورئان و حيکمەت و
ئااﯾينی لە ناوچ
ەوە ز دەکەی خﯚی و
پاشان گەڕاﯾە
ە قﯚناغی وەرگرتنی فەتو ا و "ئيجتيھاد" گەﯾشت .پا
بە
داری ،وانەگوتنەوە ،ف رکارری،
ی خﯚی بﯚ کارووباری کشت و کاڵ ،ئاژە د
بااقی تەمەنی
تەرخان کرد .ب ساررانی کە شيععر
ن
ئااخاوتن و ر نوو نی خە ک و شيعر و ئەددەبيات
ش خﯚی بەج ھ شت ،لە ئااکامدا لە سا ی 1114ی کﯚچی
جوانی لە پاش
گگەل کی زۆر ج
ی دواﯾی کرد.
مانگی کﯚچی
م
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان
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ژمارە406 :

سەن
ب ستتون حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5161240575
58010
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە407 :

ب ستتون خدر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4182041427
75894
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە408 :

ی
ب ستتون ژا ەﯾی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2122325298
87283
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە409 :

الم
ب ستتون سەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41010540719230
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە410 :

ی
ب ستتون شەوکەت عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71253
مەنووس
رۆژنامە
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە411 :

مەد سا ح مستەفا
ب ستتون محەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206102029
92823
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە412 :

ب ستتون نوری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1008171740
09903
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ی سﭭيل
سەری گﯚﭬاری
سەرنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە413 :

ک
ب ستتون کﯚڕەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2021455173
33100
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە414 :

ە
ب ستتوون مينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111728197
78596
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚززانەوان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە415 :

ب گەرد حس ن حەمەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127201649
92688
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە416 :

د
ری رەشيد
بەحر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0921100355
59566
ەوان
ھﯚزانە
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە417 :

بەختيار ئەحمەد رەئوف محەمەد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371251
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە418 :

بەختيار ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571330
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە419 :

بەختتيار جاف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0206084612
23404
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە420 :

حەمەد
بەختتيار حس ن نوری مح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71284
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە421 :

ە سەعيد
بەختتيار حەمە
371

dipedia.org//?q=201105
5021320555
57197
http:///www.kurd
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە422 :

بەختتيار ز وەر
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811070850
05960
محەممەدی کوڕی مەال رەسوڵ"ه ،وااته کوڕی
ی
ەبدو کوڕی
نااوی "فاﯾەق"ی کوڕی "عە
1908دا له شاری
1
سراوی کورد "زز وەر"ه ) ،(1948-1875له سا ی
شاعيری ناسر
ش
تﯚته ژﯾانەوە.
سل مانی ھاتﯚ
س
ی
شکەرانه
دان کی د خﯚش
ەکی بەرچاو گەشانه و نووق نه بﯚ ل کد
وەک پ شبينيە
باوکی ناوی
ھيوای سەرکەوتننی له ژﯾاندا ببﯚ
ی
نااوه "فاﯾەق" ،ئەوەی سەررکەوتوو دەگر تەوه و
شی له سەرەتای ھﯚنراوه وتندا بەم ناوی سەرکەوتوووەوه و
ەنانەت خﯚﯾش
خواستوه و تە
خ
خﯚی ھە بژاردووه و
ەرھەمی ب و دەکردەوه و له پاشان نازناوی "بەختييار"ی بﯚ ی
بە
له جيھانی و ژژەی کوردﯾدا به "بەختيار ز وەر"
ھﯚنراوەی بەوو ناوەوه ب و ددەکردەوه و ه
ھ
نااوی دەرکرد.
الی مەال بووه ،لله
خو ندن ،لەو ررۆژگارەدا که حوجرە و ی
ستپ کردنی خ
سەرەتای دەس
س
شەمی سەرەتاﯾی ب ﯾوه ،لله دواﯾيدا
ی و دواﯾی تا پﯚلی شەش
دا خو ندوﯾەتی
خزمەت باوکيد
خ
ەری" دامەزراووه .لە ماوەی ئەم کارەﯾدا زۆر له ناوچەکانی
ه کاری "برﯾنپپ چی ﭬيتەنە
به
دﯾمەنی
ی
ھەول ر گەڕاوه و سﯚز و ئەووﯾنی خﯚشەووﯾستی و جووانی
سل مانی و ھ
س
پاش ئەوەی قوتتابخانەی ناوەەندی
چەشتوه ،ھەر له ژﯾانی کاارەکەﯾدا ،ش
ککوردستانی چ
ەست کی تەواو قوڵ به پ وﯾﯾستی
ەوه ،وەک خوولياﯾەک و ھە
مانی دەکر تە
شەو له سل م
ش
ئەرکی
ی
ی ،ب گو دانه نەخﯚشی و تەمەن گەورەەﯾی و
سەر رۆﯾشتنی
خو ندن و لەس
خ
ەو و
ەرلەنوێ روو دەکاتەوه قوتتابخانەی شە
فەرمانبەری و گيروگرفتەکانی ژﯾان ،سە
فە
مانگ تەمەنی
چوارده ساڵ و شەش نگ
ب وانامەی س ی ناوەندی ووەردەگر ت .چ
فەرمانبەری بوووه.
فە
نەخﯚشی "م شک" بووه و بە
ی
دا يەوه گيرۆددەی
ی تەمەنی مند
ەختيار ،ھەر له سەرەتای
بە
شان بووه ،به تاﯾبەتی لەو کاتەنەدا که زۆری بﯚ
دەست ئەم دەردەوه زۆر نا لەبار و پەرﯾش
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ھ ناوه ،تا سا ی 1948دا ،به ھﯚی کﯚچی باوکيەوه ،تەواو بە دەست ئەم
نەخﯚشيەﯾەوه کز و سەرگەردان بووه و ناچار له بەغدا نەشتەرگەری م شکيان کردووه
و کاسەی سەرﯾان ھە گرتووه ،بە م ب سوود بووه ،چونکه دوای ئەو نەشتەرگەرﯾە به
شەش مانگ له رۆژی  1952.12.31کﯚچی دواﯾيکردوه و له گﯚڕستانی "گردی جﯚگا"
له سل مانی ،له تەنيشت گﯚڕی ز وەری باوکييەوه ن ژراوه.
با ئەوەش له ﯾاد نەچ ت ھەر له مندا يەوه له بەھرەی رووناکی چاو کی ب بەشبووه.
پ ش مردنی به دوو ساڵ ژنی ھ ناوه و ھيچ مندا ی له پاش بەج نەماوه.
سەرەتای ھﯚنراوەوتنی "بەختيار ز وەر" بﯚ سا ی  1925دەگەڕ تەوه ،واتا له تەمەنی
حەﭬده سا يەوه ،بەم پ يه ھاوچەرخی شاعيرانی ئەو سەردەمه بووه ،ئەو
شاعيرانەی که له دەستپ کردنی بزوتنەوەی شيعرﯾيانەوه لەسەر تان و پﯚی عەروزی
عەرەبی و کەرەسە و چەشنی دەرب ﯾن و ش وەی کالسيکی بەرھەمی شيعرﯾيان
دادەڕشت و له سا ی  1920و  1925بە دواوه ورده ورده کەوتنه گﯚڕ ن و نو کردنەوەی
ش وە و ناوەڕۆکی ھﯚنراوەی کوردی ناوچەی سل مانی بەرەو ئاسﯚی رۆمان تک.
ھەر کەس ک به وردی گەشت ک به باخچەی رەنگينی دﯾوانه بەج ماوه ب نازە
دەستنوسەکەی شاعير خﯚﯾدا بکات ،به ئاسانی دەگاته ئەو ئەنجامەی که
ج پەنجەی پەﯾ ەوی ز وەری باوکی به تابلﯚی ھﯚنراوەکانيەوه ،کەم و زۆر ،به تاﯾبەتی
له قﯚناغە سەرەتاﯾيە پ شوەکەی ھﯚنراوه دانانيدا ،دﯾارە .دەشب تواب  ،چونکه "ز وەر"
جگه لەوەی که شاعير کی به توانای بەرھەمی کالسيکی بوو ،زاناﯾەکی ئاﯾينی و
مامﯚستاﯾەکی دﯾاری قوتابخانە و پ شەواﯾەکی کﯚمە ﯾەتی و ھەتا ب ی زانست
پەروەر و کورد خﯚشەوﯾست بوو ،ھەميشه کﯚڕ و کﯚبونەوەی و ژەی و کﯚمە ﯾەتی و
پەروەرده و رۆشنبيری له جﯚش و خرۆشدا بوو.
بەختيارﯾش زادەی ئەو مە بەنده و گﯚش کراوی ئەو شيير و بيير و باره و ژەﯾيەﯾه ،له
زۆر سەرەوە ناچار بوو پەﯾ ەوی ئەو ر گا و ر بازه ھﯚنراوه بکات و له سەری ب وات.
پاش ئەوەی خەم و پەژاره زۆری بﯚ د ن ت ،دﯾمەنه ناسﯚرەکانی ژﯾانی کﯚمە ﯾەتی و
جياوازی چيناﯾەتی ناو نەتەوەکەی تەنگی پ ھە دەچن ت ،وەک تەقينەوەﯾەکی
ب زاری و دەرب ﯾنی نائوم دی بەرامبەر به چارەسەرکردنی گيروگرفته خەستەکان،
خﯚی پ ناگير ت و ھەموو ئەو کەفوکوڵ و ناسﯚری و د سﯚزی و ب ھيواﯾيه دەڕ ژ تە
پارچە ھﯚنراوەی "سکا ی دڵ بﯚ ئەست رەﯾەکی ھاوڕ م" و بەڕ گا رۆمانسيەکەﯾدا
سەری خﯚی ھە دەگر ت و داوای ﯾارمەتی و دەربازبوون و ف ﯾن دەکات
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (zand82@live.noسەبارەت بە
)بەختيار ز وەر( لە6:41:07 2013-7-28 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە423 :

ن
بەختتيار سيان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40712262413205
ھﯚزاننەوان
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پيياوان
رەگە
نەتەوە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە424 :

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

ژمارە425 :

بەختتيار شارەززووری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8161633456
65451
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە426 :

ەﯾی
بەختتيار شەمە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
90117145416997
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
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جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

زﯾندانی سياسی

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پارت:

پارتی سﯚسياليستی کورد  -پاسﯚک

ژمارە427 :

بەختيار عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010213403774594
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە428 :

بەختيار عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112120302304
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خو ندنی سەررەتاﯾی لەقوتاابخانەی ش خ سەالم
ە سل مانی للەداﯾکبووە و ھەر لەوێ خ
لە
)ئامادەﯾی
ی
خو ندو تی و ئئامادەﯾيشی لە
دی ئەزم ( خ
ەواوکردوە ،دوواتر لە )ناوەند
تە
شی
مانی و ھەول ر لەکﯚل ژی ززانستی بەش
ھە کەوت( تەواوکردوە ،لەززانکﯚی سل م
ھ
شاندانی زانکﯚﯚدا برﯾندار دەب ت و
 1983دا لەخﯚپيش
1
ەسا ی
جيﯚلﯚجی خو ندکاربووە .لە
ج
زانکﯚ ج دەھ ت.
خاندەکات ،لە
خﯚی بﯚ کاری ئەدەبی تەرخ
ەسا ی 1983ەوە تەواو خ
لە
ەو سا ەدا ھﯚﯚنراوەی
نووسەرە و نﯚ ساڵ ددواتر بﯚ
ە
ەمی ب وکراووەی
کﯚنترﯾن بەرھە
نييشتيمان دەننوس ت کە کﯚ
نی ھەشتادا نوووسەر
ت .لەسا ی
ەکەمجار لەدﯾوانی )گوناە و کەرنەفال(دا چاپدەکر ت
ﯾە
ەندانی
ەرنەفال( و چە
ەوانە )شار() ،گوناه() ،کە
ککﯚمە ک ھﯚنرراوەی در ژ دەەنووس ت ،لە
ەوە بﯚ
ھەر دەگەڕ تە
سی ﯾەکەمی رۆمانی )مەررگی تاقانەی دووەم(ﯾش ھ
ترر ،دەستنوس
ە.
ەو سەردەمە
ئە
بەش بە ناونيشاننی )قسەکرددن لە
وتاری بەدوو ش
ی
ەکەمين
ەپاﯾيزی سا ی 1989دا ﯾە
لە
شکﯚی ع راق(دا ب ودەب تەووە .لەڕۆژانی
ەراو زی ب دەننگی(دا لەرۆژژنامەی )پاش
پە
ەکی " گﯚﭬاری ئئازادی"
تردا ژمارەی ی
ڵ کﯚمە ک نوووسەری ا
ەڕﯾندا ،لەگەڵ
سەرەتای راپە
س
1992دا ﯾەکەمين کﯚمە ە
1
ەسا ی
دەردەکەن کە دواتر پ نج ژممارەی ل ب ودەب تەوە .لە
ت .لەن وان
کەم چاپدەکر .
تيراژ کی م
ەرەتاﯾی و بەتي
شيعری بەجﯚر کی ئ جگار سادە و سە
ش
سل مانی
ەندەھا کﯚڕ و سيمينار لە ھەول ر و ل
 1تا  1994چە
سا نی 1992
س
شی کﯚمە ک نووسەر و رۆشنبيری ترردا وەک
پ شکەشدەکاات و ئيشەکا نی لەپاڵ ئيش
ەدەب و کﯚمە گا سەﯾردەککر ن .
کی دی بﯚ ئە
جﯚرە ت وانين ک
ەرھە دانی ج
سەرەتای سە
س
کوردستان بەج دەھ ت و روو
ن
1994دا
1
ەﯾلولی
ی ناوخﯚ لە ئە
ە دانی شەڕی
دوای سەرھە
 199لە
مەشقدا دەگگاتە ئە مانيا و تا سا ی 99
گ ژﯾان لە دﯾم
دەکاتە سورﯾا ،،پاش نﯚ مانگ
ھاوڕ ی دﯾکەدا ددەب تە
ڕ
شتەج دەب ت .لەو ماوەﯾﯾەدا لەگەڵ ککﯚمە ک
فرانکفﯚرت نيش
فر
ەزر نەرانی گگﯚﭬاری رەھەنند ،لەسا ی 1998ﯾشدا ررۆمانی )ئ وارەی
ەک ک لە دامە
ﯾە
ەروانە( دەنوووس ت .لەساا ی 1999وە لەشاری کﯚ ن نيشتەج دەب ت .تا ئ ستا
پە
ەی نووسەر چاپکراون:
ەم بەرھەمانە
ئە
عر )
ەرنەفال شيعر
( 1.گوناە و کە
م رۆمان )
( 2.مەرگی تاققانەی دووەم
ەروانە رۆمان )
( 3.ئ وارەی پە
ھەمە شيعرﯾييەکان ) 1998 - 1983
( 4.کﯚی بەرھ
ن ھەناری دوننيا رۆمان )
( 5.دواھەمين
ن شيعر )
( 6.بﯚھيمی و ئەست رەکان
( 7.ئيشکردن لە دارستانە کانی فيردەوسدا شيعر )
ەلی )
ەڵ بەختيار عە
چاوپ کەوتن لەگە
پ
( 8.وە م لەڕۆۆژگاری ونبووننی پرسياردا سيازدە
ەفی و دەرکەوتەنو کانی للەڕۆشبيرﯾی کوردﯾدا )
جەنگاوەرانی ففيکری سەلە
( 9.ئيمان و ج
ی کوشندە کﯚﯚمە ەوتار )
( 10.خو نەری
رۆمان )
ن
( 11.شاری ممﯚسيقارەسپيييەکان
ــ).2004
ەکان  1983ـ
ھەمەشيعرﯾيە
شتەکﯚی بەرھ
ی گوڵ … تا خو نی فرﯾش
( 12.تا ماتەمی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

رۆماننووس

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە429 :

بەختيار غەفور با ەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070810063191158
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە430 :

بەختيار مام حەميد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042212241056825
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە431 :

م
بەختتيار کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291451556
60808
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە432 :

ب
ەد حەبيب
بەدرران ئەحمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103122145
52258
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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

ژمارە433 :

دی
بەدررخان سند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
10252129212120
سا ی  1943لە زاخﯚ لەداﯾﯾکبووە.
س
پەروەردەی لە بەغدا و دکتﯚرای لە بواری ساﯾکﯚﯚلﯚژی لە
ی
سا ی  1975 - 1966کﯚليژژی
س
ەرﯾتانيا وەرگررتووە.
بە
رۆشنبيرﯾی کوردی ە
ی
دەزگای
ی
سا ی  1995 - 1991بەرپررسی
س
بووە لە بەغدا و
ی رەنگين و رۆۆشنبيری کورردی بووە.
ی گﯚﭬارەکانی
سەرنووسەری
س
شان بە ل بوورددنی
ھەتاھەتاﯾی بووە و پاش
ی
زﯾندانی
ی
سا ی  1998لە بەغدا گير اوە و
س
گگشتی ئازاد ککراوە.
پارتييە.
ە
20ەوە سەرنوووسەری رۆژننامەی ئەلتەئئاخيی
ە سا ی 005
لە
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو ن ت
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

زﯾندانی س
سياسی
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جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

ژمارە434 :

بەدررخان کﯚﭬان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8251330015
58315
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە435 :

بەدررەدﯾن سا ح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0326134610
04051
 1لە داﯾک بوووه.
سالی 1971کە لی
بارودۆخی ناوچە و خ زان و بنە ماللە کە ﯾان ت ە
ی
داليە وە بە ھﯚﯚی
ھە ر لە مندشﯚرشی رزگااری خوازی ککوردستان بوووه.
ش
ران بووه.
ی شﯚرشی کوردستان ئااوارە ی ئ ن
دوای نسکﯚیالتی کوردستاان بالو
سرووە لە رۆژھە ال
ە
 1ﯾە کە م نوووسينی لە گﯚﯚﭬاری
سالی 1985بووە تە وه.
ستانه.
ندامی پارتی دﯾموکراتی کوردس
ی
ستا ئە
 198وە تا ئ س
لە سالی 85الوانی کورد
ی
ری کﯚڕی رۆشنببيرﯾی
 1ئە ندامی ددە ستە ی داامە زر نە ی
سالی 1988بوووه.
سە رانی گﯚﭬااری کرمانج بوووە تا دوا ژماارە ی.
ستە ی نووس
 1995- 1دە س
سالی 1989 1تا  1995ﯾە ک ک لە بە ر وە بە رانی ﯾﯾادی ھە لە ببجە لە شار و
سالی 1989زانکﯚکانی ئ ران بووه.
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سالی 1998 - 1995بە رپرسی پ وە ندﯾيە کانی پارتی دﯾموکراتی کوردستان لە گەل رۆشنبيرانی رۆژھە التی کوردستان بووه.
سالی  1996وە ک پە ﯾامن رو نو نە ری گﯚﭬاری رامان لە رۆژھە الت و دواتر دە ستەی نووسە رانی گﯚﭬاری ناوبراو بووە لە ژمارە  1وە تا ژمارە  68واتە ماوە ی  5.5سال.
سالی  2000دە قی دادگاﯾی و وە سيە تنامە ی سە رۆک کﯚماری کوردستانپ شە وا قازی محە ممە دی بﯚ ﯾە کە مجار چاپ و بالو کردۆتە وە ئە م کت بە تا ئ ستا
بە  4زمان وە رگ ردراوە و  3جار چاپە کوردﯾە کە ی کراوە و زﯾاتر لە  15.000دانە ی ل
فرۆشراوه.
سالی  2001کت بی ش وازە کانی ھە ﭬپە ﯾﭭينی رۆژنامە وانی بە ھاوکاری و ھاوبەشی رۆژنامە نووس فاتيمە حوس ن پە ناھی بالو کردۆتە وه.
سالی  1995تا سالی  2000زﯾاتر لە  100وتوو ژی گرﯾنگی رۆژنامە وانی لە گە لناسراوترﯾن رۆشنبيرانی رۆژھە التی کوردستان ئامادە و بالو کردونە تە وه.
تا ئ ستا زﯾاتر لە  300وتاری رۆژنامە وانی،ئە دە بی ،سياسی لە گﯚﭬار و رۆژنامەکوردﯾە کاندا بالو کردوونە تە وه.
سالی  2001بە ھﯚﯾە کی تاﯾبە ت کوردستانی بە ج ھ شتووه.سالی  2004بە ھاوکاری ژمارە ﯾە ک رۆشنبير کانوونی نووسە رانی کوردستانیئ رانی لە والتی نﯚرو ژ دامە زراندووه.
سالی  2005بووە بە ئە ندام لە پ نی جيھانی و ئە ندامی پ نی کورد.سالی  2008بووە بە ر کخە ری کاروباری حکومە تی کوردستان لە والتی نﯚرو ژ.سالی  2010لە دوا کﯚنگرە ی پ نی کورددا وە ک ئە ندامی دە ستە ی بە ر وە بە رھە لبژ ردراوه.
سالی  2010دوا کت بی بە ناوی )شﯚرشی کوردستان لە دﯾکﯚم نتە کانی ساواکیئ راندا( بالو کردۆتە وه.
)- (7کت بی ئامادە ی چاپی ھە ﯾه.
ئ ستا قوتابی کﯚليژی رۆژنامە وانييە لە والتی نﯚرو ژ
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز بەدرەدﯾن سا ح سەبارەت بە ژﯾان و کارنامەی خﯚی لە
2010-09-08
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

وەرگ
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ژمارە436 :

مزووری
ەل رەﭬﯚ م
بەدە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0517100347
74246
ەتيا نﭭيسەر ن کوردە
ستان و ئ کە
ﭭيس ن کوردس
دﯾکا رۆژنامەنﭭ
چاالک سەند
ەندامەک چ
ئە
ەﭬانی و ئەدەبی ل ئەورپا و نەمسا و رۆلەک
ی ﯾ ن رۆژنامە
چەندﯾن سازی
و ئەندامە د چ
ەورپا ھەﯾە ب رێ ﯾا وەرگ ررانا
ھادار د نزﯾککررنا ھزر و رەووشەنبيرﯾا کورردی دگەل ئە
بھ
ەرھەمان بﯚ ززمان ن زندی ل ک شوەرێ ئەورپا.
مارەکا زۆرا بە
ژم
سماعيل تاھيير  -ما پەڕی پەﯾامن ر
سەرچاوە :ئيس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە437 :

بەرززان عەلی حەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8261704455
58587
لەداﯾک بووە.
ک
1984
ی سل مانييە و لەسا ی 4
خە کی شاری
خ
لە گﯚﭬار و
رۆژنامەوانی دەکات و ە
ی
کاری
ە کەنا ی تەللەفزﯾﯚنی ئ ن ئار تی ی
لە
ھەﯾە.
ش بيروڕای ب و کراوەتەوە و نووسينی ھ
رۆۆژنامەکانيش
شاری ھەول ر دادەنيش ت.
مەوانييەوە لەش
ی کاری رۆژنامە
ئييستا بەھﯚی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس
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جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە438 :

س
ەرﯾم زاس
بەرززان عەلی مەجيد کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71279
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە439 :

ەحمەد
بەرززان قادر ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20209525511181
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان
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ژمارە440 :

بەرززان ھەستتيار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0228005952
23769
ن
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزا نەوان

ن:
شارەکان

سل م
مانی

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە441 :

بەرژژەنگ ز بارری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1252141257
73936
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ
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ژمارە442 :

کرەﯾی
گەشت ئاک
بەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2271838552
21617
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە443 :

د
ھەم خاليد
بەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
72009163218588
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە444 :

ن ماتور
بەژان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0119221844
43303
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کوردستان
ن
ەشی باکوورری
چيکی مەرعە
ە .14ی ئەﯾلوولی 1968لە ناوچەی پازارچ
لە
ی کوردی عەللەوﯾيە .سەرەەتاﯾی و ناوەنندی و دواناوەەندی
ەبنەما ەﯾەکی
ەداﯾکبووە .لە
لە
دووە .شيعرەکانی
ەنکەرە خو ند
حقووقی لەزانکﯚی ئە
ی
ەدﯾلﯚک تەواوو کردووە .کﯚلليژی
لە
سەنعەت ،ئەککين بەلەتەن و ﯾازﯾت ،دا ب وکراوەتەوە .تائ ستا
ەگﯚﭬارگەلی وەک ئادام س
لە
شيعری بەناووی"روزگار دولﯚ کﯚناکالر"،"1966/تانری گورمەسين
دﯾوانگەل کی ش
ەروەھا خە تتگەل کی
"،"1999ئاﯾن بﯚﯾﯚتﯚگو ئوگووللەر "2002/نووسيوە .ھە
ھارفلەرﯾمی9/
ھ
ھاليل کوجاگووز "1997/7و "خە تی شييعری ئورھان موراد
ی شيعری ھ
ەناوی"خە تی
بە
گﯚشەنووسی رۆژنامەی ززەمانە.
ی
.1ی وەرگرتوووە .ئ ستاش
ئاارﯾبورنﯚ1997/
ن
سەرچاوە :ما پەڕی وارﭬين
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە445 :

کەمال
سﯚز فوئاد ک
بەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3260922252
29015
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە446 :

شار عەزﯾز گوانی
بەش
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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
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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە447 :

ی
شدار سامی
بەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2060850323
33145

388

ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە448 :

ی
شدار عەلی
بەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030130330
02152
ەوان
رۆژنامە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کەس :رۆژنا مەنووس
جﯚری

ژمارە449 :

ی بﯚتانی
شير سەبری
بەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0214225225
53462
دەکات .لەکاتی ﭬاالدا کاری
.
وەرگ ﯾی
گ
ەسو د دەژی و کاری
ی بﯚتانی ،لە
ەشير سەبری
بە
جوولەکەکان و عەرەبە جووولەکەکان دەککات،
رۆۆشنبيرﯾی و ھونەرﯾی لە گەڵ کوردە ج
نەرﯾی کردووەو
کی ھو ی
ت .چەند کار ک
فەلەستينيش زۆر دەدات
ش
ی
ە بەکولتووری
ھەروەھا پووتە
ھ
سو دەو تيپ شەلﯚم
ھونەرنامە لەس
ئ ستا لەگەڵ دوو تيپی ھوونەری کار دەکات ،تيپی ھ
ھەروەھا بەنااوی ئەم دوو تيپەوە بەدەﯾاان ئالبومی تتﯚمار کردووە ،بە م
ەئيسرائيل ،ھ
لە
بﯚﯾە ر گای ل دەگرن و
ەھيﯚنييە ،ە
ەنا ە کوردﯾيەککان گومانی ل دەکەن سە
تااکو ئ ستا کە
ی ،کلدانی و تتورکمانی
ەشدار ب  .ززﯾاتر بەکوردی
ن کە لەھيچ پپرۆگرام کدا بە
قبوو ی ناکەن
قب
ستران دەخو ن ت.
ستران دەخو ن ت ،بە م ئ ستا بەتەنيا بەعەرەبی س
س
389

سەرچاوە :ستيﭭان شەمزﯾنانی  -ما پەڕی ک وڕۆژنە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە450 :

بەناز عومەر سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571325
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە451 :

بەناز کو ستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003022151013805
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ۆزنامەنووسی دبلﯚم
ی
مانی -بەشی رۆ
مانگای تەکنييکی سل ی
دەرجووی پەﯾم
سی
ەرۆزنامەنووس
لە
ی-بەشی راگگەﯾاندن-بکالﯚرﯾﯚس لەرۆزناامەنووسی
کﯚی سل مانی
دەرجووی زانک
خاوەنی چوار کتيبە بەناوەککانی:
خ
ک لەتەنھاﯾيد
خشان.
دا-کﯚمە ە بەخ
1ھەناسەﯾەکنامە کوردﯾيەککاندا.
2کارﯾگەری ر بﯚرتاز لەرۆزنا
2ەکوردستانی باشوور.
ی
3ئازادی رۆزنامەنووسی لە
3ی تﯚ -شيعر
4-بﯚ ل وەکانیتتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە452 :

نی
بەنازز کو ستانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2272057438
80588
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش
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ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە453 :

بەندی عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316123500
03955
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە454 :

ت نوری
گينە پيرۆت
بەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1061357357
74721
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

392

ژمارە455 :

وری
بەھاائەدﯾن نوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7212354386
60475
ەن بەگی ش روانە.
وڕی ش خ نورەددﯾن کوڕی ئيسماعيل ککوڕی حەسە
ەھائەدﯾن کوڕ
بە
نی باوکی لە زانا ناسراوەکانی ئاﯾنی ببووە .بەھائەدددﯾن لە سا ی 1879
ش خ نورەددﯾنی
ەفسەر
ستەنبول بە ئە
سەربازی ئەس
خو ندنگای س
ک بووەو لە خ
ە شاری سل مانی لە داﯾک
لە
بەرەی ع اق بە ددﯾل
ی
ەکەمی کردوووەو لە
ی جيھانی ﯾە
شداری جەنگی
دەرچووەو بەش
گگيراوە.
مانگی 12
ی
سوپاو بەردەوام بوووە تا لە
و
چﯚتە رﯾزی
ە
ش ھاتﯚتەوە ع اق و
دوای جەنگيش
سا ی  1941پلەی بەرز بﯚﯚتەوە بﯚ ليوا.
س
کی
زانياری لە کﯚل ژ ی
ی
سی لە
وانامەی بەکالﯚرﯾﯚس
ی
 193ب
شياوی باسە لەسا ی 31
ش
ککەنساس لە ئەمرﯾکا بەدەەست ھ ناوە.
اق
کومەتی ع ق
ھەروەھا ژمارەەﯾەک پلەو پا ﯾەی سەربازی و کارگ ی ميری لە حک
ھ
ﯾازدەھەم
م
ەروەھا لە خوولی
وەرگرتووە ،ھە
مانی بﯚتە
ی نو نەرانی ع اق بە نو ننەراﯾەتی ليوای سل ی
ی ئەنجومەنی
و دوازدەھەمی
جومەن.
ەندامی ئەنج
ئە
کﯚچی دوای
ی
 1960لە رۆمای پاﯾتەختی ئيتا يا
ی  4سا ی 0
ەھائەددﯾن نووری لە مانگی
بە
ککردووە.
ئەنجومەنی نو نەرانی ع اق لە رۆژگگاری
ی
کوردەکانی
ی
ە
سەرچاوە-پەڕتتوکی ئەندامە
س
پااشاﯾەتيدا.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

ی
سەربازی

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتاار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

393

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە456 :

بەھاات حەسييب قەرەداخی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819092046
64760
خی شاعيرانی کﯚچکردووە .ننووسەرو
 1958 / 5/ 1سل مانی .ککوڕی ش ی
ەداﯾکبووی 15
لە
ە ،خاوەنی ب ووانامەی دﯾپلﯚﯚم و بەکەلﯚررﯾﯚس و ماستتەرە )ھەرس يان بە
رۆۆژنامەنووسە
ەزموونی
بەشی راگەﯾاندنە ،لە ھەول ر .ئە
ی
ستای
بللەی با ( لەرراگەﯾاندندا  .،ئ ستا مامﯚس
1
موونی
کەشکاری وئئامادەکارﯾی بەرنامەی تەللەفيزﯾﯚنی و  30سال ئەزم
 11سال بيشک
ميناری
ستا زﯾاتر لە  50کﯚرو سيم
ماوەی  1980تا ئيس
ی
ھەﯾە.لە
نوووسين و رۆززنامەوانيی ھە
کردووە و
ناميلکەﯾەکی شيعرﯾی بەناوی
کی
1984
1
ەر مدا سازکر
کرﯾی لەناو ھە
ەدەبی و فيک
ئە
 120الپەڕەدا
)وور نە( بالوکردۆتەوە.بەم ددواﯾيەش تو ژژﯾنەوەﯾەکی للەدوو تو ی 0
نەکانی ئينگليز و گووتاری منەووەرانی کورد(.
ی
ب وکردۆتەوە ببەناونيشانی )بە
سياسی و کﯚر و کﯚبووونەوە
ی
سەر ھەلوﯾستتی
ەسەردەمی دەسە تی ببەعسدا لەس
لە
ساليش
ش
شەش
نجەدراوە و ش
ن،چەندﯾن جارر زﯾندانی کرااوەو ئەشکەنج
رۆۆشنبيرﯾەکان
نارﯾن ھەﯾە.
ن
نالی و کجيکی بەناوی
کﯚرﯾکی بەناوی ی
ی
ەﯾە و
خانەوادەی ھە
ناانب اوکراوە .خ
عەرەبی
ی
ەکەی کە بەززمانی
ناوەڕۆکی ماستەرنامە
ی
20دا
ی سا ی 012
ە ناوەڕاستی
لە
دووە و ب وکردۆتەوە.
نوووسراوە،بە نناونيشانی ) فن الحوار ( ببەچاپ گەﯾاند
خی(
سيب قەرەداخ
دﯾا لەالﯾەن )ببەھـات حەس
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
1:5
خی( لە52:17 2010-9-8 :
سيب قەرەداخ
سەبارەت بە ))بەھات حەس
س
ی(
سيب قەرەداخی
دﯾا لەالﯾەن )ببەھات حەس
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:37
خی( لە7:31 2011-8-14 :
سيب قەرەداخ
سەبارەت بە ))بەھات حەس
س
(b
@bahat2003
@yahoo.com
دﯾا لەالﯾەن )m
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:41
خی( لە1:44 2012-11-6 :
سيب قەرەداخ
سەبارەت بە ))بەھات حەس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر
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جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە457 :

سين قادرر
بەھاادﯾن موحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3302101322
22122
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە458 :

بەھاادﯾن کەماال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907133442
29404
ەرەب غ سەر بە ناحيەی ککﯚکس ،قەزای
سا ی  1977لە گوندی قە
ە داﯾکبووی س
لە
ککفرﯾيە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە459 :

ی
بەھاار حوس نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4271543136
64653
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە460 :

ی
بەھاار ستورکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0051817267
73390
ستورکی
ی
ەھار
ستورکی ﯾان بە
ەناوی ب ال س
نااوی )ئەﯾنی بەھار(ە ،بە م لە رادﯾﯚ بە
لە
ھاوڕ يەکانم ە
ە وتەی خﯚی ئەو بەناوی داپيری کراوە "دۆست و ھ
دەناسر ت .بە
شاری
بنەما ەﯾەکی کورردی ئ زدی ش
ا
ەھار لە
چاو ب ال ،"..بە
قوتابخانە بەمننيان دەگوت چ
قو
مەتەوە
ی  10ساڵ خوو ندن بە زماننی رووسی پپەﯾوەندی بە زانکﯚی حکوم
تببليسە .دوای
دووﯾەتی .ب ال ستورکی ﯾاننيش
زانستی زماندا خو ند
ی
ککردووە لە تبلييس و لە کﯚل ژی
ماندووبوونی ئەو لە
ی
رادﯾﯚی کوردی جﯚررجياﯾە .رەنج و
ی
ی وەک ھ ما ﯾەکی
ەھار ستورکی
بە
ستاش بەردەوامە لەو کارەددا.
دوای کەرەم ئانگﯚسيدا ددێ کە تائ س
مەتی
سەردەمی روووسيای سﯚﭬييەتدا ،بە رەزامەندی حکوم
ە رۆژی  1978/9/29لە س
لە
نووسەری کورد
ی
شی
جﯚرجيا مافی پەخشی راددﯾﯚﯾی بە کوررد درا .بە ھەووڵ و کﯚشش
ج
 15خولەکی دەەداتە
مافی پەخشی بەرنامەی 1
ی
ی جﯚرجيا
ککەرەم ئانگﯚﯚسی رادﯾﯚی
ەموکوڕی تەککنيکی ،زمان و نەبوونی کاارمەندی کورد ئەوان
جيا .و ای کە
ککوردانی جﯚرج
ئامادەکردنی
ی
بە
ستدەکەن ە
ی ئەو مافە بە دەستھاتووەﯾﯾان نابن و دەس
دەستبەرداری
شی
ەمين پ شکەشکاری بەش
ەفەندی ﯾەکە
ەرنامەی کورددی .زﯾنا ئەدۆۆ و عەلي ئە
بە
396

کوردی بوون .ئەوکاتە پەروەردە و ف رکردنی کوردی لە قوتابخانەکانی جﯚرجيادا نەبوو و
زۆر بەربەستيش ھەبوون لەبەردەم ف ربوونی زمانی کوردﯾدا .
بە م وەک بەھار ستورکی بە )رووداو(ی راگەﯾاند ،بە ھەوڵ و کﯚششی کەرەم
ئانگﯚسی چەند الو کی خو ندکار کە بەھار ستورکی ﯾەک کيان بووە دەستدەکەن بە
خو ندن و نووسينی کوردی "ھەروەھا وانەی رۆژنامەنووسی و بواری رادﯾﯚشمان
وەرگرت".
بەھار ئەوکاتە تازە قوتابخانەی رووسی تەواوکردبوو و تەمەنی  16ساڵ بووە .ئەو
"ئاستی زانينی زمانی کوردﯾم زۆر باش نەبوو ،چونکە لە دەوروپشتمان کەس
دە
بە کوردی قسەی نەدەکرد" .ف ربوونی زمان بﯚ الوان زەحمەتە .بە م ئەوان
ھەو دەدەن و ف ری دەبن .بەھار و ای کوردی پ نج زمانی دﯾکەش دەزان  :رووسی،
جﯚرجی ،ئازەری و ئەرمەنی .دوای ف ربوونی زمانی کوردی بەھار دەستدەکات بە
کاری چاپ"ئ مە بەرنامەی رادﯾﯚمان بەپيتی کرﯾلی چاپدەکرد ،دواتر بوومە وەرگ و
دوای ماوەﯾەکی دﯾکەش بوومە بەرپرسی پەخش و پ شکەشکاری بەرنامە".
سەرچاوە :رووداون ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

سﯚﭬيەتی پ شوو

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

زمانەوان

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە461 :

بەھار قەﯾتولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032311030980088
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە462 :

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

398

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە463 :

ۆری
جەت ھرۆ
بەھج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061629202
25475
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە464 :

رام سا ح
بەھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6020854106
60145
سەر
نووس
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە465 :

مەد کاکل
رام محەم
بەھر
399

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5050035027
76073
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ژمارە466 :

فەر
رۆز جەعف
بەھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1040922166
63661
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە467 :

ەن
رۆز حەسە
بەھر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0312220104
43893

400

چەندﯾن رۆمانی دانيمارکيييە بﯚ کوردی.
ەڕی پەڕتووک و وەرگ ی چ
خاوەنی ما پەڕ
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە468 :

د
ی ئەحمەد
م مسگفی
رۆز رەحيم
بەھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71291
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە469 :

رۆز شوجااعی
بەھر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110915344
45170

401

ە ،لە
مامﯚستای زاننکﯚی دھﯚکە لە بواری زماانەوانيدا ،ھەروەک خو ندککاری دکتﯚراﯾە
م
-19
کوردستانی رۆژھە ت لەداﯾک بووەە ،سا ی 987
ی
)ززمانەوانی کﯚﯚمە ﯾەتی( .لە
لەزمانی کوردی
سوﯾد تەواو ککردووە ،ماستتەری
ی
لﯚرﯾﯚسی لەس
د ژﯾاوە ،بەکالﯚ
 2005لەسوﯾد
5
ست ھ ناوە،
 2002بەدەس
ی" لەسا ی 2
ەناونيشانی "دﯾال کتﯚلﯚژی
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

زمانەوان

ژمارە470 :

ز
رۆز عەزﯾز
بەھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2101538523
33202
رۆژنامەنوووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ن:
شارەکان

سل م
مانی

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە471 :

رە حەمەڕڕەش
بەھر
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0307222519
93837
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە472 :

رە عەلی
بەھر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1005213428
89811
ھﯚزانەوان
ھ
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە473 :

ی
رە موفتی
بەھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2011107597
74083
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە474 :

بەھزاد پيرۆ موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074070126
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :نووسەر

ژمارە475 :

بەھزاد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012615100175329
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

404

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە476 :

ستانی
زاد کوردس
بەھز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11111323410664
ن و نووسەر
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە477 :

ن
می ساوان
زاد کەرﯾمی
بەھز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611136
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان
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ی کەس:
جﯚری

چ
چيرۆکنووس

شارەەکان:

باانە

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە478 :

ر نەرﯾمان
مەن تاھير
بەھم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22210343318490
1973لەپ نجوو ن لەداﯾکبووە
3
سە حەدﯾن تەواوکردوە
ـ بەشی کورددی ،زانکﯚی س
سياسيدا
ا
يی
شارەزا لەبوااری ئيسالميیەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە479 :

ﯚزی
مەن تاوگﯚ
بەھم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5051538545
57313
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ھە تی کوردس
رۆژھ
ستان

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە480 :

ەر
مەن عومە
بەھم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0217223158
83491
ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە481 :

حی
بەھننام فەتاحی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611140
بانە
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

407

ی کەس:
جﯚری

چيرۆکنووس
چ

شارەەکان:

باانە

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە482 :

ی
بەھييە ماردﯾنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1310857016
64142
ھﯚزانەووان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ئاوای کوردستتان
رۆژئا

جﯚری ککەس:

ھﯚززانەوان

ژمارە483 :

ی
ر پشدەری
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20310132811190
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە484 :

ر حەبيب
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3101310012
25286
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە485 :

ر دل ر
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2221405538
82348
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر
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ژمارە486 :

ر سدﯾق
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021155376
63624
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە487 :

ر شوانی
بەکر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0923200337
79609
سا ی  1968لە پار زگای ککەرکوک لە داﯾکبووە.
س
سەرەتاﯾی و نناوەندی
بەر خو ندن و قﯚﯚناغەکانی س
ڵ نراوەتە ر
سا ی  1975لە چەمچەماڵ
س
ەو شارە تەواوو کردووە.
و ئامادەﯾی لە
زانکﯚی بەغداد
ی
سەر بە
ەندازﯾارﯾی س
ەوت و کانەکاننی کﯚل ژی ئە
سا ی  1987لە بەشی نە
س
ەواوکردووە.
نەوت خو ندنی تە
ت
دازﯾاری
ە سا ی 1 991دا وەک ئەند
وەرگيراوە و لە
ماڵ و
دنی چەمچەم
ی سەدەی راابردوودا لەڕ ی تيپی نواند
ی ھەشتاکانی
ە ناوەڕاستی
لە
چەمچەما دا ،لە بزووتنەوەی
رەجوانەکانی کورد/لقی چ
ی
دواتر لەناو کﯚممە ەی ھونەر
کردووە .
ە
شداری
ھونەرﯾی و کوولتوورﯾدا بەش
ھ
ە سا ی 995
لە
-19ەوە لە ئە مانيا دەژی و لە بواری راگگەﯾاندن و رۆژژنامەگەری و
وەرگ اوە.
گ
مانييەوە
لە زمانەکانی تورکی و ئە م
وەرگ اندا کار دەکات .بە دەەﯾان وتاری ە
شوانی لە تورکييەووە بﯚ کوردی )::ڕۆمانی بەففر،
ی
ەرھەمە وەرگگ دراوەکانی بەکر
بە
رۆمانی من
ی
ئﯚرھان پاموک – ،2008
ن
ک –  ،2007رۆممانی قە ی سپی
ئﯚﯚرھان پاموک
موک –
پاکيزەﯾی ئﯚرھان پام
ی
مانی مﯚزەخانەی
نااوم سوورە ئﯚﯚرھان پاموک –  ،2008رۆم
جەر جوجەنئﯚﯚغ و –  ،2010تورک لە بوللگارستان
سی بەفر تونج
 ،2010شانﯚنامەی ھەرەس
0
مدا).
سيروان رەحيم
شی لەگەڵ س
) 2010بە ھاوبەش
2
سين –
و کورد لە تورککيا ،عەزﯾز نەس
):کورد و بەرخﯚدانەکانی
د
مادەن
اوە و بﯚ چاپ ئام
ەوە وەرگ ە
ی لە تورکييە
ەم کت بانەشی
ئە
سينان ھاکان ،دﯾارربەکر دەروازەەی
ن
مانيدا،
شيﭭەکانی دەوو ەتی عوسم
ککورد لە ئەرش

410

کەمال).
ل
ەشار کەمال باسی خﯚی دەگ تەوە ،ﯾەشار
رۆۆژھە ت ،ب ژژان ماتوور ،ﯾە
ما پەڕی چراککان
ەد حس ن  -م
شﯚڕش محەمە
سەرچاوە :شﯚ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

کەرکوک

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە488 :

ن
ر عوسمان
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5050913005
57293
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە489 :

ەرﯾم کﯚﭬللی
ر عەبدولکە
بەکر
411

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5162001347
76339
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيياوان
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
نەتەووە:

ککورد

ژمارە490 :

ر عەلی 3
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3241926142
24524
سياسی
نووسەر و چاالکی س
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
پارت:

گﯚڕان
ن
بزووتتنەوەی

412

ژمارە491 :

بە ن سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042011442556779
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە492 :

بەﯾان سەعدون محەمەد کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371268
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە493 :

بەﯾان سەلمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002101311553440
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ەرکووک لە داﯾکبووه .ھەر لەوێ
سا ی  1961لە شاری کە
مان ئەحمەد س
بەﯾان سەلمعەرەبی تەواوکردوه.
ی
مانی
مادەﯾيی بە زم
سەرەتاﯾی و نناوەندی و ئام
خوﯾندنگەی س
خ
کﯚل ژی ئابوری و بازرگانی
زانستگای بەغدا ،ل
ی
 198بﯚ  1986لە
لە سا ی 81ەواوکردوه .
تە
رانيە مامﯚستا بوووه.
ە
 19بﯚ  1991لە ئامادەﯾی ببازرگانی
ە سا ی 988
لە
 199بﯚ  1998لە ر کخراوە مرۆﭬاﯾەتيەکااندا کاری کرددووه .
لە سا ی 92ەی
- 1998ھەر لە ھەمان ئەوو سا ە لە مانگی ئاﭬرﯾلدا
بەھاوشانی ھاوسەرەکە
ی
8
ستا لە پارﯾس ،پاﯾتەختی ففەرانسەدا دەەژی .
دەرچوو بﯚ ھەندەران و ئ س
لە دانيشگای پارﯾسی
سەردەمی ە
می ئەدەبی س
 20بﯚ سا ی  2001دﯾپلﯚم
لە ساڵ 000ست ھ نا.
ھەشت وەدەس
ھ
سانسی وەددەست ھ نا.
 2دﯾپلﯚمی ليس
 200بﯚ 2002
لە سا ی 01م
سی لەئەدھببی
ی بەکالﯚرﯾﯚس
 2004دﯾپلﯚمی
لە  2002بﯚ 4سەردەم و ئەدەبی
ی لە ئەدەبی ژﯾاننامە و ژﯾاننامە و ئﯚتﯚفييکشن وەدەس
فەرەنسی ،تاﯾبەتمەند تی
فە
ست
ھ نا.
ەردەم و ئەدەببی
جستيری لە ئەدەبی سە
 2دﯾپلﯚمی ماج
 200بﯚ 2005
لە سا ی 04ھست ھ نا .
ی لە ئەدەبی خەﯾا ی وەدھ
فەرەنسی ،تاﯾبەتمەند تی
فە
تيشک لە پارﯾس ررۆژنامەوانە و
ک
ەنا ی تەلەﭬيززﯾﯚنی
 200وە لە کە
لە سا ی 06ە ناونيشانی
ی 'چرکه' ئاماددە دەکات و پ شکەشی دەکات .
ەرنامەﯾەک بە
بە
ەرھەمی نوووسراوەی:
بە
وھەرەسی
ی
ەر
بەناوی 'نامﯚﯾی سە
ی
 199ناميلکە شيعر کی کووردی
لە سا ی 96دﯾمەنەکان '
سەليم
خو ندنەوەﯾەککی رەخەنی ئەدەبی بﯚ ررۆمانەکانی س
 2004چەند خ
لە  2002بﯚ 4ی لە گﯚﭬاری 'الکرمل" ولە سا ی
 2007بﯚ  2008لە
2
ەرەکات بەزماانی عەرەبی
بە
سفير والنھار'
'ررۆژنامەی الس
ت
کما فی
شانی " انا ا
عەرەبی بە ناونيش
ی
2006-دﯾوان کی شيعر بەززمانیحکاﯾات الجنية"
ە چاپخانەی رەنج لە کورددستان چاپکراوە.
لە
للە  2008ژﯾانننامەﯾەکی کﯚﯚچ بە زمانی عەرەبی بە نناونيشانی " تلک الغيمة الساکنة"چاپکراوه.
پەمەنی الزما ن لە سورﯾا چ
ە خانەی چاپە
لە
-2008وەرگ اانی رۆمان کی
8
ی سەليم بەررەکات لە زماننی عەرەبيەووە بﯚ زمانی
فەرەنسی بە ناونيشانی ' کھوف ھاﯾدااھوداھوس" لەخانەی چاپپەمەنی Actes Sud
فە
چاپکراوه.
ە فەرەنسا چ
لە
چاپەمەنی
ی
نەی
- 2008رۆمان ک بە زمانی عەرەبی بە ناونيشانی "بوراق" لەخانە
8
اللزمان ،لە سوورﯾا چاپکراوه .
سەی و عەرەبی و کوردی لە ژ ر
نەوەﯾەک بە ززمانی فەرانس
-2009ل کﯚ ينە
9
ينەوەﯾە لە دانيشگای ئﯚسلﯚ لە نەروﯾژ و
ە
ئەم ل کﯚ
نااونيشانی"دەەنگی شاراوەەی ژنان" م
کرا.
ئﯚس ﯚ پ شکەشک
ی ئينتەرناشناال و شاری بييرگن لە س
ە ئەمنيستی
لە
"
- 2009ب وکرردنەوەی دوو ھە بەست ببەزمانی کورددی بە ناونيش
9
شانی"جەنگ" و
"ئھﭭين"
ی بﯚ چاپکردن ئامادە کراوه
چەند کت ب کی
ە داھاتوودا چ
لە
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سەرچاوەی نووسين :چاوپ کەوتن لەگەڵ نووسەر خﯚی.
تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا سەبارەت بە بەﯾان سەلمان ئەحمەد لە الﯾەن )حاميد
درودی( لە12:56:03 2010-2-10 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

وەرگ

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە494 :

بەﯾان عەبدول ەحمان سابير محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571336
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس
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ژمارە495 :

زە رەفيق حيلمی
پاکيز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0105211410
03110
ەت تەواوکردووە.
تای زانکﯚ ،خوو ندنی لە ﯾە ک تيی سﯚﭬيە
ەر و مامﯚستا
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

(ئئەکادﯾمی)

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە496 :

ە ئەحمەد
پاﯾزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
31013123219249
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە497 :

پرشنگ حەمە ئەمين ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042916234282752
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە498 :

پرشنگ سەعيد ئەست رە
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
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جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە499 :

پشتيوان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120209522211180
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە500 :

پشکﯚ حەمەتاھير ئاغجەلەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011200334326279
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

418

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

چەمچەماڵ
چ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە501 :

فەرەج
کﯚ حەمەف
پشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3310014068
82648
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە502 :

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

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار

ژمارە503 :

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
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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
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

ژمارە504 :

پﯚ زﯾندانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1205140435
52817
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

ژمارە505 :

پﯚ سەعيد
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01051025413085
ساڵ
سل مانييە "بەداخەوە رۆژ و س
لەداﯾکبووی شاری ل
ی
ککورتەی بيﯚگراافيی نووسەرر:
عيد مەولودی نانەواﯾه.
فەق محەمەد و حەمەسەع
ەبەردەستدا نييه" ،کوڕی سەبری ق
لە
ەواوکردووه .للە
ەﯾيەکانی لە سل مانيی تە
خو ندنی سەرەتاﯾی ،ناوەنندﯾی و پيشە
خ
غی
قﯚناغی سەرەەتاﯾيدا سەرددانی قووتابخانەی "گﯚران""ی کوڕانيی ککردووه ،قﯚناغ
قﯚ
ەعيد لەدوای قﯚناغی
کان" تەواوکرددووه .پﯚ سە
نااوەندﯾی لە ققووتابخانەی "کانيی ئاسک
مانيی لەوێ ددر ژە بە خو نندن لە
ەکانيی سل م
ھونەرە جوانە
ەو ت بچ تە ھ
نااوەندﯾی دەﯾە
بە پلەی
مەرجەکانی ئەو سەردەەمەوه ،کە ە
ی
بەھﯚی
ی
شييدا بدات ،بە م
بوواری نيگارک ش
ماوەی چەند مانگ ک واز لە خو نندن
ی
بخو ن ت.
ەکەم بەعسيييبوون بوو ،ر گا نەدرا و
ﯾە
پەروەردەی سل مانيی و
ی
دا دەچ تەوە بﯚ
ی خ زانەکەﯾد
ن لەژ ر فشاری
د ن ت ،پاشان
سازﯾی سل مانيی دەکەن .لە پيشەسازﯾی سل مانيييدا چەند
ەوانيش رەواننەی پيشەس
ئە
ی ھونەرمەند و نووسەر دەەناس ت ،کە بەھﯚی ئەواننەوە دﯾسان وزەﯾەک
گگەنج کی تری
جوانەکان لە بەغداد،
بچ تە ئەکاد مييای ھونەرە ج
وەردەگر تەوه ،،کە لە ئاﯾندەەدا بتوان ت چ
ھەميين خو نندکاری "ده" ھە بژ ردراوەکان
ی ،کە ﯾانزدەھ
بەھﯚی ئەوەی
ە م دواجار بە
بە
ەربازﯾی
لە کﯚتاﯾی سا ی  1989دا رەوانەی سە
خەونەشی ناﯾﯾەتە دی و ە
دەب ت ،ئەم خ
پيشەسازﯾی سل مانييدا دەب تە
ی
ەی قﯚناغی
سا ی 1987دا پﯚ لە ميانە
دەکر ت .لە س
ەلەم کدا
گای ﯾﯚنان لە بە
ەڕﯾين لە ر ی
ئەحمەد لەدوای راپە
د
ھاوڕ ی "ڕزگارر ئەحمەد" ،ررزگار
ھ
 1988دا پﯚ لە ر گای
ن .لە سا ی 8
دەبن و دەخنک .
ن
ەگەڵ کﯚمە ک گەنجی تر نقووم
لە
ی دەکات بە کﯚمە ەی رەەنجدەرانی کووردستانەوه .لە
رززگار ئەحمەدەەوە پەﯾوەندﯾی
بﯚ
دارﯾی راپەڕﯾيين دەکەن .ﯚ
راپەڕﯾينەکەی بەھاری سا ی  1991دا پ کەوە بەشد
ستان لە ر گای تﯚپخانەی
ەرگەی کوردس
ەھ زکردنی ھ زی سەرباززﯾی و پ شمە
بە
ەتا عەبدو " ،کە ھاوڕ يەکی
ھاوکارﯾی "عە
مانييەوە بە ھ
شﯚڕشی ﯾەکک تيی نيشتيم
ش
بەکاربردنی تﯚپ کی
ی
بوو ،گرووپ ک لە ھاوڕ کانيان بﯚ
سەربازﯾی ،
ەسازﯾی و س
قﯚناغی پيشە
قﯚ
ەزر ن .ھ ندەی ئ مە
 57دروستدەککەن لە سنورری چەمچەماڵ و قەرەھەننجيردا دادەمە
7
عيد و
سامان سەع
برﯾتيی بوون لە )س
ی
ی لەم گرووپەدا بوون
ەو ھاوڕ يانەی
بييرمان ب ت ئە
ەھيد
عيدن" ،نەبەز عەلی رەمەززان "برای شە
سﯚران سەعييد "برا گەورە ی پﯚ سەعي
س
عەبدو "لە شەڕ کدا بە
ەکر "ئ ستا للە سو دن دەەژﯾی" ،عەتا ع
ئااکﯚ" ،کوردۆ بە
ی" ،سﯚران ""کە
سەختيی برﯾييندار دەب ت و ئ مە پ مانواﯾە ئ ستا لە ئئە مانيا دەژﯾی
س
ئەم
ی نازانين ،بە م کوڕی گەڕڕەکی پﯚ خﯚﯚﯾان بووه ،م
ە ناوی باوکی
ەداخەوە ئ مە
بە
ەبار
راپەڕﯾينيش لەالی جە
ش
سﯚرانە ﯾارﯾيزانی تﯚپی پ ی تيپی کوردﯾی بووە و دووای
س
نەھاتووە دەب ت
ە
بوون و ل رەدا ناووﯾان
مەرگە بووه" .ئئەوانەی لەو گرووپەدا ن
فەرمان پ شمە
فە
خﯚﯾان ل رەدا
ە ئ مە زانيارﯾييمان لەسەرﯾﯾان نييه ،بە م دەتوانن خ
بببوورن ،چونکە
ەن.
دەو ەمەندتربکە
ەم م ژووە و
زانيارﯾيەکان زﯾﯾاد بکەن و ئە
19دا
رەتای سا ی 995
ت ،لە سە ی
،
سا ی  1994ددا کوردستان ج دەھ
ە ھاوﯾينی س
لە
 1996دا دەستبەررداری
دە دەژﯾی .لە سا ی
1
دەچ تە و تی ئە مانيا و وەەک پەناھەند
رﯾﯾزەکانی ﯾەک تيی دەب ت.
„Akademie für Ga
ی دووھەزاردا لە anzheitlichess Leben-
ە کﯚتاﯾی دەﯾﯾەی ﯾەکەمی
لە
ەپ ﯾلی  2010دا بە
““und Heilweisenدەست بە خو ندنی فەلسەفە دەکات و لە ئە
ھەمان
ن
ھەر لە ئە ماانيا لە
چەند مانگ ک ھ
ی تەواوی دەککات .دوای چ
سەرکەوتووﯾی
س
422

ئەکاد مييدا دەست بە خو ندنی پسيشﯚلﯚگيی دەکات و ئ ستا لەوێ خو ندکاری
پسيشﯚلﯚگييه.
بەرھەمەکانی:
پﯚ سەرەتا بە و نەک شان دەستيپ کردووه ،لەگەڵ لەناوچوونی ئەم خەونەﯾدا
دەستدەداتە شيعر نووسيين ،خاوەنی سەدان شيعرە ب جگە لە چەند شيعر کی ،کە
لە ساﯾتە ئ ل کترۆنييەکاندا ب وبوونەتەوە ھيچ دﯾوان کی شيعرﯾی چاپ نەکراوه.
شيعرە دﯾارەکانی بە و نەی "بای باوەش ن"" ،ھەر رۆژەی پﯚست ک".
نووسەر خاوەنی چەندﯾين کورتە چيرۆک و چيرۆکی در ژه ،دﯾارترﯾينيان ،کە بﯚ مندا ن
نووسراوە برﯾتييە لە چيرۆکی "مينای چکﯚالنه" کە تا ئ ستا دوو بەشی لەسەر
ئينتەرن ت ب وکراوەتەوە و بەشی س ھەم و کﯚتاﯾی بەھﯚی رەنجاندنەوە تا ئ ستا
نەکەوتﯚتە بەردەست ھيچ خو نەر ک .بەرھەمەکانی نووسەر بﯚ چەندﯾين چاپخانە
ن ردراون و کەسيان ئامادەی چاپکردنی نەبوون ،دﯾارترﯾينيان دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمه.
ڕۆمانەکانی نووسەر برﯾتيين له :
１.ف ﯾينم بيرچﯚتەوە لەم کەنارەدا بﯚ ھاوڕ يەک دەگەڕ م.
２.لە نائاگاﯾيدا ھەموومان ئازا و ئازادﯾن.
３.ئەفرۆدﯾته.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )دۆنا( سەبارەت بە )پﯚ سەعيد(
لە12:14:30 2011-2-13 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە506 :

پﯚ محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011420052632737
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ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە507 :

ود
پيرباڵ مەحمو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81118162514376
 ،2004.10کﯚچی
پييرباڵ مەحمود ئيبراھيم ،للە سا ی 1934دا لەداﯾکبوووە و لە 0.17
شيعری ناسک و پتەو بەچاپپکراوی و
ی زۆری لەش
دواﯾی کردووە ،بەرھەم کی
ج ما.
ی لەپاش بەج
ەدەسنووسی
بە
ەم شاعيرە ببەھرەدارە جارێ ھەر قوتابی دواناوەندی ھەول ر بووو ،دەستی دداﯾە
ئە
شاعيرانی عەرەبی کﯚچبەرران وەک
ن و ﯾەکەم جاار کەوتەبەر ککارﯾگەرﯾی ش
شيعر نووسين
ش
عەلی مەحموود تەھا
شاعيری ميسرﯾش ع
ی
ئييليا ئەبوو ماززی و جوبران خەليل جوبران و
ەی سەرکەوتتووی
سی بەزمانی عەرەبی دانا کە بەنموونە
سکی رۆمانس
و شيعری ناس
زۆری و ژەی
شدا بە گەنجيننەﯾەکی ی
سی دادەنر ن و لەھەنگاوی دووەميش
شيعری رۆمانس
ش
ەچەند
ەل ک ھﯚنراوەەی پتەوی لە
شيعری کوردی و گە
ی
چووە ن و گﯚڕەەپانی
ەتەوەﯾيەوە چ
نە
تورکمانيش
شيعری بەزمانی تو
ی
ەﯾاند و ناو بەنناوﯾش
دﯾوان کی شيععری بەچاپگە
دەنووسی.
دروستبوونی ئەو
ی
لەگەڵ
ڵ
ی دﯾاری بووە لەﯾەک تيی ننووسەرانی ککورد و
شاعير رۆ کی
ش
الکی و بەشدارﯾی
19دا بووتە ئەنندام کی چاال
ە 970.10.02
ر کخراوە و ژەﯾﯾيەی کورد لە
ەبەغدا
24ی حوزەﯾراننی 1970دا لە
ەکﯚنگرەی دامەزراندنيدا ککردووە کە لە رۆژی  23و 4
لە
دەستەی دامەزر نەری ﯾەک تيی نووسەررانی
ەستراوە لە ددواﯾشدا بووەە ئەندامی ە
بە
فەرمی پ دراو کراﯾەوە بووە
ی
مﯚ ەتی ئيشکرردنی
ککورد لقی ھەول ر و کات ک کە لقەکە ﯚ
ستەی ئامادەککردنی دەستتەی ئامادەکرردنی کﯚنفرانس
ەندامی دەس
ئە
سی دامەزرانندنی
شاری ھەول ر بەسترا.
1971دا لەھﯚ ی گەل لەش
لققەکه ،کەلەڕۆۆژی 1.01.15
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە508 :

م رد
پيرەم
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
08110709010364
سرەفە"-ھەمززاغای
غا ،کوڕی ھەمزاغای مەس
ی مەحمود ئاغ
پييرەم رد ناوی تﯚفيق کوڕی
اوﯾی
لەسەردەمی فەرمان ی
ی
کاتی خﯚی بووەو
سراوی ی
ش پياو کی ناس
مەسرەف"ﯾش
م
سەرەک شالياری و شالياری پارەەﯾی بينيوەبﯚﯾان پيان
ک
دا ،تەنانەکاروبباری
پاادشای باباند
لەگەڕەکی "گﯚﯾژه"
ی
شاری سل مانی
ف"  -لەسا ی 1876دا لەش
وتوە"مەسرەف
ەداﯾکبووه.
لە
وەتەحوجرەی مەال
ی
شەش حەوت سا ی ،ن رراو
ەو ساتەی پييرەم رد تەمە نی دەگاتەش
ئە
ت ،وا باس دەکر ت،
ەک لەوێ واننەی ئەخو ن ت
حسينەگﯚجەللەشاری سل مانی ،ماوەﯾە
ح
مامﯚستاکەﯾدا ت کچووه ،لەبەر
حافز لەگەڵ ما
ەکی خواجا ح
ەر ھﯚنراوەﯾە
ککەلەوێ لەسە
دی
ەن ئەفەندی مامی لەو وەەئەﯾگو ز تەوەەبﯚ مزگەوتی مەال سەعيد
ەوەی حەسە
ئە
ئەکەم
م
"تﯚفيق ئوم د
ق
دە ت:
ەندی پ ی ە
حەسەن ئەفە
ەﯾباتەئەوێ ح
ز زلەﯾی ،کەئە
ەﯾﭭەش دەرئئەکەو ت،
عير کی وەکو من!"  -بەو پە
ەبتکا بەشاع
ی ئەم زاتەپاکە
دەمونەفەسی
شاعير بووه .
يشی ھەر ش
ەفەندی ماميش
ککەحەسەن ئە
ک پيرەم رد ئەبب بەفەق لەمزگەوتی ھەمزاغای باپيری کەشو نەکەی
پااش ماوەﯾەک
خانەکەی
ەلەگەڕەکی گگﯚﯾژەﯾەو چاپخ
نززﯾکی باخ ک بووەپ يان وتووە"باخی پووررەبەگی" ،کە
مود ناو ک
مزگەوتەالی مەال مەحم
ی
ەو
ەﯾه ،لەوێ لە
ک ئەو مزگەوتە
پييرەم رد نزﯾک
وانەی ئاﯾينی.
ی
دەستدەکات ببەخو ندن و ف ربوونی عەررەبی و
مەحوی و مەولەوی و ز وەر،
ی
قادری کﯚﯾی و ناللی و
ی
ی حاجی
پييرەم رد ھەرووەکو ش وازی
ماوەﯾەک ماوەتەوه.
ک
گەڕاوەو لەھەر شو نک
و
ەشار
مزگەوتا و مزگگەوت و شاربە
م
مانی گەڕاوەئەوس
پااش ئەوەی زۆربەی مزگەووتەکانی شارری سل ی
سا رووی
رۆژھە ت.
ە
ستانی
ی بانەلەکوردس
ەکانی شاری
ککردۆتەمزگەوتە
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کەلەبانەوەگەڕاوەتەوەبﯚ شاری سل مانی ،لەسا ی 1882دا کراوەبەنووسەری
بەڕ وبەراﯾەتی رەگەزنامەلەسل مانی و لەسا ی 1886دا کراوەبەسەرنووسەری
دادگای شارباژ و لەسا ی 1895دا کراوەبەﯾارﯾدەدەری داواکاری گشتی لەشاری
کەربەال لەخواروی ئ راق ،بە م ئەو کارەی دواﯾی بەد نەبووەو وازی لەفەرمانی ميری
ھ ناوه.
لەسا ی 1898دا لەگەڵ ش خ سەعيد حەفيدا )باوکی ش خ مەحمودی قارەمان(
چووەبﯚ تورکيا ،بﯚ سا ی دواﯾی ش خ سەعيد و تﯚفيق پ کەوەچوون بﯚ مەکەبﯚ ئەوەی
فەرمانی حەج بەج بھ نن ،لەگەڕانەوەﯾاندا بﯚ تورکيا سەﯾد ئەحمەدی خانەقا و وەفاﯾی
شاعيرﯾشيان لەگەڵ ئەب  ،وەفاﯾی لەڕ گا کﯚچی دواﯾيکردووه ،بەمپ يەتﯚفيق
بوەبەحاجی تﯚفيق.
حاجی تﯚفيق لەنووسينی فارسيدا دەست کی زۆر با ی ھەبووەوەکو ئە ن لەو کاتەدا
مەگەر تەنھا )سل مان بەگ(ی باوکی مامﯚستا گﯚران ،ئەوەی بەنووسەری فارسی
بەناوبانگ بووه ،لەئاستی پيرەم رد لەفارسيدا شارەزاﯾی بوب ت.
لەسا ی 1899دا فەرمانی شاھانەی بﯚ دەرئەچ ت و ئەکر ت بەئەندامی کﯚنگرەی
با لەئەستەمبوڵ و پلەی بەگيەتی پ دەبەخشر ت ،لەو ماوەﯾەدا بەھﯚی "عزەت
پاشا"وەپيرم رد ئەچ تەقوتابخانەی ﯾاسا و ب وانامەی ﯾاساناسی لەوێ وەرئەگر ت.
کەلەسا ی 1908دا بانگھ شتی مەرجی ئەکر ت و کﯚنگرەی با ت کئەچ ت ،ئيتر
حاجی تﯚفيق لەئەستەمبوڵ دەست ئەکات بەکاری پار زەری و بەنووسين و
بەدەرھ نانی رۆژنامەو گﯚﭬارەوەخەرﯾک دەب ت.
لەسەرەتادا مافی دەرھ نانی "ڕەسملی کتاب"ی وەرگرتووه ،لەسا ی 1907دا
لەپ ش ئاگاداری مەرجی کﯚمە يەلەو کوردانەپ کھاتبوو کەلەتورکيا لەئەستەمبوڵ
ئەژﯾان بەسەرۆکاﯾەتی "ش خ عەبدولقادری ش خ عبيد " ،ئەو ش خ عەبدولقادرەی
کەلەدواﯾيدا تورکەکەماليەکان کردﯾان بەس دارەدا و پيرم رد بەو بﯚنەﯾەوەگەل
ھە بەستی بەرزی م ژووﯾی بﯚ وتوه .حاجی تﯚفيقيش ﯾەک کبووەلەئەندامانی ئەو
کﯚمە ه.
رۆژنامەی "کورد" ،ئەوەی زمانی ئەو کﯚمە ەبووه ،حاجی تﯚفيق بردوﯾەتی بەڕ وه،
جگەلەوەش بﯚ گەل رۆژنامەو گﯚﭬاری تر بەفارسی و بەتورکی گەل ھە بەست و
پەخشانی ناردوه .ئەو ھە بەست و پەخشانانەی بەناوی "سل مانيەلی تﯚفيق" ﯾاخود
بەناوی "س.ت"وەب وکردۆتەوه.
لەسا ی 1909دا کراوەبەسەرۆکی شارۆچکەی "جولەم رگ" و لەسا ی 1918دا
بووەبەليپرسراوی "ئەماسيە" .لەو کاتەدا خانەوادەکانی لەسل مانيەوەدەست ئەکەن
بەنامەنووسين بﯚی بەتاﯾبەتی مستەفا سائيبی خوشکەزای گەل نامەی
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بﯚناردوەوەداوای گەڕانەوەﯾان ل کردوەبگەڕ تەوەبﯚ کوردستان.
حاجی تﯚفيق کەزۆربەی تەمەنی گەنج تی و ھەرزەکاری لەتورکيادا رابواردبوو و لەوێ
ژن کی ھ نابوو دوو منا ی ل ھەبوو ،پاش ئەم ماوەدووروو در ژەئاگری جگەری داﯾکی
نيشتمان ھە يگرت ،سﯚزی خﯚشەوﯾستی کوردستان و بەسەرھاتەکانی
خستيەجموجﯚڵ و سەر سەودای گەڕانەوه .
پيرەم رد ئاگری جگەری داﯾکی نيشتمان ئارامی ل ئەب ت ،ئەستەمبوڵ بەج دەھ ت
وەژنەکەی و دوو کوڕەکەی لەتورکيا بەج ئەھ ت و خﯚی ئەگەڕ تەوەبﯚ کوردستان.
حاجی تﯚفيق چەند سا ک لەشاری سل مانيدا ئەم ن تەوەبەب ئەوەی توخنی کاری
ميری بکەو ت ،لەسا ی 1926دا لەمانگی کانوونی ﯾەکەمدا شارەوانی سل مانی
رۆژنامەی "ژﯾان" دەرئەھ ن ت بەسەرۆکاﯾەتی "حس ن کازم" و پيرەم ردﯾش ئەکر ت
بەسەرپەرشتی رۆژنامەکه.
لەسا ی 1932دا "حس ن کازم" کﯚچی دواﯾی ئەکات ئيتر پيرەم رد ئەکر ت
بەسەرۆکی بەڕ وبەراﯾەتی ئەو رۆژنامەﯾه ،لەسا ی 1934دا چاپخانەکەی شارەوانی
بەکرێ ئەگر ت و مافی رۆژنامەی "ژﯾان" ئەگﯚڕ تەسەرخﯚی.
لەسا ی 1937دا لەگەڵ کاربەدەستانی شاری سل مانيدا ت کئەچ ت و چاپخانەکەی
شارەوانی ل ئەسەندنەوەبە م پيرم رد ھەر کﯚ نادات ئەچ ت خانووەکەی
ئەخاتەڕەھنی بەڕﯾوبەراﯾەتی "ھەتيوان"ەوەمافی رۆژنامەﯾەکی نوێ بﯚ خﯚی
وەرئەگر ت وەبەناوی رۆژنامەی "ژﯾن"ەوەدەری ئەھ ن ت و چاپخانەی ژﯾنی دامەزراند.
پيرەم رد تا دواھەناسەی ژﯾانی بەرۆژنامەی چ تيەوەخەرﯾک بووه ،تا لە19ی
حوزەﯾرانی سا ی 1950دا لەشاری سل مانی کﯚچی دواﯾيکردوەو لەسەر خواستی
خﯚی لەگردی مامەﯾاره ،ئەوەی جاران مە بەندی ئاھەنگ گ انی جەژنی نەورۆزی
بوو ،بەرامبەر بەئەرخەوانەکانی گردی سەﯾوان بووەو لەو دا ن ژراوەو بووەبەھاودەمی
مامەﯾاره.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس
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جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە509 :

ف
ماعيل عارف
پ ش ەو ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1180910373
32819
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە510 :

د
پ ش ەو حاميد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4112228522
21769
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان
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کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە511 :

پ ش ەو حس ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1262217597
75349
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە512 :

ی
ەﯾد براﯾمی
پ ش ەوی سە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0728161332
21907
دەرچووی زانستە سيياسييەکانە للەزانکﯚی
ی
ە 4ی تەمموززی  1955لەککﯚﯾە لەداﯾکبوووە،
لە
شتکاری
 19سەرپەرش
شمەرگەی ﯾەک تی ،لە985
 197بﯚتە پ ش
ەغدا  ،1977لەبەھاری 79
بە
شگ انی کورردستان بوو للەشاخ.
مانگنامەی )رززگاری( بووە ،کە دەنگی ﯾﯾەک تی شﯚڕش
م
ە مانيا ،لە ئە مانيا ج گرو دواﯾيش سەرۆکی مە بەنندی
 19ھاتﯚتە ئە
ە کﯚتاﯾی 987
لە
دولموئمين دەەشتی تا
 1996سەرەتا لەگەڵ عەبد
ە بەرلين ،لە6
ئااوەدانی کورددستان بوو لە
سەکﯚ( ی تا  2002لەبەرليين دەرکردووەە .لە
مارە  28و دواﯾی بەتەنيا ممانگنامەی )س
ژم
ەمانی
راو ژکاری راگەﯾﯾاندن لەپەڕ ە
 2004وەک و
 2003گەڕاﯾەووە کوردستان لە کﯚتاﯾی 4
3
کە دەنگی
ەوێ ب وکراوەەی )الجمعية الوطنية(ی ددەردەکرد ،ە
ەکار بووە .لە
ع راق دەستبە
ن( ە
ەغدا ماﯾەوە .ئ ستا سەرننووسەری گﯚﭬاری )کەکﯚن
ەڕ ەمان بوو .تا  2007لەبە
پە
بی
خاوەنی چەند کت ی
ی
 197کاری نوووسين و رۆژنامەگەرﯾی دەکات،
ەکﯚﯾە ،لە 76
لە
چاپکراوە.
چ
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەڕی کوردستاان ن ت
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە513 :

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

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ەﯾاندکار
راگە

جﯚری ککەس:

نﯚکار
شانﯚ

جﯚری ککەس:

ھﯚزاانەوان

ژمارە514 :

ەوا فەتاح
پ شە

430

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0909140200
09462
وەرگ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ژمارە515 :

مەد
ەوا محەم
پ شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1232241463
32983
ی ئاسﯚی ئەددەب
ەرپەرشتياری
مەنووس و سە
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە516 :

مە ميزا
شان حەم
پەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5181712318
83000
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە517 :

پەخشان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010921050022117
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە518 :

پەروا ش خ تاھير
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072620421589456

432

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

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە519 :

ەمەد
حەمە محە
وا عەلی ح
پەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71252
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە520 :

ج
ەد فەرەج
وﯾن محەمە
پەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1201901516
63916
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە521 :

ی رەش
پەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1160923246
63869
ھﯚزاننەوان
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خانمان
ەزی کەس :خ
رەگە
نەتەوە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە522 :

ی
ی شاکەلی
پەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1110931153
32674
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە523 :

ف
شان جاف
پەرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01609074310107
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە524 :

سار فاﯾەق
پەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0929231712
29731
رۆژنامەنوووس
بەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

435

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

شارەکان:

ھەولل ر

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە525 :

ەد
وەند ئەحمە
پەﯾو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316123742
23957
نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری

ژمارە526 :

ن
ﯚ حەسەن
تابلﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1025161216
62117
تی
ھاتووەتە و ی
ناوەڕاستی نەوەدەکان ھ
ی
لە
ە شاری سل مانی ھاتوەتتە دونياوە ،ە
لە
ی سﯚسيﯚلﯚژﯾە لە دانشتتگای ئﯚ دنبوررگ ،سەرقا ی
ندکاری بەشی
ە مانيا ،خو ند
ئە
زمانی کوردی
ی
جگە لە
رنامەکەﯾەتی لە بواری کﯚمە ناسی ،ج
ی
ئاامادەکردنی ت زی ماستەر
چەندﯾن دەقی ئەدەەبی لەو
ن
ی و ئينگليزی بە باشی دەززان ،
ی و ئە مانی
مانی عەرەبی
زم
مانانەوە وەرگگ راوەتە سەرر زمانی شيرﯾنی کوردی ببە م بە ھوونەر کی بەرزەەوە کە
زم
کات ئەو دەقە وەەرگ او ب ت ،لە گەڵ ئەوەشدا
ھەست نا ت
جی دەدات ھ
خو نەر سەرنج
خ
شاکاری شيععری
گوو بژ ر ک لە ش
کی بە ناوی و
ەمانەتی وەرگ ران دەپار ز ت ،کت ب ی
ئە
ەی لە خﯚ گررتووە ھەر
شاعيری ئەم جيھانە
ی
جيھانی ئامادەەﯾە بﯚ چاپ ،کە چەندﯾن ککە ە
ج
بانی و
م حيکمەتی تورکی و ئيلﯚﯚت و ئاراگﯚن و نەزار قە ی
وەک ،تاگﯚڕی ھيندی و نازم
ەسەن
گەش بﯚ تابلﯚ حە
شارەزاﯾانی ئەدەب دوارۆژ کی ش
ی
تر.
سەﯾياب و دەﯾﯾان ناوداری تر
س
تابلﯚ بدەﯾن دەڕوانين کە ژمارەەی
ﯚ
دادەن ن،ئەگەرر سەرنج لە ببابەتە ب وکرااوەکانی
ﯾەک بەرامبەر بە پتر لە سەدەە ،بﯚ ھەر
ەکانی تر ک
خو دەواڕانی للە چاو بابەتە
خ
شی بﯚ دەکر ت.
باابەت کيشی ددەﯾان کﯚمنتارری دەستخﯚش

436

5:0
ی( لە07:33 2009-10-25 :
ەت بﯚ کوردﯾپپ دﯾا لەالﯾەن )تارا قەراخی
تﯚﯚمار کی تاﯾبە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە527 :

ق شوکری خەمو
تارق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061430205
57535
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە528 :

ق جامباز
تارﯾق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104004756
62431
437

نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردست

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

ەمانتار
پەڕ ە

ن:
شارەکان

ھەولل ر

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە529 :

ق سا ح
تارﯾق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1231924037
75181
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە530 :

ق فەق
تارﯾق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8141719536
67440
438

ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە531 :

ق کار زی
تارﯾق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815092839
94687
شتوکا ی ھەر م.
رۆۆژنامەوان و ببەرپرسی نوووسينگەی رۆژژنامەوانيی ووەزارەتی کش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە532 :

ی
ق ﯾوسفی
تارﯾق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0624231027
74506
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سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە533 :

ب رەشيد ﯾادگار
تاليب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5141653067
76311
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيياوان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ژمارە534 :

ن شاکير
تامان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030150956
62160
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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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ژمارە535 :

تانيا تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1031444116
63653
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

441

ژمارە536 :

د حەو زی
ر ئەحمەد
تاھير
urdipedia.orrg/?q=2008
8111216580
02321
htttp://www.ku
ەکﯚﯾەتەواو کرردووە.
سەرەتاﯾی لە
ەلەداﯾک بووەە ،خو ندنی س
ە 1919/7/1للەشاری کﯚﯾە
لە
ھەروەھا
بووە بە مامﯚستا لەماوەت .ھ
دووە .لەسا ی  1947ە
ەھەول ر خو ند
دواناوەندی لە
حمەد لەپار زگگای عەمارە( ھەر
مامﯚستا بووە لەقە دزە و سولەﯾمانی و )ش خ ئەح
م
ندنگای ئيلنجاغی گگەورە.
ی
ی خو
وەھا مامﯚستاا و بەڕ وەبەری
ە
ەکەمی
ەمامﯚستا لەققوتابخانەی ﯾە
ەسا ی  1951دەگەڕ تەوەەکﯚﯾەو دەب تە
لە
کﯚﯾە تا
 19لەگەڵ کﯚﯚمە ک لەفەررمانبەر و
شين دەکات .لەسا ی 962
خﯚی خانەنش
سا ی  1970خ
س
گ ﯾندانی کردوووە .لەکﯚنگرەەی ﯾەکەمی ﯾەک تی
مامﯚستاﯾانی کﯚﯾە  8مانگ
م
شداری کردووە.
ەشەق وەبەش
مامﯚستاﯾانی کوردستان لە
م
شتووﯾن:
ن
ەپاش خﯚی ئئەم بەرھەماننەی بﯚ بەج ھ
لە
چاپکراوەکان:
1-م ژووی کﯚﯾەبەرگی ﯾەککەمەم
2-شەوچەرە -بەرگی ﯾەکەەکەم بەشی ﯾەکەم
3-م ژووی کﯚﯾە-بەرگی ﯾەختەر
4-دﯾوانی ئەخن بﯚ چاپ:
ەی کەئامادەن
ەو بەرھەمانە
ئە
1-م ژووی کﯚﯾە-بەرگی دوووەم بەشی ﯾەکەم2-شەوچەرە -بەرگی دووەەم -بەشی ددووەم3-م ژووی تەوواوی ناتەواوی
4-وردەکاری ززوبانی کوردیە
5-فﯚلکلﯚری نناوچەی کﯚﯾەی حەو زی
چەميل ئاغای
6-ژﯾاننامەی چ7-بەندی پ ششينان
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
م ژوونووس

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

442

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە537 :

جاف
ر بەگی ج
تاھير
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121514052
29739
ی محەمەد پپاشای جافە.
ککوڕی عوسمان بەگی کوڕی
ەردە نيەکانە رۆ کی گەوررەی
عادﯾلەخانمی داﯾکی تاھيرر بەگ کە لە بنەما ەی ئە
ع
ئەم شاعيرە بە تواناﯾەدا.
ەساﯾەتی م
ستکردنی کە
ھەبوو لە دروس
ھ
ەواو کردووەو بواری بﯚ نەڕەخساوە
لە ھە ەبجە تە
سەردەمەی ە
تااھيربەگ خو ندنی ئەو س
ئەو
شنبيرانی و
وبوونی لەگەڵ رۆش
ی
بەھﯚی ت کە
ی
خو ندنی با تەواو بکات ،ببە م
خ
ەﯾەک ک لەخو نەوارە
ەکانەوە بوو بە
دنەوەی سەرچاوە و ژﯾەﯾيە
سەردەمەداو لەڕ ی خو ند
س
ی.
ی زەمانی خﯚی
رووناکبيرەکانی
باﯾەخی و ژەی خﯚﯾﯾان ماوە.
ی
ستاش
ھيربەگ تائ س
غەزەلە بەناوباانگەکانی تاھ
غ
ەلە
ەوە لە مەسە
وکاری خ ی جافە
ی
ەئيش
پ گەی کﯚمە ﯾەتی و سەررقاڵ بوونی بە
کﯚمەڵ و
ڵ
ستنی
بەگ ھەميشە دداوای پ شخس
ی ،تاھير گ
ن داﯾان نەب ی
نييشتمانييەکان
ی کردووە.
ەکگرتنی رﯾزەەکانی کوردی
ﯾە
بەگ جگە
عەرەبی و فارسی ننيشانەی ئەووەن تاھير گ
ی
ھﯚنراوەکانی ببەزمانی تورککی و
ھ
لەزمانەکانی ترﯾشدا شارەزاﯾيەکی زۆۆری
ی
سەليقە بووە،
ی زان کی بەس
ەوەی کوردی
لە
ھەبووە.
ھ
سﯚن
گی ﯾەکەمی جيھانيئەو کاتەی م جەرس
پ ش دەستپ ککردنی جەنگ
چەند سا
چ
شيرازی" لەما ی تاھير بەگگا خﯚی کردبووو بەخزمەتکار ،تاھير
م حس نی ش
ەناوی "غوالم
بە
ەما ی و
ەکەی ھە نە
ەوت ئەم کابرراﯾە ئينگليزە ،بە م نھ نييە
ی بﯚی دەرکە
ەزﯾرەکی خﯚی
بە
کات ناوچەکە ج بھ
.
ەزووترﯾن ت
دوو بەدوو داوای ل کرد بە
ەﯾل بەخاک سپ ردرا.
تااھير بەگ سا ی  1918کﯚﯚچی دواﯾيکررد و لەعەبابە
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگ ە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان
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ژمارە538 :

ر سادق
تاھير
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111814565
57342
خەباتگ ی
ەداﯾکبووە و خ
سا ی  1912لە
س"ی زمانی ککوردی لە ا
دانەری پەرتوووکی "ڕ نووس
ەرانی کورد  -لقی کەرکوووک و
ﯾەک تيی نووسە
ی کارای ک
ەجەرگی کوررد و ئەندام کی
بە
ھە داو لە کەررکووک
وەبەری ئەولقه ،لە کﯚﯾە سەرﯾھ
ی
ی بەڕ
ج گری سەرۆۆکی دەستەی
نی  72سا ی کﯚچی دواﯾييکرد.
ژﯾﯾاو لە سل مانی لە تەمەنی
ستەمەوە بووەتە
سەدەی بيس
ەم مامﯚستا کوردپەروەرە لەسەرەتای سييەکانی س
ئە
سانی 1936دا
ەرەتاﯾی کوڕان لە کﯚﯾە و لە مانگی نيس
مامﯚستای قووتابخانەی سە
م
مان بگرن،
شەشەمی ھانداوە م
ی
نجەم و
م
ەسەر خو ندن بەکوردی ققوتابييەکانی پﯚلی پ
لە
ەنجامی ئەم ککارەدا داخوازﯾيەکانی
ەرەبی و لەئە
ن کردبووە عە
چونکە ئەو سا ە خو ندنيان
چ
ەم مامﯚستاﯾﯾە و
دن ،کەچی ئە
ەدی و زمانی کوردی بووە زمانی خو ند
قوتابيان ھاتنە
قو
خرانەوه.
ە کﯚﯾە دوورخ
ەڕ وەبەری قووتابخانەکە لە
بە
داناو لە
و
زمانی کوردی
ی
ی ل ھاتوو بوو ،پ ۆژەی ر نوووسی
مامﯚستا تاﯾەرر نووسەر کی
م
ەرتووک کدا بەناوی
لە دووتو ی پە
لە کەرکووک ە
ی شيمال ە
سا ی 1969ددا لە چاپخانەی
س
"ڕڕ نووس" چاپپی کرد و لە ددواﯾيدا کﯚڕی زانيارﯾی کوررد سوود کی زۆری ل وەەرگرت و
الپەڕەی قەباررە ناوەنجی.
ەرتووکەکە دەەکر تە  144ال
پە
ەزموون و زانا بانگھ شت ککرا بﯚ
ک مامﯚستاﯾەککی خاوەن ئە
مامﯚستا تاﯾەرر سادق وەک
م
ەلە
می مامﯚستاﯾﯾانی کورد کە
ەکەم و دووەم
ی ناوخﯚی ﯾە
ی لە کﯚنگرەی
ەشدارﯾکردنی
بە
 1و  1960دا للە ھاوﯾنەھاوواری شەق وە بەستران و گەل ک پ شننيازو
سا نی 1959
س
ندنی زمان و م ژژوو و و ژەی ککوردی لە
ەکە کی لە باارەی خو ی
راسپاردەی بە
راق پ شکەش کرد.
ی کوردستان و ھەموو ئ ق
قوتابخانەکانی
قو
دام لەو
19دا بووە ئەند
لە 970.02.10
سەرانی کوردﯾش ە
ی
ی نوو
ەگەڵ دامەزرراندنی ﯾەک تی
لە
تييەش لە کەرکوووک کراﯾەوە
ش
ی کەرکووکی ئئەو ﯾەک
ر کخراوە و ژەﯾﯾيەو کە لقی
ھە بژ ردرا و گگەل ک خزمەتتی
گری سەرۆک ھ
ەئەندامی دەەستەی بەڕ ووەبەر و ج ی
بە
شدا چووە
ەی کوردستان کرد لە دوا دوای ژﯾانيش
ی لەو پار زگاﯾە
بززوورتنەوەی و ژەی کوردی
شاری سل ماننی و لەو شاارەدا ژﯾا تاکو لە رۆژی 1984.11.05دا ککﯚچی دواﯾيکررد.
ش
ە
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

زمانەوان
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە539 :

شەرﯾف
ر سا ح ش
تاھير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1123113812
22651
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە540 :

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
ئەو و ته و
ە نووسەرو رۆشنبيرە ناسرراوەکانی 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:

ی پ شوو
سﯚﭬيەتی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە541 :

ە سابير
تاﭬگە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102111247
72190
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە542 :

قی
سکە سادق
تروس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121301055
55630
لە داﯾک بووە و لە
ستانە .لە شارری بﯚکان لە  1992/1/1ە
ە تی کوردس
خە کی رۆژھە
خ
بووە.
خ زان کی ئەدەەب دۆستدا پپەروەردە ە
قﯚناغی سەرەەتاﯾی و ناوەنندی لە ئ ران خو ندووە و ننزﯾک بە پ نج سا ە لە شاری
قﯚ
ەج يە
ھەول ر نيشتە
ھ
در ژەی بە خو نندن داوە و ش
ی ھەول ری نموونەﯾی ر
و لە دواناوەندی
شارەزاﯾيەکی زۆری
ی
ھەﯾە لە بواری
ھ
ەﯾە لە نووسيينی ش عر ە
تواناﯾيەکی بەرچاوی ھە
ی
ی و فارسی و
ەدەبی کوردی
ئە
بە ھەردوو
مانی کوردی و فارسی
زم
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کاری وەرگ انە بﯚسەر زمانی کوردی.
خەرﯾکی ی
ی فارسی و ئيينگليزﯾەوە خە
ھەر لە زمانی
ھ
بﯚتەوە.
ە
ە ش عری لە رۆژنامە و گﯚﭬﭬارەکانی کورردستان و ئ راان ب و
چەندﯾن پارچە
چ
سەرچاوە :ما پەڕی ھەرما ن
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

ژمارە543 :

ی
ە دۆسکی
ترﯾفە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01052110213109
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە544 :

ە شوانی
ترﯾفە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1126221102
22669
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە545 :

مەحمود
ە عومەر ئئەحمەد م
ترﯾفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71263
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە546 :

توانا ئەمين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7290032527
70035
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ستەی
لە  ٢٠٠٣دەس
( ١٩٨١لە سلل مانی( چيرۆۆکنووس و نوووسەر و رۆژنامەنووسە .ە
٢٠٠٧–٢٠٠
ت بووە لە وەەزارەتی رۆشننبيری ،لە ٠٥
گﯚﭬاری ت کست
نوووسەرانی گﯚ
ھەنگييەکانی رادﯾﯚ نەوا بوووە ،لە ٢٠٠٧
سەرپەرشتيارری گشتيی ببەرنامە فەرھ
س
شترﯾن
کلتووری پەﯾک بووە و خە تی باش
ی
گيی-
مەی فەرھەنگ
سەرپەرشتيارری ھەفتەنامە
س
ەالو ژ وەرگرتوووە .لە
 ٢٠٠٨لە بەشی ززمان لە رۆژنامەی
٢
چيرۆکی لە ﭬ ستيﭭا ی گە
چ
چيرۆکنووسانی سل مانی لە وەزارەتی
ی
ی باشترﯾن چ
ئااو نە کارﯾکردوووە و خە تی
تی ﯾەکەمی باشترﯾن چيرۆۆکی لە ﭬ ستتيﭭا ی
 ٢٠١٠خە ی
رۆۆشنبيری وەررگرتووە ،لە ٠
لە
الوی سا ی ببﯚ )چيرۆک( ە
 ٢٠خە تی ال
گگەالو ژ لە سلل مانی وەرگررتووە .لە ٠١١
ەول ر وەرگرتوووە ،لە
تی
 ٢٠١١بﯚ جاری س يەم خە ی
٢
شنبيری لە ھە
وەزارەتی رۆش
بااشترﯾن چيرۆۆک لە ﭬ ستييﭭا ی گەالو ژ وەرگرتووە.
سييە جدﯾيە ئئەدەبيی
رۆژنامە و ما پەڕە ککوردی و فارس
مە
ە ١٩٩٩ەوە ببەردەوام لە گگﯚﭬار و
لە
ستاش
ش
دا ل کﯚ ينەوەە و وتار و خو نندنەوە و چيررۆکی نوسيوووە و ئ
و ھونەرﯾيەکاند
ەﯾی فکرﯾيە.
پتە کە وەرزەگﯚﭬﭬار کی رەخنە
ەڕ وبەری نوووسينی گﯚﭬارری کﯚنس ە
بە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
http:///ckb.wikipedتوانا_ئئەمين
dia.org/wiki/
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە547 :

حمەد
توانا تەھا ئەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11920262710793
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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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە548 :

ەلی
توانا حەمە عە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40810311619139
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە549 :

ەرﯾم
توانا رەشيد کە
450

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2102031417
75697
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە550 :

توانا عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5131143585
57863
رۆژنامەنوووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ن:
شارەکان

سل م
مانی

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە551 :

ەمال خزر
توانا عەلی کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71283
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رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە552 :

توانا کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011420060532738
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە553 :

تﯚسن

رەشيد

http://www.kurdipedia.org/?q=200912101304042965
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زمانەوان
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگە
ەزی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ززمانەوان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە554 :

ی
ق مورادی
تﯚفيق
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112112412
22430
ەﯾت
لە 80ھەزار بە
شاری مەرﯾوان لەداﯾکبووە .لەماوەی چەند سا ی رابرردوودا زﯾاتر ە
سا ی  1978لەشا
بەچاپ نەگەﯾشتووە .مورادی خااوەنی
پ
ەمەی
شتا ئەم بەرھە
ی لەبواری ئاﯾينيدا ھﯚنيوەەتەوەکەھ ش
ش عری
سی.
ی زمان و ئەددەبياتی فارس
ﯾﯚسەلەبەشی
مەی بەکالﯚرﯾﯚ
ب وانام
ق مورادی قورئئانی وەرگ اووە و پ کھاتووەەلە 18ھەزار بەﯾت ش ی
تﯚفيق
عری کوردی کە  12زاراوەی
بەش عر و
رانی قورئان ش
جﯚری زمانی کوردی لەخﯚﯚگرتووە .کارەەکانی شيکرددنەوەو ھەروەەھا وەرگ ی
جﯚراوج
سا ی خاﯾاندوووە.
ھﯚنراووەبﯚ سەر زماانی کوردی مماوەی  14س
نانی ناوی تەواووی سوورەتەکان
ەلەقورئان برﯾتتين لە :ھ ی
ئەم وەرگ رانە
ەندﯾيەکانی ئە
بەش ک لەتاﯾبەتمە
ەو ھەروەھا کە ک وەرگرتتن
کی قورئانەکە
ی سوورەتەکاان لەدەستپ ک
بەش ووەی ھﯚنراوەوو دانانی ناوی
ی کوردستان کەلەھەر قﯚنااغ کی زانستتيدان.
ەموو خە کی
لەزمانن کی ساکار و رەوان بﯚ ھە
ی پەﯾامن ر
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ئاﯾﯾينی

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھﯚ
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ژمارە555 :

ی
ق وەھبی
تﯚفيق
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111814544
44341
18دا
دووەمی سا ی 891
ی
مەعرووف" لە 1ی کانووونی
"
ی
ی بەگی کوڕی
"تﯚفيق وەھبی
مانی لەداﯾکببووە.
ەشاری سل م
لە
دواﯾی کردووە ،و
ی
ھەر منداڵ بوووە کە باوکی کﯚچی
ھ
خو ندنی سەررەتاﯾی لەشاررەکەی
چﯚتە بەغدا و خو ندنی ناووەندﯾی و ئامادەﯾی
خﯚی تەواو کرردووەو لەسا ی 1904دا چ
خ
سەرەبازی بەززﯾرەکی تەواوو کردووە.
س
و
مانی بﯚ
ئيينجا رووی کرردۆتە شاری ئەستەمبﯚ ی پاﯾتەختی و تی عوسم
تەواو کردنی
بﯚتە ئەفسەری رروکن لە سوپپای
خو ندنی با ترری ،لە کﯚل ژژی ئەرکان وەەرگيراوەو ە
خ
عوسمانی.
ع
شەڕی "چەنە
ی
ەکەمی جيھا نی لەسا ی 1914دا رووﯾﯾداوه ،بەشداری لە
ککە جەنگی ﯾە
شدارﯾی
راق کراوە بﯚ بەش
خوارووی ئ ق
دا رەوانەی خ
قەلعە" لە دەرردەنيل دا کرددووەو لەدواﯾيد
قە
زەکانی بەرﯾتانيا لە "شع بە" و للەکاتی کشاننەوەی
ی
ی جەنگ لەدژژی ھ
ککردن لەبەرەی
ﯾلوولی 1917دا
ەر بە ھ زەکاننی بەرﯾتانيا للە مانگی ئەﯾل
مانی بەرامبە
سوپای عوسم
س
کيش کە ئەو شارە کەوتﯚتتە چنگ
ی جەنگی روومادی و کات ک
ەشدارﯾی کرردووە لەبەرەی
بە
خﯚی و لەشکررەکەﯾەوە بەررەو شاری ھييت کشاوەتەوه.
گليز ئەم بەخ
ھ زەکانی ئينگ
ەسا ی 1918دا گواستراووەتەوە بﯚ بەرەی جەنگی فەلستين و پپاﯾەی سەرەببازی
لە
ەسەکردەی ئئە مان وەرگررتووەو
مەداليای قارەمانی لە
ی
يد و
ەرزکراوەتەوە بﯚ پلەی رائيد
بە
ژەنەڕا ی
ا
سمانی
ەی سەرکردەکانی تيپی سوپای عوس
ی باسە زۆربە
ەوەی شاﯾانی
ئە
مانيا ھاوپەﯾمان بوون لە دژژی
سمانی و ئە م
جەنگەدا عوس
چونکە لەو جە
ە مان بووه ،چ
ئە
ەرﯾتانيا و فەڕڕەنسا و ئيتا ييا و ئەمەرﯾکا شەڕەﯾان دەەکرد.
بە
ھاوپەﯾمانەکانی
ی
بەشکانی دەو ەتی عوسمانی ھ
ی
ککات ک کە ئەو جەنگە جيھا نييە
بەگ
19دا کﯚتاﯾی ھات ،تﯚفيق وەھبی گ
ی سا ی 918
ەمانگی تشررﯾنی دووەمی
لە
دﯾارەکانی کورد
ی
داو بووە ﯾەک ک لە ئەفسەرە
جا چووە بەغد
گگەڕاﯾەوە کورددستان و ئينج
19دا.
ی سوپای ئ رااق لە رۆژی 6ی کانوونی دووەمی 921
ەدامەزراندنی
لە
سا ی 1922دا لە ھيندستاان گەڕ نراﯾەووە
ی حەفيد لە س
ککات ک کە ش خ مەحمودی
تشرﯾنی
ی
وەھبی بەگ لەماننگی
ی
سل مانی و بوووەوە پاشای کوردستان ،تﯚفيق
س
ەی ئەم سەرکردەﯾەی کوررد و کە
پاڵ بزووتنەوەکە
1دا چووە ڵ
سا ەی 1922
ەکەمی ئەو س
ﯾە
ەناوبران،
خی حەفيدﯾش بەدەستی ئيينگليزەکان لە
ەم بزووتنەوە و فەرمان اوەەکەی ش ی
ئە
192دا کرا
ی بەگ بﯚ ماوەەی  42رۆژ گييرا و کە ئازادکرا لە دوا دوای سا ی 23
تﯚﯚفيق وەھبی
شدا کرا
راق و لەمانگی ئابی 1925ﯾش
ە شاليار تی بەرگری ئ ق
ە کارگ ی بزوتنەوەکان لە
بە
پلەی سەربازی ببووە موقەددەەم و
ی
سەربازی لە بەغدا و
ە بەڕ وبەری قوتابخانەی س
بە
ەسا ی  1929دا ناردرا بﯚ ئينگلتەرە بﯚ بەشدارﯾی ککردن لە خول کی بەرزکردننەوەی
لە
ەرﯾفی
سا ی 1930ددا پلەی عەقييدی پ دار و ککرا بە موتەسە
ەربازی و لەس
شارەزاﯾی سە
ش
ەی 6ی ئەﯾلووولی 1930ی بە
مانی شەڕەکە
پاار زگاری سل مانی ،بە م بەر لە قەوم
ەدوا
سا ی  1931لە
ی سل مانی لە کارەکەی دوورخراﯾەوە کەچی لەس
دەرکی سەرای
راق
شەڕی ش خ مەحموود لە ئاوبارﯾک لەدژی دەسە تتدارانی فەرماان ەواﯾی ئ ق
ش
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ماوەﯾەک گيرا و تاوانی ھاندانی خە کيان بﯚ داواکردنی فەرمان ەواﯾەکی کوردی
خستەپاڵ و ماوەﯾەک ب کارو فرمان ماﯾەوە تاکو لەسا ی  1946ئەم کەساﯾەتييە
بەناو کورد کرا بە شالياری ئابووری ئ راق لە شاليارﯾيەکەی حەمدی پاچەچی داو
دوای ئەوەش تاکو سا ی  1958گەل ک جار بەناوی کورد کراوە بە شالياری بەرگری و
مەعارﯾف.
لەسەرەتای سا ی 1958دا کراوە بە ئەندام لە ئەنجوومەنی پياوماقوو نی ئ راق
"مجلس االعيان" و لەدوای شﯚڕشی 14ی تەممووزی سا ی  1958دا ئ راقی
ج ھ شتووەو چووەتە شاری لەندەن و دوا سا ەکانی ژﯾانی ل بەسەر بردووەو ھەر
خەرﯾکی نووسينی م ژووی کورد و نووسينی بابەتی زمانەوانی کوردی بووەم تاکو لە
رۆژی 1984.01.05دا لەو شارە لە تەمەنی  93سا يدا کﯚچی دواﯾی کردووەو
تەرمەکەی ھ نراوەتەوە بﯚ سل مانی و لەسەر راسپاردەی خﯚی لەچيای پيرەمەگروون
لە تەنيشت گﯚڕی پياوچاکی کورد پيرەمەگروون بەخاک سپ ردراوه.
بەرھەمەکانی تﯚفيق وەھبی بەگ:
مامﯚستا تﯚفيق وەھبی گەل ک پەرتووکی بەنرخی لەبارەی زمان و م ژووی
کوردستانی کﯚن بەزمانانی کوردی و تورکی و عەرەبی و ئينگليزی داناوەو زۆربەﯾانی
چاپکردووه.
ﯾەکەم :بەرھەمە کوردﯾيە چاپکراوەکانی:
1دەستووری زمانی کوردی  -بەغدا  114 ،1928الپەڕەﯾه2خو ندەوارﯾی باو  -بەغدا  44 ،1933الپەڕەﯾه3قسن ک لە کوردستان  -بەغدا  18 ،1947الپەڕەﯾه4فەرھەنگی کوردی  -ئينگليزی )ھاوبەش( ،لەندەن  179 ،1965الپەڕەﯾهدووەم :بەرھەمە چاپکراوەکانی بە عەرەبی:
1رجعية المانيا و عبادة القوة  -بەغدا  36 ،1942الپەڕەﯾه2االصل و االستطراد فی اصل معنی بەغداد  -بەغدا  51 ،1950الپەڕه3قواعد اللغة الکردﯾة ج ) (1بيروت  112 ،1956الپەڕه4قواعد اللغة الکردﯾة ج ) (2بيروت  55 ،1956الپەڕه5التون کوپری  -بەغدا  28 ،1956الپەڕه6سخرة من دربند بازﯾان الی تاسلوجة  -بەغدا  36 ،1956الپەڕە7حول مقال مسئوولية االدﯾب الکردی لالستاذ عبدالمجيد لطفی  -بەغدا 15 ،1973الپەڕه
س يەم :بەرھەمە چاپکراوەکانی بە ئينگليزی:
1ئەشکەوتی گندۆک  -بەغدا 19492پاشماوەی ميسرازئيەکان )ئ زدﯾيەکان( لەندەن 19623خو ندنی کوردی  -بەشی ﯾەکەم لەندەن 1968ئەوەی شياوی باسە مامﯚستا تﯚفيق وەھبی بەگ لەدوای دامەزراندنی کﯚڕی زانياری
کورد لە سا ی 1971دا بە ئەندامی شانازی ھە بژ ردراو گەل ک ل کﯚ نەوەی گﯚﭬاری
کﯚڕدا نووسی.
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

س
م ژوونووس

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتاار

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە556 :

سەنە
کە مەرەس
تيشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5030909175
57218
ھﯚزانەووان
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
رەگەزی
ی کەس :خاننمان
نەتەوەە:

کوررد

جﯚری کەس:

رۆژژنامەنووس

ژمارە557 :

تينازز جاف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2222320406
64295
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە558 :

ت کﯚشەر خالييد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4172134088
82690
ل
د ئيسماعيل
ت کﯚشەر خاليد
ە داﯾکبووە
15-6-1989لە
9
ە شاری سل مانی دەژی
لە
کﯚ ينەوە و چيرۆکی نووسيووە ،لە
ستی داوەتە نوووسين؛ ل ﯚ
 20ـەوە دەس
ە سا ی 004
لە
رۆۆژنامە و کﯚوارە ئەدەبييەککاندا وتار و نوووسينی ب وککردۆتەوە
لقی
ەک رووی داووە -چيرۆک "للە الﯾەن ﯾەک تی نووسەرانی کورد ،ی
ە  ،ھە ەﯾە
بە
ھەول ر -چاپکرراوە"
ھ
بە
رەزای( سەبارەت ە
(
مرﯾەم
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
12:50
ليد( لە0:26 2013-5-31 :
)ت کﯚشەر خالي
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە559 :
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تەحسين ئيبراھيم دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070611200389678
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە560 :

تەحسين حەسەن سا ح ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471292
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە561 :

تەحسين حەمە غەرﯾب
http://www.kurdipedia.org/?q=201002072244463409
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سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە562 :

تەرززە بابان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2121139266
64233
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە563 :

تەرززە جاف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0426104233
34181
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بﯚ خو ندن
داﯾکبووە و لەسا ی ) (1991وە ﯚ
ە
مانی لە
 1لە سل ی
ە 1972/11/5
ھﯚزانەوانە ،لە
ھ
دنی کﯚل ژ
ھەر لە ھەول ر و دوای تەووابوونی خو ند
ھاتووە بﯚ ھەوول ر ،پاشان ھ
ھ
کەوەناوە.
ە
نووسەر فەرھاد پيربااڵ پ
ر
عير و
ھاوسەرگيری لەگەڵ شاع
ھ
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە564 :

تەنياا عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1142003243
32735
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

سەر
ی کەس :نووس
جﯚری

ژمارە565 :

تەنياا کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6151258016
60277
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سەدان بابەتی
ن
شاری ھەول ررە بە
ە داﯾکبووە و نيشتەج ی ش
سا ی  1983لە
نوووسەر لە س
لە
ەکالﯚرﯾﯚسە ە
سياسی و کﯚﯚمەالﯾەتی و ھونەری ھەﯾﯾە .ھە کری بروانامەی بە
س
ەی
ەت بە راگەﯾانندنە .لە زۆربە
مەﯾەکی تاﯾبە
ن چەند ب وانام
ەدەبياتی کورردی و خاوەن
ئە
لە ن و ميدﯾای ئينگليزی و
بابەتی ھەبووەو ە
ی
ی وتارو
ەکانی کوردی
ما پەرو رۆژنامە
م
عەرەبيشدا وتتاری ھەﯾە.
ع
mailto:tanya
m
سەرa_kurdy@yaahoo.com
ئييميلی نووسە
 (dahenسەببارەت بە )تەننيا
دﯾا لەالﯾەن )n
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
13:06:5
ککوردی( لە58 2011-6-19 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە566 :

تەھاا ئەحمەد رەسوڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1112047037
73658
رۆژنامەنوووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ن:
شارەکان

سل م
مانی

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
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ژمارە567 :

ھە ەدنی
تەھاا ئەمين ھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0308111513
33841
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە568 :

تەھاا حەسەنييانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111115930
03229
ل ـکﯚ ەر و رۆژننامەوانی کورردی بنکە لە کەنەدا.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە569 :

تەھاا دەرو ش نادر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4060839182
24383
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە570 :

تەھاا س مان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907154130
09417
ئەندامی کﯚميتەی ناووەندی
ی
گەرميان و
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

ژمارە571 :
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تەھاا عومەر رەشيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0209093337
71261
شارباژ ر
سا ی  ، 1974سيوەﯾل /ش
لە داﯾکبوی سمانی
ی مرۆﭬدا سا ی ) (2006ززانکﯚی سل م
ە ﯾاسا و مافی
ماجستير لەسل مانی
سای گشتی دا ،زانکﯚی س
خو ندکاری ددکتﯚرا لە ﯾاسلحقوق
ق
ک کت بی ب ووکراوە بە ناونييشانی "الظللم القانونی ککخرق
خاوەنی ﯾەکألنسان"
األ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

مافناس

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە572 :

تەھاا عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5242228218
83017
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر
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ژمارە573 :

ەحمەد  -تتەھا مزورری
تەھاا عەلی ئە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302144306
61515
ھن جارا
شمەرگاﯾەتی کرﯾە و ن
ی
ل ساال  1934ل دەەﭬەرا بارزان ژ داﯾک بوﯾە ،ھەر د ساال 1961ێ ﭬە پ
ی ،ل گﯚرستاانا
چا داوﯾ کری
پشتی کو ئيرو کوچ
ی
ژی ئاووارەبون و دەرربدەری ژ بەر ﭬ چەندێ دﯾتيە،
شاخووالن ھاتە بن ئاخ کرن.
جزﯾری ﯾ
ی
مەالﯾ
ەتەوی ھەنە و کارﯾگەرﯾا م
ی ﯾ و شوررشگيری و نە
ست ن ئەﭬينی
ی ھن ھەلبەس
مزوری
ھەبوو .
ھﯚزانﭭﭭان کورد ب سەر وﯾدا ھ
ی کرد.
لە  2008-11-09کﯚﯚچی دوواﯾی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە574 :

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

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چيرۆکنوو س

جﯚری کەس:
ج

کار
سينەماکا

شارەکان:
ش

بانە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە575 :

ی
تەوارر شەرﯾفی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20110
0821105726
64564
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە576 :

ر
عەت تاھير
تە ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1161320083
32795
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مەخمور لە داﯾک بوووە ،لە
ر
کەی
 1971لە شارۆچک
1
شاعير و رۆژنامەنووس ،لە سا ی
ش
دەنوس ت ،چەندﯾن وتار و
س
شيعر
ی ھەشتاکاننی سەدەی رابردووە وە ش
ککﯚتاﯾی سا نی
کوردی و جيھانييەووە ب وکردۆتەوە ،ئەندامی کارای
ی
ل کﯚ ينەوەی للەبارەی ئەدەەبياتی
چەندﯾن دەزگای رونناکبيری و ئەددەبيی
ن
ە ،لە
ی کوردستانە
سەندﯾکای رۆۆژنامەنووسانی
س
ەﯾە/
ککاری کردووە ،چوار کت بی چاپکراوی ھە
شيعر.
ە گﯚرانی  /ش
ەبەر ئاواز ک ناﯾەوێ بب تە
لە
کوردی.
ی
ی رەخنەﯾی لەبارەی ئەدەبياتی
سووڕی مانا  /کﯚمە ە وتاری
س
ئەدۆنبيس.
س
بننەچەی سەووسەن  /وەرگگ انی شيعری
مژە  /وەڕگ ی
ت ،ش تی ئﯚﯚفيليا ھە ە
ئاارام بە ھامل ت
انی شيعری ئەدۆنيس.
)ر باز عەبدو ( سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن ر
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:4
)تە عەت تاھيرر( لە47:45 2011-7-25 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە577 :

مەد رەشييد
عەت محەم
تە ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3041855108
82447
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر
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ژمارە578 :

ﯚران
تەﯾارر عادل گﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0618172318
84449
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە579 :

ب جەبار
تەﯾب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1010095224
49923
ھﯚزانەوان
ھ
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە580 :
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ب قادر
تەﯾب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21420511812660
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە581 :

سم تﯚفيق خﯚشناو
جاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271508427
75366
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە582 :

ەر قولی
جافە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111816270
02377

469

ناوەڕاست
ت
ستانی ئاسياای
سراوی کوردی خﯚراسان و تی تورکمانس
شاعيری ناسر
ش
لەژﯾان و شيعری
ن
ەوەندە
شەوﯾستە ئە
ی خە کی بەنناوبانگ و خﯚش
ەوەندەی الی
ئە
ەکﯚ راوەتەوه.
نە
ەر( قولی کوڕڕی مەال رەزا قولی لەدەرووروبەری سا ی  1814لەگگوندی
جافەر )جەعفە
ج
لەداﯾک بووه ،ئەم گگونەندە کەوتتﯚتە
ک
شکافکﯚی لەببنەما ەﯾ کی رەنجبەری د ھاتی
ش
ەناو
النلوو بووه .لە
ی قﯚچان .باوککی لەئ لی ککوردی زەنگەال
ە تی ئاواﯾی
بااکووری رۆژھە
عەندەليب ،جافەر
،
قولی
خە کی بەجاففەر قولی زەننگلی ،جافەر قولی ب چارهه ،جافەر ی
خ
ەندێ لەم ناواانەخﯚی بﯚ خﯚﯚی داﯾنابوون و لەناو شيععرﯾدا
قولی موختار ناسراوه ،ھە
قو
ەتەوه.
ب وی کردوونە
الوﯾەتيدا گرفتتاری جوانی ککچ ک بووه ،نناوی
کوپ کی نەبو وه ،لەتافی ال
خو ندنی بەڕ ک
خ
جزم قورئان )مەال
دم وەسی ج
ملواری بووه .للەم الﯾەنەوەددە ؛ مەلەننينم خود بەند
م
جافەر قولييەووە دە ن؛
سان لەبابەت ج
ی قورئان( .کووردی خﯚراس
نييم شاعيرم ببەسی جزمی
سی
ەالدﯾنی رۆميييەبﯚ شەمس
داری مەوالنا جە
ی وەک د ی
د داری جافەر قولی ملواری
دار و ھونەروەر و جيھانگەرد مﯚسيقار داناای
ن ئەم شاعيررەﯾان بەد ر
ەبرﯾزی .ئەوان
تە
کرمانجی پ دە ن.
ی
ەرای
مەليکولشوعە
دەژم رن ،کەنااوی دەبەن مە
ميللی بووه ،ددوو تاری بەمللەوە بووە و ببەدەم
شاعير کی م
جافەر قولی ش
وا دەگ نەوە ج
داوه.
گگﯚرانی لەشيععری خﯚﯾەوە دوو تار ل ه
ندەو
لەگەڵ ئاژەڵ و دڕند
ڵ
کيش لەسارا و ببيابانان
شار بەشار و کووچە گەڕاووه ،ماوەﯾ ش
ش
باا داران ژﯾاوه .رۆژگار کيش
خاکانەی ئ ستا بەکﯚﯚمارە
ی
ژﯾاوە لەو
ە
ش لەوو تی خووارزەمدا
ی ئاسيای نااوەڕاست ناوﯾان دەبەن.
ئييسالمييەکانی
دی بەو کچەوە ھەﯾە کەناووی ملواری بوووه،
ەشی زۆری ژﯾانی جافەر قولی پ وەند
بە
خە کی چ ﯾوه ،زۆربەی
ھەميشە بەدەنگە خﯚشەککەی بەدەم ئئام ری تارەوەەگﯚرانی بﯚ ە
ھ
کی کوردی خﯚﯚراسان و
گگﯚرانييەکانی بﯚ ملواری خﯚﯚشەوﯾست ووتووه .خە ی
ال
ملواری ناوی
ی
توورکمانستان ئەوەندە ھﯚگگری جافەر قوولين دەزانن بباوکی
کارواال گولييە
دی زەنگالنە لە ناوچەی ددەرەگەزی ئ رران.
و خە کی گوند
کەڵ بەژﯾانی جاافەر قولی بووون ،وەکو
ی ناو خە کی کوردی ت ڵ
سانەی ميللی
ھەندێ ئەفس
ھ
حەزی
جوان دەبين و ح
ن
ی لەتافی الوﯾﯾەتيدا لەخەو کچ کی
ەوەی دە ؛ جافەر قولی
ئە
بەکچ ک
چ
کەوت چاوی
ت
شانا بەڕ
ی خەونەکە ناوی ملواری دەب  ،لەپاش
ل دەکا ،کچی
خەونەکەدەکا ،ئيتر
،
ش ناوی ملوااری دەب و ش وەو ئەدگای لەکچی خ
دەکەوێ ئەوﯾش
ھەميشەدە
ە
ی تا رادەﯾ ک ئئەمەﯾان بەئەو دەزان بە م
ی جافەر قولی
ەگەڵ ئەوەی
لە
ەکە نەدۆزمەووە لەش تی ررزگارﯾم ناب .
ملواری خەونە
م
شەی شاعيری خ
ی
ەرھاتە ئەفساانەﯾييانە چ ژ و ئەند
ھەر چﯚن ب ئەم بەسە
ھ
خە کی
کردووه.
ه
ستيان
ەخو ندەوار و ساکاری ناو ميللەت دروس
نە
ەدوای تەمەنن کی در ژ لەسا ی  1905لەخوارزەم ککﯚچی دواﯾيکرردووه.
جافەر قولی لە
ج
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

خﯚراسان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە583 :

جان دمﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01920541610168
عەرەبی ھە ببەستی دەنووسی
ی کەرکووکە ،بە زمانی ع
ھﯚزانەوان کی فەلەی شاری
ھ
کەرکوک( ،ئەمانە
،
ەت
ەک ک بوو لەوو ئەدﯾب و روووناکبيرانەی ککە پ ياندەگوووتن )جەماعە
ﯾە
عەرەب و ئاشوری ،نووسينەکاننيان بە عەرەببی بوو،
ب
ە کورد و تورککمان و
ت کە ە بوون لە
ەماوە
کی ئەوتﯚﯾان نە
ستا کەس ی
لە ع راقدا ،ئ س
ەناوبانگترﯾن کﯚمە ەی ئەددەبی بوون ە
بە
لە سل مانی ککﯚچی دوای کرد کە
فازڵ عەزاوی ،دواترﯾنيان ە
ی داودی و فا
جگە لە زوھدی
ج
نەر..
ەی دەرھ ر
نە بوو مامی جەليل زەنگنە
مح دﯾن زەنگنە
م
جان دمﯚ لە و تی ئوسترالليا کﯚچی دوااﯾی کردووە.
ج
خی
ەﯾس قەرەداخ
سەرچاوە :فەﯾسبووکی قە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ی
کوردستانی

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە584 :

جان دۆست
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0305154824
43833
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رۆماننوووس
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەوەە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

رۆ ماننووس

ژمارە585 :

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

ژمارە586 :

ی
ی تارانجی
ت سيتيکی
جاھت
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81110091816182
ختی نەمسا کﯚچی
شاری دﯾاربەکر لەداﯾک بوووە و لەسا ی  1956لەﭬيييەننای پاﯾتەخ
لەسا ی  1910لەش
ی کردووە.
دواﯾی
نج".
ە کوردە ناوی "ﯾاش ئوتوز ب شە"ﯾە ،واتتە"سی و پ ج
ھە بەستوانە
بەناوباانگترﯾن ھە ببەستی ئەو ھ
ک سپ ردراوە.
ی پاﯾتەختی تورکيا بەخاک
ن وبراوو لە ئەنکەرەی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

ئامەد

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە587 :

جبار ئەحمەد سابر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471281
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە588 :

جبار رەزا مەحمود محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171200
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە589 :

ەرخو ن
جگە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111910095
58385
دا ی
شاری ماردﯾن لەداﯾکبووه .بەمند
ی
ی حەسار نزﯾﯾک بە
 19ز لە گوندی
ە سا ی 903
لە
ەبەر ئەوەی ننەداربوە و باووکی کﯚچی ددواﯾيکردوه،
شوانی و گاوانی کردوو ،لە
ش
خﯚی و بەخ ووی کردووە و دواتر لەبەر ھ ندە دەردە ننەداری و
خوشکەکەی گرتووﯾەتييە خ
خ
بﯚ گوندی عامووودە
سا ی  1914ﯚ
حەسار ج دەەھ ن و لەس
چاری گوندی ح
ھەژاری بەناچ
ھ
دەﯾگو زنەوه.
يەوە زﯾرەکی و ھﯚشياری و توندوتﯚ ی پ وە دﯾاربووە و حەزی
ەر لە مندا ييە
جگەرخو ن ھە
ج
حوجرەی
ی
دن لە
ەھەر جﯚر ک ب ت ،ناردووﯾاانە بەر خو ند
ە خو ندن کرددووه ،بﯚﯾە بە
لە
کردووە وەک خو ندنی زماانی
دنەکانی زۆر ززﯾرەکانە بەر ک
ەرجەم خو ند
مزگەوت و سە
م
ەتی دوازدە
ئوم دی تەواوکردنی مﯚ ی
م ،بﯚﯾە بە م
ستەکانی ئاﯾﯾينی ئيسالم
عەرەبی و زانس
ع
دەستی مەال
ی
سەر
زانستی باکووور و ھەر چوارر پارچەی کورردستان گەڕاوە و دواتر لەس
عوب د وەرگرتوووه.
ع
الﯾەتی
کوردستانی باشوور و رۆۆژھە ت مەال
ی
لە
ی رۆژئاوا و ما وەﯾەکيش ە
ە کوردستانی
لە
ککردووه.
جگەرخو ن لە
ست بەکاری ررامياری
شلی و دەس
دەکاتە شاری قاميش
ە
 1ز روو
ەسا ی 1946
ج
(C
ەتييا کورد Civata Azadîî û
پارتی جﭭاتا ئاازادی و ﯾەکيە
دەکات و دەب تتە ئەندامی پا
ئەندامی پارتی کﯚمننيستی سورری و
ی
Yekkîtiya Kurd)..لەسا ی  1948ز دا دەەب تە
 19ز واز
ەمانی سورﯾا دەپا ور ت .للەسا ی 957
دام تی پەڕ ە
ەسا ی  1954ز دا بﯚ ئەند
لە
ەپارتی کﯚمﯚننيست دەھ ن ت و ر کخراووی ئازادی دادەمەزر ن ت .ئەو ر کخراوەەش
لە
ﯾموکراتی کورردستانی سوورﯾاوه .لەسا ی  1959ز ددا
ە ناو پارتی دﯾم
پااشتر دەچ تە
دا دەب تە
جگەرخو ن رووودەکاتە کورددستانی باشووور و تا سا ی  1963ز لە زانکﯚی بەغد
ج
سەرقا ی
بﯚ قاميشلی س
شی زمانی کووردی .دواتر دەگەڕ تەوە ﯚ
مامﯚستای واننەب ژ لە بەش
م
دەخر تە
ر
مەشق
ەو سا ەدا و لە شاری دﯾم
نوووسين و کارری رامياری دەب ت .ھەر لە
گگرتووخانەوه.
ەسا ی  1969ز روو
شی مەال مستتەفا بارزانی جگەرخو ن لە
بﯚﯚ بەشدارﯾکرددن لەشﯚڕشی
شﯚڕشی کوردی
ی
شی
ستانی باشوورر و چاالکی ککورداﯾەتی خﯚﯚی پ شکەش
دەکاتە کوردس
دەکات.
(Kîme
ەسا ی  1973ز دا بەرەووو لوبنان دەچ ت و لەو ش ھﯚنراوەی کييمە ئەز )e Ez
لە
دەنووس ت.
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جگەرخو ن لە سا ی  1976ز دا بﯚ سورﯾا دەگەڕ تەوە و لە سا ی  1979ز ناچار دەب ت
رووبکاتە و تی سو د و لەوێ وەک پەناھەندەﯾەک دەگيرس تەوە و بەنووسينەوە
سەرقاڵ دەب ت و لە  1984.10.22کﯚچی دواﯾی دەکات و تەرمەکەی بﯚ قاميشلی
دەگو زر تەوە و لەوێ بەخاکی کوردستان دەسپ در ت ،ئەوەش ھەروەک خﯚی پ ش
مردنی داواﯾکردبوو.
بەرھەمەکان :
دﯾوانی ئاﭬستای جگەرخو ندﯾوانی ﯾەکەم :پرﯾسک و پەتی) ، (Prîsk û Pêtîسا ی
 1945ز دﯾمەشق
دﯾوانی دووەم :سەورا ئازادی) ، (Sewra Azadîسا ی  1954ز دﯾمەشق
دﯾوانی س يەم :کيمە ئەز) ، (Kîme Ezسا ی  1973ز دﯾمەشق
دﯾوانی چوارەم :رۆناک) ، (Ronakسا ی  1980ز ستﯚکھﯚ م
دﯾوانی پ نجەم :زەند ئاﭬستا) ، (Zend-Avistaسا ی  1981ز ستﯚکھﯚ م
دﯾوانی شەشەم :شەفەق) ، (Şefeqسا ی  1982ز ستﯚکھﯚ م
دﯾوانی حەوتەم :ھ ﭭی) ، (Hêvîسا ی  1983ز ستﯚکھﯚ م
دﯾوانی ھەشتەم :ئاستی) ، (Astîسا ی  1985ز ستﯚکھﯚ م
دەستوورا زمان کوردی) ، (Destûra Zimanê kurdîسا ی  1961ز بەغدا
فەرھەنگ )پەرچ ﯾەکەم ،perçê yekem) ،) (Ferhengسا ی  1962ز بەغدا
فەرھەنگ )پەرچ دوەم ،perçê diwem) ،) (Ferhengسا ی  1962ز بەغدا
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە590 :

جگەرسﯚز پ ندرۆﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122312282074434
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ووەرگ

ژمارە591 :

ن مستەفاا
جوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5050954458
82768
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە592 :

جواننە ئەسود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2211832448
80633
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

476

ژمارە593 :

جواننە ئەسوەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2102109177
74291
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە594 :

ەد
جوتييار ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2172118588
82316
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە595 :

جوتييار تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
82422070519386
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ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە596 :

جووتيار چﯚماننی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11415412210720
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە597 :

ەندﯾخانی
جووتيار دەربە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0928095153
39718
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە598 :

گولی
جيھااد عەلی گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181007417
70134
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

سەر
ی کەس :نووس
جﯚری

ژمارە599 :

فا
جيھااد مستەف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907152649
99413
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە600 :

جيھااد مەولود دەلﯚﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815094107
74688
س
نووسەر و رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە601 :

جيھاان ئارا
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111912575
56394
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سا ی
ستوکراتی لەس
ەﯾ کی ئوروس
شئەتی پاوەﯾيييه ،لەبنەما ە
چی مەال نەش
جيھان ئارا کچ
ج
ەخی
دووﯾەتی ،باﯾە
مامﯚستاﯾانی دﯾکە خو ند
ی
الی باوکی و
 1858لە پاوە لەداﯾکبووه ،ال
8
ەزمانی عەرەەبی داوه.
بە
وەک ھەموو ککچ ک ژﯾانی ممندا ی و عاززەبی لەما ی باوکی بردۆتەسەر .سەﯾﯾد
پاوەی
ی
جيھان ئارا دەبات ،ببەﯾەک ک لەزاناﯾانی
ن
می بەڕ زەوە ناوی
تااھيری ھاشم
نە بووه ،شيعرری جوانی نوووسيوه.
دادەن ت ،دە ت لەجوانيدا شﯚخ و شەننگ و ب و ە
مەبەگی وەکييل حەزی ل کردووه ،چوووە بﯚ
شتا بچووک بووە کە حەم
جيھان ئارا ھ ش
ج
خوازب نی بە م شووی پ نەکردووه .للەپاشانا شوووی بەعەلی ئەکبەرخانی
خ
ەوه.
ەردە نی کرددووه ،ئەمەپوورزای خﯚی بوووە لە باوکييە
ئە
ەر لەالﯾەن ناسرەدﯾن شای
ەکی کەم لە سا ی  1880عەلی ئەکبە
ەدوای ماوەﯾە
لە
ئيتر ئەم کابراﯾە لەو
ن و کراوە بە بەڕ وبەری ئازرباﯾجان .ر
گ کراوەتە تاران
قاجارەوە بانگ
قا
ەبير دەچ تەوهه ،کچ ک لەش
يھان ئارای لە
خﯚشييەدا جيھ
خ
شازادەکانی ققاجار د ن ت و بەم
جيھان ئارا م رد بە
ن
ت .زۆری پ نناچ ت
ن ئارا دەن ر ت
نامە بﯚ جيھان
ھﯚﯾەوە تە قنا
ھ
ەند مندا ی دەب ت و
ی سەرەک ع لی بابەجانييی جاف دەکاات .لەمە چە
حەبيبو خانی
ح
ژﯾﯾانی وەک خاانمی ماڵ دەەباتەسەر.
ەم ژنە شاعييرە لەسا ی  1911لە جواان ۆ کﯚچی دوواﯾيکردووە و ھەر لەو ش بەخاک
ئە
سپ رراوه.
س
ە
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە602 :

ر خدر
ج گر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8080931526
60592
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رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە603 :

جەباار جەمال غەرﯾب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0620193315
54457
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ژمارە604 :

جەباار حەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1062340407
74768
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە605 :

جەباار سابير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308202023
31603
لە زماانی خﯚﯾەوە:
مانگای تەکنييکی
خوﯾندنم تا قﯚناغی ﯾﯾەکەمی پەﯾم
م
 (19لەداﯾک بوووم،
ەکﯚتاﯾيەکانی سا ی )975
من لە
ھﯚکار بﯚم تەوواونەکراوە.
ەر ھەند ک ھ
برﯾووەو دواتر لەبە
سل ما
مانی بەشی ميکانيک ِ
ەدەبيم نوسيووەو وەک ش ووە کار کيش کارمکردووەو
ەرەتای نەوەدەکانەوە شيععرو بابەتی ئە
لەسە
ناوەندﯾدا کردۆۆتەوە ،تائ ستتا بەشداری زﯾاتر لە )(10
م لەقﯚناغی نا
ی ش وەکارﯾم
مين پ شانگای
ﯾەکەم
لەسا ی )(1997ووە
ا
شاندووە.
ەپازدە ) (15ککت بم نەخشا
ەرگی زﯾاتر لە
شم کردووەو بە
گای ھاوبەش
پ شانگ
شيعری منا ن
ی
ەرۆژنامەکاندا ب ودەب تەوە و بەگشتی خاوەنی ئەم کت بانەم )پرووشە،
بەردەووام بابەتم لە
سا ی
شە ،شيعری ممنا ن سا ی  ،2000گﯚراننييەکی قژ زەەرد ،شيعر س
ﭬا ی وەنەوش
سا ی  ،1998کەﭬا
پەچرپی ئەودوﯾو
ی دو ن گرﯾا ،ستونی رۆژ نامەوانی تەننز ئام ز سا ی  ،2004چرپە
 ،2002ئەو منا ەی
رۆژنامەوانی تەنز
ی
ستونی
ی
سی ژن سا ی  ،2004بەھەشت لەککاغەز،
لەمەر پرس
ئازادﯾييەکانی ژن ،ووتار
ِ
 ،20بچوکبووننەوەی ئينساان ،ستونی ررۆژنامەوانی تتەنز ئام ز
سا ی  ،2005د ﯚپە ،شيععر سا ی 005
ئام ز س
سا ی  ،2006باوﯾللکە ،شيعری
سل مانی
ستاش سکرت ری )ﯾانەی ققە ەم(م لەس
ی منا ن سا ی  (2006ئ س
ی ﯾانەی قە ەميشم.
پرۆژەی کت بی
و سەرپەرشتياری ِ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان
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ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە606 :

جەباار عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1201341586
63912
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە607 :

جەباار عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0906155625
59383
شی
شمەی خەليفانە ،دەرچووی بەش
ی
گوندی سر
ی
رۆۆژنامەنوس و ب ژەر لە داﯾککبووی
ستاش قوتابی ﯾە للە بەشی زماانی
ش
کنيکی ھەول ررە و ئ
ەﯾمانگای تەکن
راگەﯾاندنی پە
ژنامەنوسانەی کەگرنگی بە بە
ی
ەکيکە لەو رۆ
ککوردی لە کﯚل ژی پەروەردەەی سﯚران ﯾە
کات.
پەنجەی خﯚی دﯾاربکا
ی
سﯚران توانيوﯾەتی ج
ن
باابەتی تەنز دەەدات ولە دەﭬﭬەری
سا ی  1998لە رۆژنامەی براﯾەتی ب ووکردۆتەوە بﯚ ماوەی
ەکەم کاری ننوسينی لە س
ﯾە
زۆر لە رۆژنامەو گﯚﭬارەکان نووسين و
دوو ساڵ لە ککوردستان ئﯚننالﯾن کاری کرردووە ،لە ر
بەرنامەی جﯚراو
ی
کﯚمە ک
ە
راپﯚرت ور پﯚرتااژی ب و کردۆۆتەوە ،لە رادﯾﯚی زاری کرمانجی
ەش کردووە.
جﯚری پيشکە
ج
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دزی نوێ
سين براﯾم  -مما پەڕی رواند
سەرچاوە :ﯾاس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە608 :

جەباار قادر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103123347
72261
نووسەر و م ژوونووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

م ژووونووس

ەس:
جﯚری کە

(ئەکاادﯾمی)

ن:
شارەکان

کەرکو
کوک

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور
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ژمارە609 :

جەرجيس فەتتحو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9042115333
33742
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کورددستانی

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە610 :

جەزا تﯚفيق تاا ب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1262224557
73968
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە611 :

ی
جەزا چنگيانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103124557
72264
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...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە612 :

زی
جەزا سياگو ز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1252126477
73926
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە613 :

ەمين
جەزا عەلی ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2132106437
75767
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە614 :

جەزا عەلی شەرﯾف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032920453482636
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە615 :

جەزا قەرەداخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012511374133023
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە616 :

عفەر حس ن
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5202024528
83009
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە617 :

عفەر سەرروکانی
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7031149337
71649
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە618 :

ی
عفەر عەلی
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41022371819478
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە619 :

ی
عفەر گوانی
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11312331210710
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سی
سالمی سياس
ئيس
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جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە620 :

ﯾمی
عفەر کەرﯾم
جەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3012122093
33382
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :پياوان
ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە621 :

سەنپور
فعەر حەس
جەف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0821151723
31958
لەداﯾک بووه .لە  1983را
ک
ەھاباد(
لەشاری ساب غ )مە
ی
-(19ی عيسااﯾی
ەسا ی )949
لە
شين کراوه.
شی خانەنش
ەھﯚی نەخﯚش
ی ولە  2006بە
ەسوﯾد دەژی
لە
ی
دنی
ساڵ لە خو ند
ەساب غ خو ندنی سەرە تاﯾی و چوارس
لە
ئامادەﯾی و لەتاران
تەواو دەکا .لە  1973لە
و
مادەﯾی
ەف رگەکانی المعی و خاررەزمی ،باقی خو ندنی ئام
لە
لە 1999
ەتييەکان و ە
ستەکﯚمە ﯾە
سانس(-ی زانس
زانستگەی تارران دەب تە بە کەلﯚرﯾا )ليس
ە زانستگەی
نامەی
ی
ەکاندا.
سوﯾد ،دەب بە دوکتور لە زمانە ئ رانييە
ی ئوپساال لەس
لە
لەزمانە ئوروپاﯾييەکاان و فارسی و
ە
کە لەو وشانەی کە
دوکتوراکەی ل کﯚ ينەوەﯾەکە
عارەوﯾی را ھااتوونەتە ناوکووردی خوراوو )سﯚرانی).
ع
دوای تەواوکرددنی خو ندن ،،دەگەڕ تەوە ساب غ و دەەب تەمامﯚستای ف رگە
ەرﯾکی کارکرددن بووە
زانستگەکانی ئوپساال و کارلستاد خە
ی
ئاامادەﯾييەکان .لەسوﯾد لە
پەنابەران .
ن
ەرپرسی پ ۆژژەی گونجاندننی
ی کارلستاد بە
ولە شارەوانی
سەنپور بە کوردی،
جەفعەر حەس
ناامەی دوکتوراکەی چاپ و ب وبووەتەوهه .وتارەکانی ج
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ئينگليزی و سوﯾدی لە گﯚﭬارەکانی سوﯾد و کوردستان ب وبوونەوه .
سەرچاوە :ما پەڕی دوکتور جەعفەری حەسەنپوور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

(ئەکادﯾمی)

ژمارە622 :

جەالل ئەحمەد قادر مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371235
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە623 :

جەالل بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010514180822043
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚززانەوان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە624 :

ی
الل تا ەبانی
جەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0211120228
81286
م جەالل ،لە 6ی نيسان دوای ھە بژارددنی لەالﯾەن کﯚمە ەی
نااسراو بە مام
بەوەش بوو بە
ش
راقی پ درا،
ماری ع ی
 200پﯚستی سەرۆک کﯚم
نييشتمانيی ع راقەوە لە 05
پﯚستی سەرۆکی و تی
ی
دا کە
ە م ژووی سيياسی ع راقد
ەکەم سەرۆککی کوردی لە
ﯾە
ەالﯾەن ئەنجوومەنی
سەرۆک کﯚماری ھە بژ ردراوە لە
ک
ەکەم
ت ،ھەروەھا ﯾە
ەئەستﯚ گرت
لە
ەدەی
ستەکانی سە
ستبوونی ع رراقەوە لە بيس
نوو نەرانی ع رراق لەوەتەی م ژووی دروس
رابردوەوە.
ھاوﯾنی
سامەدﯾن کووڕی ش خ نورری کوڕی ش خ غەفوور .ھ
وڕی ش خ حيس
مام جەالل کوڕ
م
کە
لە داﯾکبووە ،ە
ەتپا ی چيای کﯚسرەت ە
کەلکان( ی قە
سا ی  1933لە گوندی )کە
س
دەڕوان تە دەرﯾااچەی دوکان
ن.
ەر بەری
دە بەسەر برددووەو دواتر بااوکی بووە بە
دا ی لەو گوند
چەند سا ک تەمەنی مند
چ
سەرەتاﯾی و بە سەرکەوتوووﯾی
ەکيەی تا ەبانی لە کﯚﯾە .لەوێ چﯚتە قوتابخانەی س
تە
لە تەمەنی منندا ييەوە
ھاتوو بووە ،ھەر ە
و
خو ندنی تەواو کردووە ،خوو ندکار کی ززﯾرەک ل
خ
ەوت بﯚ
ھاوڕ کانی دەکە
ڕ
ی بە جﯚرێ ل دەرکەوتووە کە پ ش
سەرکرداﯾەتی
نييشانەکانی س
کاتی
مەدا بەڕ وە ددەچوون ،بەﯾاننيان لە ی
ی لەو سەردەم
ککﯚڕی پرسە و ئەو بﯚنانەی
ەوەی
ھەمووان ئەووﯾان ھە دەبژارد بﯚ خو ندنە
ستاکان پ ش ھ
رﯾﯾزبوونی قوتاببياندا ،مامﯚس
ەوەﯾی .
شيعری نيشتتمانيی و نەتە
ش
تەمەنی
سا ی  :1945ئاھەنگ کی ميللی لە کﯚﯚﯾە بﯚ نەورۆز سازکرا ،تا ەبانی کە لە تە
س
خو ندەوە ،بووە ماﯾەی
دا بوو بەشدارری ت دا کرد و وتەی حەماسئام زی و
سيانزە سا يد
س
وان.
ی مامﯚستا و بەشداربو ن
سەرسﯚڕمانی
س
ەکی خو ندککار و بەئامﯚژگااری ﯾەک ک لە
 19دا لەگەڵ چەند ھاوڕ يە
ە سا ی 946
لە
مامﯚستاکانی
شخستنی
کﯚمە ەی پ ش
نھ نی دامەزرانندبە ناوی )کﯚ
ی ف رکاری ھ
ی کﯚمە ەﯾەکی
م
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خو ندنەوە )) (K.P.Xو مام جەالل بە سکرت ری ھە بژاردرا ،ئامانج کی کﯚمە ەکە
ھاندانی خو ندکاران بوو بﯚ خو ندنەوەی دەرەکی.
لە ھەمان سا دا و دوای دامەزراندنی پارتی دﯾموکراتی کورد لە16ی ئابی 1946
کەوتە ژ ر کارﯾگەری بەرنامەی پارتی و لە چوارچ وەی ر کخستنەکانيدا کەوتە چاالکی
خو ندکارانە.
دوای چوونە ناو کاری سياسييەوە ،رۆژنامەی )رزگاری( کە پارتی دﯾموکراتی کورد بە
نھ نی دەرﯾدەکرد ،کورتە وتاری لەژ ر نازناوی )ئاگر( دا بﯚ ب و دەکردەوە .
سا ی  1947بوو بە ئەندام لە پارتی دﯾموکراتی کورد و چاالک و ل ھاتوو بوو لەو ئەرک
و فەرمانە حزبيانەی پ ی دەسپ ردران.
سا ی  1948خو ندنی سەرەتاﯾی تەواو کرد و لە ناوەندی کﯚﯾە بوو بە خو ندکار ،ئەو
سا ە بە سا ی )وەسبە( )راپەڕﯾن( ناسرابوو ،کە گەلی عيراق توانی پەﯾماننامەی
)پﯚرتسماوس(ھە بووەش ن تەوەو حکومەتی سا ح جەبر ب وخ ن و حکومەتی
محەمەد سەدر دابمەزر ن و لەو کەش و ھەوا ئازادﯾەدا کە لە ساﯾەی ئەم )راپەڕﯾنە(
ھاتە کاﯾەوە ،ھە بژاردن کی گشتی خوێ،دکاران ئەنجامدرا بﯚ ھە بژادنی نو نەرانی
کﯚنگرەی گشتی.
ئەوە بوو جەالل تا ەبانی بە نو نەری خو ندکارانی کﯚﯾە ھە بژ ردرا و بەشداری لە
ﯾەکەمين کﯚنگرەی خو ندکارانی عيراقدا کرد کە لە نيسانی  1948لە گﯚڕەپانی
)السباع( ی شاری بەغداد بەسترا .لەم کﯚنگرەﯾەدا بﯚ ﯾەکەمين جار گو ی لە
شاعيری مەزن )محەمەد مەھدی جەواھيری( بوو ،کە شيعرە بە ناوبانگەکەی )رۆژی
شەھيد( ی خو ندەوە ،کە بﯚ جەع فەری برای و بﯚ شەھيدانی وەسبە وتبووی .ئەو
ساتانە لە ژﯾانی تا ەبانيدا م ژووﯾی بوون و وای کرد بب تە ﯾەک ک لە مرﯾدەکانی
شيعری ئەو و دواترﯾش بوو بە ئازﯾزترﯾن دۆستی و ئەو دۆستاﯾەتيە تا دوا ساتەکانی
ژﯾانی شاعير بەردەوام بوو.
سا ی  1949و لە ساﯾەی حوکمی عور فی و تﯚقاندن کە کوردستان و عيراقی
گرتەوە ،تا ەبانی لە حزبدا سەرکەوت و بووە ئەندامی ليژنەی ناوچەی کﯚﯾە.
لە شوباتی  1951دا و لە کﯚنگرەی دووەمی پارتی دﯾموکراتی کورد ،بە ئەندامی
ليژنەی ناوەندی ھە بژ ردرا ،بە م لەبەر پاراستنی رﯾزەکانی پارتی پلەکەی خﯚی بە
ھەﭬا کی خﯚی بەخشی کە دوای دەرچوونی لە زﯾندانی بەشداری لە کﯚنگرەدا
کردبوو.
لە سا ی  1951دا لەگەڵ چەند ھەﭬا کدا گيراو بﯚ شاری موس دوور خراﯾەوە،
لەو ش لە خەباتی سياسيدا بەردەوام بوو و دواتر چووە کەرکوک بﯚ تەواوکردنی
خو ندن و سەر لەنوێ دامەزراندنەوەی ر کخستنەکانی حزب و بووە بەرپرسی
ر کخستنەکانی کەرکوک .لە ھەمان سا يشدا ئەرکی چاپ و ب وکردنەوەی
ب وکراوەکانی بە ش وەﯾەکی نھ نی گرتە ئەستﯚ تا ئەو رۆژەی گيراﯾەوە.
سا ی  1952چووە کﯚليژی ماف )حقوق( لە بەغداد کە ئەو دەمە ر کخستنەکانی
پارتی دﯾموکراتی کورد پەرتەوازە بوو ،بە م مام جەالل توانيی ر کخستنەکانی حزب
تﯚکمە بکاتەوە.
لە کانوونی دووەمی  1953دا بەشدارﯾی کﯚنگرەی س يەمی پارتی دﯾموکراتی
کوردستانی کرد و بە ئەندامی کﯚميتەی ناوەندی ھە بژ ردرا و لە مانگی شوباتدا
سەرپەرشتی ﯾەکەمين کﯚنگرەی ﯾەک تی قوتابيانی کوردستانی کرد و لە کﯚنگرەﯾەدا
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بە سکرت ری گشتی قوتابيانی کوردستان ھە بژ ردرا و لە ھەمان سا يشدا ﯾەک ک
بوو لە دامەزر نەرانی )ﯾەک تيی الوانی دﯾموکراتی کوردستان( ،ھەر لەو کاتانەدا
نو نەری پارتی بوو الی زۆربەی حزبە نھ ن و ئاشکراکانی عيراقی.
سا ی  1954بە ئەندامی مەکتەبی سياسی ھە بژ ردرا.
سا ی  1955سە فەری دەرەوەی عيراقی کرد و لە فيستيﭭا ی الوان و قوتابيانی
جيھانی لە وارشﯚ بەشداری کرد و لەو وە سەردانی ﯾەک تی شوورەوی ئەوسا و
چينی کرد.
سا ی  1956لەبەر چاوان ون بوو ،کەوتە خەباتی ژ ر زەمينی و ناچار بوو لە پﯚلی
چوارەمی ما فدا خو ندن بەج بھ ت.
سا ی  1957سە فەری سورﯾا و مﯚسکﯚی کرد و لە فيستيﭭا ی الوان و قوتابيانی
مﯚسکﯚ بەشداری کرد و ھاتنی بﯚ سورﯾا بە فرسەت زانی بﯚ پەﯾوەندی بە کوردەکانی
ئەو وە و پەﯾوەندﯾەکی سياسی دروستبوو .لە ھەمان سا يشدا گەڕاﯾەوە عيراق و
بەشداری لە کارەکانی مەکتەبی سياسی پارتی دﯾموکراتی کوردستانی ﯾەکگرتوو
کرد و بوو بە بەرپرسی رۆژنامەی )خەباتی کوردستان( کە لە سل مانی بە نھ نی
دەرﯾان دەکرد.
لە ﯾەکەمين رۆژی سەرکەوتنی شﯚڕشی  / 14ی گەالو ژی سا ی ،1958
سەرپەرشتی ر کخستنی خﯚپ شاندانی جەماوەری سل مانی کرد و بە ھاوکاری
ھەﭬا نی حزب لە ن و شاردا ،پاشان چووە بەغداد و بەشدارﯾی لە کاروباری مەکتەبی
سياسی و دەرکردنی گﯚﭬاری )رزگاری( )التحرﯾر( دا کرد ،ھەروەھا ئەرکی ئەو
خەباتەی لە ئەستﯚ گرت کە لە ن و رﯾزەکانی حزبدا فراوان دەبوو ،وەک پ وﯾستييەکی
بوونی حزب کی پ ش ەوی کوردستانی و ر کخراوە پ شەﯾيەکان بەرھە ستکاری
کردنی ئەو ھەو نەی کە دەﯾانوﯾست پارتی دﯾموکراتی کوردستان بکەنە پاشکﯚی
حزب کی عيراقی.
سا ی  1959جار کی تر بە ئەندامی کﯚميتەی ناوەندی پارتی دﯾموکراتی کوردستان و
مەکتەبی سياسی ھە بژ ردرا و لە ھەمان کاتدا ئە فسەری ﯾەدەکی کەتيبەی
چوارەمی تانک بوو ،ھەروەھا بەشداری لە دەرکردنی رۆژنامەی )خەبات( دا دەکرد کە
بە زمانی عەرەبی دەردەچوو ،وە بە ناوی )پيرۆت( ەوە وتاری ت دا ب ودەکردەوە.
سا ی  1960بەرپرسی لقی سل مانی و ئەندامی مەکتەبی سياسی بوو کە
خول کی ھﯚشياری بﯚ کاد رەکان کردەوە.
سا ی  1961بووە سەرنووسەری رۆژنامەی )کوردستان( و دوای داخستنی رۆژنامەی
خەبات دووچاری راوونان بوو لە بەغداد ،بە م لە شەوی نەورۆزی ھەمان سا دا
وتار کی دژی دﯾکتاتﯚرﯾەت خو ندەوەو بەرگری لە بارزانی خوال خﯚشبوو کرد کە ئەو
سەردەمە قاسم کﯚمە ک تاوانی دابﯚوە پاڵ لە ئەنجامی ئەوەدا فەرمانی گرتنی
دەرچوو و بە نھ نی گەڕاﯾەوە سل مانی و خﯚی شاردەوە و بەشداری لە ر کخستنی
مانگرتنی گشتيدا کرد کە لە شەشەی ئەﯾلوولدا کرا.
لە ئەﯾلولی  1961دا کە شﯚڕش ھە گيرسا ،بەرپرسی ناوچەی سل مانی بوو،
ﯾەکەمين بنکەی شﯚڕشی لە چەمی ر زان کردەوە و سەرپەرشتی کرد و
فەرماندەﯾی ھ زی پ شمەرگەی ليوای سل مانی
کرد تا وای ل ھات زۆر فراوان بوو و بووە ھ ز کی گەورە ،ئەوە بوو کرا بە ل پرسراوی
ھ زی پ شمەرگەی کوردستان.
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لە نەورۆزی  1962دا ،سەرکرداﯾەتی ئەو ھ شە بەر فراوانەی کرد بﯚ سەر ناوچەی
شارباژ و لە ماوەی چەند رۆژ کدا دەست بەسەر ھەموو بنکەی پﯚليسی ناحيەی
بناوەسووتە و چوارتادا گيرا و ھ زەکانی بەرەو قەزای پ نجو ن برد و تەواو ناوچەکەﯾان
ئازاد کرد .بەم ش وەﯾە ھەردوو ناوچەی شارباژ و پ نجوﯾن بوونە دوو ناوەندی شﯚڕش
و سەرکرداﯾەتی .لە  1963 1962زۆربەی ناوچەکانی قەرەداغ و قە س وکە و گەرميان
و سەنگاو ئازاد کران .ئەو دەمە مام جەالل فەرماندەی ھ زی رزگاری بوو ،لە ھەمان
کاتيشدا سەرپەرشتی دامەزراندنی ناوەندەکانی بەمﯚ و ھە ەبجە و تەو ە و بيارەی
دەکرد.
 1963و دوای کودەتا رەشەکەی شوبات ،مام جەالل بە سەرۆکی وە فدی
سا
کوردی دەستنيشان کرا بﯚ گفتوگﯚ لەگەڵ حکومەتی تازەدا کە لە سەرتادا
رەزامەندﯾان لەسەر گفتوگﯚ و چارەسەری ئاشتيانەی ک شەی رەوای کورد نيشاندا،
ھەروەھا سەردانی کﯚماری ميسری و جەزائيری کرد و چاوی بە عەبدولناسر و بن
ب ال کەوت و لە ھەمان سا يشدا سەردانی ئەوروپای کرد و نو نەراﯾەتی شﯚڕشی
کوردستانی کرد و سەرکەوتوو بوو بﯚ ناساندنی ک شەی کورد و ئاشکرا کردنی
بارودۆخی کوردستان و کﯚکردنەوەی ﯾارمەتی و ھاوکاری بﯚ شﯚڕش لە و تانی
فەرەنسا ،ئە مانيا ،روسيا ،چيکسلﯚ فاکيا و نەمسا.
سا ی  1967بەشداری لە کﯚڕی )ئيشتراکيەکانی عەرەب( کرد لە جەزائير و
ل کﯚ ينەوەﯾەکی زۆر بە پ زی دەربارەی ک شەی کورد و شەرعيەتی بزووتنەوەی
رزگارﯾخوازی گەلی کورد و دۆستاﯾەتی ن وان کورد و عەرەب پ شکەشکرد.
سا ی  1970رۆ ی کارﯾگەری خﯚی بينی لە ﯾەکگرتنەوەی ھەردوو با ی پارتی
دﯾموکراتی کوردستان کە پ شتر ببوونە دوو باڵ و ناکﯚکيەکی تاڵ و خو ناوی لە
ن وانياندا ھەبوو.
سا ی  1972سە فەری دەرەوەی عيراقی کرد و ماوەﯾەک لە لوبنان و ميسر و سورﯾا
ماﯾەوە و دوای رووخاندنی شﯚڕشی کورد کە لە ئەنجامی ر کەوتننامەی ن وان سەدام
و شای ئ ران لە ئاداری  1975لە جەزائير ئيمزا کرا ،تا ەبانی ھەر لەو ناوچانەدا
ماﯾەوە.
لە  1975 / 06 / 01لە دﯾمەشق لەگەڵ دەستەﯾەک لە ھەﭬا نيدا ﯾەک تيی
نيشتمانيی کوردستانيی دامەزراند و نەخشەی بﯚ ھە گيرسانەوەی شﯚڕشی نوێ
دانا کە لە  / 01ی حوزەﯾرانی  1976راگەﯾەنرا و بووە سکرت ری گشتی ﯾەک تيی.
لە سا نی دوای دامەزراندنی ﯾەک تی لەسەر چاالکی سياسی و سەرکرداﯾەتی
حزب و شﯚڕش بەردەوام بوو لەگەڵ ھەﭬا ەکانی لە چيا و ئەشکەوتەکانی
کوردستاندا دەژﯾا.
لە  / 06نيسانی  ،2005مام جەالل  227دەنگی لە کﯚی  248دەنگی ئەندامانی
کﯚمە ەی نيشتمانی عيراقی بە دەستھ نا و بە ھە بژاردن کی راستەوخﯚ بە ﯾەکەمين
سەرۆکی ھە بژ راوی عيراق ھە بژ ردرا.
سەرچاوە :پوک سەنتەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

مەدار
سياسەتم

جﯚری کەس:
ج

ی
کەساﯾەتی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە625 :

الل تەقی
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8281040455
58718
نوووسەر و وەڕگ ر
بووە.
سا ی  1939لە سل مانی لەداﯾک ە
س
دا بﯚ تەواو کرردنی
دنی ئامادەﯾيد
ی و سەرکەوتتنی لە خو ند
سا ی  1960لەبەر زﯾرەکی
س
خو ندن ن ردراووە بﯚ مﯚسکﯚﯚ.
خ
سکﯚ تەواو کرددوە.
دازەی بيناساازﯾی لە مﯚس
سا ی  1967کﯚليجی ئەند
س
بووە لە ئەوروپا.
ی خو ندکاراننی کورد ە
ەنداميکی جااالکی کﯚمەلی
ئە
دادەمەزری پاشان
ر
سا ی  1967دەگەرﯾتەوە و لەوەزارەتی کاروباری باککوور
س
لە سل مانی ووەک ئەندازﯾار.
ی ئەشگال ە
دەگوازرﯾتەوە ببﯚ فەرمانگەی
ک لە کت ب و ووەرگيران و نوووسينەکانی
نااوی ھەندﯾک
شەکانی
ەک لە شﯚڕش
ەقيدا )الپەرەﯾە
ﯾاداشتەکانی ئەحمەد تە
ی
ەلی کورد لە
1-خەباتی گەەی رەواندز( ئاامادەی کردوەو و ھ ناوﯾەتتيە سەر
ش خ مەحمووود و سمکﯚ و ھەستانەکە
ر نووسی کورردی  -سا ی .1970
خە فين  -لە ررووسيەوە کردوﯾەتی بەکووردی -
2-خەبات لەر ی کوردستا ن  -ن .ئە .خسا ی .1971
س
سکی  -لە ررووسيەوە کرددوﯾەتی بەکووردی  -سا ی .1972
3-دەربارەی ررەخنە  -بيلينسبەکوردی -
ی
ەتی
سن  -لە عەرەەبيەوە کردوﯾە
سی  -کورام س
ی و رای بپرس
4-ئەو پياوەیسا ی .1973
س
ەکوردی -
مەکەدۆنی  -پلوتارک  -رووسيەوە کردوﯾەتی بە
ی
ی ئەسکەندەرری
5-شەرەکانیسا ی .1973
س
.19
بەکوردی سا ی 979
ی
ەتی
سيەوە کردوﯾە
چيخﯚف  -رووس
ەگەکەی  -چ
6-خانم و سەکردوﯾەتی
ی
گەربﯚﭬيسکی  -رووسيەوە
ی
ئەليکساندەر
ر
7-نھ نی کﯚنتترﯾن م ژوو -497

بەکوردی  -سا ی .1980
8شەوانی گوێ ئاگردان )ھەبوو نەبوو(  -کﯚکردنەوەو ئامادەکردن  -سا ی .19849پەندی پ شينان و قسەی نەستەق  -لەگەڵ خاتوو رەسووڵ رووسيەوە کردوﯾەتیبەکوردی  -سا ی .1984
10شەوە سپييەکان  -چيرۆک  -ڤ .دۆستﯚﭬيسکی  -رووسيەوە کردوﯾەتی بەکوردی سا ی .198811زانکﯚکانی ژﯾانم  -رۆمان  -مەکسيم گﯚرگی  -رووسيەوە کردوﯾەتی بەکوردی -سا ی .1989
12س خوشک  -دراما  -چيخﯚف  -رووسيەوە کردوﯾەتی بەکوردی  -سا ی .41991بەرھەمە دەسنووسەکانی:-
1دوو برا  -شانﯚ  -ل رمەنتﯚڤ  -رووسيەوە کردوﯾەتی بەکوردی.2کوردی تورکيا  -م ژوو کﯚمەالﯾەتی  -کيسارۆڤ و رەگﯚشين  -رووسيەوە کردوﯾەتیبەکوردی.
3سەرەتاﯾەک لە فەلسەفەی ﯾﯚنانی کﯚن  -چەند نووسەر ک  -رووسيەوە کردوﯾەتیبەکوردی.
4ﯾاداشتەکانی ش ت ک  -گﯚگﯚل  -رووسيەوە کردوﯾەتی بەکوردی.5گەشت ک بە ئەرزەرۆمدا  -پوشکين  -رووسيەوە کردوﯾەتی بەکوردی.6کيژۆ ە بەفرﯾنە  -کﯚمەلە چيرۆکی کﯚمە يک نووسەری رووس  -رووسيەوەکردوﯾەتی بەکوردی.
7شەوانی گوی ئاگردان  -بەرگی دووەم.8بيرەوەرﯾيەکانی ئەحمەد تەقی  -بەرگی دووەم.9چوار بليمەت  -رووسيەوە کردوﯾەتی بەکوردی.10خا ە ساﭬا و چەند کەرتە چيرۆک کی تر  -رووسيەوە کردوﯾەتی بەکوردی.11بﯚچی ھاتی  -رۆمان  -بەسەرھاتی ژﯾانی نووسەر خﯚﯾەتی.12تﯚماری رۆژانە  -سەربرشتی رووداوەکانی سا ی  - 1991ﯾاداشتی نووسەرسەبارەت بە رووداوەکانی ئەو سالە.
13کﯚمە ە شيعر و پەخشانی خﯚی.14گەردونی تەليسماوی  -زانياری.15فەرھەنگی کوردی  /کوردی  -بەرگی ﯾەکەم  -بە ھاوکاری لەگەڵ مامﯚستاﯾانعوسمان ھەورامی و عەبدو ال حەسەن و فاروق محەمەد.
بەداخەوە مامﯚستا جەالل تەقی لە رۆژی  1993/9/5بەنەخﯚشی دڵ سەری ناﯾەوە
بی ئەوەی ئەو پرۆژەﯾەی کە پ ک ھاتبوو لە وەرگ انی شاکارەکانی زۆربەی نووسەرە
گەورەکانی روس بھ ن تە دی.
بﯚ ئەم باسە سووودم لە نووسين کی مامﯚستا محەمەد حەمەسا ح تﯚفيق وەرگرتوە
لە گﯚﭬاری مامﯚستای کورد ژمارە 23ی سا ی .1994
سەرچاوە :فەﯾسبووکی گروپی ھەوا نامەی کت ب
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە626 :

الل جﯚبار
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1062303147
74765
د عەبدو
جەالل سەعيد
ج

ەسا ی  1929لەشاری کﯚﯚﯾە لەداﯾک ببووە.
لە

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە627 :

الل جەرجييس ش ر
جەال
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http://www.kurdipedia.org/?q=20081121121452426
لهسا ی  1951لهشهق وه له داﯾکبووه و لهم گوند و شارۆچکانهش وانهی به قوتابيان گوتووتهوه :
(رۆست  -دار السالم -خرواتان -ھهرﯾر -کهلهکينی خهﯾالنيان -ئاقوبانی سهرهوه -له قوتابخانهی
سﯚرک له شهق وه بﯚماوهی 12ساڵ خزمهتی ھهﯾه و ھ شتا ھهر بهردهوامه).
بهم دواﯾيه کت ب کی بهنرخی م ژووﯾی و کﯚمه ﯾهتی و ئاﯾنی به  388الپهڕهی قهباره گهورهو به  2ھه
زار دانه و چاپهکهی لهسهنتهری ئهکهد بﯚ چاپهمهنی ئهنجامدراوه و بهئهرک ک شان و شهونخوونيهکی
زۆرهوه کهوتﯚته بهر دڵ و دﯾدهی رۆشنبيران ،سهرهڕای خهمالندنی به چهندﯾن و نهی دهگمهن و کﯚن و
کهساﯾهتيه ناودارهکانی ناو شهق وه .کت بەکەی ناوی )چەپک ک لەکەلەپووری مەسيحيەکانی
شەق وا(ﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

شەق وا

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە628 :

جەالل جەاللی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081209104255582
سا ی  1339) 1960ھەتاوی( لە داﯾک بووە .دوکتﯚرای ف قە و مافی ئيسالمی لە سا ی 1376
ھەتاوی لە تاران گرتوە و مامﯚستای زانکﯚی کوردستان )سنە( ﯾە .جەالليزادە نو نەری شارەکانی سنە
و دﯾواندەرە لە پەڕلەمانی ئ ران بوو .جەالليزادە ئەندامی کارای کﯚری زانستی زمانی کوردﯾيە.
بەرھەمی ب وکراوە )کت ب( بە فارسی
"کردھا نوادگان مادھا "
"سفر آخر )تراژدی واقعی ﯾک خانوادەی کرد ")
"گفتگو ەميشە "
"درر جەاللی "
"آﯾنەی احکام در فقە شافعی"
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ەڕ ەمانتار
پە

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە629 :

الل حاجی زادە
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9170832126
61708
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە630 :

الل حس ن وەندی
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2041317587
75576
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھوونەرمەند

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە631 :

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
ەتەمەنی  15سا
ی
ەر ل
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
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

چاالکی الوان

شارەکان:

بانە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە632 :

جەالل خە ەف ژاژ ەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030323292882441
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە633 :

جەالل دەباغ
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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
ی
سەران
ژەرو ئەندامی دەستەی نووس
و
ليزم( و ب
ی و سﯚسيالي
)رر گای ئاشتی
رادﯾﯚی نھ نی
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 نکا ران و الواندا کاری کردووەو ،ت کﯚشەر ک
ەبواری بزوتنە
لە
ەپ ناو
خەبات دەکا لە
ەڵ پياواندا .خ
سانييان لەگە
ەپ ناو مافەکانی ژنان و ئاففرەتان و ﯾەکس
لە
ی کوردستاندا لە دەرەوەو ببﯚ پ دانی ماففی پەنابەری و
مافی پەنابەران و رەوەندی
م
ست کت ب
سين و وەرگ ی پتر لە بيس
ەران و کﯚچکرردووان .نووس
ەگ انەوەی ببەزۆری پەنابە
نە
لە
بەرھەمی ئەدەبی و ررۆشنبيری و سياسيی ە
ی
تارو
و ناميلکەﯾەو ،بەسەدان وتا
رۆۆژنامەو گﯚﭬاررو ما پەڕە کووردی و عەرەببييەکاندا ب وککردۆتەوە.
ی نووسەر:
ەرھەمەکانی
بە
ی
ی،
موکراتی ميللی
دﯾکتاتﯚری دﯾم
ماوتسی تﯚنگ کراوە بە کوردی.
ی مارکسی ل نينی دەرباررەی شﯚڕش کراوە بە کورردی .1968
ھەندی زانياری
ھ
چيرۆکی تانيا کراوە بە کورددی .1970
چ
ھﯚگر گﯚران کراوە بە
ر
ل کﯚ ينەوەکان بﯚ سەد سا ەی لە داﯾکببوونی ل نين لە گەڵ
ککوردی .1970
.1972
ئامادەکردن و وەرگ ان 2
ن
ڵ
قﯚناغەکانی گگﯚڕانی کﯚمەڵ
قﯚ
نج جار چاپکراوەەتەوە.
کوردی  1973پ ج
ی
کراوە بە
دەربارەی کادﯾﯾر دﯾمترۆڤ کر
504

ژﯾان و ت کﯚشانی دﯾمترۆڤ .1973
حيزبی مارکسی ل نينی و دەورگ انی لە ت کﯚشانی چيناﯾەتی کارگەراندا کراوە بە
کوردی .1968
کورتە باسيکی ماتيرﯾاليزمی دﯾالەکتيک کراوە بە کوردی .1970
لە دەفتەری گەشت کی ر گای ژﯾانەوە نووسين .1978
راپەڕﯾنی کوردان ) 1925راپەڕﯾنەکەی ش خ سەعيد( پ ۆف سﯚر م.ا.حەسرەتيان کراوە
بە کوردی )8).1985
بيست و ھەشت ئەست رە لە ئاسمانی نەمرﯾدا نووسين .1985
گﯚرانی سەرکەوتن شيعر چاپی ﯾەکەم سوﯾد .1998
حيزبی پيش ەوی چينی کر کارو زەحمەتکيشانی کوردستان نووسين .1990
دەربارەی ش وەی مارکس لە نووسينی سەرماﯾەدا بە عەرەبی ئامادەکردن.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

ئەکتەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە634 :

جەالل رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041209235921480
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە635 :

الل قادر
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6151635516
60283
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە636 :

فا
الل مستەف
جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2010913527
74067
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

506

رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە637 :

جەالل مەحمود عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021711315082312
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە638 :

جەالل مەدحەت خﯚشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012620413264033
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چەند د ر کدا:
حەت خﯚشناو((ی شاعير و ئەندازﯾار لە چ
جەالل مەدحە
(ج
ەر:
1-ژﯾانی ھﯚنە 193لە شەق وە لەداﯾک بووە .باوکی )ئەحمەد
ەت خﯚشناو ،لە سا ی 34
جەالل مەدحە
ج
چی
مەد( .داﯾکی )حەليمە( کچ
کوڕی قازی )ئەحم
ی
مەدحەت( کوڕڕی )تەھا(ئەففەندی
م
بەگزادەکانی شەق وە .لەناو گوڵ و گگو زارە رەنگيننەکانی
ی
ە
سول بەگە( لە
حەمەدی رس
)ح
ەگەڵ رووبار و جﯚگەلە خوڕڕەمە سازگارەکانی ئەو
شەق وە بەپا رۆﯾشتووە ە
ش
ەکان و رەش بە ەک
شەق وە ﯾاری کردووە .زۆر شەﯾدای ﯾارﯾﯾيە فﯚلکلﯚرﯾيە
سەردەمی ش
س
رۆمانسيان بەسەر
ن
ەر بووکی شييعرەکانم ئا ی
بوووە جا بﯚﯾە ددە )جا ل م مەگرن ئەگە
خﯚﯾان داداب ).
خ
ەستی
سەرەتاﯾی ھە
ەواو کردووە للە قﯚناغی س
 19خو ندنی سەرەتاﯾی تە
ە سا ی 946
لە
شناو( ف ربووە .زانياری
محەمەد خﯚش
ستا )خەليل م
ەتەواﯾەتی و ر زمانی کورددی لە مامﯚس
نە
(
عەرەبی لە خا ی ))مەال
ی
ن و زمان و ئەددەبی
دەربارەی ئاﯾن
سادق( وەرگرتووە .لەکاتی
مندا يدا ھﯚنراوەکانی
م
شاوە.
ە
جيان راک
ش خ رەزا تا ەباانی( سەرنج
ی کﯚﯾی(و)ش
حاجی قادری
(ح
 19لە ھەول ر قﯚناغی ناوەەندی تەواو کرردووە.
ە سا ی 952
لە
غدای تەواو کرردووە.
ەندازﯾاری بەغ
 19کﯚليژی ئە
ە سا ی 956
لە
ھﯚنراوەکانی کردووە
شکنينی دﯾووانی )مەولەووی( زۆربەی ھ
 19کەوتﯚتە پش
ە سا ی 962
لە
ەمە فەوتا.
ە سﯚرانی ،ببە م بەداخەووە ئەم بەرھە
بە
ەرپرسی ر گاوبانی ھەول ر.
 19بووە بە بە
ە سا ی 964
لە
کووت.
ت
ەڕ وەبەری ئەشغالی
 19بووە بە بە
ە سا ی 968
لە
ەڕ وەبەری ئەشغالی ناصررﯾە.
 19بووە بە بە
ە سا ی 969
لە
ەرانی کورد.
ەوەی نووسە
ەندامی بزوتنە
 19بووە بە ئە
ە سا ی 970
لە
ەڕ وەبەری ئەشغالی ھەوول ر.
 19بووە بە بە
ە سا ی 971
لە
سکانی ھەول ر.
ەڕ وەبەری ئەشغال و ئيس
 19بووە بە بە
ە سا ی 975
لە
ھە بژ ردراوە.
ەرانی کورد ھ
ەک تی نووسە
 19بەج گری سەرۆکی ﯾە
ە سا ی 976
لە
جومەنی
ەڕ وەبەری نەخشەو پالنداانان لە سەرۆۆکاﯾەتی ئەنج
 19بووە بە بە
ە سا ی 982
لە
راپەڕاندنی کووردستان.
جومەنی وەزﯾﯾران.
ەک بووە بە رااو ژکاری ئەنج
ە دووای راپەررﯾن بەماوەﯾە
لە
دان
ی ﯾەکەم رۆژ ی جەژنی رەمەزان ر کەوتتی  1998/1/29د ی لەل د
ە بەرەبەﯾانی
لە
ەشەق وە ن ژژراوە.
وەستا لە گردی زەﯾتوون لە
2-بەر ھەمەککانی ھﯚنەر:أ -ئەو بەرھەممانەی ھﯚنەر کە لەچاپ درراون:
.19
1-کاروانی ﯾارر،سا ی 975ی توڕە ،سا ی .1975
2-س دەنگی3-ئاسمان و ئاو خاک ،ساا ی .19814-نەوای حەﯾﯾران کی چ  ،سسا ی .1982
5-گرەو ،سا ی .2003ب -ئەو بەرھە
ەمانەی ھﯚنەر کە لەچاپ نەدراون:
1-کاروانی ﯾاد.2-ژانی گەڵ.508

3ھﯚنراوەکانی ھﯚنەر لە رووی رووخسارەوە:ئەو رەمزە ئەدەبيانەی کە ھﯚنەر بەکاری ھ ناوە زۆربەﯾان رەمزی روون و سادەن ،ئەو
ک شانەی بەکاری ھ ناون کەمتر بەر عەروزی عەرەبی دەکەون .ھﯚنەر قا بی شيعری
چوارﯾن و پ نج خشتەکی لە ھﯚنراوەکانی بەکارھ ناوە .ھﯚنراوەکانی بە زمانی کوردی
دﯾال کتی خوارووە ،ھەموو کەس ت يان دەگات و بﯚنی رەسەناﯾەتيان ل د ت.
4ھﯚنراوەکانی خﯚشناو لەڕووی ناوەڕۆکەوە:ھﯚنراوەکانی خﯚشناو لەڕووی ناوەڕۆکەوە چەند مەبەست ک لە خﯚوە دەگ ت:
أ -ھﯚنراوەی د داری :دﯾمەنە جوانەکانی شەق وە ،خوڕەی ئاو ،دەنگی شالوور ئەمانە
و چەندﯾن ھﯚکاری تر کارﯾگەربوون بﯚ ئەوەی ھﯚنەر لەم بوارەدا ھﯚنراوە
بنوس ت.نمونەش بﯚ ئەوە:
چونکە د م د دار کە
شەﯾدای دولبەری خﯚشناوە
ب -ھﯚنراوەی نيشتمانپەروەری :ھﯚنەر بەردەوام ھەستی بە ئازارەکانی گەلەکەی
کردووە،خاکی ال پيرۆز بووە خەبات و قوربانی لەپ ناوی نيشتمان پ ی شەرەف کی
گەورە بووە .نمونەش بﯚ ئەوە:
منی مرۆڤ،منی ئينسان
فرچکم بەو ئاوە گرتووە
ھ زم لەو خاکە بردووە
ھەر ئاواتمە لەوێ ژﯾان
کە دەشمرم الم وا چاکە
گﯚرم بخر تە ئەو خاکە
ج -ھﯚنراوەی کﯚمەالﯾەتی :ئەوەی لە ھﯚنراوەکانی بەدﯾار دەکەو ت لەم بوارەدا خﯚی
لەچوار تەوەرەدا دەدۆز تەوە:
1خو ندن :ھﯚنەر نەخو ندەواری بە دابوو نەرﯾت کی چەوتی کﯚمەلگە داناوە دە :چەرخی ئ ستا ،چەرخی ھە مەت بردنە
کــــــــــاتی ھەو ی ب وچان و خو ندنە
2ژﯾان :لەو سەردەمەی ھﯚنەر دەژﯾا خە کان لەھەموو دونيا بەدوای بەدەستھ نانی ئەو مافانە بوون کە ل يان زەوت کرابوو ،بەتاﯾبەتی ئ مەی کورد،بﯚﯾە ھﯚنەر
دە :
ئەرێ تاکەی..........
ژﯾان ئالﯚزوو ش واو ب
خە ک گيرۆدەی ماف و نان
لەسەرانسەری رووی جيھان
بەرە ی دەشت و ک واب
3مافی ئافرەت :ھﯚنەر لەم بوارەشدا در غی نەکردووە ،ھەروەک لە ﯾەک لەھﯚنراوەکانی باسی بەزۆر بەشوودانی ئافرەت دەکات:
509

بيســــــــتووتــــــانــــــە
کـــــــچ بەزۆر مارەب کەن
نەگرﯾ تن ،قژ نەرن تن
بادەی بەختی رەشی پ کەن
وەکو الفاو ھە نەچەن ت
4ئەدەبی مندا ن :ھﯚنەر لەم بوارەشدا در غی نەکردووە ،ھەروەک لە ﯾەکھﯚنراوەکانی باسی ﯾاری پەليکان دەکات:
لە منا يم.............
بەحەزوو نازی ساواﯾم
کات پەليکانەم دەکرد
بە چە ەنگی ھە م دەبرد
کە پەليکەکەم دەپەستا
قـــــــــﯚز دەوەســــــتا
کەل م دەدا
دوورم دەبردە بەر مەودا
ھەر بە ھەژمار
دەبووە تەغار
ھاودژی من
دەکەوتنە بن
سەرچاوە :نامەﯾەکی تاﯾبەتی ئەلەند سە ح )نەوەی ھﯚنەر( بﯚ کوردﯾپ دﯾا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

کارگ ی

شارەکان:

شەق وا

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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لە

ژمارە639 :

شا
الل مەلەکش
جەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0119162705
51012
مەلەکشا سەربە شارری سنە
ا
دی
 1951لە گوند
ەناوبانگی کورردە .سالی 1
شاعير کی بە
ش
خوﯾندووﯾەتی و پەروەردە ککراوە .لە مندا ييەوە
شاری سنە خ
ھاتوەتە دونياووە .ھەر لە ش
ھ
ھﯚگری شيعرر و نووسين بوووە.
ھ
ق
شتيخواز نەﯾتووانی لە ھەمببەر زو م و زۆۆردا چاو
جەالل وەکوو ممروﭬ کی ئاش
ج
بنووق نی و
ئەم
سﯚنگەی م
ەسپی قە ەممی لە مەﯾداانی خەبات ددژ بە زو مدا تتاو داوە و لە س
ئە
گگەرناسييەوە تووشی دەرددﯾسەر و ئازارری زﯾندانی ززۆر بووە.
دەنووسی و لەبەر ھ ز و پ زی
ی
چيرۆکی
ی
شان و
شيعر و پەخش
لە سەرەتاوە ببە فارسی ش
)کانوونی
ی
می
کراوەی بب  ،دەب تە ئەندام
ی کت بی چاپک
ە نووسيندا بە ب ئەوەی
لە
نوووسەرانی ئ ران).
لە
زمانی کوردی و ە
ی
تەوە بﯚ ن و
ە
ەمی دەگ
 1357ک.ە لە غاوی قە ی
پااش سا ی 7
ماوەی  14ساڵ وەەکوو نووسەر و
ی
دەب  .بﯚ
ەرکەوتن کی بەرچاوی ب
ککوردﯾشدا سە
ئەدەبی کوردی
ی
ی گﯚﭬاری سرروە و بە راستتی پەرە بە ززمان و
رۆۆژنامەوان دەب تە ئەندامی
ەدات.
ئە
ستا بە زمانەکانی فارسی ،عەرەبی ،ئيننگليزی ،ليبيااﯾی،
جەالل تا ئ س
شيعرەکانی ج
ش
سو دی و ...ووەرگ دراون.
س
شەقی
چەند کەوتوەتتە بەر تووکەش
سنەﯾە و ھەرچ
جەالل ئ ستا ) 1387ک.ه( لە شاری س
ج
می
لەو نووسەرە دەەگمەنانەﯾە ککە قەد قە ەم
ە م ب گوماان جەالل و
چارەنووس ،بە
چ
چەندی ماوە؟(
ی
ەبردوەتە قورببانگای نان و ناو و دەسە ت .دوو شيععری )ھەتا لوووتکە
نە
شيعرە بە ناوبانگەکانی جەاللن کە لە کت بەکەی زڕەی
)دداستانی دارە پيرە( لە ش
زەەنجيری وشە دﯾلەکان چااپ کراوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

سنە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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ژمارە640 :

اللی ميرزا کەرﯾم
جەال
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071544
45985
سل مانی لە خ زان کی دﯾااری ئەو
سا ی 1935دا لەشاری س
ەم شاعيرە ببەھرەدارە لەس
ئە
ەرەتاﯾی و ناوەەندی و ئامادەەﯾی لەشارەککەی
خو ندنی سە
جيھانەوە و خ
شارە ھاتﯚتە ج
ش
رۆشنبير و سەرەتای خەباتی راميياری ئەو
ر
الو کی ھوشييار و
خﯚی وەرگرتوووە و بووەت ال
خ
 ،1955کە بووەتە
1
بﯚ سا ی
شتمانەکەی دەگەڕ تەوە ﯚ
ی گەڵ و نيش
الوە د سﯚزەی
ال
ەدا دەستی دداوەتە ھﯚنراوە
ەر لەو قﯚناغە
ەندامی ﯾەک تتی گشتی ققوتابيان و ھە
ئە
دارەکانی گﯚران،
ی
ەوتبووە ژ ر کارﯾگەری ھﯚنرراوە ناسکە ئااوازە
ەسەرەتادا کە
ھﯚنينەوە و لە
ھ
بازی خﯚی و
ەھ ز بووه ،بوووەتە خاوەن ددەنگ و ر ی
دا کە بازووی شاعيرﯾی بە
ە م لەدواﯾيد
بە
چاالکی
1965دا لەسەر چ
1
ەسا ی
ھە چووە و لە
شدا پتر ت ھ
ەباتی راميارﯾش
ەکاروانی خە
لە
1958دا ئەم
شﯚڕشی 14ی تەممووزی 8
ەرپابوونی ش
رامياری گيراوەە و لەدوای بە
ت کﯚشەرە لەگگەڵ چەند ھااوڕ يەکيدا ،گﯚﯚﭬار کی بەناوی "ھيوای ککوردستان" ووەک
راق -لقی سل مانی دەرچوواندووە و لە کﯚتاﯾی
قوتابيانی ئ ق
ئﯚﯚرگانی ﯾەک تتی گشتی قو
لە دەستەی "ڕڕوانگە" و ﯾەککەم بەنيانيان لەگەڵ
ەک ک بووە ە
ی 1970دا ﯾە
مانگی نيسانی
م
ەم بﯚتانی و جەمال شاربااژ ری
ەڕ زان حوس ن عارف و ش رکﯚ ب کەس و کاکە مە
بە
دا
ئييمزا کردووە و دواترﯾش  3ژمارەی لەب وکراوەی رواننگەی لەش ووەی پەڕتووکد
کەوتنخوازەکان بەرھەميان ت دا ب وکردەەوە و
ن
ەرە زۆر پ شک
دەرچوواندووە و بەشی ھە
چيرۆکەوە بەرەو نو کارری برد.
ە
و ژەﯾی کوردﯾييان بەھﯚنراوەە و
بەچاپ گەﯾاندووه:
پ
مانەی
ی  58سا يدا ئەم بەرھەم
ەماوەی ژﯾانی
لە
سا ی 1982دا لە
ەزمانی عەرەەبی بەناوی ""الوالده" لەس
1..کﯚمە ە ھﯚﯚنراوەﯾەکی بە
ەمەرﯾکا بەچااپ گەﯾاندووهه
ئە
چاپی کردووه.
لە ئەمەرﯾکا چ
سا دا ھەر ە
ی لەھەمان س
ی "سەنگەر"ی
2..شانﯚنامەی
سا ی 1991دا بەچاپ
3..ناميلکەی ""چرپەی ژان ککی نقووم بووو"ی ھەر لە ئئەمەرﯾکا لەس
ە ئەوسا لەدووای نسکﯚی شﯚڕشی ئەﯾلوولەوە لە و تە ﯾەکگرتوووەکانی
گگەﯾاندووه ،کە
ەمەرﯾکادا دەژﯾا.
ئە
ستان لەسا ی
ی چاومان"ی دوای گەڕانەووەی بﯚ کوردس
گا دوورەکانی
4..دﯾوانی "ڕ گ
پ گەﯾاندووه.
1992دا بەچاپ
2
ەول ر کﯚچی دواﯾيکرد.
دڵ لەشاری ھە
نەخﯚشی ڵ
1993.0دا بەنە
ەڕۆژی 01.14
لە
ە
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
س
قﯚناغی دوای )گﯚرران( و
ی
شيعری نو ی کورددﯾدا لە
ی
شيعری جەالللی ميرزا کەررﯾم لە
ش
ئەوانی
ی
ەتاﯾبەتی لە قﯚناغی )رواننگە(دا پلەی ﯾەکەم وەدەگگر ت و پ ش ھەموو
بە
دﯾدی سياسی و فەلسەفی و چی
ی
ت ،چی بە ففراوانيی
دﯾکەی ئەو قﯚﯚناغە دەکەو ت
ﯾنی روون و قوووڵ ،شيعری ئەم شاعيرە چەندە
ە زمانی پاراووو و نەشيعرﯾﯾی و دەرب ی
بە
زﯾاترﯾش لە کات و ج ت دەپەڕ ن ت و
ش
ئااو نەی سەرددەمەکەی خﯚﯚی بوو ،ئەوەەندەو
دەچ ت.
ەرەو نەمری و ھەميشە ززﯾندووﯾی چ
بە
ن( سەبارەت بە
سە ح شوان
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
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17:28:20
جەاللی ميرززا کەرﯾم( لە0 2012-1-3 :
)ج
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە641 :

خواز
جەلييل ئازادﯾخ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111114132
24289
 13ھەتاوﯾه
_لەداﯾک بوو ی سا ی339
_ئەندامانی ددامەزر نەری
ەنجوو
ەرﯾوان و بەر پپرسی ئەو ئە
ئەنجوومەنی ئەدەبيی مە
ی
13
مەنەلەسا ی  1368تا 374
م
ﯾەک ک
ەنجوومەنی ئئەدەبی کورددستان لەشارری سنەو ک
_ئەندامی داممەزر نەری ئە
ی و بەرپرساننی ئەو ئەنجووومەنەبووە.
ەبەڕ وەبەرانی
لە
سەرانی ھەفتتەنامەی "ئاووﯾەر" لەسنه
_ئەندامی دەەستەی نووس
خستنی
ەری ھەفتەناممەی "ئاسﯚ" تا رۆژی دا خ
_سەرنووسە
ەزر نەری کانووونی نووسەررانی کوردستتانی ئ ران و ووتەب ژی
_ئەندامی دەەستەی دامە
ەو کانوونه
ئە
سەرانی "سرروه"
_ئەندامی دەەستەی نووس
ەری ھەفتەناممەی تەواو کووردی "ڕ ژاو" کەلەگەڵ ﯾەکەم ژمارەی دا
_سەرنووسە
ەشاری کرماشان بەزۆر و ب ﯾاسا بەستيان.
لە
ی ناوبراو:
ەرھەمەکانی
بە
ه" ھاو بەش
ەناوی "شيوەنی ھە ەبجه
_1ناميلکەﯾەککی شيعری بﯚ مندا ن بە
_
سووتاو"
ەری "خاکی س
بەناوی چەمە
ی شيعری بە
_2ناميلکەﯾەکی
_
لەفارسيەوەبﯚ کوردی
ﯚ
ش" وەرگ او لە
" _3حەماسەی گ لگەم ش
سی
" 4رئاليزم در اادبيات کردی"" لەعەرەبيەووەکراوەبەفارس
ی سەدن مەققالەلەب و کرراوەکودی و ففارسيەکاندا
ب و کردنەوەی
ەرھەمە ب وننەکراوەکانی ناوبراو:
بە
513

کی لەئاسﯚدا ب
بەوردی کەھەند ی
ی
ی شاملو لەگگەڵ پ شەکيييەکدا
_1چل شيعری
_
ککراوەتەوه
ی ئادۆرنﯚوه
سی لەروانگەی
_2جوانی ناس
_
ھابر ماسدا
3ـ کقتو گﯚ لەئئەند شەی ھ
4ـ بەم ب ئاب وﯾەچ ل بوردنن
نامەکەخە تی باشتر ﯾن دەقی کووردی پی درا لەھەو
ە
شانﯚ
_5دەورانی ب تاوانی شا
_
لر
ی ئەدەبيات تەئليف
_6کﯚمە ناسی
_
_7چاوەکانی رۆمان
_
ی
_8کﯚمە ەچيرر ۆک کی بيانی
_
ی شيعر
_9دوو کت بی
_
ھزر و کﯚمە گگا کەکﯚﯾەکن لەوو تار و و
_10شيعر و ھ
_
خو ندنەوه
و

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەدﯾب

ژمارە642 :

گەرنژاد
جەلييل ئاھەنگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0914092907
79488
ئەدەبياتی
ی
شاری کرماشاننە ،خو ندنی با ی لە زمان و
ەداﯾکبوو و داننيشتووی ش
لە
خوازەکانی سەردەمە لە ناوچەی
ی
ھﯚنەرە نو
ە
فارسی دا خوو ندووە .ﯾەک ک لە
فا
حەوتوونامەی "سەدای ئئازد"ە.
ی
ەرپرسی خاوەن ئيمتيازی
ستا مدﯾر و بە
ککرماشان ،ئ س
نووسين بە
ن
ی ،لە
بە زمانی کورددی و فارسی
ی چەند ناميلککە و کت بە ە
نااوبراو خاوەنی
ەکار دەبا و گررﯾنگترﯾن
پاراو و رەسەن بە
ەکی زۆر و
ھوڕی کوردﯾيە
زاراوەی کە کھ
گە لەمانە
ھەردووکيان کوردﯾن .ب جگ
ن" و "تمتمە لليوالن"ن کە ھ
ی "نەرمەواران
ەرھەمەکانی
بە
دەﯾان و بگرە ززﯾاترﯾش وتار و بابەتی ب و کردووەتەوە .لە چەندﯾن ما پەڕ و ب گ دا بە
خﯚﯾەتی.
ی
ک دەنووس و ﯾەک کيان ببە ناوی "بەلووت" )بەڕوو( ب گی
ش وەی چاالک
ی( سەبارەت بە
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
نگەرنژاد( لە22:54:18 2010-9-13 :
جەليل ئاھەنگ
)ج
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە643 :

جەليل عەباسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112616132973953
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە644 :

جەليل محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052620411483020
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

515

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە645 :

ەﯾس
جەلييل کاکەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5042023335
57288
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە646 :

جەلييل

ل
جەليل

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0310165203
33874
نووسەر
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

شوو
و
سﯚﭬﭬيەتی پ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

516

جﯚری ککەس:

(ئەککادﯾمی)

ژمارە647 :

شارباژ ی
ن عارف ش
مال ئەمين
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0221095644
43564
 1941/10لە دداﯾکبووه.
شارباژ )چووارتا( لە 0/16
ە گوندی واژە لە ناوچەی ش
ھﯚزانەوانە ،لە
ھ
ستەفا رابەر  -گﯚﭬاری مە ببەندی رۆشننبيرﯾی کورد  -لەندەن ژماررە - 101
سەرچاوە :مس
س
2009
9
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە648 :

مال بابان
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02315465210212
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس
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ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە649 :

مال ب دار
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5132254487
78560
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی

ژمارە650 :

مال پيرە
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2060837413
33138
ی نما
سەری گﯚﭬاری
سەرنووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان
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کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە651 :

مال حس ن
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4060846193
32475
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە652 :

ەدار
مال خەزنە
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1003231032
29769
ھەول ر لەداﯾکببووەو لەم ژوووی
سەرو رووناکببير لەسا ی ) (1938لە ھ
مامﯚستاو نووس
م
کردووەو
نووسين و رۆشنگەری کوردی کر
ين
دا خزمەت کی بەرچاوی بەددنيای
ەمەنی خﯚﯾد
تە
شيفکردنی رۆۆژنامەگەری ککوردی و
ەمخﯚرە دﯾارەکانی بەئەرش
ەک کبووە لەککﯚکەرەوەو خە
ﯾە
ھاوکاری ب وککراوەکانی دﯾﯾاربووە.
دەستی نووسين و ھ
ی
ەزۆربەی رۆژننامەو گﯚﭬارەککاندا
لە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە653 :

مال رەحمانی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5242255125
58202
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە654 :

د ئەحمەد
مال رەشيد
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01142045513284
ەکانی:
کوردستاندا ،گگرنگترﯾن کت بە
م ژوونووس و ئەکادﯾمی ،پپسپﯚڕ لە م ژووی کﯚنی کو
حلة الی بالدد سوپارتو
رح
کردنيان لەالﯾەن کورردەوە
ن
ککەرکووک و ناووچەی گەرمييان و مافی ککﯚنترو
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

(ئەکادﯾمی)

جﯚری کەس:

م ژوونووس

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە655 :

جەمال سەرگەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091217023188801
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە656 :

جەمال عوسمان عەلی مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271210
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە657 :

ول
مال عەبدو
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127220530
02695
ميا بووە
مﯚستای کيم
سل مانی ،سا ن کی زۆر مام
ی شاری ل
ساﯾەتييەکانی
ەک کە لە کەس
ﯾە
ەنگی
چەندﯾن فەرھە
مانی بووە .چە
ە ئامادەﯾيی رۆشنبير ،ماووەﯾەکيش پار زگاری سل م
لە
داناوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

وەزﯾر

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە658 :

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

ژمارە659 :

مال غەمبارر
جەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1027212429
92130
گەڕەکی
ی
کوردستان سا ی  1962لە
ن
باشووری
ی
سی
جەمال غەمبارر ھﯚنراوەنووس
ج
ھﯚی کاری باوکيييەوە خ زانەککەﯾان بﯚ
لەداﯾک بووە .بە ی
ک
مانی
مە کەندی لە شاری سل م
م
تاوەکو پﯚلی
و
شاری کەرکووک ببوون و
ی
شتەج ی گەڕەەکی ئيمام قااسمی
ماوەﯾەک نيش
م
مانی و
ەتەوە سل ی
شان گەڕاونە
دووﯾەتی و پاش
دووەمی سەررەتاﯾی لە کەرکووک خو ند
سل مانی تەوواو کردووە.
ئامادەﯾی لە شاری س
ی
ھەتا
قﯚناغەکانی ترری خو ندن ھ
قﯚ
سا ی  1989بووەتە
سای لە زانکﯚﯚی بەغدا تەواوکردووە و س
 19کﯚل ژی ﯾاس
ە سا ی 984
لە
غەمبار لە ناوەەڕاستی
پاار زەر لە سل مانی .خوليا ی نووسين و خو ندنەوە الی جەمال غ
کار شانﯚ
سەری ھە د اوە و لە ر ی چاالکی خو ندنگەکانەوە ت کە وی ر
حەفتاکانەوە س
ح
بوووە .دواتر لە بواری ھﯚنراووەنووسيندا گگيرساوەتەوە .ﯾەکەم ھﯚنرراوەی لە سا ی 1976
ھاوکاری ب وککردۆتەوە.
ە رۆژنامەی ھ
لە
دوو ساڵ لە دﯾم
 20ـەوە کورد ستانی بەج ھ شتووە و ماوەی و
ە سا ی 000
لە
مەشق
دا
لەگەڵ خ زانەکەﯾد
ڵ
ست ا يا
شان لە سا ی  2004ـەوە لە و تی ئوس
ماوەتەوە .پاش
م
نييشتەج ن و ررەگەزنامەی ئوست ا ياﯾان پ بەخشراوە.
دامی کﯚمە ەی
ست ا ی و ئەند
ستی ئينتەرنااشنا ی ئوس
خراوی ئەمن س
ەندامی ر کخ
ئە
شوری ئوست ا ياﯾە
نوووسەرانی فررەڕەگەزی باش
ی
ی ھﯚنراوەدا کاری وەرگ انی چەندﯾن ل کﯚ
ەپاڵ نووسينی
لە
ينەوەی و ژەﯾی و روووناکبيری
کيشی بە زماانی عەرەبی
جام داوە .س دﯾوانی کورردی و دﯾوان ک
و فيکری ئەنج
وەرگ اوە.
گ
ەڕتووکی
سەرەڕای ئەووەش چوار پە
ب وکردۆتەوە س
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە660 :

جەمال مﯚرتکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062822445091133
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە661 :

عەزﯾز
مال ميرزا ع
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2051823413
33125
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە662 :

مال نەبەز
جەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112609193
32498
لەداﯾکبووە.
ی سل مانی لە
 193لەشاری
لە سا ی 33سيﯚلﯚجی و فيزﯾاو
ی
ی ،فەلسەفە و
جگە لە خو ندننی ئيسالمی
لەسەرەتای خو ندنيدا جگماتماتکی خو ندووە.
م
غدا ،فيزﯾاو ماتتماتيکی
لە زانکﯚی بەغ
ەکەمی پەنجااکانی سەدەی رابردوو ،ە
لە نيوەی ﯾەخو ندووە.
خ
غداو بەسرە ووانەی گوتووەتەوە.
ی کەرکوک و ھەول رو بەغ
لە شارەکانیلە زانکﯚکانی مينوخ و
دن و پاشان ە
 1چووەتە ئەووروپا بﯚ تەواوککردنی خو ند
سا ی 1962وازی گوتنەوەی ووانەی خو ندوووە.
سی و ش ی
ی و ئ رانناس
ۆزبورگ خو ندنی ئيسالميی
نەدا لەگەڵ
ا
 1970-196لە زانکﯚی ھامببﯚرگ خو ندوﯾەتی و ھەر لەو سا
لەسا ی 67خو ندکارانی ککورد دادەمەززر نن.
ی نەتەوەﯾی خ
چەند ھاوڕ يەککی ،ﯾەک تی
چ
ستە سياسيييەکان و
 1979-197لەززانکﯚی بەرليننی ئازاد زانس
لەسا ی 70خو ندووە.
ی و ﯾاسای خ
رۆۆژنامەنووسی
سەرچاوە :فاززﯾل نەجيب  -ما پەڕی سببەی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس

525

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

مەدار
سياسەتم

جﯚری کەس:
ج

زمانەوان

جﯚری کەس:
ج

س
م ژوونووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:

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

ژمارە663 :

ی
مال نەجاڕی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1280138046
64073
 19لە شاری بﯚکان ،لە رۆۆژھە تی کورردستان لە دااﯾک بووە.
ی979-8-24 ،
جەمال نەجاڕی
ج
تی
باشوور و رۆژھە ی
ر
ە چەند دەزگااﯾەکی راگەﯾاندنی
شاعير و رۆژنامەنووسە ،لە
ش
ەی نووسەرانی ما پەڕی خﯚر
ککوردستان ،کااری رۆژنامەواانی کردووە .ئ ستا دەستە
نييوزە.
ی فەڕەنسا ددەژﯾت.
ئ ستا لە و تی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان
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شارەکان:
ش

بﯚکان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە664 :

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

ژمارە665 :
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ی
مال کەرﯾمی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3282232138
82627
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە666 :

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
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

س
رۆماننووس

ژمارە667 :

ب
ميل سائيب
جەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121512144
41692
ەدی مەال قاددری
کوڕی مەال ئەحمە
ی
چيرۆک نووسييی ناسراوی کورد ،ناوی جەميل
چ
ەرەتا
ەﯾەکی ناسراوی نناوچەکە لەداﯾک بووە ،سە
ی
ەبنەما
)ققەرداخ(ە ،لە1887/8/16لە
شەنگی
خو ندووە ،پ ش
شاری ھە ەبجە خ
ی
مينە لە
خو ندنی ئاﯾيننی لەخو ندنگگەی مەال ئام
خ
سا ی 1925دا نووسيوە،
خەوما(ی لەس
چيرۆکی )لەخ
چيرۆک نووساانی کوردە ،چ
چ
 192بوو
ەسەردەمی ش خی نەمرردا رەخنەی ززۆری لەبارودۆۆخەکە ھەبوووە ،سا ی 24
لە
گرنگی
ی
ن( ،لەسا ەکاانی بيستدا ٍرۆ کی
ی )پ شکەوتن
ەری رۆژنامەی
ەسەرنووسە
بە
نەی سل مانی بوووە ،لەسا ی
يوە ،بەر وەبەرری خەز ی
ەبواری رۆژناممەگەرﯾدا بينيو
لە
شان بووە بە سەرنووسەرری رۆژنامەی )ژﯾن( کەلەپ شدا
1949خانەنشيين کراوە ،پاش
9
 1951/10/13لەنەخﯚشخانە لەبەغدا ککﯚچی
خا ی دەری ددەکرد .رۆژی3
)پيرەم رد(ی خ
گﯚڕی )پيرەم رد( ببەخاک سپ ردراوە.
ی
ەنيشت
مامە ﯾارە لەتە
دواﯾی کردووە و لەگردی ما
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە668 :

ی
ی زەھاوی
ميل سدقی
جەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111010015
53189
ەک
ەو بەڕەچە ک
حەسەن بەگە
ەدی کوڕی ح
ی مير ئەحمە
ککوڕی محەمەدد فەﯾزی کوڕی
ن .نازناوی )زەەھاوی(ﯾان بﯚﯚﯾەبەسەردا
ی ميری بابان
ەچ تەوەسەرر بابا س مانی
ئە
ی باپيرەگەورەﯾﯾان ماوەﯾەک لەناوچەی )ززەھاو( ژﯾاوە .جەميل
ەسەن بەگی
ب اوەچونکەحە
کردووە .
ە
ندنی تەواو
غدا لەداﯾک ببووەو ھەر لەوێ خو ی
سدقی سا ی  1863لەبەغ
س
ساڵ
ەغداو س س
ەنج بووەکەکررا بەئەندامی ئەنجومەنی مەعارﯾفی بە
ھ شتا زۆر گە
رۆژنامەی
ی
ەری
داو بەبەر وەبە
ی چاپخانەی ووالﯾەتی بەغد
پااش ئەوەبوو ببەبەڕ وەبەری
)ززەورا).
ی
ف.
پااشان کرا بەئئەندامی دادگگای ئيستئناف
لەتەمەنی 25سا يدا تتووشی
ئيفليج بوو .سا ی  1896دەعوەت کرا بﯚ
ج
چەپی
ی سەخت ھاات و قاچی چ
ەخﯚشييەکی
نە
ەرو
ی ميسردا رۆۆﯾی و لەوێ للەگەڵ نووسە
ەستەمبول و ئەم بەر گەی
ئە
ھە و ستی
گەکانی ئەو و تەدا ئاشنااﯾەتی پەﯾدا کرد .لەسەر ھ
ەدﯾبەبەناوبانگ
ئە
ئەستەمبوڵ گگيروگرفتی زۆۆری ھاتەرێ و پاشان دووور خراﯾەوەبﯚ ﯾﯾەمەن و
سياسی ،لەئە
س
ەغدا.
ی لەوێ بردەەسەر و پاشاان گەڕاﯾەوەبە
ماوەی سا کی
م
ەری بەغداو
عوسمانی بوو بەنو نە
ی
دوای راگەﯾاندنی مەشروتيييەتی دەو ەتتی
ستی پ کرد
گی ﯾەکەمی جيھانی دەس
ڵ نيشتەج بوو .کەجەنگ
ەئەستەمبوڵ
لە
دنی
خو ندنەوەو نوووسين و ئەددەبيات بوو .پاش دامەزراند
گگەڕاﯾەوەبەغداو خەرﯾکی خ
ئەعيان و لەم پﯚستتەدا
ن
مەنی
 192کرا بەئەنندامی ئەنجوم
ق سا ی 25
دەو ەتی ع راق
ماﯾەوەتا خانەننشين کرا.
م
پەخشان نووس کی ل ھاتوو بووە،
ن
ی گەل بەتوواناو
ی شاعير کی
جەميل سدقی
ج
سی و
عەرەبی و فارس
سە ت کی تەوواوی بەسەر زمانەکانی ع
جگەلەزمانی کوردی ،دەس
ج
توورکيدا ھەبوووەو بەھەمووﯾﯾان شيعری ننووسيوە .لەگگەڵ ش خ رەززای تا ەبانيدا
پياوەھە کەوتووەکەببەھاوتای )ئە
ە
ی زۆری ھەﯾە ..ئەم
شەڕەشيعری
ش
ەحمەد شەوققی(
ەدی ئيمامی ئەعزەم
ەقە ەم ئەدراا سا ی  1 935لەبەغدا کﯚﯚچی دواﯾی ککردو لەمەرقە
لە
کراوی بﯚ بەج
خﯚی پانزەبەررھەمی چاپک
شبوو لەپاش خ
ەخاک سپ رددرا .خوال خﯚش
بە
ھ شتووﯾن.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر
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جﯚری کەس:
ج

ھﯚزانەوان
ن

ژمارە669 :

ميلە چووپاانی
جەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22416450219728
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە670 :

گيز جاندارر
جەنگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0225085906
61399
جانی
سەرۆکی بزوووتنەوەی گەنج
سا ی )((1948ە ،لەسا ی )(1968دا ،س
ەداﯾکبووی س
لە
سا ی
دوای دەرچوونی للە کﯚل ژ لەس
ستە سياسيييەکان .ی
ە کﯚل ژی زانس
چەپ ەو بووە لە
چ
م لەھەمان کﯚﯚل ژدا وانەب ژ ببووە ،لەھەماان سا دا تورککيای
 (1970بﯚ ماووەﯾەکی کەم
)0
بەرەنگارﯾی فەلەستينيييەوە کردووەەو
ی
ەج ھ شتووەو پەﯾوەندﯾی بە بزووتنەوەەی
بە
پەنابەری
ی
ەبووە ،دواتر ووەک
ی توندوتﯚ ی للەگەڵ ﯾاسر عەرەفاتدا ھە
ەﯾوەندﯾيەکی
پە
سا ی )(1974دا،
ستووﯾەتييەوەە بﯚ جن ف و پپارﯾس و ستﯚﯚکھﯚ م .لەس
سياسی گواس
س
ھورﯾيەت،
لەوانە :وەتەن ،جمھ
:
ی لەچەند رۆژنامەﯾەکدا کردووە،
گگەڕاوەتەوە بﯚ تورکياو کاری
ەت ،سەباح .لەن وان سا نی )(1993 -1991دا ،وەک راو ژکاری
ککﯚنش ،حورﯾيە
(20دا ،لە
لە )000-1999
تااﯾبەتيی سەررۆکی پ شووتری تورکيا ،تتﯚرگوت ئﯚزال دامەزراوە .ە
شنتﯚن کاری ککردووە ،حا ی حازر بە ک
سەنتەری تو ژژﯾنەوەی ئەممرﯾکی لە واش
س
ﯾەک ک لە
ەقە ەم
گگرنگترﯾن شاررەزاﯾانی سترراتيژﯾی کاروبااری ناوچەی خﯚرھە تی ناوەڕاست لە
ئەمرﯾکی و گەورە
ی
يی لەگەڵ ناووەندەکانی ب ﯾاری
دەدر ت و پەﯾووەندﯾی نزﯾکيی
ھاوڕێ
دۆزی کوردو لە ھ
ی
رۆۆژنامەکانی ئئەمرﯾکادا ھە ﯾە .جاندار ﯾەک کە لە پشتتيوانانی
ەبانی و بارزا نييە.
نززﯾکەکانی تا ە
531

سەرچاوە :عەدالەت عەبدو

 -ما پەڕی وا پر س

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

(دۆست(ی کورد

ژمارە671 :

جەھانگير غەفاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112313552273840
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە672 :

جەواد جەعفەر عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471310
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

532

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە673 :

جەواد خانی گەڕوس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012285611154
کوری ئە حمە دخانی گە رووس لە سا ی 1252ی کﯚچی لە بيجار لە داﯾک بووە وە ھە رلە بيجار خە
رﯾکی ف ر بوون وە ر گە رتنی عيلم وعولوم و دە رس بووه .پاش ماوە ک رو ئە کات گران و سە فر ،لە
گە ڵ زۆربە ی عولە ماو شاعيرانی کورد دﯾدارو چاو پ کە وتنی بووە و ماوە کيش لە کرماشان ماوە تە
وە و دوای فە وتی باوکی ئە گە ر تە وە ناوچە ی گە رووس.
ناو براو لە سا ی 1315ی کﯚچی ما ئاواﯾی لە ژﯾان ئە کات
سە رچاوە  :داﯾرە المعارف کردی "مامﯚستابﯚرە کە ﯾی"
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە674 :

جەودەت ئيسماعيل لوتفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112708093973971
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە675 :

وھەر کرمانج
جەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0226135118
83738
نوووسەر
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ژمارە676 :

ک ب باس
چاالک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1232251313
32994
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە677 :

ل محەمەد
چرۆ ئيسماعيل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2082204027
74246
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە678 :

ی
داود عەلی
چميااء تﯚفيق د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71231
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری
ی کەس :رۆژناامەنووس

ژمارە679 :

چنارر ناميق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02510064310227
نووسەر و ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە680 :

م
چنورر ئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3212035309
93073
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس:

سەر
نووس

مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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ستان
شووری کوردس
باش

و ت:

ژمارە681 :

ی
چنورر سەعيدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611129
ج
کەرەج
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە682 :

د
چنورر محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4171931345
56722
جە ﯾادۆ و نيشاندای
ساالنا دوور ە
جوانە کە تا س
ککەس نە چا کنناچە فﯚتﯚگراففەرە ھەرە ج
مەشﯚوە.
م
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری
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جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی

ژمارە683 :

ور ناميق
چنوو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120912283
33598
سا ی  1971لەداﯾکبووە.
س
ی:
ەرھەمەکانی
بە
ەنگ.
شکاوەکانی جە
1..مەرکانە ش
ی.
دی
ی خەوم ل
2..ئ واران بﯚنی
َ
شت.
3..تەﯾمان کم للە گوڵ ج ھ ش
ق.
4..ل وی مەراق
کھاتووە.
ە
نﯚﭬل ت پ
ە لە چوار ل
جگە لە دارتوووە تەنياکە کە
ج
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە684 :

ەن
س حەسە
چواس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3060941088
80353
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە685 :

حمد
ەد جەواد ح
ی ئەسعە
چﯚلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71211
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە686 :

وف
مان مەعرو
مان عوسم
چﯚما
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7110039026
67631
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە687 :

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

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ژمارە688 :

مازی
چيا م
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6011357078
83042
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە689 :

چيا ننوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7092211287
71919
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە690 :

چيا ﯾﯾاسين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0315150618
83934
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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

ژمارە691 :

وف
حەمەد اميين مەعرو
چيا ﯾﯾاسين مح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71286
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە692 :

ف
ەن شەرﯾف
چيمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02511291110231
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نوووسەر
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە693 :

ی
ەن عەلی
چيمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8111100386
60655
دەﯾە
سا ی  1986لەھەول ر لە داﯾکبووە ،پەﯾﯾامن ری تەلەففزﯾﯚنی سپ د
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە694 :

شەبەق
ح .ش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0904212533
39356
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بەری
ی
19ی زاﯾنی للە دەور و
بە ژانوﯾەی 961
134ی ھەتاووی بەرابەر ە
ە ر بەندان 40
لە
الکی
مەﯾدانی چاال
سەرتای شﯚﯚرشی  1357ھاتوەتە ناو م
مەھاباد لە داﯾﯾک بووە .لە س
م
ەدەبی.
سياسی و ئە
س
ەم"" ،لە
ی و شﯚرشە و تا ئ ستا  3کت بی بە ناووەکانی "قە ە
شاعيری بەرەەی بەرەنگاری
ش
بوونەوە.
ە
ی ﯾادی ھاور ييەتی" چاپ و بالو
چاونەبين و بيننا" و "شنەی
چ
مە و گﯚﭬارەکاانی
سی ح .شەببەق لە رۆژنام
دەﯾان بابەتی ھونەری ،ئەددەبی و سياس
چيرۆک و کت ببی لە فارسيييەوە
ەندﯾن کورتە چ
ککوردستان دا ب و بوونەوە .شەبەق چە
ەفتی"،
ناوی "مامەی نە
دﯾن کورتە چيررۆکی بە ی
ھ ناوەتە سەرر کوردی و خﯚﯚﯾشی چەند
ک"" ،تﯚ کﯚمﯚﯚنيستی" و  ....ب و کردوەتتەوە. .
"بەسەرھاتی بيرھە کەن ک
نوروﯾج
ج
کلتوری لە ﯾەک ک للە زانکﯚکانی و تی
ی
سا ی  2010ليسانسی ززمان و
س
وەرگرتووە.
کەرساز و
نەقاش( ،پەﯾک
سييە ،شاعير ،و نەک ش )نە
شەبەق چاالکک کی سياس
ش
ھە تی کوردستانە.
نوووسەر کی نناسراوی رۆژھ
: Hsha baq@yahoo
ەﯾوەندیo.no
پە
ی( بﯚ
ق( سەبارەت بە )ژﯾان و ککارنامەی خﯚی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )ح .شەبەق
س
2012-09-19
ککوردﯾپ دﯾا لە 9
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

مەھاباد

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە695 :

ی
ەم منبەری
حاتە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2011
1050616363
39152
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نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە696 :

دەروﯾش ئئەرەدنی
ی عەبدولل ەحمان د
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21913415413003
دوماھی ئيناﯾە،
ی
گوندی ب
ی
ل ساال 1953ز ،ل گوندێ ئە رەەدنا ژ داﯾک بووﯾە و خواندنا خوﯾا سە رە تای ل
گە ھيتە ر زﯾن ﯾە کتی
ھی ئيناﯾە ل ساال  1972زز ،ل باژ رێ ققەالدزێ،د ە
وﯾا ناﭬﭬنجی ل دھوک ب دوماھ
شتی
عبدالمھيمن بارزانی و پش
ن
رگە د گەل ھ زا
قوتابياانی کوردستاان و ل ساال  1973ز ،دبيتتە پ شمە ە
1ز ،ئاوارەی ئييران دبيت و ل ئوردﯾگای جەھرەم ئە سفە ھان ئااکنجی دبيت و ل
سا ساال 1975
نەکس
ستان پ ک د ھينيت ل ئئاوارەﯾ  ،و ل ناﭬبە را
کەتيا الو ن ددﯾمکراتا کوردس
1979ز ،ئ کە مين شانا ئيک
ساال 9
تە
ساال  1986و د کونفرانس ئابدا دھ ە
ن پلە بو دھ تە دان و ل س
 19ز ،چە ندﯾن
سال ن 986– 1980
سال دا دھ تە کوردستان ودبيتە
ل
وھە ر د وێ
ن و الوان ە
ھەلبژژاردن ب ئەندامی سکرتارﯾﯾيەتا قوتابيان
ە ندﯾن شە ررا د کەت ول ساال  1991د ھ تە ھەلبژاردن وەک بە رپرس
شدارﯾ د چە
مە رگە و بە ش
پ شمە
الوان و ل سا ال  1996جارەەکا دی دبيتە پ شمە رگە فە رماندەﯾا لليوا ل
سليمانی ﯾ قوتابيان و ال
لقی س
رەکی ل کەپک حە مە
ی
بﯚ دھ تە دان ،ود شە
ەنەدﯾا سوپا ﯚ
ی پال فە رمە
ە دان  0پاشی
ی نەە بو تيتە
سوپای
شە
مان د وارێ روش
ھ تە شە ھيد کرن شە ھييدێ قارە ن
 2ل سەر  .1996/8/26دھ
ی ل شەﭬا 25
ئاغای
چەندﯾن ناميلکە
ن
نبيرﯾ دا دەستە ک بلند ھە بو و ب دەھا ن بابەت ل رووژناما بەالڤ کرﯾن و ھەرووەسا
رێ سپيلک ل
کرﯾە مينا شە ێ
ە ھيدێ قارەمان بەشدار ی د گەلەک شەرا دا ە
ژی چااپ کرﯾنە شە
دی
ن و کەپکی و سەفينی و گەلەک ن ی
سان شە رێ دوال باليسان
 1974ز’ و دﯾس
ساال4
سەبارەت بە )حاجی عەبدول ەحم
ت
ەالﯾەن )روژھاات(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
مان
ش ئەرەدنی(( لە22: 13:37 2010-12-18 :
دەروﯾش
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

545

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

قووربانيی شەڕی ناوخﯚ

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە697 :

ی قادری کﯚﯾی
حاجی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111816012
24370
مەال ئەحمەدی گەورەﯾه.
حی کوڕی ال
کوڕی مەال سا ح
ی
حمەدی
حاجی قادر کووڕی مەال ئەح
ح
نااوی داﯾکی ففات )فاتيمە(( بووه .لە ن وەندی و ژە و رۆشنبيری ککوردﯾدا ئەوە بباوە
ناوی قادر
ەکردووه ،ی
نکە حەجی نە
جی نييه ،چونک
ی چوونە حەج
ی" پ شناوی
وشەی "حاجی
حاجييان لە داﯾکبووە لەبەر ئەوە للە مندا ييەوە
ن
ﯾاا عەبدولقادر بووە و لە ماننگی
ەحاجی قادر ناوبانگی دەررکردووه.
بە
کەوتﯚتە
ە
کبووه ،ئەم ئاوواﯾييە
ەرەج لە داﯾکب
حاجی لە سا ی  1816لە گوندی گﯚڕقە
ح
مەال ەی دۆ ی مﯚردان.
شو نەواری گﯚم
خوارووی رۆژئاوای شاری ککﯚﯾە نزﯾک ش
خ
تەمەنی حەوت سا يدا فات ی داﯾﯾکی
ی
داڵ بووە کە بباوکی مردووه .لە
حاجی زۆر مند
ح
دا ی
کوڕی تاقانە بەمند
ی
نااوﯾەتی بەرخوو ندن .لە نەررﯾتی ناو کورددەواری ئەوە باو بووە
حاجی
دنی بەراﯾی ح
بەرخو ندن .خو ند
خو
بااوکی کﯚچی دواﯾی کردب داﯾکی دەﯾﯾخستە
دوای دوو
مەدی ئﯚمەر گونبەتی بوووه .ئەمە خا ﯚﯚزاری حاجی بوو .لە ی
الی مەال ئەحم
ال
جﯚرە ب کەس ددەم ن تەوە و مەال
ە
چی دواﯾی دەەکا .بەم
ساڵ فات ی دااﯾکيشی کﯚچ
س
ەحمەد بەخ ووی دەکا.
ئە
ی
يەتی لە کﯚﯾە بووهه .لە
قﯚناغی فەق ی
ی
شتﯚتە
حوجرە تا گەﯾش
ە خو ندنی ح
لە
ھاوﯾنی سا ی
دن روو لە گوندی
 1853لەگەڵ مەال عەبدو ی جەلی زادە وەک فەق ي ک بﯚ خو ند
3
حەمەدی
بەفەق ی مەال مح
ق
دووکيان دەبن
ن
ەکاﯾەتی دەکاا .ھەر
ش خ وەتمان للە ناوچە با ە
جەلی زادە جيا ددەب تەوە
لی
حاجی لە مەال عەبدو ی
ی
ککاک عەبدو  .لە دوای ماووەﯾ ک
شنﯚ دەکەو تە رێ ،بﯚ
مەھاباد( و ش
و بەتەنيا بەرەو شارەکانی سەردەشت و ساب غ )م
ندنی حوجرە
ش حەو ساڵ للەم شارانەدا دەم ن تەوە تتا پ ۆگرامەکاننی خو ی
ماوەی شەش
م
18
لە سا ی 862
زمانی عەرەبی .ە
ی
سالم و
ی ئاﯾينی ئيس
ەواو دەکا لە زانستييەکانی
تە
ەڕاوەتەوە
با ەکاﯾەتی گە
بەڕ گای دەشتتی الجان و ا
مﯚ ەتی دوازدەە زانستی وەەرگرتووە و ەڕ
م
ککﯚﯾه.
مەالﯾەتی
ھيچ جﯚرێ بﯚﯚی نەکراوە م
ەبەر ئەوە بەھ
ژﯾﯾانی حاجی لە کﯚﯾە ئاساان نەبووه ،لە
مەالﯾەتی ب  ،ھەروەەھا ب ئﯚقرەەﯾی
ی
شەی
خەرﯾکی پيشە
ەﯾوﯾستووە خ
کا ،ﯾا خﯚی نە
بک
خﯚی نەخاتە
ەھ ن و ی
ی تاﯾبەتی خﯚﯚی کردووە و بووە بەھﯚی ئەوەی ژن نە
ککاری لە ژﯾانی
وکردنی ماڵ و منداڵ نەب .
ی
ی بەخ
نااو داوی خ زاننی و تووشی
سەرەوەی کﯚمە ی کﯚﯚﯾە بنەما ەکانی
ی
ارەبەدەستانی
ی
ی بەئاغا و کا
پ وەندی حاجی
ەفووری و مەالکان
شاعير( ھەروەھا غە
(
ەر  -ئەمين ئاغای
حەو زی )بەتاﯾبەتی ئەختە
ح
546

باش بوو ،بە م ئەمە نەﯾتوانيوە لە تير و توانجی سيست می دەرەبەگی و بزووتنەوەی
دەرو شيزم کە ھەميشە لە خزمەتی دەسە تی سو تانی عوسمانی بوون رزگاری
بب  .ل رەدا ش خ نەبی ماوﯾلی رۆ ی گرنگی بووە لە بەربەرەکانی کردنی حاجی و
و ئاوارەی و تان ب  .ئەم ش خ نەبی
تەنگەتاوکردنی تا پلەﯾ ک و ت بەج ب
ماوﯾلييە مەالﯾ کی باش بووه ،لە رواندز خو ندووﯾەتی و لەوێ ژﯾاوه .ش خی تەرﯾقەتی
نەقشبەندی بووه ،ما ی لە کﯚﯾە بووه ،ئامادە بووە ھەرچی خراپە ھەﯾە بيکا بﯚ
بەرژەوەندی خﯚی و دابينکردنی و ت .ب گومان ھە و ستی کەس کی وا بەرامبەر
بەبليمەت و راستگﯚ و زﯾرەک و نيشتيمانپەروەر لەخﯚبردووﯾ کی وەکو حاجی لە کاری
خراپە بەوالوە بەرامبەری ھيچی دﯾکە ناب .
حاجی سەری خﯚی ھە دەگرێ و روو دەکاتە و تی ئاوارەﯾی ،لە ئەنجامدا لە
ئەستەمووڵ دەنيش تەوه .وەکو نالی لەو شارە گەورەﯾەدا گوم ناب  .لە کوردی
د سﯚزی ھاوڕەگەزی خﯚی دەگەڕێ ،ھەند کيان دەدۆز تەوه ،دﯾارترﯾنی ئەو کوردانە
چەندان ک لە ئەندامانی بنەما ەی بەدرخان پاشا دەبن.
حاجی لە ئەستەمووڵ وەکو جووتيار کی دواکەوتووی نيوەی دووەمی سەدەی
نﯚزدەمی کوردستان ناکەو تە روو ،ھەروەھا وەکو کﯚلکە مەالﯾ کی مردووشﯚر نابينرێ،
بە کو وەک رۆشنبير کی شارەزا و ھوشيار و دڵ و دەروون پ لە ھ زی پ شکەوتن و
شﯚڕشی خﯚی دەنواند .لەبەر ئەوە کﯚمە ی تازەپ شکەوتوو لە چاو کﯚمە ە
دواکەوتووەکەی خﯚی زﯾاتر ر ی بﯚ خﯚش دەکرد شتی نوێ ف ر بب  .نزﯾکی
ئەستەمووڵ لە ئەوروپا ر گەی بﯚ حاجی خﯚش کرد بينينی بەرامبەر بەئەوروپا فراوانتر
ب  .ئﯚتﯚمﯚبيل و شەمەندەفەری لەو و تەدا چاو پ کەوت .لە نزﯾکەوە رۆژنامە و
کﯚوارەکانی و تی عوسمانی دەخو ندەوه.
بناغەی بوونی حاجی بەڕۆشنبير و زانای ھاوچەرخ و رامياری و ستراتيجی و دانا لە
کﯚﯾە دەستی پ کرد ،لە کوردستانەوە ئەم بيروڕا نو يانە لە ال دروست بووبوون بە م لە
و تی عوسمانی لەم الﯾەنەوە گەل شتی نوێ ف ر بوو .حاجی کە پشتی لە و تی
خﯚی کرد تەنيا شاعير نەبوو ،ھە گری بيروباوەڕی نو ی دەرەوەی دوازدە زانستەکەی
ئاﯾينی ئيسالم و زمانی عەرەبی بوو ،کﯚمە ی نوێ ﯾارﯾدەی دا ئاسﯚی بيروڕای
مرۆﭬاﯾەتی و نەتەواﯾەتی زﯾاتر فراوان بب رۆژگارانی ماوەی ژﯾانی حاجی لە و تی
عوسمانی زۆر ئاشکرا نييه ،راستە ئ مە دەزانين پ وەندی بەبەدرخانييەکانەوە ھەبوو،
بە م لەو سەردەمەدا ئەندامانی بنەما ەی بەدرخانييان ،خﯚﯾان دەستبەسەر بوون
چاوای خەفيە و سيخوڕی و ت بەدواﯾانەوە بوون ،لە ھەموو ھەر مەکانی کوردستانی
گەورە ب و بووبوونەوە ھەروەھا لە ئەستەمووڵ و شارەکانی سورﯾا و قاھيرەی ميسر
و ج گەی دﯾکە دەبينران ،زﯾاد لەسەر ئەمە لە مە بەندی خﯚشيان جزﯾری بﯚتان
دەژﯾان ،جا ئ مە ئەوە دەزانين زۆربەی ژﯾانی ئەو و تەی حاجی لەگەڵ ئەواندا لە
ئەستەمووڵ بوو ،بە م رەنگە لە ج گەی دﯾکەش لەگە ياندا ژﯾا ب  ،ج ی وەکو
جزﯾری بﯚتان.
سەرچاوەی ھەرە گرنگ بﯚ روونکردنەوەی ژﯾانی حاجی ھﯚنراوەکانی خﯚﯾەتی ،چونکە
تەنيا ھﯚنراوەی د داری نەوتووە بە کو چﯚتە ناو ناخی ژﯾانی کﯚمە ﯾەتی
نەتەوەکەﯾەوه ،ب گومان ئەم جﯚرە ھﯚنراوانە زانياری زۆر بەدەستەوە دەدەن ،لەبەر
ئەوە پ وﯾستە باﯾەخ بەم جﯚرە بەرھەمەی شاعير بدرێ.
ھەرچﯚنی ب لە دوای تەمەن کی در ژ زۆربەی بﯚ خﯚی نالەباری بوو ،بﯚ نەتەوەی
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بەختيار بوو لە ئەستەمووڵ لە سا ی  1897کﯚچی دواﯾيکرد .وا باوە لە ئەستەمووڵ
ن ژراوه ،بە م گﯚڕی پيرۆزی دﯾار نييه.
رۆژنامەی "کوردستان"ی قاھيرە لە ژمارە سييەمی 20ی ماﯾسی  1898بەھﯚی
ت پەڕبوونی سا ک بەسەر کﯚچی دواﯾی حاجی ھەوا ی مردنی ب وکردبووەوه.
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە698 :

حاجی مەال ئەحمەدی نﯚدشی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215115528683
ناوی ئەحمەدی کوڕی عەبدول ەحمانەو لەدنيای ئەدەبدا بە )فانی( ناسراوە .سا ی  1807لەگوندی
)نﯚدشە( لەداﯾک بووەو بەمندا ی الی باوکی دەستی داوەتە خو ندن ،ھەر ئەو سەردەمە قورئانی
پيرۆز و سەرچاوە فارسييەکانی تەواو کردووەو بﯚ پەﯾدا کردنی شارەزاﯾی زﯾاتر زوربەی ناوچەکانی
کوردستان گەڕاوە،لەرواندز ئيجازەی مەالﯾەتی وەرگرتووە و ماوەﯾەکی زۆر لەسل مانی و سنە ژﯾاوە.
حاجی مەال ئەحمەد لەبواری مەسەلە ئاﯾينييەکاندا ﯾەک ک بووە لە مامﯚستا ھەرە بەناوبانگەکانی
سەردەمی خﯚی و لەم بارەﯾەوە مەولەوی شاعير بەسەرچاوەﯾەکی گەورەی لەقە ەم داوە .مەال
ئەحمەدی فانی گەل مامﯚستای پاﯾەبەرزی پ گەﯾاندووەوچەند بەرھەم کی گرانبەھاشی بەھەردوو
زمانی عەرەبی و فارسی بﯚ بەج ھ شتووﯾن .ئەم زانا بەناوبانگە لەبواری شيعر و ئەدەبيشدا
شيعری بەرزی نووسيوە .فانی شاعير،
دەست کی با ی ھەبووە .بەزمانی کوردی و فارسی کﯚمە
سا نی دواﯾی تەمەنی خﯚی لەگوندی )نﯚدشە( بەر نماﯾی کردنی خە ک و بەدەرس وتنەوە بردۆتە
سەر ،سا ی  1881کﯚچی دواﯾی کرد.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

ژمارە699 :

حاجی مەال عەبدو

ی کﯚﯾی

http://www.kurdipedia.org/?q=2012120618393674213
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە700 :

حارسی بەدليسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020614413775622
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

بەدليس

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە701 :

حامد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112917185211093
سەرنووسەری گﯚﭬاری چاوگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە702 :

حاميد درودی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108114838115
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ەواری شاری کاميياران
ی
چەی ب
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
شخانەکەگواس
دەستی بەکار کرد ،تاکو نەخﯚش
ی
شەدا
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
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە703 :

ی زەرزا
حامييد رەشيدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6060748092
20396
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە704 :

جی
سام بەرزنج
حسا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2061026587
75611
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆماننووس

ژمارە705 :

س ن ئيسمااعيل خان دەلﯚ
حس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0402170557
74090
ەی کفری .
196شارۆچکە
ەداﯾکبووی 66
لە
ەشی ميکانييکی تەواو کرردووە .
 198پەﯾمانگا ی تەکنيکی کەرکووک ،بە
+لە سا ی 89
بەشی م ژووی تەواو
ی
حەدﯾن
 200کﯚليجی ئەدەبياتی زاانکﯚی سە ح
+لەسا ی 06
ککردووە .
وەرگرتووە.
ە
ی ماستەری لە م ژووی نووێ
 200ب وانامەی
+لەسا ی 09
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

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە706 :

ن
س ن بەفرﯾن
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3071440272
24857
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزاننەوان

کەس:
جﯚری کە

مەرگەی د رﯾﯾن
پ شم

ژمارە707 :

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

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە708 :

ی
س ن حس نی
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3062144303
31163
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سەری لﭭينی زانستی
سەرنووس
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
بەت
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

شارەکان:

سەققز

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە709 :

ش
س ن حەبەش
حس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0220113423
33546
نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری

ژمارە710 :

ی
س ن خەليقی
حس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0103231940
03070
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...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە711 :

س ن عارف
حس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11211100312646
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

کەس:
جﯚری کە

رۆمانننووس

ژمارە712 :

س ن عومەرر
حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4241400475
56849
ەر
نووسە
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە713 :

حس ن لەتيف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112718125610906
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە714 :

حس ن مەحمود مسگفی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371236
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە715 :

س ن نازم
حس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81215144519749
سەر کی بەناووبانگ و
ئەدﯾب و نووس
ەگ کە م ژووونووس و رۆژناامەنووس و ئە
حس ن نازم بە
ح
ئەحمەدی باش
ی
ستا
کوڕی عەبدولفەتتاح کوڕی وەس
ی
سﯚز بوو،
مرۆﭬ کی کورددپەروەر و د س
م
شاری سل ماانی
خەﯾات بوو ،بررازای )ئەمين موفتی( شاعير بوو ،سا ی  1870لەش
خ
دی
خواجە ئەفەند
سا يدا الی خ
ەنی شەش س
ەگەر◌ِ ەکی گگﯚﯾژە لەداﯾک بووە،لەتەمە
لە ٍ
ە ،پاشان
ەڕ وەبەری ناحيەی مەرگە
شوباتی  1921دا کراوە بە بە
خو ندن .لەشو
خراوەتە بەر خ
خ
شاری
 1923کەلەش
گگو زراوەتەوە ببﯚ )ماوەت( و بووەتە بەڕ وەەبەری ناحيە ،لە 3 /9 /20
ھەتا دوا ژمارەەی
ل( دەرکرا ،لەژمارە 15وە ھ
دی ئيستقالل
سل مانی رۆژننامەی )ئوم د
س
سا ی
بەڕ وەبەری بووو .لەکﯚتاﯾی س
ککە)ژمارە (25ببوو حس ن ناززم بەگ سەررنووسەرو ڕ
دەمەی لە مانگی ئاﯾاری
ی
 1929دا بووە سەرنووسەرری رۆژنامەی )ژﯾان( ھەتاککو ئەو
9
ی کرد.
سا ی  1932کﯚچی دواﯾی
س
چار
ی سا ح ب چ
سەرچاوەی و نە :ئەرشيفی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

س
م ژوونووس

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە716 :
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حسەﯾن نەجمەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021116112375742
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە717 :

حوس ن بەخشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082914082660801
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە718 :

حوس ن حوزنی موکرﯾانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118151709350
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ی ل ھاتووی ککورد ناوی تەوواوی "سەﯾد حوس نی کووڕی
م ژوونووس و رۆژنامەگەرﯾی
مەھاباد
سا ی 1893دا لەشاری م
ماعيل"ەو لەس
ی ش خ ئيسم
للەتيفی کوڕی
سەﯾد عەبدولل
س
مەتی ل بەددی
ەوەنيشانەی بەھرەو بليم
ھەر لەمندا ييە
ھە ھ ناوەو ھ
چاوی ژﯾانی ھ
چ
ککراوەو سەودای کورد پەرو ەرﯾی بووه.
شتووەڕووی
س و کاری خﯚﯚی و مەھاباددی بەج ھ ش
ەتەمەنی  12سا يدا کەس
لە
ئەفغانی ھەموو کوردستان و
ی
سا يش بەبەررگی
ەرﯾﭭان و  12س
ەو تەور ز و ﯾە
ککردۆتەمەراغە
کەس
ەکەمين س
ژووی کورد و تﯚماارکردنی و ﯾە
ی
ەوەی م
ھەندەران گەڕڕاوەبﯚ کﯚکردنە
ھ
کورد بەزمانی کووردی.
د
بەنووسينی م ژووی
ی
بوووەباﯾەخی تااﯾبەتی داب
ەگەرﯾی،
حوزنی لەھەمموو چەشنەززانيارﯾيەک دەدداو ،لەم ژوو ،و ژه ،رۆژنامە
ح
ەدەبينين
دن لەدار .بﯚﯾە
خﯚشنووسی و ک شەی و نەھە کەند
ی
مﯚرھە کەنی ،،و نەگری و
م
گگەل ک بەرھەمی و ژەی و م ژووﯾی دانناوەو چاپی کرردوون و تا خﯚﯚی لەژﯾاندا
ەرتووکی بەنررخی چاپکردووەکەزۆربەﯾان
 194ھەژدە پە
 1925تاکو 47
بوووەلەن وانی 5
ھەﯾه.
ه
زانياری خﯚﯾان
ی
ەخی
ی کورد و کورردستان و باﯾە
ەسەر م ژووی
لە
س بووەچاپخاانەی بﯚ بەرژەەوەندی ن
ەناو کورد دا ﯾﯾەکەمين کەس
لە
زمان و م ژووی و و ژەی
"حە ەب"ی داناوەو لەدواﯾی دا
سا ی 1915دا لەشاری ە
ککوردی دامەزرراندووەو لەس
رەواندزی داناوەو
ی
شوور و لەشااری
ەسا ی 1925دا گواستووﯾﯾەتييەو بﯚ کووردستانی باش
لە
ەدا 24
"زاری کرمانجی" پ چاپکردووەو لەو ماوەﯾە
ی
ەسا نی 1932-1926دا گگﯚﭬاری
لە
ی ل ب وکرد ۆتەوەو لەسا نی  1935و 1936شدا للەشاری ھەوول ر
مارەی پتەوی
ژم
-1943
1
سا نی
ەفا گﯚﭬاری روووناکی دەرچووواندووەو لەس
ەگەڵ پار زەر ش خ مستە
لە
ی )دەنگی گ تی تازە(ی ببەھاوکارﯾکردنی لەگەڵ
1947ﯾشدا گﯚﯚﭬارو رۆژنامەی
7
حەسەنی ش خ حەمە
ی
یو
مامﯚستاﯾان تﯚﯚفيق وەھبی
م
ەمارف لەشارری بەغدای پپاﯾتەختی
دەقی و ژەی فوللکلﯚری
ی
ئ راق دەرچوواندووەو گەل ک و تاری م ژووی و کﯚمە ﯾەتی و
زۆری زمان و
ککوردی لەو گﯚﯚﭬار و رۆژنامە ﯾەدا ب وکردۆۆتەوەو دوای گگەﯾاندنی خززمەت کی ی
سا ی 1947دا لەبەغدا
ککلتوور و م ژوووی کورد و رۆژژنامەگەرﯾی لەڕۆژی 20ی ئەﯾلوولی س
ﯚڕستانی ئيماان
ھەول ر و لەگﯚڕ
ککﯚچی دواﯾی کردووەو تەرممەکەی ھاتﯚتەوەشاری ھ
محەمەد بەڕ ز کی زۆرەوەنن ژراوه.
م
ئەمانەن:
ن
سەر م ژووی کوردی نوسييونی
ھەند ک لەو پپەرتوکانەی ککەحوزنی لەس
ھ
م رگەﯾد نھارستان
خونچەی بەھپ شکەوتنئاوڕ کی پاششەوه
ميرانی سﯚررانکوردستانی موکورﯾانە کەوتی د رﯾﯾکی
بەکورتی ھەەد رﯾکی کورردستانی موککوری
الپەڕەﯾەک لەناودارانی کووردنام لکەی ھ ژا خزمەتی زۆرری و ژەو
رۆژنامەو بەگەل ک م
و
حوزنی گەل ک روپەڕی گﯚﭬﭬار و
ح
م ژووی کورد ککردوه.
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

س
م ژوونووس

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

مەھاباد

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە719 :

س ن ش رببەگی
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6040947156
60188
چاالکييەکانی لە
ی
خانەنشينە .چ
شاری بﯚکان خ
مامﯚستای قووتابخانە بووە و ئ ستا لە ش
م
ن و رەخنەی ئەدەبيداﯾە .
بوواری کورتەچييرۆک و رۆمان
ڕۆۆمانەک :شارربەدەر
دۆنادۆن
ن
مشکەکانی رۆح،
ی
نە،
چيرۆکەکانی :دەچمە سەرر نا ەشک ،
چ
ەﯾان نووسراووەی ئەحمەددی
عات و  22دەققيقەی بەرەبە
ی :س سەع
وەرگ اوەکانی
ننەوە )کورتەچيرۆککی مندا ن( ،چيرۆکی نووێ
ە
شاملوو ،داﯾە باوە چيرۆکم بﯚ بخو
ش
چيرۆکی فارسی ،تتيﯚری رۆمان
ی
ئيينسانی ر باززی نوێ ،چرﯾﯾکەی
سەر خﯚی
سەربورد ک بە وتەی نووس
س
ەی
ژﯾانم وەک تەختە
م
کﯚمە ﯾەتی بم و تەواوی
ە
ە ن وچاوانم نوووسرابوو :مررۆﭬ کی
لە
خﯚمەوە نەبينم.
ە
حەجمين و حەسانەووە بە
ن
سەرئاو ھەر للە ھە چوون و داچووندا ب و
س
ران و راپەڕﯾنی جەماوەری ئ رانی دژ
کردنی نەفتی ئ ن
ی
ەوەﯾی
 1خولی نەتە
سا نی 1950
س
رۆژھە ت بە سا ی
ە
ستانی
ە شا بوو ،ئەم ھە و زەەناﯾە لە کوردس
بە
ئاغاوات
ت
ەت و جووتبەندە )فەلالح( دژ بە
چاالکيی رەعيە
تەکان" ﯾان چا
"گﯚپا بەدەستە
سا نی
م .رەنگە لە س
سا ی  1953در ژەی دەب  .من لە 52دا لە داﯾکبووم
نااسراوە و تا س
حەتمەن
ەتی چييه؟ ح
سيبا :ئەم شارری بﯚکانە بابە
س کيان پرس
دەﯾەی پەنجاددا لە ھەر کەس
ﯾەتييه!
ه
کاری سياسی و کﯚمە
سياسەتگ ان و ی
تگ
وە می دەداوه :بﯚکان شارری
سينی
چاالکيی نووس
سەوباس و چ
ن خوا داﯾناوە بﯚ کاری فەرھەنگی و قس
ە م نا ،بﯚکان
بە
ی .ئەوە نييە ئئەحمەدی کﯚﯚر،
ک و وتار و گووتاری فيکری و فەرھەنگی
شيعر و چيرۆک
ش
ەمەد نووری ،حەقيقی ،راوچی ،سوارەەی
تا ھەژار ،محە
جی ،مامﯚستا
حەسەن قز ج
ح
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ئ لخانيزاده ،ميسباحدﯾوانی ئەدەب و ...ھەنووکەش زﯾاتر لە سەد کەس چاالکيی
شيعر و چيرۆک...ن لەم شارەدا.
ھەﭬا نی ھاوتەمەنی من ھەر لە پﯚلی س و چواری سەرەتاﯾيەوە دەستمان کرد
بە کت بک ﯾن و خو ندنەوه ،سەليم جەوھەری ،ش رۆﯾه ،ئەمير ھەمزه ،چوار دەرو ش،
لەﯾل و مەجنوون ،رۆستەمنامە و ...ئەم کت بانەمان دەک ی و دەمانخو ندنەوە و
دەمانگﯚڕﯾنەوه .تاموچ ژی خﯚﯾان ھەبوو ،شيرﯾن بوون ،ب سەی متا ﯾان لە ئ مەدا
دەگەشاندەوه ،خودا وەکيل ئەو پﯚلە ھاوە نەی لە پﯚل کدا بووﯾن و لە قوتابخانەﯾەکدا
بووﯾن و ئەم خو ندنەوانەمان ھەبوو ،لە دەرس و وانەکانيشدا باش بووﯾن ،ھەر چووﯾنە
ناوەندی ،ف ری ک ﯾن و خو ندنەوەی گﯚﭬارﯾش بووﯾن .لە راستيدا جياوازﯾيەک کەوتە
ن وان ئەم چەند ھەﭬا ە و ھاوتەمەنەکانمانەوه ،ئ مە بووﯾنە رموودەی کت ب خو ندنەوە
و ئەوان ﯾان با ب م زۆربەی ھەرەزۆر و لە سەدای 90ی مندا نی شارەکە ھەر بە پ ی
دابونەرﯾت مەڕمەڕ ن و جگ ن و شەڕەسەگ و ھەلووک ن و ..ﯾان رەچاو کرد و لە
ئاکامدا ئ مە روومان کردە در ژەدان بە خو ندن و بووﯾنە کاربەدەستی ميری و
فەرمانبەر و ب کمان چوونە زانکﯚ و بوونە دوکتﯚر و ئەندازﯾار و ژﯾان کی نوێ ھاتە سەر
ر گە و چارەنووسمان .
بە م ،دەبا کەم ک ھەر لە سەردەمی ناوەندی و دواناوەندﯾدا ھە وەستەﯾەک بکەم و
تيشک ک بخەمە سەر ئەم خول و ب گەﯾه ،چونکە لە راستيدا ر گەی ژﯾان و داھاتووی
ئ مه ،ھەﭬا نی ئەو عەﯾام ھەر لەم ب گەﯾەدا بوو بە مﯚر و بە ن وچاوانمانەوە نووسرا.
دەرسەکانمان باش دەخو ند و لە موتا کانمان وانەی ئاکارمان وەردەگرت و ﯾاری و
کاﯾەی پ وﯾستی تەمەنی خﯚشمانمان دەکرد.لە پﯚلی دووی ناوەندﯾدا ئاغای مامﯚستا
رەشيد ئازادﯾخواز بووە مامﯚستای دەرسی ئەدەب لە مەدرەسەکەماندا .مامﯚستا
ئازادﯾخواز سا ن کی زۆر لە تاران مابﯚوە و لە کەشوھەوای رووناکبيری ئەو ندەرێ
کە کی وەرگرتبوو .خو ندنەوەﯾەکی باشی لە ئەدەبی چيرۆکی ئەوڕووپادا ھەبوو،
مامﯚستا لە وانەکانيدا ئ مەی دەگەڵ چيرۆکنووسانی باشی ئ رانی )فارسەکان( و
ئەوڕووپاﯾی )فيکتﯚر ھﯚگﯚ ،تﯚلستﯚی ،بەلزاک و (...چەندان کەسی تر کردە دﯾوناس و
ر گەی ناسينی ئەدەبی باشی رۆژی پ نيشانداﯾن ،ئ ستاش ھەر ر ز و سوپاسمان
بﯚﯾان ھەﯾه.
لە  17-16سا ندا بووﯾن کە تاقم ک زﯾندانی رژ می شا لە زﯾندان رزگارﯾان بوو و
گەڕانەوە شارەکه .ھەر ئەمانە کەوتنە ناو شارەکە و بە بﯚنەی دۆست و دﯾوناس و
خزموکەس تيييەوە وانەی سياسييان بە گو ی زۆر کەسدا خو ند و زۆر کەسيان کردە
چاالکی سياسی .پ شينەی چاالکيی سياسەت لە شاری بﯚکان و پ شينەی ئەم
رووناکبيرانە شەپﯚل کی زۆری لە الوەکان وەشو ن ئەم چاالکييە خست و وای ل ھات
سا ی  1978کە راپەڕﯾنی خە کانی ئ ران دژ بە شا پەرەی گرت ،لە شاری بﯚکاندا
شەپﯚل کی زۆر رووناکبيری سياسی لە ئاستی ر بەراﯾەتيی شﯚڕشدا بوون و ھەر
ئەمانە زۆرﯾان بوونە چاالکی سياسی و ئ ستاش کادﯾری سياسی و ر بەراﯾەتی
پارتەکانن.
قسەی خﯚش لەوەداﯾە ھەرچی لەمالوال چاالکانی سياسی باسيان لە مارکس و
لينين و ماوسيتﯚنگ و جيﭭارا و ...دەکرد ،ئ مەش تاقم ک بووﯾن کە ناوی شاملوو،
ھيداﯾەت ،ھ من ،ھەژار ،سواره ،گﯚران ،ب کەس ،فاکنەر ،چيخﯚف ،ھەمەنگوای،
شتاﯾنبەک و ...بن شتەخﯚشەی سەر زارمان بوو و سياسەتەکانيشمان ھەر بە فاکتەر
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و فاکت و تيﯚرﯾی ئەمانەوە دەگ ا.
من خﯚم ب جگە لە رۆمانەکانی ھەمەنگوای و کامﯚ و شتاﯾنبەک و تﯚلستﯚی و
چيرۆکەکانی چيخﯚف و ھيداﯾەت و شاملوو ،ساعيدی و شيعری شاملوو ،ھ من،
سواره ،گﯚران ،ھە مەت ،ب کەس و ...کەساﯾەتيی ھونەرمەندی لەم چەشنه ،بە
ھيچ شت ک و ھيچ کەس موعجيب نەبووم .ئەگەر بﯚ چرکەسات کيش چوومە خەباتی
راميارﯾيەوه ،ئەمە گر ی سەرکوتکراوی چيرۆک و رۆمان بوو ،کە فارس و گﯚﭬاری فارس
دەرفەتی گەشەی پ نەدابوو ،ئەم گر يە بەرەو کاری رامياری راوەدووی نام و لە
ئاکاميشدا بە زۆر ھﯚکارەوە کە ئەوی ھەرە سەرەکی و گرنگيان خووخدەی
ئەدەبخﯚشەوﯾستی و ئەوﯾنی نووسينی چيرۆک و رۆمان بوو ،بەرەو جيھانی نووسين
و خو ندنەوەی چيرۆک و رۆمان گەڕامەوه.
ئەمە دەگەڕ تەوە بﯚ سا نی  1984بەمالوه ،ﯾانی ئەو سا نەی کە زۆر گرێ لە مندا
توواوە و توانيم بە خﯚمدا بچمەوە و وەشو ن وە می ئەم پرسيارە بکەوم کە من ک م و
توانام چييه؟ الوازی و نەتوانيم لە چيداﯾه؟ دەتوانم چ چاالکييەکم ھەب و دەرفەت و
توانای کام چاالکی و تەنانەت کام ئەرک و ئيشم نييه؟
ﯾەک ک لە بەھرەکانی من ،ئاگەدارﯾم بە سەر گرﯾمانە و تيﯚرﯾی کﯚمە ﯾەتی و
سياسی و پەروەردەدا بوو ،ھەروەک ئاگاداری و دﯾوناسيم دەگەڵ چاالکان و مرۆﭬە
باشەکانی ئەم مەﯾانەشدا ھەبوو .ئەوەشم بﯚ دەرکەوتبوو کە بە دەست ک چەند
شووتی ھە ناگيرێ و لە رووی بنەما ەﯾيەوە ﯾان ب م لە رووی توانا و ئەگەرەکانی
چيناﯾەتی و بنەما ەﯾيەوە ک بﯚ چی دەب ؟ چی دەتوان  ،چی لە دەست د ت و
ناﯾەت و لە کو دا بە کە ک و بەھرە دەب ت و بەخشندەﯾی و کە ک و بەرژەوەندﯾی بﯚ
کﯚمە گە و جەماوەر و تەنانەت بﯚ خﯚی دەب ؟
ئەوە بوو کە لە سی سا ن بەمالوە ھ کی سوورم بە دەوری ب ک کاردا ک شا و
خوم لە قەرەﯾان نەدا .لە جياتيدا چاالکييەکی لە رادەبەدەری کاری پەروەردەم بﯚ
راھ نانی خو ندەواری مندا ن و م رمندا ن کرد و شەپﯚل کی باشی چاالکيی
فەرھەنگی و پەروەردەم لە ن و مامﯚستاﯾانی قوتابخانە سەرەتاﯾيەکانی شاری بﯚکان
بە د ھات و گوندەکانيەوە وەگەڕ خست کە بەھرەی زۆری بوو.
ھاوکات زۆر ھژڵ و جيددی گەڕامەوە سەر خو ندن و نووسين و بەتاﯾبەت گرنگيم بﯚ
ئەدەبی کوردی دانا و زۆر زﯾاتر لە پ شوو خﯚم بە زبان و ئەدەبی کوردﯾيەوە ماندوو کرد،
بە تاﯾبەت ئەوەی ج گای گرت و رووی ن و کﯚڕ و کﯚبوونەوە و مەجليساتی بوو
بەشداری کردنم لە ل ژنە زانستی و خوتبەدان و ل دوان لە سەر کارە ئەدەبييەکانی
ئەدەب و رووناکبيرانی کوردی لە کﯚڕ و کﯚبوونەوە و کﯚنگرە و ميھرەجانەکاندا بوو ،ئەمە
لە الﯾەک و تەرخان کردنی کت بخانەکەم بﯚ گشت کت بخو ن و نووسەر و شاعير و
خو ندکار و تو ژەران و ئەو کﯚڕە چيرۆکەی شەوانی پ نجشەمﯚ ،کە لە ما ی من و
خوال خﯚشبوو سەﯾد جەعفەر مستەفەوی و کاکەسماﯾل عەبدولکەرﯾمی و
شامحەمەدی و کاک ناسر وەحيدی و برﯾا کاکەسوورﯾدا پ کدەھات و بﯚ ماوەی دە
سا ک بەردەوام بوو ،لەم کﯚبوونەوانەدا ھەموو چاالکيی نووسەر و شاعيری شارەکە
و کوردستانی رۆژھە ت دەخو ندراﯾەوە و راﭬە دەکرا و شيکاری دەکرا و ئەوەی کت ب
و ب ﭬﯚکی فارسی و کوردی ھەر کو ندەرێ وەگيرمان کەوتباﯾه ،خو ندنەوەی لە سەر
دەکرا .
ئەمە لە بيرەوەرﯾيە ھەرە باش و خﯚشەکانمه .ئەمە کار کی وای کرد النيکەم لە
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چيرۆکدا شاری بﯚکان و ئەو دە دوانزدە کەسە ھەموو بوونە خاوەن چاالکيی نووسينی
چيرۆک و بوونە خاوەن کت بە چيرۆکی خﯚﯾان و خاوەن ناو ک وەکوو چيرۆکنووس و ببنە
نموونە و سەرمەشق بﯚ زۆر گەنج و الوی ناوچە و دەﭬەرەکه.
بە راشکاوﯾيەوە دە م) :شاربەدەر( و )دۆنادۆن(ی خﯚم و وەرگ انەکانم داھات و
بەرھەمی ئەو شەوانە و ئەو کﯚڕ و کﯚبوونەوانەﯾە و دﯾترانيش خﯚﯾان دەزانن چەندی
بەرھەمەکانيان کارﯾگەری و شو نپ ی ئەو 5شەمﯚ شەوانەی بە سەرەوەﯾه؟ ئ ستاش
کە ئەوا چەند سا کە ئەو ب گەﯾە بەسەر چووە دەبيستمەوه ،لە زۆر شو ندا زۆر
کەس ئەو 5شەمﯚ شەوانە بﯚی بيرەوەرﯾيەکی ئا توونييه.
من بە دوو شت زۆر سەرسام و موعجيبم ،مرۆڤ و مرۆﭬاﯾەتی .مرۆڤ و ئەو داھات و
بەرھەمەی بەدی دەھ ن ت .فەﯾلەسووف کی مەزن دە ت :باشترﯾن دۆستی مرۆڤ
کت به ،کت ب ،بە م نا ،باشترﯾن دۆستی مرۆڤ ،ھەر مرۆﭬە و دەتوان ت ھەر مرۆڤ
ب ت و بەس ،چونکە ئەوی شتی جوان و باشه ،دەرەنجام و داھاتی کاری مرۆﭬه.
پ مواب ماکسيم گﯚرکی بوو ،لە شو ن کدا خو ندمەوە نووسيبووی :ب توو جوان لە باخ
و مەزرا و سارات ورد بينەوه ،بﯚمان دەردەکەو ت کە سروشت )دارستان و زەرﯾا و
رووبار و چيا و (...خﯚﯾان لەخﯚڕا و بەب کار و ت کﯚشانی مرۆڤ ھيچ جوان نين ،ھيچ
شو نی حەسانەوە نين ،گەرما و سەرمای لە تاپشت بەدەر و ئاژەڵ و دڕندەی
وەحش و ..زۆر شتی سروشت بەب چاالکيی مرۆڤ ،مرۆﭬکوژ و ژﯾانکوژ و کوشندەن،
ئەوە مرۆﭬە کە بە چاالکی و ت کﯚشان و خﯚ ماندوو کردن گﯚی زەوی رازاندۆتەوە و ئەم
گشتە جوانييەی بە سروشت و کﯚمە گا و جەماوەر بەخشيوە و دەرفەت و شو نی
حەسانەوە و تاموچ ژ بردنی بﯚ مرۆڤ رەخساندووه .بەڕاستی دەوری مرۆڤ لە جيھان
و ژﯾاندا ،شياوی و توانای مرۆڤ لە رازاندنەوەی کﯚمە گا و شار و شەقام و ئەو گشتە
بينا و پ کھاتە و ر کخراوە و ئاوەدانکارﯾيەی کردووﯾه ،ھەميشە سەرسامی کردووم و
ئەو ھەموو کت ب و خو ندنەوە و کار لە شەرﯾکەکانی بيناسازی و شارسازی و
جادەسازی و ...ئەم خا ەی لە کردەی رۆژانەی خﯚﯾشمدا بﯚ سەلماندووم و واﯾان
پەروەردە کردم و راﯾانھ نام کە بﯚ ھەميشە تەنيا ئامانج و ئاﯾدﯾام خزمەت بە مرۆڤ و
لە پ ناوی پ کھاتنی کﯚمە گاﯾەک ب ت کە ﯾاسا سەرەکەﯾيەکەی مرۆﭬپەروەر ب ت.
من زۆر زوو لە دەرس و مەدرەسە کشامەوە و چوومە ناو شەرﯾکەکانی جادەسازی و
بيناسازﯾيەوه .کار لەو شەرﯾکانەدا و دۆست و دﯾوناس بوون دەگەڵ کر کاری ئاساﯾی و
کر کاری پەروەردە و راھاتوو ،دەوری بەرزی مرۆﭬی پ نيشان دام و پ شی
سەلماندم؛ مرۆڤ بەرز و بەڕ زە و لە مرۆڤ شياوترمان نييه.
سا ک سەرەتای مانگی گو ن چووﯾنە ناو جەرگی کەوﯾری سارات )دەشت کی زۆر
گەورەی بەب ئاو و ئاوەدانی و ئا ف و ئاژەڵ( بەڕاستی چﯚ گەﯾەک بوو کە ھيچ
زﯾندەوەر ک س رۆژی ت دا نەدەماﯾەوە و نەدەژﯾا ،بە م بەرە بەرە کر کارانی شەرﯾکە
ھاتن و دەستيان کرد بە ئاوەدانکاری ،لە پاش شەش مانگ شار کيان ساز کردبوو بە
ناوی شاری "کانگای مس"ی سەرچەشمەی کرمان .ئەمە شار کە کە ھەر لەو
عەﯾامەوە تا ھەنووکە سەﯾرانگا و شو نی رابواردنی جەماوەری چوار پ نج پار زگای
دەوروبەری خﯚﯾەتی و سا نە بە ھەزاران گەشتيار سەردان و دﯾداری دەکەن و ت يدا
شادی دەکەن و تاموچ ژ دەبەن و بە خﯚشی راﯾدەبو رن.
دەمەو ت ب م :ئەمە تەن مرۆﭬە کە دەتوان ت بە شەش مانگ کار کردن دۆزەخ و
بەرزەخ بکاتە بەھەشت و شو نی حەسانەوە و رابواردن .سا ن ک دواتر کە لە
564

شەرﯾکەکان ھاتمە دەر و بوومە مامﯚستای قوتابخانەی سەرەتاﯾی و قوتابخانە و
مامﯚستاﯾان و دای و بابی قوتابيم بينی و لە نزﯾکەوە دۆست و دﯾوناسيم پ کھ نا،
جار کی دﯾکەش مرۆﭬان کم بينی کە لە ئاگادارﯾی زانست و ھەست و سﯚزی
خزمەتگوزاری و مرۆﭬپەروەری و مرۆﭬخﯚشەوﯾستيدا موعجيبيان کردم .موعجيب لە
توانای مرۆڤ و گەورەﯾی مرۆڤ .خو ندنەوە و نووسين و ھە سوکەوت لە ن و
جەماوەردا ئەم ھەستی مرۆﭬخﯚشەوﯾستييەی کردە بەش ک لەو خو نەی بە
دەمارەکانمدا دەخوش ت و بەردەوام لە جموجﯚڵ و ھاموشﯚداﯾه .دەمەو ت ب م:
ميليگرام بە ميليگرامی ئەم خو نە سەرسامی دەوری مرۆڤ و مرۆﭬپەروەرﯾن و لە
سەر ئەم گﯚی زەوﯾيە ب جگە لە مرۆڤ بە ھيچی دﯾکە سەرسام نين .
من س دەورە و خول و ب گەی گرنگ لە ژﯾانمدا کارﯾگەرﯾی سەرەکييان ت کردووم:
1ـ ژﯾانی کﯚمە ﯾەتی و رووناکبيرﯾم لە ن و جەماوەری ئاساﯾی و رووناکبيرانی
سياسی و ئەدەبدا
2ـ ژﯾانی کار کردن لە شەرﯾکەکان و شارانی دوور و نزﯾک و ھە سوکەوت لە ن و
کر کاراندا
3ـ ژﯾانی مامﯚستاﯾيم لە قوتابخانەکان و ھە سوکەوت لەگەڵ مامﯚستا و قوتابی و
کەساﯾەتيی جﯚراوجﯚری چين و تو ژە جياوازەکانی دای و بابی قوتابيدا.
مرۆﭬخﯚشەوﯾستترﯾن کەسانم لە ن و ئەم س ب گەﯾەی ژﯾانمدا بينيوه ،ھەروەکوو
کەسان کم بينيوە کە ھەر لە ن و ئەم چين و تو ژ و بەرە و تاقمانەدا بوون و لە ئاژە ی
دڕندەی برسی خراپتر بوون و لە خراپی و ب کەساﯾەتی و ئاکاری دژە مرۆﭬانە و دژی
مرۆﭬاﯾەتيدا بوونەتە ماﯾە و ھﯚکار و ھﯚی سەرشﯚڕﯾی ھەتاھەتاﯾی ھەر مرۆﭬ ک و
ئەم دوو کەساﯾەتييە دژوازە لە مرۆڤ ،ھﯚکارەکەی بﯚ من ناچ تەوە سەر ﯾەک و
سەرەودەرەی ئەم کارەسات ﯾان بەزمەساتە ناکەم.
لە دوانزە و سيانزە سا ن و لە سەرەتای داب انم لە کەساﯾەتيی پ وەر و سوننەتی و
ئاو تە بوونم بە جيھانی نوێ و دﯾوناس بوونم دەگەڵ ئەدەب و ھونەر و شيعر و چيرۆک
و رۆمانی سەردەم و ئەوڕووپاﯾيدا ،چيرۆکنووسان کی ئاساﯾی وەک حوس نقو ی
موستەعان و حيجازی و دەشتی و جەواد فازڵ و ئيعتيمادی و ....بەرەو جيھان کی
ئەم ۆﯾی و نوێ پا يان پ وە دەنام و دوو س ساڵ دواتر ) 1966و (1967کامﯚ و
شاملوو و ھيداﯾەت و فرووغ ،ھ من و گﯚران ،فاکنەر و جاک لەندەن و ھەمەنگوای و
چيخﯚف و تﯚلستﯚی واﯾان بەرەو داب ان لە مرۆﭬی ئاساﯾی و ژﯾانی ئاساﯾی و
ھە سوکەوتی ئاساﯾی راوەدوو نام کە ئ ستاش خﯚم نەگرتﯚتەوە و ھەر دێ و بەرەو
دەشت کی ھەزار بەھەزاری پ لە سەرسامبوون و نامﯚﯾی و ھەردەم موعجيب بوون
بە زۆر شت کە بو دﯾتران ﯾان ئاساﯾيە و ﯾان ناﯾبينن ،راوەدوو دەبم .ئەوەتان ئەمەش
کﯚرت ﭬﯚنيگات و براتيگان و بارت لمی و سەلينجەر و ...دﯾسانيش جيھان کی تازەتر،
بە م ئەم گشتە گەشت و گەڕۆکبوونه ،بوونەتە ماﯾەی ئەوەی کە لە زۆر کار و زۆر
کاراندا دەرنەبەم و بم نمەوە و زۆر دۆستی باشم لە دەست دەربچ ت و لەگەڵ زۆر
کەسی ب کە کدا دﯾوناس و ھﯚگر بم کە گورزی زۆر گەورەم لە دەستيان خواردووە و
ئاکامەکەی ئەوەﯾە کە بەردەوام لە کارەکەی خﯚم ،ئەو کارەی کە ئەرکمە و دەب ت بە
شو ن کی بگەﯾەنم ،دوور دەکەومەوە و دادەب م و...
ئەوەتان چوار ﯾەک و پ نج ﯾەکی ئەو کارانەی کردوومه ،کاتم نەبووە وەشو نی کەوم
و بە ئاکام کی بگەﯾەنم و بە سەر دەستمەوە ماونەتەوه ،دﯾسانيش ھەمان
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)حەدﯾسی نەفس( و نﯚستالﯚژی مرۆﭬی سەردەم و ھەزاران قسە و باس و ئ ش و
ب ک و ئازاری دووپات و چەند پات ...
دەبا ل گەڕ ين...
مامﯚستای قوتابخانەی سەرەتاﯾی بووم لە شاری بﯚکان .سا ی  2004خانەنشين و
بازنشست بووم .دوورەپەر ز لە گەڕەکی فەرھەنگيانی قەدﯾمی شاری بﯚکان و لە
بەندەنی نا ەشک نە دەژﯾم .سەر نا ەشک نە زۆر دەچم ،زﯾاتر چيرۆک و رۆمان و تيﯚر و
رەخنەی چيرۆک و رۆمان و نووسراوەی سەبارەت بە ئەدەبی چيرۆکی دەخو نمەوه.
پ مواب تا رۆژی مردن و لە پاش ئەم ژﯾانەش ،ب توو جار کی دﯾکەش ب مەوە ن و ژﯾان
و جيھان ،ھەر ئەم ر گە و ر بازە ھە دەبژ رمەوە و ھەر سەرقا ی خو ندنەوە و
نووسينی چيرۆک و رۆمان دەبم....
ئەم وتارە لە ژمارە 49ی گﯚﭬاری گەالو ژی نو دا کە فاﯾل و دۆسييەﯾەکی  97الپەڕەی
بﯚ نووسەری ئەم کتاوە ل دابوو ،لە چاپ دراوە .و ای سپاسی زۆرم بﯚ دەستەی
نووسەرانی گﯚﭬاری گەالو ژی نوێ ،بەتاﯾبەت بەڕ ز مامﯚستا عەبدو تاھير
بەرزەنجی و بەڕ ز مامﯚستا فەرەﯾدوون پ نجو نی.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )محەمەدئەمين شاسەنەم(
سەبارەت بە )حوس ن ش ربەگی( لە4:23:11 2011-6-4 :
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )محەمەدئەمين شاسەنەم(
سەبارەت بە )حوس ن ش ربەگی( لە18:13:38 2011-6-9 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

جﯚری کەس:

وەرگ

شارەکان:

بﯚکان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە720 :

حوس ن غازی کاک ئەمين گە

ەﯾی

http://www.kurdipedia.org/?q=2014041113132269846
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ژمارە721 :

مەد عەزﯾزز
س ن محەم
حوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0730210506
64598
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

(ئەکاادﯾمی)

ژمارە722 :

س ن نازدارر
حوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5101636125
57841
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە723 :

دەنی
س نی مەد
حوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308222022
21612
1938لە ساب خ لە داﯾکبوووە.
8
جيﯚپﯚلﯚتيکدا ووەرگرتووە.
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
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و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

مەھاباد

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە724 :

سام دەستتپيش
حيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7262056218
89455
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە725 :

شمەتو
حيش

ن
شەفيعيان
ش

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617102124
44410
شاری خورمﯚﯚرە
ی ناوچەی لوڕڕستانە ،سا ی  1951لە ش
رۆۆژنامەنووس و ھﯚزانەوانی
بی تو
گی )تفەنگ ددەردت وە جوونم ،تفەنگ ی
ەداﯾکبووە .خااوەنی ھﯚنراووەی بەناوبانگ
لە
ەمونم(ە کە للەالﯾەن زۆر گگﯚرانيب ژانەوە خو ندراوە.
نە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس

569

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە726 :

ی شەرﯾف
می عەلی
حيلم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81215145316755
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
راو تی حزبی ووەرگرت.
ەل ل پرس و
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
لە سەنگەری ميللەتدا بوووە و لە بوارەککانی
ەم رووناکبيرەە کوردپەروەرەە ھەميشە ە
ئە
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
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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

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە727 :

حاج
مەت ئەلح
حيکم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111085753
33217
نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری

ژمارە728 :

عروف
مەت مەع
حيکم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0625090828
84508
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ەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری
ی کەس :رۆژنا مەنووس

ژمارە729 :

حەبييبو

ی تابانی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8162224085
57433
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

وەرگگ

ن:
شارەکان

ھاباد
مەھ

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە730 :

ەداخی
سيب قەرە
حەس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111913113
36403

572

لە ﯾەک لە گووندەکانی ناوچەی
 1929ز دا ،ە
سی سا ی 9
ی مانگی ماﯾس
ە ناوەڕاستی
لە
ەی
کی خو ندەواری بنەما ی
ی سل مانی و لە ناو خ زان ک
سەر بە شاری
قەرەداخی س
قە
ش خانی مەرددۆخی دا ،ھااتﯚتە ژﯾانەوه.
مﯚستانانی د ھاتی بوە لە شاری
ندکاری خانەی مام
ی
 19ز دا لەکات خو
ە سا ی 948
لە
تاسەرﯾيەکەی
ی
بەشداری کردوە لە رراپەڕﯾنە سەر
ی
حيللەی ع راققی ،زۆر چاالککانە
ح
شانی نيشتماننی و نەتەوەﯾﯾی بووه.
ەوسا ە دا و بﯚ ﯾەکەمجار ت کەڵ بە کارروانی ت کﯚشا
ئە
تاا سا ی  1954ز چەندﯾن جارکەوتﯚتە ژ ر فيشاری رروەدوونان و نااچار بوە
 195ز دا ،ی
ەڕ تەوە بﯚ ناووشار و لە 55
خﯚبشار تەوه ،،دوا جار لەو سا ەدا دەگە
خ
ژنی ھ ناوە
ی ھاوسەر تييی لە سل ماانی پ کەوەناووه.
و ﯾەکەم النەی
جار ک بﯚ ماووەی کورت کوورت زﯾندانی کراوه.
 195ز ،چەند ج
ەممووزی 58
تاا شﯚڕشی تە
ناسراوترﯾن و تارخو نەکان و ﯾەک
تە ﯾەک لە نا
ەگەڵ ب سەی شﯚڕشدا شاعير دەب ە
لە
لەگەڵ
ڵ
ەربﯚﯾە
ناو کەسانی کووردستان ،ھە
شاعيرە داھ ننەرەکانی و
ە ناودارترﯾن ش
لە
دەگيرێ و نزﯾکەی  3ساڵ
ێ
ەج
19دا ،دەستبە
ە سا ی 963
ەسيەکاندا لە
ککودەتای بەعە
رامياری
ی
سەر و
شاعير و نووس
دەﯾان رۆشنبير و ش
ن
شگ و
ن الوی شﯚڕش
ەگەڵ سەدان
لە
گگەورەی کورد و عەرەبدا ،لە زﯾندانی نوگرەسەلمان دەم ن تەوه.
ەر و ھەرس کوڕە و ھەرس
ەگەڵ ھاوسە
ە کﯚتاﯾی ساا ی  1965ز تا  1969ز ،لە
لە
بە م بە
کو رەوەری؛ ە
ەمەرگی و و
ی لە شاری ببەغدا بە کولە
ککچەکەﯾدا ،بە دوورخراوەﯾی
ن.
سەربەرزی ژﯾاان دەگوزەر نن
س
زﯾندانی و دورخستتنەوه ،ر يپ دەدرێ
ی
سا ی  1969ز دا ،پاش  7ساڵ
ە سەرەتای س
لە
ە 17ی حوزەﯾﯾرانی  1983ز دا ،کەژا ی کچی بەڕوودداو کی
گەڕ تەوە بﯚ ککوردستان .لە
بگ
ەخﯚشييەکی
ی
بەھاری تازەنەمامی کچی بە نە
ی
 1ز دا،
ئﯚﯚتﯚمبيل و لەککﯚتاﯾی 1984
ەم کی قوڵ و فرە سەختييان لە
ککتووپ ی ش رپپەنجه ،گيان لەدەستدەدەەن و زام و خە
سﯚزی شاعيرددا ج ھ شت ،کە تا دوا رۆژی تەمەنی ،شو ن
ت و بير و سﯚ
قو ﯾی ھەست
ھﯚنراوەﯾە و
ەر جيھانی ھ
م بەسيمای خودی خﯚی و ھەم بەسە
ەنجەﯾان ھەم
پە
ەدەبياتييەوە دﯾار و ئاشکررابوو.
ئە
 1997.01دا ببﯚ دواجار د ی پ لە
سل مانيدا 1.09
ی زستانی س
ی تەڕوتووشی
ە ئ وارەﯾەکی
لە
دواتر لە
ر
دان کەوت و ببﯚ رۆژی
حەسيب قەرەداخی ،لە ل د
ژانی ش خی شاعيران ،حە
نەمەرگەکەی کەژاڵ و
ی
ی بوە ھاوڕ ی تا ھەتاﯾی ھەردوو جوان
ن لە سل مانی
گگردی سەﯾوان
ەھار!
بە
گا" ،ھاوسەررەکەی
ەھات" و "ئازا" ،کچ ک "نيگ
شاعيری نەمرر ،س کوڕ ""خەبات"" ،بە
ش
ج ماوە.
ە" لە دوا بەج
نااوی "عائيشە
ی:
ب وکراوەکانی
ھە ەبشيما
ھ
من ھيچ نا م
م
ت
ھەوەڵ مەزات
ھ
شەو و گرﯾان و مەرگ
ش
شپﯚش
ککﯚچ کی رەش
ککەژا ی جوان
ی
ەی سل مانی
دووسەد سا ە
کی  900الپەڕڕەﯾی لە دووببەرگدا لە
سراوە! دﯾوان ک
ەدان چامەی بەرزوبا  ،ناس
و دەﯾان و سە
573

دوا بەج ماوە.
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

قەرەداغ

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە731 :

ی
سيبە ئيبراھيم بابﯚلی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1201204433
32865
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە732 :

مەد رۆستتەم
مەد محەم
سەن ئەحم
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71352

574

مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە733 :

شعەری
سەن ئەش
حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1220134152
23707
نووسەر و وەرگ
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

وەرگ

ژمارە734 :

وب زادە
سەن ئەﯾو
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1250948307
73894
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە735 :

م
سەن بارام
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01919165910152
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە736 :

ف
سەن جاف
حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1229123737
72848
ب
ئەدﯾب
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە737 :

حەسەن حاجی سل مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080304550692060
حەسەن حاجی سل مان لە  1951/11/26لە گوندی “تاﯾتان”ی نزﯾک ئارارات لە ئەرمەنستان
لەداﯾکبووە .باوکی ئەو )ئەﯾالزی مح ( لە ناوچەکەدا کەساﯾەتييەکی ناسراو و دەنگب ژ کی بەناوبانگ
بووە .زﯾاتر چيرۆک ،بەسەرھات ،کەالم و مەتە ی باوباپيرانی خﯚی بە ش وازی حەﯾران و الوک
دەگوتەوە.
کات ک حەسەن تەمەنی چوار ساڵ بوو ،باوکی کﯚچی دواﯾی دەکات و ھەموو ئەرکی خ زانەکەﯾان
دەکەو تە سەر شانی داﯾکی .حەسەن حاجی سل مان ،سا ی  1971خو ندنی ناوەندی لە گوندی
“شيرازلوو” تەواو دەکات .ھەر لە ھەمان سا دا ،لە ﯾەرﯾﭭان دەچ تە زانکﯚی پ داگﯚژی و لە بەشی زمان
و ئەدەبی ئازەرﯾدا دەستدەکات بە خو ندن.
سا ی  1975خو ندنی با لەو زانکﯚﯾە تەواو دەکات .دواتر دەچ تەوە گوندەکەی و تاوەکو سا ی 1988
زمانی کوردی و ئازەری دە تەوە .ھەر لە سا نی خو ندنی زانکﯚدا دەستدەکات بە نووسينی چيرۆک و
شيعر و بەسەرھات و وتاری کوردی .بەرھەمە ئەدەبييەکانی لە رۆژنامە و گﯚﭬارەکانی وەک ر يا تازە،
ئەرمەنيا سﯚﭬ ت ،سﯚﭬ تی ئەرمەنستانی ،بار کامﯚﯾتون ،ئاخينا وە ت ،کوردستانا ئازا ،دەنگ کوردا،
دۆستانی ،دەنگ ژنان ،دەنگ و بەحس کراسنﯚدارێ ،وە ت ،ئەسمەر ،کوردستان ،ژﯾانا کورد،
کاراﭬان ،کﯚﭬچ ک ،گﯚرﯾزۆنت ،ئاسيا داوﯾسی ،کورد ،نووبار ،پرۆستﯚر و دۆستيک – دروژبا ب ودەبنەوە .
بەھﯚی ھە گيرسانی شەڕ لە ن وان ئەرمەنييەکان و ئازەرﯾيەکان ،حەسەن حاجی سل مان ،سا ی
 1989لەگەڵ نزﯾکەی  30ھەزار خ زانی دﯾکە دەچنە کﯚمارەکانی دﯾکەی سﯚﭬ تی پ شوو ،بەش کيان
لە ناوﯾشياندا خ زانی حاجی سل مان ،لەگەڵ خزمەکانيان چوون بﯚ کﯚماری کازاخستان و لە ئا مات
نيشتەج بوون .سا ی  1990حەسەن حاجی سل مان لە ئا مات دەب تە مامﯚستای زمان و و ژەی
کوردی ،تاوەکو ئ ستاش بەردەوامە.
لە سا ی  1991لە رۆژنامەی کوردستان و گﯚﭬاری نووبار دەست بەکارکردن دەکات .لە سا ی 1998ەوە
تاوەکو ئ ستا ھە ەچن و زمانەوانی رۆژنامەی کوردستانە کە ئ ستا بەناوی ژﯾانا کورد دەردەچ ت.
سا ی  1994دەب تە ئەندامی ﯾەک تی رۆژنامەنووسانی کازاخستان .سا ی  2001دەب تە ئەندامی
ﯾەک تی نووسەرانی کازاخستان .
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سا ی  ،1993لە گوندی “ئاشی بوالک”ی سەر بە ھەر می ئا مات ،لەگەڵ دەنگب ژ و شاعير مەجيد
سل مان گرووپی شانﯚ و سەما دادەمەزر نن .حەسەن حاجی سل مان ،جگە لەو بوارانە ،وەرگ کی
ئەدەبی باشيشە .لە زمانەکانی ئازەری ،ئەرمەنی و کازاخييەوە ،چيرۆک و شيعر و پەخشانی
وەرگ اوەتە سەر زمانی کوردی .
لەسەر بەرھەمەکانی ئەو شاعيرە کوردە ،تاوەکو ئ ستا چەندﯾن ت زی دکتﯚرا لە زانکﯚکانی کازاخستان
وەرگيراون .لە کازاخستان زﯾاتر لە  50نەتەوە و کەمينەی نەتەوەﯾی دەژﯾن کە لە ر گەی حەسەن
حاجی سل مانەوە کوردﯾان ناسيوە .چيرۆک کی بەناوبانگی ئەو شاعيرە بەناوی “کەڕ و کلوک” لە کت بی
پەروەردەی مندا نی کازاخستاندا وەکو وانە دەخو نر ت .
من،

حەسەن حاجی سل مان تاکو ئ ستا س کت بـی شيعری بە ناوەکانی “حەسرەتا وە ت ،دل
ئاخينا دێ” و کت ب کی چيرۆکی بە ناوی “رﯾيا ئەمر” ب و کردووەتەوە .ھەروەھا چەند کورتە
رۆمان کيشی ب و کردووەتەوە بە ناوەکانی “دەردێ گوندەکی ،د گەلي زﯾالدا ،درامای ش خ سەعيد و
ش خ مەحمودی بەرزنجی ،داستانی داﯾکی من ،ئەمرێ د ناﭬا ت کﯚشين دە و وە ت گازی من دکە”.
بە بﯚنەی سا يادی رۆژنامەگەری لە کازاخستان و تەمەنی  15سا ەی بوونی ئاستانە بە پاﯾتەختی ئەو
و تە ،سەرۆکی و ت مەداليای ئا توونی پ شکەش بە شاعير و رۆژنامەنووسی کورد )حەسەن حاجی
سل مان( کردووە ،لەبەرئەوەی خزمەتی ئاشتی و براﯾەتی و پ کەوەژﯾانی گەالنی کازاخستانی کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی روودا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

سﯚﭬيەتی پ شوو

جﯚری کەس:

ئەدﯾب

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين

ژمارە738 :

حەسەن راوی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2141636318
87245
خانەقين
ی رادﯾﯚی مەددەنييەت لە خ
بەڕ وەبەری
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
باشوورری

س:
جﯚری کەس

رۆژنامە
ەنووس

شارەکان:

خانەقيين

ژمارە739 :

ەد
سەن سەﯾﯾد محەمە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3061708258
82483
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە740 :

ف عی
سەن شاف
حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0805163855
51931
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ناوەندی لە
ی
ھەمی
سەرەتای سا ی 1955ی زاﯾينی لە داﯾﯾک بووه ،ھەتا پﯚلی دووھ
س
شاری سەقز
ی
تەوە بﯚ
شاری بانە بوووە و پاشان بە ھﯚی نەخﯚﯚشينی باوکيييەوە گەڕاوەتە
ش
بووە .
سەقز و بيجاڕ ە
قز
و کﯚتاﯾی خو نندنی لە شاررەکانی
ستای قوتابخاننە و
نەکەﯾشی بووونەتە مامﯚس
 19لە سەقز خﯚی و خ زانە
ە سا ی 974
لە
خو ندنگاکانی
ستاﯾەتی لە ف رگەی
ی ئەم شارە و ناوبراو دەستتپ کی مامﯚس
خ
شاری ئوتاوا لە و تی کاناداﯾە و لەو
ی
شتووی
ستاش دانيش
سەرەتاﯾی)م ھر( بووە و ئ س
س
و تە گيرساوەەتەوه.
بە تاﯾبەت ئەدەەبياتی
ھﯚگری ئەدەبيات ە
ی
حەسەن شافف عی ھەر لە ھەڕەتی الووﯾيەوە
ح
شکەش بە بزاﭬی
گگەلی خﯚی دەب ت و ھەتا ئ ستا گەل بەرھەمی ببە نرخی پ ش
ی کردوه.
شبيری کوردی
ەدەبی و رۆش
ئە
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەدﯾب

ژمارە741 :

دولکەرﯾم
سەن عەبد
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242251048
89473
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر
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ژمارە742 :

ھمی جاف
سەن فەھ
حەس
dipedia.org//?q=201211
1252031007
73916
http:///www.kurd
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ەڕ ەمانتار
پە

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

ھە ەبجە
ھ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە743 :

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
سەرەنجاميش گيران و کوژژران پەردەﯾەککی نادﯾارﯾان بەسەردا
ش
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
ﭬاری ھە ەدا
ەم نووسەر و روناکبيرەلەگگﯚﭬارەکانی ))کوردستان() ،ئاوات( ،گﯚﭬا
ئە
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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

و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

ژمارە744 :

ەرانی
سەن ماوە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2302113326
63588
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە745 :

سەن مستتەفا
حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1226103826
63039
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە746 :

سەن مستتەفا 3
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8130853517
72133
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە747 :

مە کەرﯾم
حمود حەمە
سەن مەح
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2112101267
75746
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە748 :

حمود محەمەدی
سەن مەح
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2061325417
75617
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

مانەوان
زم

ژمارە749 :

سەن ﯾاسيين
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171600357
70123
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە750 :

سەنی دانييشفەڕ  -ھ ور
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5131314295
57910
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە751 :

سەنی قاززی
حەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103141603
32297
نووسەر و راگەﯾاندکار
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

ﯾاندکار
راگەﯾا

ژمارە752 :

قيقی
حەق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09031632219345
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ن
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزاننەوان

ژمارە753 :

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
سپﯚڕی /ﯾاس
پس
سا ،ل کﯚ ەری تاوان
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
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ژمارە754 :

محەمەد
ەد ئەمين م
ميد ئەحمە
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71305
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە755 :

ی
ميد دۆسکی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5142232526
64746
 1949لە
1
کی دھﯚکە لە سال
ی(ﯾە ،خە ی
نااوی تەواوی ))عبدالحميد ئئەحمەد عەلی
ستا بوو
مانی و مامﯚس
شەری ناوخوە ھاتﯚتە سل م
داﯾک بووە و ب شمەرکەی کﯚنە و لە شە
ەتی لە کوردستان
خانەنشين بوووە و کاری رۆۆژنامەنوسی کردووە و بابە
پ ش  3ساڵ خ
لە
ەھﯚی ئەو باببەتانەوە ھەرەەشەی ل ککراوە بووﯾە ە
پﯚﯚست بالو کرردووەتەوە ،بە
شو نە.
کی 9ی سا ی  2011چوە کەرکوک و لەو مانگەوە ب سەر و ش
سەرەتای مانک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن
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جﯚری کەس:
ج

شو ن
ب سەروش

شارەکان:
ش

دھﯚک

ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر

ژمارە756 :

ميد عەزﯾز شوکور
حەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112609160
02497
سەرشەقام
سا ی  / 1963سل مانی  /گەڕەکی س
ەداﯾکبووی س
لە
1987 / 198
ھەول ر سا ی 86
ل
ستاﯾان /
دەرچووی ئامﯚﯚژگای مامﯚس
2005
لی ئامﯚژگای مامﯚستاﯾان  /سوﯾد سا ی 5 / 2004
دەرچووی خولی
شا ،پاﯾان ،پارراو )
مندا ه ،دوو کووڕو کچ ک بەنناوەکانی )پاش
خ زاندار و خاووەنی س من
ەرەتاﯾی لە و تی سوﯾد.
ککاروپيشە :ماممﯚستای سە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە757 :

ی
ميد گراﭬی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181007417
70138
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :نووسەر

ژمارە758 :

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

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سەقز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە759 :

حەمە ئەحمەد جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122416432919727
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ھﯚزاننەوان
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پيياوان
رەگە
نەتەوە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە760 :

ن
مە دۆستان
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40407552418584
س
رۆماننووس
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

رۆما ننووس

ژمارە761 :

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

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە762 :

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

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە763 :

م
د ئيبراھيم
مە سەعيد
حەم

593

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0317170804
43988
ن و ھونەرمەنند
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

تەر
ئەکتە

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزا نەوان

ن:
شارەکان

ھەولل ر

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە764 :

ن
د حەسەن
مە سەعيد
حەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121411584
41650
ەدا :
ککت بەکانی لە بواری رەخنە
ەداری خﯚﯾان
1..وشەکان دەەگەڕ نەوە مە
2..ناوەرۆک و ش وە لە چيررۆکی کوردﯾدا
چەرخی کورددی
شيعری ھاوچ
3..سەبارەت ش
4..شيعر و ھە و ست
5..ﯾەک تی نوووسەرانی کوررد چی بەسە
ەر ھات؟
6..گﯚرانييە با نەکراوەکان
7..شيعر و تەوور
8..زەردەخەنەی ھەنسک
دەزگای "ئاراس"ـەوە ب و
ی
ەن لە
شترھەر لە الﯾە
ەی دﯾکەی ننووسەر ،پ ش
ەم بەرھەمانە
ئە
دﯾيەوە " ،2003قو پی
ە
لە سو
ککراونەتەوە" :للە گﯚشەنيگا ی جياوازەوە"" ،وەرگ ان ە
ھە دەقو ن" ،کﯚشيعر
پ کەنين" ،ل کﯚﯚ ينەوەی ئەددەبی " ،2004ئەو پەﯾﭭانەی لەد ەوە ھ
کﯚشيعر " ،2004شييعر و شمش رر" ،ل کﯚ ينەوەەی
ر
شە"،
سين بەب وش
" ،2004نووسي
4
ەچووبم"،
" ،200ئەگەر بە ھە ەدا نە
تيرەچيرۆک 04
" ،2ھونەری رراوەژن" ،ساتي
ەدەبی 2004
ئە
چيرۆکی کوردﯾدا" ،ل کﯚ ينەوەی ئئەدەبی
" ،2005کﯚتر
2
ی
دﯾمانە " ،2004ھزر و ش وااز لە
594

"دﯾرۆک و جوگرافياای
ک
،2006
ە" ،کﯚشيعر 6
" ،20ئەﭬيننامە
و پ نگ" ،بيرو بﯚچوون 005
سو د" ،وەرگ ان لە سو د
دﯾيەوە " ،2006رۆشنبير و دەسە ت" ،رەخنەی ئەدەبی و
س
،2008
شتی دﯾکەﯾش 8
ی
ەدەبی و
ەﯾەک لە زﯾو" ،رەخنەی ئە
" ،2007تاﭬگە
باابەتی دﯾکە 7
ەدەبی و فيکرری .2008
"بەفرو گ کان"" ،رەخنەی ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەدﯾب

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە765 :

شەرﯾف
مە شوان ش
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141439146
63298
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە766 :

مە عەبدو
حەم
595

http://www.kurdipedia.org/?q=2012120811013974231
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە767 :

حەمە عەلی تﯚفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010612101374717
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە768 :

حەمە غەفور
http://www.kurdipedia.org/?q=200903051344371539
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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
سوراو کی سياس
ەندﯾن ساڵ وەەک ھە
ەدر ژاﯾی چە
بە
سيی بەشداررﯾی چەندﯾن چاالکيی
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

ژمارە769 :

مە گﯚپا ە
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6181631235
59251
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە770 :

حەمە مەنتک
http://www.kurdipedia.org/?q=201005301239554335
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە771 :

حەمە کاکە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010920583322111
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە772 :

عارف
مە کەرﯾم ع
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01112107013236
http://ww
ww.hamakarimarif.com
ت
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی بابەت
ەس :پياوان
رەگەزی کە
نەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
باشوورری

س:
جﯚری کەس

نووسەرر

شارەکان:

نی
سل مانی

شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش

ژمارە773 :

کەشخە
مە کەرﯾم ک
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1201655407
75022
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش
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ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە774 :

مەدﯾان
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2101418447
74285
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە775 :

سووزەنی
مەسا ح س
حەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111114262
22292
سەرەتاﯾی و ناوەندی
ە شاری سەققز لە داﯾک بووە خو ندنی س
سا ی 1338ی ھەتاوی لە
س
دانشسەرای سنە تەواو کردوە .بﯚ ماوەی
ی
ەقز و در ژەی خو ندنی لە
ە شاری سە
لە
خانە لە شارو گوندەکانی ککوردستان و للە دوای
ستای قوتابخ
ھەشت ساڵ دەب تە مامﯚس
ھ
النی ئ ران لە
 1357دا بەندﯾخاننەﯾشی ناسييوەو بە ھﯚی ک شەی
1
ە سا ی
شﯚڕشی گەال
ش
البراوە )اخراج و انفصال داﯾﯾم از خدمات دولتی( ،و پاشان لە
سياسييەوە لە سەر کار ال
س
نەتەوەکەی و لەم بوارانەی
ی
زمانی
ی
ستی داوەتە قە ەم بە
ە دواوە دەس
سا ی 1362بە
س
سيوﯾە:
خوارەوەدا نووس
خ
شت دﯾوانی ش عری کە ببە داخەوە تا ئ ستا ھيچيان بواری ب و
1ـ ش عر :ھەش
ەت لە
سەمفﯚنيا دﯾااری ھەزار دﯾﯾوانی کە ەگە
ککردنەوەی بە ش وەی فەرممی نەبووە )س
ھمەکانی
تەلەفﯚنەکانی عالەم وەھ
ی
پررسەدا درۆ مووقەددەسەکاان ش عرەساات بەژمارەی
مەترسە).
سە
ەن ی
ھەنگوﯾنی دائە
ک حەب کی ھە
ەشق و تابﯚککانی دەمامک
ئە
لەکﯚرو
ەرمی،
ەش وەی نافە
زۆۆربەی ئەو ش عرانە لە گﯚﯚﭬار و حەوتووونامەکاندا و بە
رِ
ەوە.
ککﯚبوونەوەکان ﯾان ما پەڕە ککوردﯾيەکاندا ب و کراونەتە
جگە
ون بوون ،کە ج
کەسی ل نەبوو و ن
ی
ی )پشت ترﯾبﯚﯚنەکە
2ـ چيرۆک :دووو کﯚچيرۆکی
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کی ئەم دوو ککﯚمە ە چيرۆکە ھ شتا ب و نەکراوەنەتتەوه.
چەند چيرۆکيک
چ
زۆربەﯾان لە گﯚﭬار و
ن
ەدەبی و وتار(( :کە
کی رەخنەدا )رەخنەی ئە
3ـ لە ژ ر تيشک
ھەنارەوە
ەن گﯚﭬاری ھ
ەتەوە و لەم مانگەدا لەالﯾە
چاپەمەنييەکاننی کوردستانندا ب و کراونە
چ
بی نالی و خو نندنە
ەروەھا کت ی
وەک کت ب لە باشووری کووردستان ب و کراﯾەوه .ھە
لە باشووری کووردستان
ەنتەری رووناککبيری ئ ل بەگگی جاف ،ە
نوو کانی سەرددەم ،کە سە
ب وی کردۆتەووه.
رگيران و...
4ـ وتار :کﯚی ددانيشتنە ئەددەبيەکان ،وەر ِ
5ـ شانﯚ نامە :کاﯾە و دەورا ن دەوران
)رچە).
6ـ کردنەوەی تەوەرەﯾەکی نوی بﯚ نو خووازان لە گﯚﭬاری سروە دا بە ناوی چە
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

ئەدﯾب

شارەکان:
ش

سەقز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە776 :

ەزﯾز
مەسوار عە
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4190926335
56761
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە777 :

مەسەعيد کەالری
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11616381410749
ن.
ھﯚزانەوان
لە ب وکراوەکانی:-
1سمکﯚ نی شيعر ککی سەرک ش-شيعرەن ک-شيعر
ی زامی دارەبە
2زرﯾکەیی سزا-شيعرر
3س بەریەکان  -رۆمان
4مەملەکەتی گورگەتاﯾبەتمەند
ندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزاننەوان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

شارەکان:

کەالرر

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە778 :

حەسەن
مەفەرﯾق ح
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0310112036
63864
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فەرﯾق حەسەن)
ق
ق حەسەن ))حەمە
محەمەد فەرﯾق
م
خ ،لە داﯾک بوووه.
ەری قەرەداخ
سا ی  1941لە گوندی قاززانقاﯾەی دەﭬە
س
سل مانی
ھە ەبجە و خاننەی مامﯚستتاﯾانی لە ل
سەرەتاﯾی لە قەرەداخ و نااوەندی لە ە
س
خو ندووه
خ
سل مانی و ناو شاری
شتی دزەﯾی و دەﭬەری س
ندەکانی دەش
سا ن لە گوند
نززﯾکەی) (30س
سل مانيدا ماممﯚستا بووە.
س
لقی سل مانيی ﯾەک تيی نووس
1979_1983ببە سکرت ری ئيدارﯾی ی
3
سەرانی کورد
ھە بژ رراوە.
ھ
ی
تيی
مانيی ﯾەک ی
سەرۆکی لقی سل م
ی
ە راپەڕﯾنی ئااداری 1991ددا بە
لە
نووسەرانی کورد
ھە بژ رراوە.
ھ
ھونەری ش وەەکاری کورد ،لە باشووری کوردستاندا ،چاپ و
ەکەمين کت ب ک لەسەر ھ
ﯾە
 1985لە
مەسەلەکانی سەردەم(ە ،کە ناوبراو نوووسيو تی5 .
ی
ت) ،ھونەرو م
ەخش بووب ت
پە
نەرمەندانی ککوردستان(ەووە چاپ بووە.
چيا لەالﯾەن )ﯾﯾەک تيی ھونە
چ
شووری کوردس
سينەماﯾی )35ملم( لە باش
1989حيکاﯾەتتی بﯚ ﯾەکەميين فيلمی س
9
ستان
ەعفەری عەللييە.
سيوە ،کە لە دەرھ نانی جە
ستان( نووس
ەناوی )ن رگز بووکی کوردس
بە
دەژی.
ی
ە کﯚتاﯾی ساا ی 1998ەوەە لە و تی دانيمارک
لە
سەرجەمی ککت بەکانی:
س
ککﯚچيرۆک:
1978
1
سپەش  ،سلل مانی
س بەری ئەس
بەغداد،
1979
1
ست ک زەنگياانەی ئاوی .بە
ڕس
د1991 /
ەرﯾخان ،کاترﯾﯾناھﯚ م،سو د
پە
1
دووربين ،ستﯚﯚکھﯚ م1992 ،
ملوانکەی ستتيل ،ھەول ر2004 ،
م
ھەول ر2006 ،
ەرﯾف زبالە،ھ
شەوەکەی عە
ش
2008
ت ،ھەول ر8 ،
چنە بەھەشت
ڕۆۆبﯚتەکان دەچ
چيرۆکی مندا ن:
چ
ستﯚکھﯚ م92 ،
بااپيرە کوردۆ ،ککﯚچيرۆک .س
199
ھەول ر2004،
ککﯚتر شين و ززەوی سپی ،کﯚچيرۆک ،ھ
ککﯚتر شين و ززەوی سپی ،ستﯚکھﯚ م2005 ،
20
ھەنگەژاڵ ،کﯚﯚچيرۆک ،ستﯚﯚکھﯚ م005 ،
ھ
م2007 ،
ەک،ستﯚکھﯚ م
س و نه ،ﯾە
ەول ر2009 ،
ی بﯚرەمار ،ھە
ەھای ئەھای
ئە
توو ژﯾنەوە:
سەلەکانی سە
ھونەر و مەس
ھ
ەردەم ،چيا) ،ی .ھـ .ک(1985 ،
کاﯾە دەست بەشيعرەوە ببگرن ،ھەول رر2005،
تک
ەول ر2008،
ھ من و بﯚنی غەرﯾبی ،ھە
200
م نتەل تيی خ  ،ھەل ر08،
چوارەم ،ھەول رر1998 ،
دەسە تی چو
ی تەلەﭬزﯾﯚن ،سل مانی7،
چوارەم و زمانی
دەسە تی چو
2007
200
ل شاوی دەنگﯚﯚ،ھەول ر09 ،
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زمان کی ن رساالر ،ھەولير2010 ،
ڕۆمان:
کەس الزۆی دﯾب  ،ھەول ر2004 ،
وەرگ ان:
دوژمنی گەل ،بەغداد1986 ،
س شانﯚگەری ،ھەول ر2002 ،
دەرمانی عەشق ،ھەول ر2006 ،
دارگ الس ،ھەول ر2004 ،
پاپﯚڕی ف ﯾو ،ھەول ر2004 ،
کچەئەست رە ،ھەول ر2004 ،
گو يش نيشتمانی خﯚی ھەﯾە ،ھەول ر2009 ،
مەملەکەتی ماسی 37) ،حيکاﯾەت و تو ژﯾنەوە( سل مانی ،چ )1996 (1
مين و ژﯾان ،سل مانی ،لەسەر ئەرکی ﯾونسيف چاپ کراوە )پرۆگرامی خو ندن بﯚ ئەو
ناوچەنای مين ژکراون( 1996
دارا و نەسرﯾن ،عارف حيتﯚ و حسن سليﭭانی ،گﯚڕﯾنی بﯚ شيوەزاری سﯚرانی،
محەمەد فەرﯾق حەسەن ،چ )) .1995 ،(1بەسەرپەڕشتی ر کخراوی ﯾونسيف
لەچاپدراوە).
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز حەمە فەرﯾق حەسەن دەربارەی ژﯾان و کارنامەی خﯚی لە
2010-09-09
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

ئەدﯾب

ژمارە779 :

حەمەڕەش ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040715014019014
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە780 :

مەڕەشيد ئئەحمەد باانەﯾی
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3302347518
82644
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە781 :

فاروق
مەڕەشيد ف
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7080932267
71865
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ژمارە782 :

وڵ
مەد رەسو
مەی ئەحم
حەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102163730
02210
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە783 :

قادر شاربااژ ری
ە ئەمين ق
مەی حەمە
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2091125517
75666
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە784 :

حەمەی فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070822465691161
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە785 :

حەمەی مەال کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052422082458199
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

کەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
الکی
چاال

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە786 :

مود
واس مەحم
حەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1280918263
33060
نووسەرر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ئاوای کوردستتان
رۆژئا

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە787 :

ەﯾس
کيم کاکەوە
حەک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103140133
32290
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نووسەر و چاالکی نەتتەوەﯾی.
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

وەرگگ

ن:
شارەکان

کەرککوک

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە788 :

د پەرخی
حەﯾاات مەجيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4191456276
64577
ھﯚزاننەوان
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خانمان
ەزی کەس :خ
رەگە
نەتەوە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە789 :

دەر سا ح بابان
حەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5081337298
82797
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە790 :

حەﯾدەر عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020521494975599
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە791 :

حەﯾدەر لوتفی نيا
http://www.kurdipedia.org/?q=201008041154174653
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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
خ
خو ندنی سەرەتاﯾی ھەر لە گوندەکەﯾان دەستپ کرددوەو دواتر لە شاری
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
سی فەرھەنگ
ەنگرانی ميراس
ەزر نەری الﯾە
ەندامی دامە
ئە
گی سەقز
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 وەک 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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە792 :

ەوەند
دەر ھەمە
حەﯾد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40912025419256
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە793 :

وو ساماڵ
خاتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3131654573
30865
سەفەدا،ھەرووەھاش ئەندامم لە کﯚمە ەی
ە بواری فەلس
ل کﯚ ەرەوەم لە
بواری
ی
ينەوەی با ﯾی
ی
فەﯾلەسوفەکانی بەرﯾتانيا ،ئەندامم لە ئەنستتيوتی ليکﯚ
فە
فەلسەفە.
فە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە794 :

خادﯾﯾم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121513572
25736
ی ميرزا عەبدوو
حاجی

ھاتﯚتە دنياوەو پ ش
ە
لەشاری کﯚﯾە
ی
1895
حەمەد مەولوودە ،سا ی 5
کوڕی مح
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ھاوتەمەنەکانی خﯚی خراوەتە بەر خو ندن .
لە تەمەنی  12سا يدا زۆرﯾنەی کت بەکانی سەردەمی خﯚی خو ندۆتەوە ،پاش مردنی باوکی ئەرکی
سەرپەرشتی کردنی خ زانەکەی کەوتﯚتە ئەستﯚ.
لە ژﯾانيدا تووشی گەل گيروگرفت ھاتووە و بەناچاری شاری )کﯚﯾە(ی ج ھ شتووەو ماوەﯾەک لە
قە دزێ ژﯾاوە.
سا ی  1946لەسل مانی نيشتەج بووە ،شو نی کارەکەی خﯚی کردبووە کﯚڕی ئەدﯾبان و
نووسەرانی ئەو سەردەمە ،لە دنيای ئەدەبياتدا شاعير کی بەتوانا بووە و لە بوارە نيشتمانی و
کﯚمە ﯾەتييەکاندا زۆر شيعری بەپ زی نووسيوە.
دواتر بەھﯚی ت کە وبوونی لەگەڵ ئەدەبياتی فارسيدا چﯚتە ناو دنيای تەسەوف کە ئەمەش لە
بەرھەمە شيعرﯾيەکانيدا رەنگی داوەتەوە.
لەسەردەمی سەفەربەلک دا ئەشکەنجەو دەربەدەری زۆری دﯾوە ،گەل ک لەو چەرمەسەرﯾيانەشی بە
شيعر دەرب ﯾوە ،ئاشناﯾەکی تەواوی شيعری مەحوی بووە بەڕادەﯾەک ھەند ک زاراوەی ن و شيعرەکانی
ئەوی دووبارە کردۆتەوە.
مەرگی حاجی تاھيری ھاوڕ ی کار کی زۆری ل کردووەو شيعری بﯚ ئەو رووداوەش نووسيوە ،ئەم
شاعيرە ناسراوە رۆژی  1971 /1 /5کﯚچی دواﯾی کرد و لە )گردی جﯚگە(ی شاری سل مانی بەخاک
سپ ردرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە795 :

خالد ئەحمەد رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171195
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە796 :

د گ اوی
خالد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0518130120
04261
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە797 :

د
د محەمەد
د ئەحمەد
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0519162544
44272
ھەم ک کردووە،
کتەر لە بواری شانﯚ و دارماا ،بەشداری لە چەند بەرھ
لە ساا نی حەفتاککان وەکو ئەکت
شکرا.
ەمانەش ،دراممای "بﯚرەپياوو" بوو کە لە سا ی  1971لە کەنا ی ککەرکوک پەخش
دﯾارترﯾﯾن ئەو بەرھە
کاری دەکرد.
لەو بوارەدا ی
رۆژنامەنووسی و زﯾاتر و
ی
ی ،ھاتە ن و دنيای کاری
سا نەی دواﯾی
لەم س
ی کرد.
لە 2010-05-18دا کﯚچی دواﯾی
ەڕی پەﯾامن ر
چاوە :پەسار فاﯾەق  -ما پە
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد
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و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ەکتەر
ئە

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە798 :

د ئەشکەننەﯾی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3311705068
82654
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ەرمەنستان
ئە

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھﯚ

ژمارە799 :

د تەوەکوللی
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0909155148
82009
تاﯾبەت بەوسا نەووە لە
ت
ەرجی
دێ ھەل ومە
ە سا ەکانی  46و  47دا ببە ھﯚی ھەند
لە
شتنی ز دو ژﯾنگەی خﯚﯾان
ی
ەجبوور بە بەج ھ
شاری سەقز بنەما ەگەل ک ناچارەن مە
ش
سەردەشت
ت
شاری
ی
بوون و لە
بببوون کە بنەمما ەی تەوەکککوليش ﯾەک ک لەوانە ن
سا ی 1346ی ھەتاوی لە شاری
ەوەککولی س
گگيرساونەتەوەە،ھەربﯚﯾە دوککتور خاليد تە
خﯚشی وناخﯚشيەککانی
ی
سەردەشت لە داﯾک بوە وولە گەڵ س براو دوو خووشک
س
ن کردوە.
ژﯾﯾانی ئەزموون
ەواو
سەردەشت تە
ھەر لە شاری س
ر
خو ندنی سەرەتای و ناوەنندی و ھەتا ددﯾپلﯚمی
خ
 136دا چوەتە زانکﯚی
سەقزو ل رەوە للە سا ی 68
ەوە شاری س
ککردوە دواتر ماا يان ھاتوەتە
ەواو کردوە.
سی لەوێ تە
ەشھەد و دەوورەی ليسانس
فردەوسی مە
فر
ئيسفەھان ولەوێ دەوررەی فەوقەليس
ن
زانکﯚی
ی
سا ی  1372ھەتا  1375ددەچ تە
س
سانسی
615

کﯚمە ناسی تەواو ئەکات و د تەوە شاری سەقزو دەب تە مامﯚستای قوتابخانەو لە
زانکﯚی پەﯾام نووری سەقزﯾش وانە ئە تەوە و ھاوکات ئەب تە ئەندامی چاالکی
ئەنجومەنی فەرھەنگی ئەدەبی سەقز کە دواتر وەک ئەنجومەنی مەولەوی کورد
دەرکەوت و بﯚ ماوەی دەورەﯾەکی  2سا ە دەب تە بەرپرسی ئەنجومەنی فەرھەنگی
ئەدەبی مەولەوی کورد.
خاليد لە بوارە فەرھەنگی و کﯚمە ﯾەتيەکان بەردەوام لە ھەوڵ و کﯚشش دابوو کە لە
ﯾەکەمين دەورەی شوورای شاری سەقز خﯚی ناو نووس کرد و دواتر ناچار بە خﯚ پاک
کردنەوە بوو.
پ ش لە دووی جﯚزەردانی 1376ی ھەتاوی و دوا ئەوەﯾش وەک قە ەم کی نوێ
وکارامە و رەخنەگرانە لە سياسەتەکانی دەسە ت سەبارەت بە کورد لە ھەوڵ
وتەقەالی ر فوڕميستيدا ھاوشان لە گەڵ ر فوڕمخوازەکان دا لە رۆژنامەکانی
سەرەکی وسەرانسەرﯾەکانی ئەوکاتی ئ ران وەک "جامعە ،توس،
عصرآزادگان،نشاط ،بنيان ...ھەروەھا گﯚﭬارگەل ک وەکوو )آفتاب ،نامە ،گفت وگو،
چشم انداز اﯾران،سيروان و رۆژھە ت و مەھاباد( دەوری بەرچاوی بينيوە .کەبەش کی
ئەو وتارانە لە کت ب کدا بە ناوی "کردستان ودوم خرداد" چاپ وب و بوەتەوە و
کت ب کيشی بە ناوی "جھانی شدن و کردھا" ئامادەی چاپ وب و بوونەوەﯾە.
لە در ژەی وتارو کﯚبوونەوەو نووسينەکانيدا گەل چمک ومانای تازەی ھ ناﯾە ن و باس
وەک "نگاھی شەرق شناسانە بە کوردستان "" ،شوناسی فولکلﯚرﯾک " و چەند
وتارﯾشی لە بواری کﯚمە ناسی ئەدەبياتی کوردی دا لە سەر مامﯚستاﯾان قانع،
ھەژار و ھ من نووسيوە و ھەندێ وتارﯾشی لە الﯾەن وەرگ انەوە وەرگ دراونتە سەر
زمانەکانی ئينگليزی و تورکی و عەرەبی.
لە گەل فستيواڵ وکونگرەدا بە بەرھەمەوە بەشداری کردوە ھەر بﯚ ئەم مەبەستانە
لە شاری دﯾاربەکر و لە شاری ھەول ری پاﯾتەختی باشووری کوردستان وتاری پ ش
کەش کردوەو ھەر لەو ماوەدا وتار کی لە سەر ک شەی کورد لە رۆژھە تی
ناوەڕاست بﯚ سمينار ک لە زانکﯚی )ﯾوتا( لە وﯾالﯾەتە ﯾەکگرتوەکانی ئەمرﯾکا نارد کە
پ شوازی گەرم وگوڕی ل کراو داوای ل کرا کە بﯚ پ شکەش کردنی وتارەکەی سەردانی
ئەو و تە بکات کە بە ھﯚی ھەل ومەرجی تاﯾبەتەوە پ ش بە چوونە دەرەوی لە و ت
گيراو نەﯾتوانی بەشداری ئەو کﯚڕە بب ت.
خاليد لە در ژەی چاالکييە کﯚمە ﯾەتيەکانيدا لە دەوری شەشەمی مەجليسی
شﯚرای ئيسالمی دا خﯚی ناو نووس کردو بە پتر لە  60000ھەزار دەنگەوە لە
دەﭬەری سەقزو بانە لە الﯾەن خە کەوە ھە بژ ردراو دواتر پاش نزﯾکەی دوو مانگ
سە حيەتی ھە بژاردنەکە ھە وەشاﯾەوە و نەﯾانھ شت لە پاڕلمان دا وەک چاالکی
سياسی و کارناس کی ک شەی کورد داکﯚکی لە مافە رەواکانی گەلی خﯚی بکاو
سەقزو بانە بﯚ دووساڵ ب نو نەر ماﯾەوە.
خاليد تەوەککولی سەرەڕای نارەزاﯾەتی دەرب ﯾنی لەو ش وە پ ش پ گرتنە لە الﯾەن
دەسە تدارانەوە ئەوەﯾشی بە الوە ئاساﯾی بوو کە خەسارەتەکانی بواری خەباتی
پاڕلمانی و مەتبووعاتی بەش کيان لەم چەشنەﯾە!! ھەربﯚﯾە بﯚ در ژەدان بەو ر بازو
بيرو باوەڕە دەستی داﯾەوە دەرس خو ندن و لە سا ی 1384ی ھەتاوﯾدا بﯚ دەورەی
دوکتورا لە زانکﯚی ئيسفەھان وەرگيرا و لە ھەمان کاتيشدا لە الﯾەن پار زگاری
کوردستانەوە بﯚماوەی  2ساڵ کراﯾە راو ژکاری فەرھەنگی ناوە ناوە )پارە وخت( لە
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ستان دا.
پاارﯾزگای کوردس
ﯾەتی
ی
سەرماﯾەی کﯚمە
ی
ەﯾدا کﯚتاﯾی ننامەکەی کرددە:
ی دووکتواراکە
ە تەواو بوونی
لە
وگەشەی ئابوووری.
ھاباد
شاری سنە و مەھ
ی
ەقزەو لە زانکﯚﯚکانی
ئ ستاﯾش ھەر نيشتە ج ی شاری سە
خەرﯾکی وانە وتنەوەﯾه.
خ
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

سەقز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە800 :

د جووتيار
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1225215549
93036
بی
سين ،تا ئ ستتاش  12کت ی
دەستی داوەتە نووس
ی
سا ی 1972ـەوە
ە سەرەتای س
لە
ئەندامی کارای
ی
چاپکراوی ھەﯾﯾە ،ئەندامی لقی ھەول ری ﯾەک تی نوووسەرانی کوورد و
چ
کوردستان بوو.
ن
ی
سەندﯾکای رۆۆژنامەنووسانی
س
کە
ماوەﯾەکی زۆرربوو خەرﯾکی کارکردن بوو لە ئامادەکرددنی گﯚﭬاری "ميتﯚلﯚژﯾا" ە
م
خاوەن ئيمتيازو
ن
ی ئەفسانە و ميتﯚلﯚژﯾا ،لە ھەمان کاتدا خﯚی
ەتە بە بواری
گگﯚﭬار کی تاﯾبە
ئەو خەونەی نەھاتە دی.
ی گﯚﭬارەکە بووو ،بە م و
سەرنووسەری
س
کﯚچی دواﯾی
ی
بەدرخان د گرانی خﯚﯚﯾان بﯚ
ن
پ و ب وکردنەووەی
ەنجوومەنی ددەزگای چاپ
ئە
نوووسەر نيشانداوە کە راو ژژکاری کلتوورری بوو لەو دەەزگاﯾە.
خو ندنی سەررەتاﯾی لە
ەداﯾکبووە ،و
گوندی کەند ناوە لە
ی
 19لە
خاليد جوتيار للە سا ی 953
خ
شاری ھەول ر تەواو
مادەﯾی لە ش
گگوندی لھ بان تەواو کردووەە ،خو ندنی نناوەندی و ئام
زانکﯚی بەغدا
ی
ەکالﯚرﯾﯚسی لە بەشی ککوردی
سا ی  1976بە
ککردووە ،لە س
ەدەستھ ناوەە.
بە
کە برﯾتين لە"" :بەرەو فﯚلکلﯚﯚر" ،ئەميندار تی
تاا ئ ستا  12کت بی چاپکراووی ھەﯾە ،ە
غداد " ،1984فﯚلکلﯚر" ،گﯚﭬﭬار ،س
حەوادپ ،بەغ
گگشتی رۆشنببيری و الوان  ،چاپخانەی ح
617

،1999
مارە" ،1983 ،پياسەی ئ ووارانی ھەول رر"" ،1998 ،دداستانی قە ی دمدم"9 ،
ژم
جندان" ،حەکاﯾەت و ل کﯚ يننەوە،
ی"" ،2001 ،سەمای ئەج
سانەی کوردی
"تارماﯾی ئەفس
" ،20د م
سل مانی 006
ەی سيما ،س
ەول ر ،چاپخانە
ی سﯚران /ھە
ی کت بفرۆشی
ب وکراوەکانی
"دﯾﯚ" ،کﯚمە ە
،
"تراژﯾدﯾای کەراﯾەتی" ،زامدارﯾات،2001 ،
ی
،20
ەول رێ"003 ،
داﯾمەن لە ھە
بی گيرفان ،وەزارەتی
شيرﯾن ،کت ی
ەندو رازی ش
ی ھەول ر" ،پە
" ،200دەشتی
حەکاﯾەت06 ،
ح
دەزگای موزﯾک
ی
بﯚنی ب گانان دێ"،
شنبيری ،ھەوول ر " ،2005بﯚ
چاپخانەی رۆش
رۆۆشنبيری ،چ
ی ،چ ،1ھەول ر .2008
ەی موکرﯾانی
و کەلەپووری ککورد ،چاپخانە
 2009لە ھەوول ر بەھﯚی نە
رۆۆژی 9-12-24
نەخوشييەوە ما ئاواﯾی لە ژﯾان کرد .
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە801 :

ی
د خەﯾاتی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3071113556
64372
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

ھاباد
مەھ

618

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە802 :

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

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

619

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە803 :

د دەربەندی
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12820183310928
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە804 :

د رەنجدەرر
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2261728186
64309
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە805 :

ن
د س مان
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1151407203
32761
ی ھەفتانە
سەری گﯚﭬاری
سەرنووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە806 :

د سەرکارر
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1110215138
82530
موزﯾکوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

موزﯾککژەن

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

621

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە807 :

د شەﯾدا
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1207170103
32901
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە808 :

ميکائيل  -خاليد ھەرکی
د عومەر م
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0109115559
93166
ەدﯾن )مەسييف( سەربە پپار زگای ھەوولير
 1لە شارۆچککەی سە حە
ە پاﯾزی 1955
لە
 1961کات ک
1
ەوێ تەواو کردوە ،لە
ەرەتاﯾی وناوەندﯾی ھەر لە
خو ندنی سە
ەداﯾک بوە ،خ
لە
دا دەب ،
ەری خەراپی ودەستکورتيد
باری ژﯾانو گوززەرانيان لەوپە
بااوکی دەب تە پ شمەرگە با
کوردەکانی
ی
لە  1974وەکو ھەمو خانەوادە
بﯚﯚﯾە ژﯾان کی ببەھەژاری دەەبەنەسەر ،ە
شومەکەی
ی
ەن ولە ئ ران دەگيرس نەووە تا ر ککەوتننە
ککوردستان رو لە شاخ دەکە
نەوە کوردستاان ولە
ەﯾلول ئەوسا ئيتر دەگەر نە
ی شﯚرشی ئە
جەزائير و ھەررەس ھ نانی
ج
مان ساڵ لە ببانکی
ھەول ر تەواو ددەکا ،لە ھەم
ی ئامادەﯾی ککشتوکالی ھ
 1975خو ندنی
5
ەکەﯾدا
لە گەل ئ شو ئئازاری ميلەتە
شەقالوە دادەممەزرێ ،بە م ئەم ھەر ە
ککشتوکالی ش
بە کﯚمەلەی ررەنجدەرانی ککوردستان دەکا کە
شوباتی  1976پەﯾوەندی ە
بووە بﯚﯾە لە ش
نيشتمانی کوردستان بوو ،لە  1977/5/22بەھﯚﯚی
ی
باا کی سەرەکيی ﯾەکيەتييی
 10ساڵ
ميش دەستگيير دەکر و بە 0
لە ھەول ر ئەم
نی کﯚمەلە ە
ئااشکرابونی ر کخستنەکانی
ەدام بە کودەەتا ئاشتيەکە دەب تە سەرکﯚمار
 19کات ک سە
ێ979/8/19 ،
زﯾﯾندانی دەکرێ
دەکەوێ کە تا ئەوکات لە ئەبوغر ب دەب  ،دووای
ێ
ەميش بەر ل بوردنە گشتييەکە
ئە
ە  1981دوبارەە رو لەشاخ ددەکا ودەب تە پ شمەرگەی ﯾەکيەتيی
گگەرانەوەی لە
الﯾەن رژ می ببەعس
ەھﯚﯾەوە لەال
ەوەندە نابا داﯾﯾک وباوکی بە
کوردستان ،ئە
نييشتمانيی کو
622

دەگير ن ورەوانەی بەندﯾخانەی فەزﯾليە لە بەغدا دەکر ن ئەوﯾش )خاليد ھەرکی(
بەھﯚی بونی شەری ناوەخﯚ لەالﯾەن حزبە رکابەرەکەﯾاندا دەستگير دەکرێ و رەوانەی
بەندﯾخانەی ز وە دەکرێ ،ماوەﯾەک لەوێ دەم ن تەوە ،زﯾندان دەشک ن و دەربازی
دەب وخﯚی دەگەﯾەن تە ھەﭬاالنی لە ن وزەنگ ،لە راپەرﯾن رۆلی گرنگی دەب لە
ئازادکردنی مەسيف و گوندەکانی دەوروبەری و لە ئازاد کردنی کەرکوکيش بەشدار
دەب  ،لە کاری حزباﯾەتی چەندﯾن پلەو پاﯾەی پ سپ ردراوە کە دواھەمينيان ج گری
مەلبەندی  18ی خەبات بوو لە  ،2006لە بواری نوسين و وەرگ راندا لە نواندنی
جاالکيەکانيدا بەردەوامە بە چەندی وتارو بابەتی گەرمی سياسيی لە مالپەرو
رۆژنامەو گﯚﭬارەکاندا بەشدارﯾی کردوە کە ھەند کيان بەم لينکە دەتوانن بيانخو ننەوە .
http://serben.com/nuseran.htm?a=4
لە بواری وەرگ راندا خاوەنی  5پەرتوکی وەرگ رانە لە عەرەبيەوە بﯚ
کوردی/1.دﯾگﯚل /2..م ژوی ھاوچەرخ،ئەوروپا لە شﯚرشی فەرەنسييەوە تا جەنگی
دوەمی جيھانی /3...ترۆتسکی /4..کوردو ئەرمەن ،پەﯾوەندﯾە م ژوﯾيەکان /5
کوردستان و کورد .
لەروی کﯚمەالﯾەتيەوە خ زاندارەو خاوەنی س کورو دوو کچە بەناوی ،جوتيار،
شەنگار ،بژار ،پا ە ،ھ رۆ
ئ ستا ژﯾان بەسەربردنی لە ن وان کوردستان و ھﯚلەندا دابەش بوە .بﯚ زﯾاتر ناسينی
ئەمەش مالپەرەکەﯾەتی.
http://www.serben.com
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )سەرھات( لە2010-2-5 :
19:30:58
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە809 :

خاليد عيسا
623

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5031427125
57245
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە810 :

کەرﯾم
د عەبدولک
خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5161513135
58016
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە811 :

ی
د عەزﯾزی
خاليد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121609522
27776

624

کوردستان لە داﯾک بوەە ،لە سا ی 1980وە
ن
تی
ەی رۆژھە ی
سا ی  1968لە شاری بانە
س
1997ەوە
سا ی 1996ی زاﯾينی .لە 7
ستان بوە تا س
کراتی کوردس
پ شمەرگەی حزبی دﯾموکر
ەبوە کە گﯚﭬاری "ھەوار" ﯾان لە
ستراليا نيشتە ج يە .ﯾەک ک لە و کەسانە
ە و تی ئوس
لە
ەڕ وەبەرو
ئووستراليا دەرککرد و  12ژماررەی ل ب وکرااﯾەوە .نزﯾک ببە دووساڵ بە
سی لە
ی رادﯾﯚی کورردی باشوری ئوستراليا بوەە .سا ی  2009بەکالﯚرﯾﯚس
پ شکەشکاری
خو ندنی
ساوس ئەوستتراليا تەواوکردد .ئ ستا بە خ
ەتەوەﯾيەکان لە زانکﯚی س
پ وەندﯾيە ن ونە
ەمان بوارەوە خەرﯾکە.
ماستەر لە ھە
م
ی( سەبارەت بە
خاليد عەزﯾزی
دﯾا لەالﯾەن )خ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
8:2
ی( لە20:06 2010- 8-11 :
خاليد عەزﯾزی
)خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

بانە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە812 :

فەرەج
د عەلی ف
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0624143042
24502
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

625

کەس:
جﯚری کە

مافنااس

کەس:
جﯚری کە

راگەﯾﯾاندکار

ژمارە813 :

د قە دز ی
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0730141122
24591
نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری

ژمارە814 :

د قە دزەﯾی
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0921161330
09585
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە815 :

د زادە
د محەمەد
خاليد
626

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20109424811172
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە816 :

فەرەج
د مەجيد ف
خاليد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0112131507
73244
سا ی  1956لە شاری سل مانی گەرەکی کان سکان لەداﯾک بوووە خو ندنی
س
ھە کەوت
مادەﯾی لە ە
سەرەتاﯾی لە قوتانخانەی مەولەوی ونااوەندی لە کانيسکان وئاما
س
شی ﯾاسای تەواو
ﯾاساو رامياری بەش
و
خو ندن چﯚتە بەغدا و لە ککﯚل ژی
بوووە دواتر بﯚ خ
قەزائی کاری کردوووە و
ی
ەر کی
ی سل مانی وەکو فەرمانبە
ەک لەدادگای
ککردووە ماوەﯾە
تی
ەرانی ﯾەک ی
تەی دامەزر نە
ن وازی ھ ناووەو بﯚتە پار زەر و لەدەستە
ەدوای راپەرﯾن
لە
ەرنامەی
تەلەفيز ﯚنی گەلی کوردستان بە
ز
 19لە
مافپەروەرانی کوردستانە،للەسا ی 992
م
شە
ەخی بە ک ش
ەﯾەک بوو باﯾە
شکەش کردوووە کە بەرنامە
ﯾااساوکﯚمە ی ئامادەو پ ش
ی کﯚمە گای ککوردەواری دەەدا و ب بەراانبەر راو ژی ﯾﯾاساﯾی
ە ﯾەتيەکانی
ﯾااساﯾی وکﯚمە
ی پ شکەش بە بينەرانی ددەکرد)ﯾەکەم کەس بووە ووەکو کورد کە
و کﯚمە ﯾەتی
پيشکەش بکات( ھەر
ش
ەوخﯚ بەرنامەی تەلەفيز ﯚننی
خشی راستە
ەش وەی پەخ
بە
سی
ناوی ئ مەو دﯾکتاتﯚردا دەنووس
جيرەﯾەک وتارری تەنز ئام ززی لەژ ر ی
ەوکاتانەدا زنج
لە
لە
ەسەر رەفتارەە ناوازەکانی صدام حس ن وھەردوو کووڕەکەی عودەی وقصی ە
لە
ەشی ھەو ی
ەرپەرشتی بە
خو ندەوە .سە
ەلەفيزۆن لەمميانەی بەرناممەکەﯾدا دەﯾخ
تە
ەرنامەﯾەکی تترﯾشی لە راد وی
بﯚماوەﯾەک کردووە .بە
ک
گاﯾە
ککوردی وعەرەبی لەو دەزگا
بە گﯚرانی
شکردووە کەتاﯾبەت بووە ە
ستان ھەرلەو مماوەﯾەدا ئاماددەو پيشکەش
گگەلی کوردست
پەخشی راستەوخﯚ بووە.لە سا ی 1996
ی
ش ھەر بەش ووەی
و مﯚسيقای ککوردی ئەوﯾش
ستەری لەقانوندا
ەزانکﯚی ئازاد لە الھای ب وانامەی ماس
شتەج يەو لە
ە بەلجيکا نيش
لە
بوو لەسەر تيﯚرری فيدراليزم
ەوەﯾەکی بەرراوردکاری و
وەرگرتووە ت زەەکەی ل کﯚ ينە
ھەرەھا
بەوناوەوە ئامادەﯾە بﯚ چاپ کردن،ھ
ە
کی
جياوازەکانی ..ئ تسا کت ب ک
وج بەج کرنە ج
ککت ب کی دﯾکە
مارانەﯾە کەلە ماوەی
ەی تەنز ئام ز لەژ ر ناوی بززمارەکان کە کﯚی ئەو بزم
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ئەم جەند سالەدا لەسەر بوارە سياسی وکﯚمە ﯾەتيەکان نووسيوﯾەتی لەساﯾتی
پەرتووک وەکو کت ب بالو بﯚتەوەوە ئامادەﯾە بﯚ چاپ کردن.تەرجەمە کردنی نامەی
دکتﯚراکەی دکتﯚر البيرت عيسا بﯚ عەرەبی بەناوی )قراءة البعث للفاشية التأرﯾخية(کە
ل کﯚ ينەوەﯾەکی سياسيە لەسەر بەعسی ع راقی ھەروەھا تەرجەمەکردنی کت ب
)نھ نيەکانی عەشقی خولق نەر لە شيعرەکانی محەمەد ئيقبالدا( لە ئينگليزﯾەوە بﯚ
عەرەبی .ھەروەھا تەرجەمەکردنی ل کﯚ ينەوەﯾەکی تاﯾبەت بە مﯚسيقای پيرۆزی
کوردانی ئەھلی ھەق بﯚ کوردی لە کت بی کوردﯾات اﯾرانی لە نووسينی پرۆفيسﯚر
محەمەد موکری مامﯚستا لە زانکﯚی سﯚربﯚن.لەبوارەکانی تری نووسين ول کﯚ ينەوەدا
چەندﯾن بابەتی لەبوارەکانی سياسەت وفيکر و قانون ئەدەب و ھونەر دا بە زمانی
کوردی وعەربی ب و بوونەتەوە و چەندﯾن ھﯚنراوەشی ئاوازﯾان بﯚدانراوەو کراون
بەگﯚرانی کە ﯾەک کيان گﯚرانی ھەست ک ی )تارا رەسوڵ(ه.کاری ئ ستای وەرگ ری
سو ند دراوی دادگاﯾە بﯚ زمانەکانی ھﯚلەندی و کوردی وعەربی لەبەلجيکا و ئەندامی
ﯾەک تی رۆژنامەنووسانی کوردستان وجيھانە.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )خاليد مەجيد فەرەج( سەبارەت بە
)خاليد مەجيد فەرەج( لە16:27:24 2011-2-27 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

مافناس

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە817 :

خان ئە ماسی لوڕستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215144442748
ئەم شاعيرە گەورەﯾەی الﯾەنگرانی ئەھلی حەق ،کوڕی محەمەد بەگی لوڕستانييە و سا ی 1651
لەبنەما ەﯾەکی خو ندەوار و بەناوبانگی ناوچەکە لەداﯾک بووە .بەمندا ی لەالی باوکی ف ری خو ندن و
نووسين بووە و ھ شتا ھەرزەکار بووە کە بەھرەی شاعير تی تيادەرکەوتووە .خان ئە ماس ئەم توانا
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خە کی.
نماﯾی کردنی ە
ی
ەی و ر
خزمەتکردنی مەزھەبەکە
ی
ەرخان کرد بﯚﯚ
گەورەەﯾەو ھەموو ژﯾانی خﯚی تە
گرانبەھای
ی
ھﯚنراونەتەوە ،گەنجينەﯾەککی
ی )گﯚرانی( ھ
شيعرەکانی خان ئئە ماس کە ببەش وە زمانی
دا کﯚکراونەتەوە
کﯚمە ە شيعر کی ئەم شااعيرە لە دوو تو ی کت ب کد
ی کوردی پ ک ئەھ نن .کﯚ
ئەدەبی
بە روونکردنەوەەو وەسف کرردنی
المی خان ئە ماس( ،ئەم کﯚمە ە شيععرە تاﯾبەتن ە
بەناونييشانی )کەال
ستانی کﯚمە ە شيعری
ەمی خان ئە ماسی لوڕس
ەق ،بە م گرننگترﯾن بەرھە
ی ئەھلی حە
ر بازی
ھەبييە سەبارەت بە
ئەو ر بازە مەزھ
)پ شببينييەکان(ە ککەلەسەدەی پ نجەمی کﯚﯚچيدا سەرکرردەﯾەکی و
چارەنوووسی ئ ران پ شبينی کرردوون و خان ئە ماسيش لەسەدەی ددوانزەھەمی کﯚچيدا ئەو
پ شبيينييانەی خس
ستﯚتە چوارچ ووەی شيعرەووە و خە کی ناوچەکە ئەزببەرﯾان کردووەە .لەم کﯚمە ە
بەجوانی و نا کراون و شاعير
ی
مووری لەنگ و کارەساتەکاانی دواتری ئ ران
ەالماری تەﯾمو
شيعرەدا باسی پە
ەتە
شاعيرە بليمە
خﯚی و ئامﯚژگاارﯾيەکانی داممەزر نەرانی ئەھلی حەققی ت کە و کرردووە .ئەم ش
رای خ
پاراوی بەج ھ شتتووە.
ی دواﯾی کردد و لەپاش خﯚﯚی ھەزاران د ە شيعری جوان و و
سا ی  1717کﯚچی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ئااﯾينی

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ک .لوڕی
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە818 :

زاد ئازاد
خانز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1005213200
09810
ھﯚزانەوان
ھ
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە819 :

ی
خاکی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111913000
03396
 18لەداﯾکبووهه.
ندەی ھە ەبجەللەسا ی 845
ی
ەحمەد ب
نااوی محەمەددەلەگوندی ئە
جرەی مزگەوتتی لەسل ماننی و سنەتەوواو کردووه،
خو ندنی حوج
قﯚناغەکانی خ
قﯚ
زەوﯾوزاری
ی
ەت بووەمەئموووری
خﯚری دەو ت
ەمەالﯾەتيدا ززانا بووه .ماوەەﯾ ک مووچەخ
لە
شتووه.
سەرچنار دانيش
سمانی لەس
سەنييەی عوس
س
زۆۆربەی ژﯾانی بەمەالﯾەتی
1906
ی بردۆتەسەر لەسل مانی و ھەر لەو ش لەسا ی 6
ککﯚچی دواﯾيکرردووه.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە820 :

خا ە حەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030220716
62165
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نووسەر و ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە821 :

خا ە رەجەب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0904114347
79349
سل مانی.
ەک ک بوو لە قسەخﯚشە بەناوبانگەکاننی شاری س
ﯾە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە822 :

خا ە رەش رواندزی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0906144929
99378
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ن
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزا نەوان

ن:
شارەکان

دز
رواند

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە823 :

خدر زوحاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22415021811828
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزاننەوان

ژمارە824 :

خدر مەرەسەنە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0208101135
53417
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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
لە
ەسا ی  1963پەﯾوەندی ببە شﯚڕشی ئەﯾلولەوە کرردووە و تاھەررەس ھ نانی شﯚڕش
ەک بووە.
خﯚشخانەﯾەﯾە
ەرپرسی نەخ
بە
ﯾوە.
کاری کﯚميتەی نناوەندی ب ە
لەی راو ژ ی
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

ژمارە825 :

خدر کﯚساری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
09091705112011
ەنی  25سا ی کوژراوه .توواناﯾەﯾکی بەررزی
خە کی پشدەەر بووە .لە  199 3لە تەمە
خ
ناسکی و
ی
ەست
قەسيدەکانی شاﯾەتی ھە
ی
ھەبووە لە زماانی کوردی و بەتاﯾبەتی ق
ھ
شيعرەکانی
ی
ی.
شيعری و ھونەرەکاانی رەوانبيژی
ی
باا دەستی کﯚﯚسارﯾن لە و نەی
بﯚ سروشت و جوانی
ھەﯾە کە سەرەڕای تيروانيننی جوانی ﯚ
ەتی خﯚﯾان ھ
مﯚرک کی تاﯾبە
م
ھە قو ن کی رەوانی
و مرۆڤ جوامييری با دەستتی بەسەر زمان و ﯾارﯾکرددن بە وشە ھ
نەری ھەبوو لە ئئيلقای شيعر و جﯚش
ی
ەرسوڕھ
تواناﯾ کی سە
ن .کﯚساری تو
ھەستی پاکن
ھ
شيعری خو ندب تەووە.
ی
گرانی لەھەر کو يەک
ی
ھەموو گو
خستە ناو ھە
و خرۆشی ئەخ
"قە ەمی
"مانگ گيران" ،ە
گ
دەکانی
خﯚی چاپکراوەە .لە قە سيد
ﯾە کە دوای خ
دﯾوان کی ھەﯾە
سە".
راستگﯚ"" ،پرس
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سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

ئيسالمی سياسی

جﯚری کەس:

قوربانيی شەڕی ناوخﯚ

شارەکان:

رانيە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە826 :

خورشيد سەليم حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509200173882
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

سەربازی

جﯚری کەس:

نووسەر

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
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ژمارە827 :

خورشيد نەمای داواشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012192211152
کچی داواشی محە مە د و خوشکی ميرزا ئە حمە د داواشی لە سا ی "1320کﯚچی مانگی"لە
راوانسە ر لە داﯾک بووه.
عولومی سە رتاﯾی و ئە دە بياتی فارسی و عە رە بی لە خزمە تی باوکی و کاکی ف ربووه،ناوبراو
ژن کی ت گە ﯾشتوو زانا بووە و لە ھﯚنينە وە ی شيعرو ھﯚنراوە دا دە ست کی ب وی ھە بوه.
لە سا ی"1385کﯚچی مانگی" لە سادق ئاواکﯚچی دوای کردوه ،خورشيد نە مالە مرﯾدانی تە رﯾقە ی
)قادری(بووه.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە828 :

خورشيد کوودەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011920024463897
خاتوو خورشيد کچی ش خ مارفی)کەولوس( و لە ساداتی"تەرراتەوەن" بووە .چەپﯚکی رۆژگار ما ی
باوکی خاتوو خﯚرەشيدی فرێ داوەتە شاری "سنە" .خاتوو خﯚرەشيد بە منا ی لە الی "فاتيمە خانی"
ئەردە نی مەشھوور نراوەتە بەر خو ندن ،وە لە فارسيدا مﯚنتەھا دەرەجەی قودرەت بووە .پاﯾەی
مەعلووماتيشی لە عيلمی "نحو" صرف" و "بەﯾان" و منطق" و "عاقيد" دا زۆر بووە .خوو رەوشت کی بە
زووانی فارسی تصنيف کردووە کە ناوی "تربيەی مادران اﯾندە" لە کت بەکەی خﯚﯾدا بﯚ پارستنی ساوا و
بە خ و کردنی منال دەستوور کی داناوە کە بە بﯚچوونی زۆر ل کﯚ نەوەر لە ئاست کی بەرزداﯾە وە پ يان
واﯾە کە مەگەر کەس ک دوکتﯚرای تەربيەی ب ت بتوان ت کت ب کی ئاواھا بنووس ت.وە دﯾوان کی لە پاش
خﯚی بە ج ماوە زۆر لە دﯾوانی "مەستوورە کوردستانی" مەشھوور و جووانتر و بەرزترە ،بە م چوونکە
خاتوو خﯚرەشيد لە ناو عەشاﯾر دا دەورەی ژﯾانی بە سەر بردووە ب و نەبووەتەوە .وە لە عيلمی قا ی
بافی ﯾان قا ی تەنين و "دﯾزاﯾن" بﯚ نەقشی قا ی کە پ دە ن "تەوەن گەری" ﯾەکەمين ئﯚستادی
زەمانەی خﯚی بووە ،تەنانەت چەند نەخش کی لە قا يدا کە بە بيری خﯚی درووستی کردووە وە ناوی
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ناون "خﯚرەشيدی" ئ ستەش لە ناو تەوەن گەرەکانی ئ ران و کوردستان بە بە ھەمان ناو ناسراوە.
شاعير ک کە زۆر زولمی ل چوو ،ھەژاری پشتی شکاند و نەﯾتوانی خﯚی بناسين ت بە کﯚمە گای
کوردی کﯚمە ک ھﯚکار بوو بە دەليل کە خاتوو خورشيد نەﯾتوانی خﯚی وەک خﯚی بە کﯚمە گای
بناسينيت،
خاتوو خورشيد خە کی ئاوای پيرانە کﯚن )الد ەک سەر بە شاری مەرﯾوان( رەنگە ئەگەر خاتوو خورشيد
کچە ئاغا بوواﯾه ،ئيستە وەک مەستوورەی ئەردە ن باسيان بکرداﯾه ،ھە بەت خاتوو خورشيد لە
ھونەری قا ی چنين دا لە ھەمووی ئيران دا ناوبانگی ھەﯾە و لە قالی چنين دا تەرح ک ھەﯾە بە ناو،
تەرحی خورشيدی کە خاتوو خورشيد دروست کەری بووه ،و کت ب کی لە سەر تەربيتی منداڵ
نووسيوه.
شاﯾانی باسە کە خاتوو خورشيد لە سەردەمی مەستوورە خانی ئەردەالن دا ژﯾاوە.
مامﯚستا قانيع لە سەر پ نج خشتەکی ﯾکی خاتوو خورشيد شيعری گووتووە
کە ئەمە دەقی ،پ نج خشتەکيەکە.
کچ کە کەوتە چواردەسا ه ،ھەر کوری الوی ئەوێ
پەرچەمی چين چين و لوول و ئەگرﯾجەی خاوی ئەوێ
پەلکەﯾی شﯚڕ و در ژ و زۆلفی قرتاوی ئەوێ
ھ ندە کچ ب تەجرەبە سووراو و سپياوی ئەوێ
م خەک و عەتر و بخور و س وی نەخشاوی ئەوێ
ب ئەوەی ئ ش بکا،خاو و خليچک و مانووە
بﯚ وە می داﯾک و بابی ،پ بەھانە و بيانووە
دەورﯾەی کﯚ نان و حەسحەسی سەر خانووە
بير لەوە ناکاتەوە سا کی تر کەﯾبانووە
دائيما سەﯾر و سەفا و بەزم و شەو راوی ئەوێ
قەت د ی راناچ ەک ب ژی الی پياو تاڵ ئەبم
بەﯾن تر مەسئوولی تەربيەی منداڵ ئەبم
دەستەپاچەی ناو ژنان و ب بەھا و ب حاڵ ئەبم
من بەﯾنيکی تر ،کﯚﯾخا و سەرۆکی ماڵ ئەبم
نا
ئەو کەسانەی وا سەرۆکن،عەق ی گونجاوی ئەوێ
دائيما ھەر ھەوڵ ئەدا بﯚ تەوق و گوڵ بيدا لە سەر
دەرکی ل قاﯾم بکەی سەر لە کون د ن تە دەر
ھەر خەرﯾکی ھيچ و پوچ و ئ شی ب ج گە و سەمەر
بە خوا کراسی سوور نەب ناﯾکەمە بەر
ھەر ئە
ژ ر چەناخە و کرمەک و گوارە و کلی چاوی ئەوێ
زۆر کچی وامان ھەﯾە ئاﯾا لە دێ ﯾا خود لە شار
سەﯾر ئەکەی چەن شﯚخ و شەنگە جوانە وەک دەنکی ھەنار
خاوەنی زانين و بير و کانی نامووس و وﯾقار
ھەند کيش دڵ مردەﯾە و ژﯾرە لە سەر ھەر ئيش و کار
تف لە زەوق و برق ئەکات و شﯚرەت و ناوی ئەوێ
رۆژ لە رۆژ ئيشکەرتر و زاناتر و پ خ ر ئەب
بﯚ جوانيش دەم بە دەم ھەروەک گو ی زەنو ر ئەب
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دەربەسی شوو ناﯾە ئاﯾا زوو ئەب ﯾا د ر ئەب
ھەر تەماشای دەستی داﯾکی خﯚ ئەکا تا ف ر ئەب
پاش ھەموو عەق و شعوورێ خزمەتی پياوی ئەوێ
ھەوڵ ئەدا بﯚ پياوی ژﯾر و ت گەشتوو و خو ندەوار
چابوک و ب فيز و ئ ش کەر ،کاسب کی ب دەمار
دوژمنی ق کا بە نرکە ھەر وەکوو ش ری شکار
نانواڕێ بﯚ کور کی قنج و ق ت و مشکی الر
پياو کی پر ھﯚش و ب ر و ،خاوەنی ناوی ئەوێ
نانواڕێ بﯚ ﯾەک کی سەرسەری و ب ئ ش و کار
ناﯾەوێ گەنجی تەمەڵ ب و دەس سپی ب و زار و خوار
ﯾاخﯚ ماﯾل ب بە ئارەق ﯾا حەشيشە ﯾا قومار
ناﯾەوی م ردی گەزەندە و پ س ب ھەر وەکو کو رە مار
کاسب کی گورج و گوڵ و ب بەن و باوی ئەوێ
ئەی کچم ئامان بفامە ئابروی خﯚت بﯚ ئەب
بﯚ بە ناحەقە خﯚت لە پ ش چاوی ھەموو گەنج ئەخەی ؟
دەوری ت کﯚشينە ئەمرۆ تﯚش وەرە ت کﯚشە دەی
سەﯾری خﯚرەشيد کە کچم،ئەمجا ئەزانی چی ئەکەی
چون حەﯾا و نامووسی خﯚی و ھﯚزی فەوتاوی ئەوی
سەرچاوە :ئەلبوومی و نەی ژنانی چاالکی رۆژھە ت -ميترا ئارﯾان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

ھونەرمەند

جﯚری کەس:

ناسراو

شارەکان:

سنە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە829 :

ن
شيدە بابان
خورش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5011059085
57191
ساڵ لە سا ی
 19لە داﯾک بوووە  ،زۆر شييعری وتوە بﯚ ماوەی دوو س
ە سا ی 940
لە
ست
ەب ت کە دەس
ئافرەتە تاقانەکان ئە
ە
ەدا لە
1958دا بووە ببە مامﯚستا .لەو سەردەمە
8
داتە شيعر و پەخشان.
بد
س
سەرچاوە :ما پەڕی ھە ەببجە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە830 :

ف
سرەو جاف
خوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0723085806
64550
 19لە
نەورۆزی سا ی 945
ی
شەوی
ەندازﯾار و ئەددﯾب و ھونەرممەند خوسرەەو جاف لە ش
ئە
د ی کەالر لە داﯾکبووە.
تەواو کردووە ،ناوەەندی لە خانە
و
قﯚناغی سەرەەتاﯾی لە د ی کەالر
قﯚ
ەقين تەواو کرردووە،
ە بەغدا تەواو کردووە.
دواناوەندی لە
ەواو کردووە.
جوانەکانی زاننکﯚی تاران تە
سازی لە کﯚل ژی ھونەرەج
ەشی تەالرس
بە
بی
ی ميعمارﯾدا وەەرگرتووە ،تا بە ئ ستا خاوەەنی 60کت ی
ماجيست ر لە ھەندەسەی
م
جﯚراوجﯚرە،
ج
دراوەنەتە سەر زمانەککانی دی.
ە
ەمەکانی وەررگ
ب ک لە بەرھە
بەرھەمە ناوازەکانی.
ە
دﯾن خە تی ر زل نانە بەھﯚﯚی
خاوەنی چەند
خ
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سەرچاوە :ما پەڕی خوسرەو جاف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

رۆماننووس

شارەکان:

کەالر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە831 :

خوسرەو کوردپور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030718323382495
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە832 :

خوليا حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102510350710228
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە833 :

ی
خوەررەشيدنماای داواشی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5190913255
58048
1385ی کﯚچی ماانگی کﯚچی دواﯾی
1
چی مانگی للە روانسەر لە داﯾکبووە و سا ی
سا ی 1320ی کﯚچ
کردووهه.
ئەحمەد
د
ميرزا
سەبارەت بە )م
)حاميد درودی( س
د
ەالﯾەن
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
23:20
شی( لە0:04 2011-5-18 :
داواش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھﯚ

ژمارە834 :

کر
ەوی بابەک
م  -خﯚشە
شەوی مەال ئيبراھيم
خﯚش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
03161543513967
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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

سياسی
چاالکی س

ژمارە835 :

خ

بەختيار

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5300920156
60130
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە836 :

خ

ن بەختيارر

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0317120127
73978
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سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە837 :

خەباات رەسو ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021737096
63639
وەرگ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە838 :

خەباات عارف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091757182
22086
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ژمارە839 :

خەباات عەبدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4251315435
56917
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە840 :

خەباات الوباخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103145616
62316
ەرەتاﯾی،ناوەندی و
لە داﯾک بووە ،خو ندنی سە
 19لە شاری سل مانی ە
ە سا ی 961
لە
شی زانستی ھەر لە سل مانی تەواو ککردووە ،لە زانکﯚی سل ماننی لە
ئاامادەﯾی بەش
سل مانی و س
يراوە )سا ی ﯾەکەم لە س
ی بەشی ماتتماتيک وەرگير
ککﯚل ژی زانياری
شتﯚتە
حەدﯾن( تەواو کردووەە ،لە سا ی  1985گەﯾش
(
سە
ی لە زانکﯚی س
سا ی کﯚتاﯾی
س
ەﯾشن
دنی )کﯚمنيکە
ندنی ئەلەکتررۆنی و گەﯾاند
سا ی  1991تتا  1993خو ند
ە مانيا ،لە س
ئە
ەلەکترۆنيک( تەواو کردووەە.ئ ستاش دانيشتوی شاری )بەرلين( ە.
ئە
خ زاندارە و خااوەنی  3منداا ە.
2316
6
خەبات الوباخ( سەبارەت
دﯾا لەالﯾەن )خ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
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17:3
خﯚی لە31:40 2010- 2-5 :
ەژﯾاننامەی خ
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە841 :

ود عەبدولل ەحمان
خەباات مەحمو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0909111222
29459
شاری رانيەﯾە ،پەﯾامن ری پوک ميدﯾاﯾە.
ی
شتووی
1984ە ،دانيش
ە داﯾکبووی 4
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە842 :

ن کەرﯾم
خەباات نەوزاد عوسمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71345
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لە داﯾکبوووی  1 984-3-8ھە ەبجە
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ن:
شارەکان

ھە ە
ەبجە

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە843 :

د
دﯾجە جاوﯾد
خەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611131
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

چيرۆکنووس
چ

شارەەکان:

سەردەشت
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە844 :

645

سرەو پيربااڵ
خەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5281333026
64923
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

ھەوول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە845 :

ی شا ی
سرەو غەنی
خەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0228010628
83770
سەرەتاﯾی و
ی
ی لە داﯾک بوووەو ھەر لەو ش قﯚناغەکاننی
ە  1938/7/1لە سل مانی
لە
نااوەندی و ئاماادەﯾی تەواوککردووە ..سا ی  1960خو ندنی بەکەلﯚﯚرﯾﯚسی لە ککﯚليژی
ھەر لەو
کراوەتە وانەب ژ ...ھ
ە
موس
تەواوکردووەو لە زانکﯚی م
و
ککشتوکا ی زاننکﯚی بەغدا ت
د/
کﯚی ئەدەنبەررە /سکﯚت ەند
زانکﯚﯾەشەوە مﯚ ەتی خو نندنی وەرگرتوووە تا لە زانکﯚ
شی دارستانی سەرچاوە
 ،196لە بەش
جست ر بخو ن  ،سا ی 67
ەرﯾتانيا ،مانج
بە
سا ی
جست ری تەواو کردووە ..س
ن و لە بواری "دارستان  -غابات"دا ماج
سروشتييەکان
س
دوکتﯚرای
ی
'توربە"ی ھەمان زاننکﯚدا
ی
ەشی
1974ﯾش بە ززەما ەی کﯚ ببنکيان ،لە بە
4
سا ی
عەرەبی و ئينگليزﯾدا ھەﯾە .لە س
ی
ھ ناوە ...شارەەزاﯾی لە زما نەکانی کوردی و
ھﯚ ندا دەژی
1996ەوە لە ھ
6
توربە"ی بەرﯾتتانی و جيھانيييە.
ی زانستی "تو
ەندامی ھەرددوو کﯚمە ەی
ئە
بووە.
غدا ﯾارﯾدەدەری باسکاری زانستی ە
ە زانکﯚی بەغ
 ،(1965 -19لە
سا نی )960
س
زانکﯚی
ی
بەشی "توربە"ی کﯚليژی کشتتوکا ی
ی
ەرۆکی
 ،1977 -1سە
سا نی 1976
س
سل مانی بووەە .
س
توکاڵ بووە.
مانی راگری ککﯚليژی کشتو
 ،1981 -1لە زانکﯚی سل م
سا نی 1977
س
کﯚکە
سەرۆکی زانک
شەش مانگ س
ی سل مانی بﯚ ھەول ر ،ش
ەر لە گواستننەوەی زانکﯚی
بە
بوووە.
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دوای گواستنەوەشی بﯚ ھەول رو گﯚڕﯾنی ناوەکەی بە زانکﯚی سە حەدﯾن ،لە سا ی
1981بﯚ  1994سەرۆکاﯾەتی زانکﯚکەی کردووە.
سا نی  ،1986 -1983سەرۆکی "سی ئەی ئ س ئەی ئ ف – کاساف-ای ئ راق"،
)کاسافا بە واتەی کﯚميتەی بەکارھ نانی زانست لە بواری کشتوکاڵ و دارستان و
بەروبوومەکانی ناو ئاو( د ت ،کە ئەم کاسافاﯾەش بەش کە لە "ﯾەک تی ئەنجومەنانی
باسکارە زانستييە جيھانييەکان"..
سا نی  ،1991 -1981سەرنووسەری "گﯚﭬاری زانکﯚ"ی سە حەدﯾن بووە.
لە سا نی  1990 -1974بەشداری سەرجەم ئەو کﯚنفرانسانەی کردووە کە لە
ئ راقدا ،سەبارەت بە کشتوکاڵ سازکراون.
ئامادەی ھەموو ئەو کﯚنفرانسە تاﯾبەتيانە بووە ،کە لە سا نی  1988 -1977لە
ئاستی و تانی عەربدا ،سەبارەت بە چﯚن تی بەڕ وەبردنی کﯚليژە کشتوکا ييەکان
بەستراون.
سا نی  ،1991 -1981ئامادەی ھەموو کﯚبوونەوە ﯾاساﯾيەکانی ﯾەک تی زانکﯚ
عەرەبييەکان بووە.
سا ی  ،1984بەشداری لە کﯚنفرانس کی ن ودەو ەتی "کاسافا" کردووە کە لە شاری
ئﯚتاوای کەنەدا بەستراوە.
سا ی  ،1983لە شاری ميﯚنيخی ئە مانيا ،بەشداری کﯚنفرانس کی ن ودەو ەتی
ﯾەک تی زنکﯚکانی جيھانی کردووە .
ساڵ 1982و  ،1983بەشداری لە دوو کﯚنفرانسی ن ودەو ەتی تاﯾبەت بە وزەی
ئﯚتﯚمی ،لە شارەکانی رۆمای ئيتاليا و ﭬانکﯚﭬەری کەنەدﯾدا کردووە.
بﯚ کاروباری تاﯾبەت بە پ وەندﯾيەکانی زانکﯚی سە حەدﯾن و زانکﯚ جيھانييەکانەوە،
سەردانی گەل ک لە زانکﯚکانی بەرﯾتانيا ،دانيمارک ،چين ،ئەندەنوسيا ،ھﯚ ندا ،تورکيا،
ئە مانيا ،نەمسا و زۆر ک لە زانکﯚی و تە عەرەبييەکانی کردووە.
ب وکراوەکان
ژمارەﯾەک ل کﯚ ينەوەی زانستی لە بواری کشتوکا دا ،لە گوﭬارە ناوخﯚﯾی و ناوچەﯾی
و جيھانيدا
وەرگ انی "دوای ئەم ھەموو کارەساتە ل بوردنی چی" نووسەری ئەمەرﯾکاﯾی
جﯚناتان سی رانداڵ ،لە ئينگليزﯾيەوە بﯚ کوردی.
ئەرکە زانستييەکان:
سەرپەرشتی کردنی  10خو ندکاری ماجست ر لە زانکﯚی سە حدﯾن.
بەشدارﯾکردن وەک "تاقيکەرەوەﯾەکی دەرەکيانە" ،لە ليژنەی مناقەشەی ژمارەﯾەک
نامەی ماجست رو دوکتﯚرا ،لە زانکﯚ کشتوکا ييەکانی بەغداو موس و بەسرەدا .
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز حەمە سا ح ئەمين سەبارەت بە ژﯾاننامەی خەسرەو
غەنی شا ی لە 2010-02-27
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە846 :

ی
ەن ز وەﯾی
خەلييل حەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1231116097
73832
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە847 :

خەلييل عەبدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171351176
67218
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە848 :

خەلييل غەزە ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5092129487
78632
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە849 :

ەری کاکەﯾی
خەلييل منەووە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052007156
62767
1878 - 1923
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە850 :

مين
خەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2192316278
87158
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...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پيياوان
رەگە
نەتەوە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە851 :

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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە852 :

دە کەمال
خەند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0208163623
31254
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مانی سا ی
کﯚی سل ی
مانييە ،دەرچوووی کﯚل جی ھونەری زانک
ەداﯾک بووی شاری سل م
لە
ەری ھونەری گﯚﭬاری رۆژناامەوان ،و
ی ،و بەڕ وبە
ەژانی بنەرەتی
خو ندنگەی کە
ەڕ وەبەری خ
بە
ی گﯚﭬارەری ئئەست رەﯾە.
سەرنووسەری
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە853 :

ور
ەف غەفو
خە ە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818094912
24730
سی بەشی بيروڕای
ەکان-زانکﯚی کﯚﯾە و بەرپرس
دەرچووی کﯚلييژی زانستە کﯚمە ﯾەتييە
سﯚ
سياسی لە ررۆژنامەی ئاس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە854 :

ری ھەژارر
خەﯾر
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
90411450018551
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە855 :

دارا ئەحمەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0423090155
51721
(1991 -198
جگە لەوەی ھەففت ساڵ )85
ەنووس  -ە
سەر و رۆژنامە
شاعير و نووس
ش
ھزرﯾی بەرھەمھ نناوە و
ی
پ شمەرگە بوووە ،چەند پەررتووک کی ئەددەبيی و رامياارﯾی و
ستی بەکاری رۆژنامەنووسييی
ش پ ش راپەڕڕﯾنی  1991للە شاخ دەس
چەند سا کيش
چ
رۆژنامەی ناحيزبيی بەناوی
ی
ەمين
سا ی  1994ووەک سەرنوووسەری ﯾەکە
ککردووە و لە س
سەربەخﯚی کوردی
ی
غەی رۆژنامەگگەرﯾی ئازاد و
ن بەردی بناغ
)ررۆژنامەی ئەمم ۆ( ﯾەکەمين
مەنووسی لە گﯚﭬار و رۆژنامەکانی ناوەوە و
داناوە ،ناوەناوەەەش وتار و ببابەتی رۆژنام
 (2006سەرۆکی
2
- 2003
دەرەوەی و ت ب وکردۆتەووە ،بﯚ ماوەی چوار ساڵ )3
ەری
ستاش بەڕ وەبە
بەرﯾتانيا ،ئ س
س( بووە لە بە
شنبيرﯾی کورردی -ک رکليس
)کﯚمە ەی رۆش
ما پەڕی ئەم ۆ( ﯾە.
)م
سەرچاوە :رزگگار کﯚچەر  -مما پەڕی کورددستان ن ت
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر
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جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

ەی د رﯾن
پ شمەرگە

ژمارە856 :

دارا عەبدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5181744387
78536
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە857 :

دارا مەحمود
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103125518
82269
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە858 :

مانی
وش رەحم
دارﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3021728478
82421
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە859 :

ستان ئاسﯚ
داس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5091343038
82801
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

ژمارە860 :

ن
ستان بەرزان
داس
654

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2100925243
33200
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە861 :

سن
دانا ببەشير حس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1011533477
74571
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە862 :

دانا ببەھادﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3260919493
39904
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە863 :

جەالل
دانا ج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1003123342
29756
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە864 :

خاليد
دانا خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22312451919712
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە865 :

دانا س مان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6081008566
60236
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە866 :

عەسکەر
دانا ع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0615170136
64397
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ەرکوکە.
رووناکبيرەە ،خە کی کە
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

کەرککوک

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە867 :

عەلی بەررزنجی
دانا ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3041124033
33763
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە868 :

فاﯾەق
دانا ف
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1110727213
32665
چيرۆکنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

چيرۆۆکنووس

ژمارە869 :

مەلەکی
دانا م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7161708048
89549
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە870 :

مەنمی
دانا م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0831205922
29292
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە871 :

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.
ەنجان و خو ند
راﯾە ەکانی مامﯚﯚستاﯾان و گە
•بە ھاوکاری ھاوڕ کانم ،ر کخەری ە
دکاران و
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
ی
سەرچاوە :ما پەڕی سبەی
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

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

مافناس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ژمارە872 :

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

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە873 :

داھات شەمزﯾﯾنی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0321215837
74015
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە874 :

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
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:

ی کوردستان
باشووری
662

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە875 :

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

ژمارە876 :

قەراخی
ەر عەبدوللعەزﯾز عەالئەدﯾن ق
دالوە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81202221118563
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کﯚﯾە .
ە
ن1960 :
ی لە داﯾکبوون
سال و شو نی
س
زانکﯚی موستەنسررﯾە-بەغدا،
ی
شکی
پللەی خو ندن :کول ژی پزﯾش
ەخﯚشی
چارەسەری نە
ستەر و دکتﯚرا و پلەی  MRCPلە بەرﯾتانييا لە بواری چ
ھە گری ماس
ھ
ميکرۆبی .
م
گھام دامەزراووە .
 19وەک مامﯚﯚستای زانکﯚ لە کﯚل ژی پززﯾشکی تﯚتنگ
ە سا ی 994
لە
دا پزﯾشکی پسپﯚڕی
می پرۆفيسﯚﯚری پ دراوە و لە ھەمانکاتد
سا ی  2002پلەی ئەکادﯾم
س
کرۆبی بووە .
ەخﯚشی ميک
نە
شاھانەی بەرﯾتانيا و ئەندامی
زانستييە لە کﯚل ژی ش
ە
شی تو ژﯾنەوەەی
سەرۆکی بەش
س
ەرﯾتانيا .
ئاستی دەو ەتی بە
ی
ييە لە
بﯚﯚردی تو ژﯾنەوەی پزﯾشکيي
ی
بواری
ی
چەندﯾن تو ژﯾننەوەی زانستتی ھەﯾە تاﯾببەتی لە
چ
دۆزﯾنەوەی ﭬاکسينی
يکرۆبييەکان .
ەخﯚشييە ميک
نە
چەندﯾن خو نندکاری دکتﯚراﯾە .
جست ر و سەررپەرشتياری چ
دامەزر نەری ککﯚرسی ماجس
مافی
کی کﯚمە گا و رەوەندی ککورد و لﯚبی کردن بووە بﯚ بەرگری لە م
ککەس کی چا ک
مرۆﭬی کورد
م
چارەنوسسازددا وتارو
مەسەلەی چ
وەکو چاود ر ک و نووسەر ک لە بواری ستراتيژی و م
نوووسينی ھەﯾە .
خ زاندارە
ستی.
تو ژﯾنەوەی زانس
ەر م ،بووەتە وەزﯾری خو نندنی با و و
شەشەمی ھە
ە کابينەی ش
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەزﯾر

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە877 :

ەر عەبدو
دالوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2211415007
74411
...
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە878 :

ەر قەرەداغی
دالوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103130128
82271
ەرەتاﯾی
خو ندنی سە
ەداﯾک بووە ،خ
سا ی  1963لە سل مانی لە گەڕەکی کان سکان لە
س
ئەزم
م
ی ش خ سەالم و ناوەندی لە ئازادی و ئئامادەﯾی لە سانەوی
ە قوتابخانەی
لە
بەغداد
ەکان بەشی شانﯚی لە بە
سا ی  1986ئەکادﯾميای ھونەرە جوانە
ەواوکردووە .س
تە
ەوە.
ھاوکاری ب وکردۆتە
ی
ەتی لە رۆژنامەی
سا ی  1982ﯾەکەمين بابە
ەواوکردووە .س
تە
ەڕﯾن
 199دوای راپە
کەر ک لە باران( سا ی 91
ی شيعری بە ناوی )پەﯾک
ەکەمين کت بی
ﯾە
ەﯾکەر ک لە بباران
گەﯾاندوون :پە
م کت بە شيعرانەی بە چاپگ
ب آوکردۆتەوە .تا ئ ستا ئەم
ما ک لەناو زەەرﯾا ...ما ک للە تەنيشت ببيابان
لەک ر حان ا
سماعيل مەلە
ەﯾرەکانی ئيس
تە
شيعری وەک ئئاو رووت و قووت عار تماما کالماء/
ە شار کی زۆرر دوورم کﯚش
پااﯾيزانە من لە
چەندﯾن شاککاری لە
وەرگ انی شييعرەکانی بﯚ عەرەبی لە ببواری وەرگي ااندا تا ئ ستا چ
مان و الرش نﯚر ن وەرگ ددراون.
نييکﯚس کازانتززاکيس و گو ی تەرەقی و ئينگمار ب رگم
گليزی و فەرەنسيی
شيعرەکانی بﯚﯚ زمانەکانی عەرەبی و فاارسی و ئينگ
ش
ن.
ەرجەمەکراون
تە
س
سەرچاوە :ما پەڕی دالوەر قەرەداخی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

وەرگ
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

شارەکان:
ش

قەرەداغ

ک :ﯾاداشت
جﯚری پەڕتووک
ج

ژمارە879 :

ﭬان ھالو
دلوﭬ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0820144807
74816
بووﯾە ل باژارێ دﯾااربەکر ،ژ
ە
ھەلبەستﭭان و روژنامەﭬان کورد ل روژژا  1989/1/6ژ داﯾک
ھ
ھەلبەستا ب ناﭬ
ەرتوکەک ﯾا ھ
ساال  2005تا نوکە بەردەواامە ل سەر ننﭭ سين  ،پە
س
ھەلبەستﭭان ن گەنجە ل ززاخو ،پەﯾامن ررێ
ھەﯾە ،سەرووکی کومەال ھ
)کەﭬنە ﭬين( ھ
مەنووس ن ب سنورە.
مە ،ئەندام کومەال روژنام
ن و کوردزوومە
گگوﭬار ن ﭬەژەن
ەبارەت بە )دلووﭬان
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
22:54:2
24 2010-12
ھالو( لە2-16 :
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە880 :

ی
ﭬان ئاکرەﯾی
دلﯚﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10309521610557
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە881 :

ﭬان رەمەزان
دلﯚﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181007407
70125
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

سەر
ی کەس :نووس
جﯚری

ژمارە882 :

ﭬان عەلی
دلﯚﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8221012327
72362
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ژﯾانمەوە
ە
ھەر لە سەرەەتای
 ١٩لە شاری قە دزێ لە داﯾک بووم .ھ
ە سا ی ٩٩٠
لە
سا ی
حەزم لە خو نندنەوە بووە.للە کﯚتاﯾی س
ە ژﯾانم و زۆر ح
ش ک بووە لە
خو ندنەوە بەش
خ
ساﯾت و رۆژنامە و گﯚﭬارەککان نوسينەکاانم
نوسين و لە س
م کردووە بە نو
 ٢٠٠٧دەستم
٧
سەر ک شەکاننی
دەھا وتارم ب وبﯚتەوە لەس
شيعرﯾش چەند
ب وبونەتەوە ووە جگە لە ش
ف م نيزم لە کووردستان.وە ئ ستا لە شاری قەالدزێ دادەنيشم و قوتابيم لە قﯚﯚناغی
بوون لە دەستکرردنم بە نوسيين
سەرەکيم ن
ی ھاندەری س
ئەو کەسانەی
ئاامادەﯾی.وە ئە
شيعری شاعييرە فارسەکاننيش
ھاندەرم بوون و وە ش
م
)پەش و و ر بووار سيوەﯾلی(( زۆر
خزاد و نيما ﯾووشيج...ھتد( وە ھەر
سپھری و فروغ فرخ
ی
ککارﯾان ت کردوووم وەکو )سووھراب
کوردی.
ی
مەتکردن بە ئئەدەبی
م دەبم لە خزم
ھەر بەردەوام
ەردەوامم و ھ
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە883 :

دليارر دﯾرکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4120934052
21709
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ستان
رۆۆژئاوای کوردس

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس
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ژمارە884 :

دل ر ئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251255126
66880
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە885 :

دل ر سەليم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5302313468
83034
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە886 :

مين
دل ر محەمەد حەمە ئەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111212105
50305
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مانی  1974-11-15لەداﯾکبووه ،دەرچوی نناوەندﯾه.
شاری سل ی
ە گەڕەکی مە کەندی شا
لە
بەنوسينی شيعر.
ی
سا ی  1995دەستی کردوووە
س
نەران.
ن
خستەبەر دﯾدەەی خو
ەمی خﯚی خ
سا ی  2005ﯾەکەم بەرھە
س
نەران.
ن
ستی خو
سيدﯾيەکی ککەوتەبەردەس
سا ی  2006کت بی )ھەنا سەکەم( و س
س
ی(ی ب وکراﯾﯾەوە.
سا ی  2007کت بی )نھ نی
س
سا ی  2007سيدﯾەی شييعر بەناوی )نەفرەت( ب ووکراوەتەوە.
س
ەت(ی ب وکرردۆتەوە.
سا ی  2008کت بی )خيانە
س
شق و مەرگ((ی ب وکردۆتتەوە.
سا ی  2008سيدی )عەش
س
ھەمەکانی ددل ر محەمەد ئەمانەن:
سەرجەم بەرھ
س
ستی کەس ککی دابراو  -س
1-کت بی ھەسسا ی  2005کت بخانەی ژژﯾر لە سليماننی
 2005سەنتەری ددﯾارکﯚ سليمانی
ەستی کەس کی دابراو  -سا ی
2
2-سيدی ھەسەنتەری رۆشنبيری شار لە سلييمانی
ی
3-کت بی ھەنناسەکەم 06200
4-سيدی نەففرەت سەنتەرری منارە لە سليمانیلە سليمانی
ی چوار چرا ە
5-کت بی نھ ننی چاپەمەنیشق و مەرگ ناوەندی ب ووکردنەوەی راز -
سليمانی 2008
ی
6-سيدی عشچاپەمەنی چووار چرا  -سلييمانی 2008
ی کامەران و چ
7-کت بی خياننەت ب وگەیەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە887 :

ن
حەمەد امين
دل ر محەمەد سا ح محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71265
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە888 :

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

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:

ستان
شيوعی کوردس
حزبی ش

ژمارە889 :

دل ر کەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181007417
70141
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

سەر
ی کەس :نووس
جﯚری

ژمارە890 :

عەونی
ە عەلی ع
دورﯾە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1005203506
69805
رۆژنامەنووس
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

ب گاانە

جﯚری کەس:

رۆژننامەنووس

ژمارە891 :

ەری
دانە سەمە
دوڕد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0830135012
29272
خە کی سەققزە.
ی مندا نە و خ
ەری چيرۆکی
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان
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جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

شارەکان:

سەقز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە892 :

دکتﯚر محەمەد موکری  1921کرماشان 2007-پارﯾس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012013022034964122
دکتﯚر محەمەد موکری  1921کرماشان 2007-پارﯾس
ر ناس نەورۆزی
دکتﯚر محەمەد کەﯾوان پوور موکری ،نووسەر کی دﯾارە بەتاﯾبەتيش لەالی ئەو کەسانەی کە ل کﯚ ينەوە
لەسەر کوردناسی و ئ رانناسی دەکەن ،کە ناوبراو خاوەنی دەﯾان کت ب و ھەزاران وتاری جﯚراوجﯚرە
بەزمانەکانی فرەنسی و فارسی و کوردی و ئينگليزی .محەمەد موکری نەک تەنيا نووسەرە ،بە کو
شاعير و زمانزان و ل کﯚ ەرەوە و م ژووناس کی زاناﯾە .ئەگەر سەردانی کت بخانەی گشتی زانکﯚی
کاتﯚليکی لەوﭬەن و وەشانخانەی پ تەرس لە شاری لەوﭬەنی بەلجيکا و کت بخانەی نيشتيمانی
فرەنسا لە پارﯾس بکەی چەندﯾن کت بی دکتﯚر محەمەد موکری سەبارەت بە کورد بە زمانە ئەورپييەکان
دەبينر ن .
موکری سا ی  1921لە شاری کرماشان )رۆژھە تی کوردستان( لە داﯾکبووە .سا ی  1943بووەتە
بەر وەبەری گشتی
مامﯚستای دواناوەندی لە تارانی پاﯾتەختی ئ ران .سا ی  1945-1944بووەتە
ِ
پەروەردە لە رۆژھە تی کوردستان )ناوچەی مەھاباد( .سا ی  1946-1945گﯚﭬاری )ماد(ی لە تاران
بەر وەبەری پەروەردەی ھﯚز و کﯚچەرەکانی ئ ران
دەرھ ناوە .سا ی  1950-1947دامەزر نەر و ﯾەکەم
ِ
بووە و لەو ماوەﯾەدا چەندﯾن کت بی تاﯾبەتی سەبارەت بە دﯾرۆک و جوگرافيا و ژﯾانی ھﯚزەکانی کورد
بەر وەبەری گشتی پەروەردە لە وەزارەتی پەروەردەی ئ ران .ھەروەھا
نووسيوە .سا ی  1952بووەتە
ِ
ماوەﯾەکيش وانەب ژ بووە لە پەﯾمانگای ھونەر و لە پەﯾمانگای سەربازی لە تاران .ھەر لە سا ی 1952
گﯚﭬاری )بەغستان(ی دەرھ ناوە .دوابەدوای رووداوەکانی سا ی 1953ی ئ ران رووی کردۆتە فرەنسا و
تا سا ی  1979لە فرەنسا ژﯾاوە .لە ن وان سا ی  1983-1979بووەتە بالو زی ئ ران لە مﯚسکﯚ و پاشان
بووەتە بالو زی ئ ران لە مەنگﯚليا .لە ن وان سا ی  1987-1984بووەتە راو ژکاری با ی ن وەدەو ەتی لە
برﯾاری ﯾەکجاری ژﯾانی
وەزارەتی نەوتی ئ ران .لە سا ی 1989وە جار کتير چووەتەوە فرەنسا و ِ
لەو داوە .دکتﯚر محەمەد موکری لە پای نووسين و ل کﯚ ينەوەکانی سا ی  1965لە فرەنسا خە تی
ر زل نانی لەالﯾەن پەﯾمانگای ) (Inscription et Belles-Lettresپ بەخشراوە .لە سەرەتای سا ەکانی
 1990پلەی پرۆفيسﯚری پ بەخشراوە و کراوە بە سەرۆکی ل کﯚ ينەوە لە ناوەندی  CNRSلە پارﯾس .لە
ھاوﯾنی سا ی  2007لە پارﯾس کﯚچی دواﯾی کردووە.
ناوی چەند کت ب ک لە کت بەکانی موکری:
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سيم ،1993
م
ن ،چاپ
شاﯾر کرد ،اﯾل سنجابی ،تاررﯾخچە ،جغرا فيا ،تيرە ،1330 ،کتابخانە دانش ،تھران
عشس.
پارﯾس
ش ،1951 ،تھرران.
گورانی ﯾا ترانەھاای کردی ،کتتابخانە دانشمنيجە بزبان گگﯚرانی )ھەوررامی(،
 ،1966پارﯾس.
1
ستان بيژن و م
داس ،197پارﯾس.
ن حقيقت74 ،
بھلوول دانا و ﯾارانبزبان
ن
ھل حق
ھای مقدس اھ
ی حقيقت برر فراز کوە شاھو )از کالمھ
دورەە دﯾوانە گورە ﯾا دﯾوان عالیی( ،1977 ،پارﯾس.
گورانی
ی( ،1979 ،تھرران.
جەھای کردی
لھجەھای غر ب اﯾران )لھج
فرھننگ نام ھای پرندگان در لھکری ،1992 ،پارﯾس.
ن استاد دکترر محەمەد مک
دﯾوانسيف الدﯾن مک
شش امير س
ستاد محەمەد مکری ،بکوش
ست مقاالت و تاليفات اس
فھرسکری و ھيات
س.
نوﯾسنندگان انتشاررات زﯾگفرﯾد 1993 ،پارﯾس
جيکا
لە و تەکانی فرەنساو بەلج
ھەروەەھا محەمەد موکری بە دەەﯾان کت بی ببە زمانەکانی ئەوروپاﯾی ە
چاپ و ب وکراوەتەووە.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە893 :

د دارر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111913070
02401
مەال سەعدی خاادم
مەحمودی کوڕی ال
ی
ال رەئوفی کوڕڕی
ی کوڕی مەال
نااوی "ﯾونس"ی
دا لەشاری "ککﯚﯾە" ھاتﯚتە ژژﯾانەوه.
سا ی  1918ا
ەلسجادەﯾه .لەڕۆژی  20ی شوباتی س
ئە
نەخﯚشەکەی
ی
ەم و تە لەژ ردەستی توررکەکاندا دەﯾننا ند و ميری
ەبەرئەوەی ئە
لە
ەفت بوو،
شکابوو و تەواو پەر شان و کەنە
و
ھﯚی ئەوەوە للەشەڕی ﯾەککەمدا
توورکياش ،بەھ
کی گيرۆدەی دەستی
ھەموو و ت ی
شی و ب دەرەتتانی ،وەک ھ
گگرانی و قاتوق ی و نەخﯚش
ئاب ﯚقەدابوو .
ستانەشی ب
ی ،ئەم کوردس
شەڕ و و رانی
ش
تا ن و ب ۆ
سەفەربەرلگ و ئاوارەﯾی و کوشتن و ا
گ
ئ ستەش چيررۆکی سامناککی شەڕی س
مەکان و لەبرسانا
و ب گار و سەررانەو الفاوی ننەخﯚشی و ککارەساتی رۆۆژانەی ژەندرم
ەسەر
پيری ل قەوماو و ب دەرەتان بە
ەی منداڵ و ئافرەت و ی
ن و نرکەو نا ە
ەکﯚمەڵ مردن
بە
شيان
بەئاگری ئەو شەڕەبرژاوەو خﯚﯾش
ی
مانيان
دەمی ھەموو ئەو پيرانەوە ﯾە کەدڵ و زم
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نازانن چﯚن ماون و بﯚچی لەو کاروانی مردن و کﯚچکردنە داب اون و ر گاﯾان
ھە ەکردوه ...ھتد.
لەو گ ژاوەسەختەدا "د دار" سەری ھە داوەو ھاتﯚتەجيھانەوه .باوکی فەرمانبەر کی
بچووک بوەو لەتاو ھەژاری و نەبوونی و گەڕان بەشو ن پاروەنان کی ژﯾان و گوزەرﯾدا،
خ زانەکەﯾان زۆر تاڵ و سو ری و سارد و گەرمی چەشتوه ،پاش ماوەﯾەک باوکی
دەکەن بەفەرمانبەری سەرژم ری رانيەو لەتەمەنی دەسا يدا "د دار"
دەخر تەقوتابخانەوەو پﯚلی ﯾەک و دووی سەرەتاﯾی لەرانيەتەواوکردوه.
د دار لەبارەی ژﯾانی رانيەوە دە ت" :ھەرچەند رۆژ کی چاک و چوار رۆژانيش نەخﯚش
بووم ،سەرەڕای ئەوەش رانيەم ھەر لەال خﯚش بوو ،بەتاﯾبەتی سەوداسەری
قوللەبووم .ھەر کات چاک بووباماﯾەوه ،مەلەم لەڕووبارەکەو لەبن دار بييەکان راوە
چﯚلەکەم دەکرد".
دوای ماوەﯾەکی کەم باوکی لەسەر فەرمانەکەی الدەبەن و ناچار
بەما ەوەدەگەڕ نەوەبﯚ کﯚﯾەو خو ندنی سەرەتاﯾی لەکﯚﯾەتەواو دەکات .لەبارەی
خوليای ھﯚنراوەی و چ ژ ل وەرگرتنی خﯚﯾەوەدە ت" :ھ شتا لەقوتابخانەی
سەرەتاﯾيدا بووم ،کەدﯾوانی حاجی قادری کﯚﯾيم زۆرتری لەبەر کردبوو،
ھەميشەبەوردی سەرنجم لەھە بەستەکانی عەونی و راجی و عاسی و حس نی و
ھيرانی دەدا و لەبەرﯾشم دەکردن ،بەوانەش دابين نەبووم ھە بەستی ھەرکەس کم
دەستبکەوتاﯾەدەمنووسيەوەو لەبەرﯾشم دەکردن .بەتاﯾبەتی ھە بەستی وەفاﯾی،
کوردی ،ب کەس ،پ رەم ردم زۆر لەبەرکردن و ھەر لەو سا ەدا ھەستم بەوەدەکرد،
کەچ ژ لەھە ەبەست وەرگرم و زۆر گيرۆدەی بووم".
"لە1935دا لەپﯚلی ﯾەکی ناوەندﯾدا بووم ،کەدﯾوانی 'نالی'م زۆر بەوردی خو ندەوه،
ھە بەستەجوانەکانی 'نالی' لەگەڵ ھە بەستەئاگرﯾنەکانی حاجی قادری لەسەر
پ شەواﯾەتی و ژەی لەم شکمدا شەڕﯾان بوو .ئەو ک شەک شەدەرگای ھونەری
شاعيری ل کردمەوه ،زۆر کە کە ەی وام لەکەلەدا بوو حەزم دەکرد لەبﯚتەی
ھە بەستەدا داﯾ ﯾژم .ئەوجا بەناو خە کياندا ب وبکەمەوەو ئيتر ھەر خﯚم تاقيکردەوه".
د دار ،ﯾەکەمين ھﯚنراوەی لەسا ی 1935دا داناوەو لەژمارەی 2ی سا ی 1935دا
لەگﯚﭬاری "ڕووناکی"دا ب وکردۆتەوه.
لەسا ی 1940دا لەشاری کەرکوک قﯚناغی دواناوەندی تەواو دەکات و ئينجا روو
دەکات بەغدا و چﯚتە کﯚل ژی ﯾاسا و سا ی  1945ب وانامەی کﯚليژی ﯾاساﯾی
وەردەگر ت و دەب تەپار زەر.
لەتەمەنی سی سا يدا بە"ژەھراوی"بوون لە1948.11.12دا لەشاری ھەول ر کﯚچی
دواﯾيکرد و سەری جوانەمەرگی ناﯾەوه.
وەک دﯾارەزۆر خوليای زانين و بەتاﯾبەتی فەلسەفە بووه ،ئەم ﯾادگارانەشی بﯚ
بەج ھ شتووﯾن:
1فی طرﯾقی الی معرفة الحقائق انتقادات الی قلب البھائيين2وتار ک دەربارەی عومەری خەﯾيام3زمانی کوردی و ئەدەبيات4نارکﯚزی کﯚمە ﯾەتيمان5اقتصادنا الوطنی6بيرەوەرﯾەکانی ﯾونس رەئوف د دار675

ت بينی :و نەکەی د دار لەالﯾەن کاک سﯚران کارباسيانەوە ساغکراوەتەوە و
پ شکەشی کوردﯾپ دﯾا کراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە894 :

د دار عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050412512757271
بەرپرسی مەلەفی سياسی رۆژنامەی رووبەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە895 :
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ن
د زارر حەسەن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0109153026
63179
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

ھەولل ر

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە896 :

ی
د زارر لەشکری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4010953326
68225
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ژمارە897 :

سﯚز حەمە
دس
677

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111213150
03239
ن و نووسەر
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانم
مان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزا نەوان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە898 :

ەد
شاد ئەحمە
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7231455428
89494
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

راگەﯾﯾاندکار

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م
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زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە899 :

ی
شاد با ەکی
دش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0511164503
34229
ەوان
رۆژنامە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کەس :رۆژنا مەنووس
جﯚری

ژمارە900 :

شاد تاقانە
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1102141513
32659
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە901 :

شاد حاميد دەرو ش
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301402588
89740
679

...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

مافنناس

ژمارە902 :

شاد خدر
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12521393910878
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە903 :

شاد خﯚشنااو
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11116452910672
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گەڕەکی
ی
 1973لە
1
د شاد کەرﯾم عەبود ،ناسرراو بە د شاد خﯚشناو ،لە سا ی
کی نيمچە رۆۆشنبير ھاتﯚتتە دنيا ،تا
وە( لە بنەما ەﯾک
(
ی )شەق
ھاوﯾنە ھەواری
)ددەنگارە(ی ھ
پيشەسازی خو ندوە.
ی
ی
ەمی ئامادەﯾی
قﯚناغی س يە
قﯚ
گای کوردستان ب و
خﯚی لە سا ی  1993لە ررۆژنامەی ر گ
ەکەمين بابەتتی ئەدەبی خ
ﯾە
ککردوەتەوە.
ی
سا لە
ەڕاستی سا ی  1996چﯚتتە ئ ران و بﯚ ماوەی  10س
ە سا ی ناوەڕ
لە
شاری تارانی
ن ژﯾاوە.
پااﯾتەختی ئ ران
شتەج بوونی لە تاران ،دەﯾﯾان دﯾدار و چااوپ کەوتن و رراپﯚرتی ھونەری و
ە ماوەی نيش
لە
ران و ئەلمانيا ب وی
ەدەبی ئەنجاام داوە و لە ررۆژنامە و گﯚﭬﭬارەکانی کورددستان و ئ ن
ئە
ککردونەتەوە.
ەردەم و
ی وەرگ اوە بﯚﯚ کوردی لە ززمانی فارسيييەوە ،و لە دەەزگاکانی سە
چەند کت ب کی
چ
ەم و چەند دەزگاﯾەکی تر چ
ەک تی ژنان و ﯾانەی قە ە
ﯾە
چاپ و ب و کررونەتەوە .لەووانە
چاپ و ب وکرردنەوەی سل مانی(
م()واقيعييەتی نووسەر ،چ
ی
سين ،سەردە
خەونی نووس
)خ
ەتەکاندا ،ﯾەک تی
النکەی شارستانيە
ی
ی لە
)ژژن ،پياو و ئاککاری س کسی
ـی ژنان ).
خالق ،ﯾەک ی
ژننان()ھاوسەرراﯾەتی و ئەخ
ری کورد بوە لە تاران کە بﯚ تتەلەفزﯾﯚنی ککوردسات
ە بواری تەلەفزﯾﯚنيشدا تا کە پەﯾامن ی
لە
رۆژھە تەوە(
ە
ھەبووە بە ناووی )لە
رووناکبيری و ھونەری ھ
ی
ی
ککاری کردوە و بەرنامەﯾەکی
کردوە.
ە
شکەش
ککە ھەر خﯚی ئامادە و پ ش
ماوەﯾەک سەررنووسەری گگﯚﭬار ک بوە بە ناوی )ما باات( کە لە دەەزگای ئاراس
م
دەردەچوو.
ی
ەمان
ی)گەشبين( بوە کە لە ھە
سەری گﯚﭬاری
ماوەﯾەک ج گرری سەرنووس
م
دەزگای ئاراس
دەردەچوو.
حا ی حازر ئەندامی دەستتەی نووسەررانی گﯚﭬارەکاان )کەپر( و ))وا پر س(ە ککە لە
ح
چن.
الﯾەن دەزگای وا بﯚ راگەﯾااندن و ب وکرردنەوە دەردەچ
ال
بە ژمارە ناسناامەی .113
ەندامی سەنندﯾکای رۆژناممەنووسانی ککوردستانە ە
ئە
ەندامی رۆژنامەنووسانی جيھانە.
ئە
ئەنجومەنی قە ەم ی ج
ی
سەرانی کورددە لە ئەوروپا کە بەش کە للە
ەندامی نووس
ئە
جيھانی
ی بەستنی کﯚنگرەی پ ن ی کوردی ککردوە لە شاری بﯚن
 201بەشداری
و لە سا ی 10
ە ئەلمانيا.
لە
سەبارەت بە
ت
دﯾا لەالﯾەن )ددلشاد خؤشنناو(
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
20:13
شناو( لە3:25 2012-1-15 :
)دد شاد خﯚشن
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان
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جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

جﯚری کەس:

وەرگ

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە904 :

د شاد رەشاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042513520175977
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ژمارە905 :

د شاد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=201008051512464681
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە906 :

شاد عەبدو
دش

2

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091527362
22073
سەرنوووسەری گﯚﭬﭬاری ئاﯾندە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە907 :

شاد عەلی محەمەد
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2091532087
74263
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە908 :

ی
فا وەسانی
شاد مستەف
دش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1008171150
09901
ی نووسينی ررۆژنامەی خەبات
سکرت ری
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشو وری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە909 :

ەلی
شاد ميراودە
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5042042515
57289
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مەی
شکﯚی رۆژنام
ی دنيای ش عر بووە .بﯚ ﯾەککەمجار لە پاش
ەوە ت کە وی
سا ی 1997ـە
س
ەنتەرە
ی ب و کردوووەتەوە .خﯚی دە ت بە دەەﯾان کﯚڕە ش عرﯾان لە سە
خەباتدا ش عری
خ
ميراودەلی
ی
شاد
نﯚبەرەی ش عری د ش
ی
جيا جياکانی ککوردستان بﯚﯚ گرتوومە .ﯾەکەم
ج
ستيﭭالی
ت(ـە و لە فيس
سا ی  2004ب و بووەتەوەە .ئەو کﯚ شيععرە ناوی )ترﯾﯾفەی غوربەت
س
تی دووھەم
قەسيدەﯾەک بەشدار بوووە و خە ی
ک
بە
ش و الواندا ە
ەمسا ی وەززارەتی وەرزش
ئە
کردنەوەﯾە.
ککەسی بردووەەتەوە .ئ ستااش کت ب کی بە CDﯾيەوە ئامادە ب و کر
ستان و کورد
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە910 :

ود فەتحو
شاد مەحمو
دش

ئەحمەد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71275
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە911 :

ی
م پشدەری
شاد ھاشم
دش
685

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818153407
74753
ەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کەس :رۆژنا مەنووس
جﯚری

ژمارە912 :

شاد ھەرتەلی
دش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0314101157
73896
ەﯾک.
نيووز و ئيسالم پە
ز
ساﯾتی کﯚمە
ی
رۆۆژنامەنووس و پەﯾامن ری رۆژنامەی کﯚمەڵ و
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە913 :

ی
شاد وەسانی
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6151637466
60284
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سينی رۆژناممەی خەبات
سکرت ری نووس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ژمارە914 :

شاد کازم
دش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3021538018
82419
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە915 :

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

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە916 :

جوان
دﯾا ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11021540510659
ھﯚزانەووان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

رۆژئا
ئاوای کوردستتان

جﯚری ککەس:

ھﯚززانەوان

ژمارە917 :

ەرﯾف
دﯾار عەزﯾز شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6022230336
60182
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ژمارە918 :

دﯾار غەرﯾب
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112410453
38460
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
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە919 :

دﯾار گو زار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051821012576359
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :ھﯚزانەوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە920 :

دﯾاری فەرەﯾدون قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471285
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە921 :

ەد
ی محەمە
دﯾاری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0426105114
44183
ەوان
رۆژنامە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری
ی کەس :رۆژنا مەنووس

ژمارە922 :

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
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە923 :

ی
ﯚ ھاشمی
دﯾاکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0302120353
33802
ھەو م
دا يەوە خوليای زمانی کورردی بووم و ھ
م ،ھەر لە مند
سا ی 1965م
ەداﯾکبووی س
لە
مامﯚستام
دەدا بە ھەر ش وەﯾەک بوووە ئەو زمانە بباشتر و باشتتر ف ر ببم ،باووکم ﯾەکەم م
شتی ل ف ر ببووم .ھەر لەووێ ﯾەکەم
ی زمانی کورردی و زۆر ش
بووو بﯚ ف رکردنی
لە فارسييەوە بﯚ کوردی دەەستی پ کررد ،پاش
ە وەرگ ان ە
ی تەجروبەم لە
ەزموونەکانی
ئە
ن ،ناچار
جربی" لە شارری کرماشان
قی "علوم تجر
خو ندنی دوانااوەندی لە لق
ەواوکردنی خ
تە
ناردرام بﯚ کەمپی رەمادی
م
بووم .لەوێ
.
ککرام ئەو شارەە بەج بھ م و پەڕﯾوەی ع راق
ە باشووری ع راق کە لە ن زﯾکی سنوووری ئەردەن )ئﯚردۆن( ە .للەو کەمپەدا نزﯾکەی
لە
بەش بوون ،خە ک
مافی مرۆڤ ب ش
ی
 40 30ھەزار ککورد دەژﯾان ککە لە سەرەتتاﯾيترﯾن
0
دا نەبوو .قوتاابخانەکان
کت ب کی واﯾان لەبەر دەستد
ن دانابوو و ت
ن خو ندنگەﯾان
خﯚﯾان چەندﯾن
خ
دەوتەوە .
ە
ەﯾان
بە فارسی وانە
ت کەوتبوو و ە
سييان دەست
ککت ب کی فارس
م ھەﯾە کە وەەکوو ﯾەکەم ککەس لەوێ ددەستم کرد ببە ف رکردنی زمانی
ەو شانازﯾيەم
ئە
من ھەموو
ی دوو – س ساڵ وانەی کوردﯾم وتەووە .لە پاش ن
دا ن .نزﯾکەی
ککوردی بە مند
ئﯚﯚردووگاکە دەەستيان کرد ببە وانەوتنەوە بە زمانی کووردی.
چەندﯾن مانگ خولی ف رکردنی زمانی ککوردﯾم بﯚ
دواﯾی ھاتم بﯚﯚ سوﯾد ،ل رە ش ماوەی چ
گگەورەسا ن ددانا.
سەر ئينتەرن ت لە
ەسەر م ژوو و زمانی کورددی دانا ،لەس
چەند ما پەڕ و و بالگ کم لە
چ
ژووی کوردم دەوتەوە.
ی
ەی زمانی کورردی و م
"پالتالک" ،زۆر شەوان وانە
ﯾتيگرووپ"مان دانا،
ن
ھاوڕ ی شارەەزا لە بواری "ئاﯾتی" ،ما پپەڕی "کوردئا
ەگەڵ چەند ھ
لە
ەو گرووپە بﯚ ﯾەکەم جار " تەختەکليل" و "فﯚنت"ی للەسەر بنەمای "ﯾونيکﯚد" بﯚ زمانی
ئە
ست بەکارھ ننەران.
ستيە بەردەس
ککوردی دانا و ببەخﯚڕاﯾی خس
ی
کم بە زمانی کوردی بەناوی "چ
دﯾزاﯾن"م خو ند و ما پەڕ ک
ە سوﯾد "و بد
لە
کردنی ما پەڕ"
کردنی ما پەڕڕم کرد .ئ ستتاش ھەر وەککوو
دانا و لەوێ باسی بنەماکاانی درووستک
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ساﯾت کی تاکانەﯾە لەو بوارەدا کە بە زمان کی سادە ﯾاساکانی روون کردۆتەوە.
لەگەڵ کەسان کی شارەزا لە بواری ئاﯾتی ،گرووپ کی تری ئاﯾتيمان دامەزراند بەناوی
"زانستپەروەرانی کورد" .ھەو مان ئەوە بوو کە زانست بە کوردی بنووسين ﯾان وەری
بگ ﯾنە سەر زمانی کوردی .لەوێ ئەرکی راستکردنەوەی ر نووسی بابەتەکانم گرتە
ئەستﯚ ،فەرھەنگ کی ئاﯾتيمان دانا کە زاراوەکانی بواری ئاﯾتيی لەخﯚ دەگرت .ئەوە
پرۆگرام و نەرمەوا ە وەربگ در نە سەر
بووە بنەماﯾەکی باش بﯚ ئەوەی کﯚمە
وشەی بواری ئاﯾتيمان دانا.
زمانی کوردی .کﯚمە
ئەو فەرھەنگە ھەرچەند بە ش وەی "سەرھ " onlineلەبەردەستی
بەکارھ نەرانداﯾە لە کوردستانيش لەژ ر چاپداﯾە .سەرەڕای ھاوکاری لە
فەرھەنگنووسييەکەدا ،ئەرکی راستکردنەوە و پ داچوونەوەی ر نووسی و زمانەوانيی
فەرھەنگەکە بە ئەستﯚی من بووە.
وتاری جﯚربەجﯚرم لەسەر ساﯾتی "زانستپەروەرانی کورد" نووسی کە
کﯚمە
گرنگيی تاﯾبەتييان ھەﯾە بﯚ زمانی کوردی ،وەکوو "ڕ نووسی زمانی کوردی"،
"خا بەندی"" ،ڕۆژژم ر" و ھتد.
لە پ ۆژەی دانانی بگﯚڕ ک لەن وان ئەلفب ی عەرەبی و التينی و پ چەوانەکەی لە
ﯾاسای زمانی کوردی بدۆزمەوە بﯚ
زمانی کوردﯾدا بەشدارﯾم کرد و توانيم کﯚمە
ئەوەی بکر تە فەرمان بﯚ پرۆگرمکردنی ئەو بەرنامە .ئ ستە ئەو بەرنامە بە ش وەی
"سەرھ " onlineو "دەرھ " offlineلەسەر ساﯾتی زانستپەروەرانی کورد
لەبەردەستی ھەمووانداﯾە.
چەند کت ب کم لە فارسی و سوﯾدی و ئينگليزی وەر گ اوەتە سەر زمانی کوردی.
ھ شتا لەچاپ نەدراون.
نووسراوە و وتار و کت بم بﯚ خە کی تر
کاری راستکردنەوە و ھە ەگرﯾی کﯚمە
بەئەستﯚ گرتووە.
ئ ستەش لە کانا ی "ئاسﯚسات" بەڕ وەبەری بەرنامەﯾەکم بەناوی "ف رگەی زمانی
کوردی" .لەوێ ھەوڵ دەدەم ھاوکات کە وانەی ف رکردنی زمانی کوردی دە مەوە،
شتی ترﯾش لەسەر زمانی کوردی بخەمە بەر باس و وتوو ژ و روونکردنەوە.
کﯚمە
خاوەنی ب وانامەی وەرگ ﯾم لە سوﯾد لە ن وان زمانەکانی سوﯾدی کوردی و فارسی.
سەرچاوە :ما پەڕی سەربەخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

جﯚری کەس:

نووسەر
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ژمارە924 :

دﯾدار ئەبو ز د
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012913053175410
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە925 :

دﯾدار ئەبوز د
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021021055375701
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە926 :

دﯾدار حەﯾدەر نانەکەلی
694

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824133900
04886
بەشی وەرگ انی کﯚليژی
ی
چووی
 19لە شاری ھەول ر لەداﯾﯾک بووە .دەرچ
ە سا ی 985
لە
ژنامەنووسانی کوردستان و
ی
سەندﯾکای رۆژ
ن.ئەندامی س
ی س حەددﯾن
مانی زانکﯚی
زم
وەرزشی لقی ھەول ر 0زﯾاتر لە بوواری
ی
سانی
ی کﯚمە ەی رۆژنامەنووسا
ەندامی کارای
ئە
کﯚ پر س.
ن.ھەر می ککوردستان.زانک
وەرزش کاردەککات و بابەتەککانی لە گﯚﭬارەکانی گو ن
ئااراس ی وەرززشی و رۆژناممەکانی :خەبات ،ھەول ر،گەنج الند،کووردستان سپﯚﯚرت و
ە و ما پەڕی ئەلکترۆنی دﯾﯾکە ب وکراوەەتەوە .خ زانداارە و
چەندﯾن ب وکرراوە و رۆژنامە
چ
ە بەناوی دەرﯾﯾـــا.
ککوڕ کی ھەﯾە
ی ﭬی
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە927 :

ی
دﯾدارر مەسيفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091537202
22077
س
رۆماننووس
ەندﯾيەکانی با بەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

ەس:
جﯚری کە

رۆما ننووس

ن:
شارەکان

ھەوول ر
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە928 :

دﯾـداار نانـەکەللی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21716531712936
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە929 :

قوب
ەوان ﯾەعق
دﯾدە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1003224133
39764
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس
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ژمارە930 :

مان
مان عوسم
دﯾلم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7082140585
57480
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە931 :

ەن حەمە رەئوف فارس
دﯾمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01221111910033
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان
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ژمارە932 :

حەمەد
دﯾنا کەرﯾم مح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20209532011182
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە933 :

ەر
ن موزەفە
دﯾﭭان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3231952398
80085
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە934 :

سم ئﯚرەماار
د رس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
82711090012444
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رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستاان

جﯚری ککەس:

رۆژنا مەنووس

ژمارە935 :

باز جەمال
دەربا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01510245910092
لە رۆژنامەو گﯚﯚﭬارەکاندا
ھﯚنراوەکانی ە
 (1ە لە سا ی ) (2004ھﯚ
ە داﯾک بووی سا ی )1988
(100ی سا ی
مارەی سپاردنی ژمارە )01
ی کت ب کی ژم
ب و کراوەتەوەە بﯚ چاپکردنی
خەوە نەﯾتوانييوە ب وی بکااتەوە تا
شراوە کەبەداخ
 (2005وەزارەەتی رۆشنبيرری پ بەخش
)5
کوردﯾەکان ب و بکر تەوە..ھەروەھا پلەی
ن
ەرە
ئ ستاش..تەنييا توانراوە لە زۆربەی ما پە
کﯚری لە شارەکانی
ی
ستيﭭا دا پ بەخشراوە ..چەندﯾن
ەکەمينی لە چەندﯾن فيس
ﯾە
ککوردستان سااز کردوە.
سەرچاوە :ئارام ش خ عەز ﯾز  -ما پەڕی ر گای کوردس
س
ستان
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە936 :

حس ن
باز ﯾونس ح
دەربا
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0125164815
51102
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
شەشەمی
ی
قﯚناغی
ی
ستا لە
داﯾک بووم ،ئ س
ھەول ر لە ک
 1لە شاری ھ
ە 1990/6/23
لە
شاری ھەول ر دەخو نم.
ئاامادەﯾی لە ش
کە لەسەر
کی دوور( ە
ھەﯾە لە ژ ر نااوەکانی )د ک
ی ب و کراوە ،،دوو کت بم ھ
وەک بەرھەمی
سا ی  2007ب وم
ە چاپخانەی منارە لە ھەوول ر بە چاپم گەﯾاند و لە س
ەرکی خﯚم لە
ئە
شت ئەخﯚم( کە بە ھاوکارری
می غوربەتيش
ککردەوە ،وە کتت بی دووەم بە ناوی )خەم
خﯚم بە چاپم گەﯾاندووە.
شنبيری بەھررە و ئەرکی خ
سەنتەری رۆش
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە937 :

گەﯾی
سيم دﯾبەگ
دەرس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11031145212249
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
زﯾندا نی

ن:
شارەکان

خموور
مەخ
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زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە938 :

ﯾا رواندزی
دەرﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7150956188
89566
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

ن:
شارەکان

دز
رواند

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە939 :

رابەرر رەشيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0714091955
51820
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ەی حەرەس قەومييەکان
 1963ئەو سا ی
1
نااوی تەواوم )فازڵ رەشيد سا ح(ە ،لە سا ی
)کتکە(ی سەربە
ی
مەرگ کرد ،لە گونندی
گ
ە تانی خو ن و ئاگرو
بااشووری کورددستانيان خە
رەگەزنامە بە
ە
کبووم .بە م لە
ەرکوک لەداﯾک
ە پار زگای کە
شارۆچکەی پررد ی سەر بە
ش
سەرەتاﯾيم لە گگوندی کتکە
 196تﯚمار کرراوم .تا پﯚلی پ نجەمی س
ەداﯾکبووی 65
لە
چووﯾنە
ندەکەمان راگوواستراﯾن و چ
ئەﯾلول لە گوند
ی شﯚڕشی ئە
خو ندووە ،دوای ھەرەسی
خ
چکەی پردێ .قﯚناغی سەرەتاﯾی و ناوەەندﯾم لە
ەگ و پاشان بﯚ ناو شارۆچ
گگوندی قەرەبە
ھەمان
کەرکوکم تەواو کرد ،ھ
م
خانەی مامﯚستاﯾاننی
ی
پرردێ تەواو کرردووە .سا ی 1983
ەﯾوەندﯾم
ە مامﯚستا دامەزرام .لە کﯚﯚتاﯾی سا ی )(1980وە پە
ی دەرماناو بە
ساڵ لە گوندی
س
دوای ئەوەی
کوردستان کرد .سا ی  1984ی
ن
ە ر کخستنەکانی حزبی سﯚسياليستتی
بە
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ر کخستنەکانی حزبی سﯚسياليست لە پردێ ئاشکرا بوو بوومە پ شمەرگە لە رﯾزی
حزبی سﯚسياليستی کوردستان /ئيتجاھی دﯾموکراتی شﯚڕشگ ر .لە سا ی 1986
بوومە ئەندامی دەستەی نووسەرانی ئا ی ئازادی و گﯚﭬاری پ شکەوتنی سەردەمی
شاخ .ھەر لەکاتی پ شمەرگاﯾەتی لە ئەنجامی ھە و ست وەرگرتن لە
سەرکرداﯾەتی ئەوکاتەی حزبی سﯚسياليستی کوردستان /ئيتجاھی دﯾموکراتی
شﯚڕشگ ر ،دەسگير کرام و لەکاتی گواستنەوەم بﯚ بارەگای سەرکرداﯾەتی حزبی
ِ
ناوبراو لە ر گا لە گوندی )بان (ی سەر بە دﯾنارتە رامکردو لە ژ ر فشارو بەناچاری لە
سةرةتای 1988دا تەسليم بە رژ م بوومەوە.
لە راپەڕﯾنی بەھاری  1991لەگەڵ چەند برادەر ک و بە پا پشتی جەماوەری شارەکە
و بەب بەشدارﯾکردنی ھ زی پ شمەرگە شارۆچکەی پرد مان لە دەستی بەعس
رزگار کرد.
سا ی  1994جار کی دﯾکە گەڕامەوە پيشەی مامﯚستاﯾەتی و لە بنەس وە بوومە
مامﯚستا .لە ئاکامی مل نەدانم بﯚ ھيچ ﯾەک ک لە دوو حزبەکە لە ناوەڕڕستی
نەوەدەکاندا ناخﯚشترﯾن ژﯾانم بەسەر بردووەو رۆژی وا ھەبووە ،دﯾنار کی ئاسنم لە
گيرفان نەبووە.
ا ی  1992لەگەڵ چەند برادەر کدا )ر کخراوی دەستەی راپەڕﯾن(مان دامەزراند.
سا ی  1995بەشداری کﯚنفرانسی دامەزراندنی )بزووتنەوەی جوتيارانی
کوردستان(م کرد ،ھەر لەو کﯚنفرانسەشدا دەستەی راپەڕﯾن لەگەڵ بزووتنەوەی
جوتياراندا بوونە ﯾەک ر کخراو .ئەندامی بەشی راگەﯾاندنی بزووتنەوەی جووتياران
بووم .لەدوای پەالماری ﯾەک تی بﯚسەر بزووتنەوەی جووتياران بوومە سەرنووسەری
ب وکراوەی پا ە کە زمانحا ی بزووتنەوەی جووتيارانی کوردستان بوو .سا ی 1997
بەرنامەی دەنگی جووتيارانم لە رادﯾﯚی ئازادی ھەول ر ئامادە دەکردو ھەمان بەرنامە
بﯚ سەرجەم رادﯾﯚکانی ئازادی )شەق وەو سﯚران و سل مانی و چەمچەماڵ و
کەالر(ی حزبی شيوعی کوردستان رەوانە دەکراو پ شکەش دەکرا ،ھەر ھەمان ساڵ
بوومە سەرنووسەری ب وکراوەی )دەنگی جووتياران( سەرەتا بەناوی )اللﯚ جافەر( و
دواترﯾش بەناوی )رابەر رەشيد( .لە بەھاری  2003بەھاری رووخانی بەعس بﯚ ماوەی
سآ رۆژو س شەو وەکو پەﯾامن ری تەلەفزﯾﯚنی ئازادی کەنا ی ھەول ر ،پەڕﯾنەوە
بانی سا ەﯾی و راپﯚرت کی دەگمەنمان لەسەر ناوچەکەو ب دەسە تی سوپای رژ م
ئامادە کرد کە لە ھەول ردا دەنگی داﯾەوە .لە ﯾەکەم رۆژی رزگارکردنی پردێ و
کەرکوک وەکو پەﯾامن ری تەلەفزﯾﯚنی ئازادی ﯾەکەم راپﯚرتمان لەسەر رزگارکردنی
پردێ و دووبزو کەرکوک گەﯾاندەوە ھەول ر کە زۆربەی خە کی باوەڕی نەدەکرد
کەرکوک رزگار کرابآ .
لە رۆژانی ) 5و 6ی ئەﯾلولی  (2003لەگەل ژمارەﯾەک رۆشنبيری شارۆچکەی پردێ
ﯾەکەم کﯚنفرانسی )سەنتەری رۆشنبيری پردێ(مان دامەزراند و بە سەرۆکی
سەنتەرەکە ھە بژ ردرام.
ھەر لە سا ی )(2003وە سەرنووسەرو بەرپرسی ھەردوو ب وکراوەی )پرد ی
براﯾەتی( و )پرد ی ئازاد(م) .پرد ی براﯾەتی( لەالﯾەن کﯚميتەی پرد ی حزبی
شيوعييەوە دەردەکرا .پرد ی ئازادﯾش سەنتەری رۆشنبيری پردآ دەرﯾدەکات و تا
ئ ستا سەرنووسەرﯾم.
لە نيسانی ) (2008وە ئەندامی لقی کەرکوکی سەندﯾکای رۆژنامەنووسانی
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کوردستانم .ئەندامی فيدراسيﯚنی رۆژنامەنووسانی جيھانيشم .پەﯾامن ری
تەلەفزﯾﯚنی ئازادی کەرکوکيشم.
جگە لە نووسينی بابەت و رﯾپﯚرتاژو کاری رۆژنامەوانی دﯾکە ،بەکاری وەرگ انەوەش
خەرﯾکم و کتيب کم بەناوی )پ شەکييەک بﯚ زانستی راگەﯾاندن( لە نووسينی دکتﯚر
حەبيب کەرکوکی وەرگ او دەزگای موکراﯾان بەچاپی گەﯾاند.
دوو رۆمان و س کت بی وەرگ دراو لەسەر بوارەکانی راگەﯾاندن ئامادەی چاپن .ئ ستا
قوتابی قﯚناغی چوارەمی زانکﯚی ھﯚ ەندەی حوڕەم لە کەرکوک /کﯚليژی راگەﯾاندن
بەشی رۆژنامەنووسی.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز رابەر رەشيد بﯚ کورﯾپ دﯾا سەبارە بە ژﯾان و کارنامەی خﯚی
لە 2009-07-14
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )رابةر رةشيد( سەبارەت بە )رابەر
رەشيد( لە22:28:14 2011-11-5 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە940 :

رابەر فارﯾق
http://www.kurdipedia.org/?q=201005242225164308

703

ەوان
رۆژنامە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری
ی کەس :رۆژنا مەنووس

ژمارە941 :

ی
راجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1192145518
86586
ی
مەال عەبدوڕڕەەحمانی ڕاجی
م
22/11/1959
9
مەال ئيبراھيم((ە لە تيرەی مکاﯾە ی
مانی کوڕی م
تەواوی )مەال عەبدوڕڕەحم
ڕاجی ،ناوی تە
سراوبوون،
ناوی مەال مەحموودی کوڕی باارامە کە ناس
شارەزوورﯾيە ،،باپيری ی
ھﯚزی جافی ش
ھ
کچی
ھەمين(ە ی
ی )کﯚﯾە( لەدداﯾک بووە ،داﯾکی ناوی )ھ
 (191لە شاری
ە سا ی )12
لە
حاجی قادری کﯚﯾە ،بە م نەک حاجی قادری شاعيير .
ح
دا لەالی باوککی دەستی بە خو ندن کرردووە لە
نی ) (8سا يد
ەسا ی  1920و لە تەمەنی
لە
دوای ئەوەی ھ ز کی لە
قەزای ڕانيە .ی
ی
ی(ی سەر بە ناحيەی )چنناران(ی
د ی )گە ن ری
سا ی
ەکان خو ندوووﯾەتی ،لە س
خانە ناوەندﯾيە
خو ندن وەرگررتووە ،چﯚتە ککﯚﯾە لە قوتابخ
خ
ی( دا
ەو سولەﯾمانييو خﯚشناوەتی
ندن لە ناوچەککانی )مەرگە
ھەو ی خو ند
 (1926دا بﯚ ھ
)6
بەڕاستی بە
ی
بﯚ قوتابخانە گگەورەکانی کﯚﯚﯾە،
گگەڕاوە .لە ساا ی )(1929ددا ھاتﯚتەوە ﯚ
قوتابخانە ڕەسميەکانييشی
ە
ەکانەوە خەرﯾﯾک ماوەو موتتا ی کت بەکانی
ھەموو زانستە
ھ
کە
ککردووە وەکو ))حيسابو ھەنندەسەو جەبررو جوگرافياو ....ھيتر( .زۆر ت کﯚشاوە ە
البەر و براﯾەتی زاانياری
ر
گگيروگرفتو موناافەسەی ن ووان قوتابی دﯾﯾنيو قوتابی ڕەەسمی
ی دﯾتی.
ەچاوی خﯚی
ەﯾدا بب تا بە
پە
فروع(
(
منگق ،بەالغە ،بەﯾاان ،عەقائيد ،أصولو
،
صرف،
ستی )نحو ،ص
ڕاجی ،لە زانس
می
جليسی عيلم
وانامەی دواﯾی مەج
ی
 (193ب
ە سا ی )37
شارەزاﯾی پەﯾﯾدا کردووە ،لە
ش
مەال ش خ تەﯾﯾب -
ەدﯾن کوڕی م
شبوو جەنابی )مەال بەھائە
الی خوال خﯚش
وەرگرتووە لەال
برﯾتی بوون
ی
ە(و الی ئەندامانی مەجلييس کە
ی مزگەوتی باﯾزاغای کﯚﯾە
ئييمامو خەتيبی
)حاجی مەال ئيبراھييمی
ی
ﯾی(و
عەلی باداوەﯾی
ج (و )مەال ع
ە )مەال صادققی داﯾە خەج
لە
ەو
وانامەکەی لەالﯾەن ئە
ی
شەرعی(و )ککاتبی عەدل( ،ب
زﯾﯾنﯚﯾی(و )وەککيلی قازی ش
 1356کﯚچی( بەررامبەر بە
1
تەئرﯾخی )/2/18
ی
ەڕ زانەوە بە ژمارەی ) ( 56لە
بە
دﯾقو ئيمزا کرراوە.
خوارەوە ،تەصد
 1937/4/29ززاﯾنی( بەم ددەرەجانەی خ
)9
شاری
د( بووە لە شا
)مامزی کچی عەبد
ی
ی ھ ناوە کە ناوی
ڕاجی لە ) (1939/9/22ژنی
قو ە(،
لە د ی )قو و
ککﯚﯾە .لەسا ی ) (1940لە کﯚﯾە دەرچوووەو بﯚتە مەالی ئەھلی ە
لەالی )عەزﯾز ئاغاای صا ح
ی
 (19چﯚتە د ی )خەرابە(و بﯚتە مەالی ئەھلی
ەسا ی )941
لە
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ئاغای غەفووری( .لەسا ی ) (1954لە )خەرابە( باری کردووەو بە مەالﯾەتی چﯚتە
د ی )گە ن ری( ،لە ڕۆژی ) (1958/10/26بەھﯚی ژ ر ئاو کەوتنی گوندەکە بەژ ر ئاوی
حەوزی دوکانەوە ،لەگە بەش ک لە خە کی ئەو گوندە بە فەرمانی ميری
گواستراوەتەوە بﯚ د ی )سابوراوای تازە( لەناحيەی سورداشو لە خانووی ژمارە )(7
نيشتەج کراوە.
لەبەرئەوەی لە ژنی ﯾەکەم خوا ھيچ مندا ی پ ڕەوا نەدﯾتو ،زۆر ساردو گەرمی لە
تەمەنی خﯚﯾدا چ شتو درەختی ژﯾانيشی بەرەو پيری دەڕۆﯾشت ،بﯚﯾە لە ڕۆژی
) (1952/3/28ژن کی دﯾکەی ھ نا بەناوی )زب دە مستەفا حەمەد() .ڕاجی ،لەم ژنەی
دووەمی چوار کچو پ نج کوڕی بووە بەناوەکانی :بەﯾان ،زوھرە ،شﯚڕش ،شيرﯾن،
ئيسماعيل ،ئازاد ،کاوە ،سەالح و سەباح).
سەرچاوە :فەﯾسبووکی دﯾوانی راجی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە942 :

رازاو رەشيد سەبری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020113371075512
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

705

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە943 :

ڵ قەسرەﯾی
راماڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2312216538
86987
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

شارەەکان:

چﯚمان
چ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە944 :

راو ژ کامەران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1201738287
75032
لە داﯾکبوی 1988-12-5مانی 2009
کی سل ی
مانگای تەکنيک
شی رۆژنامەننوسی ،پەﯾم
دەرچوی بەشمانی
خو ندکاری ببەشی راگەﯾﯾاندن لە زانکﯚﯚی سل ی2011-2008
2
گﯚﭬاری ھەفتانە  -دامەزراوەی خ
ی
ەرانی
ئەندامی دەستەی نوسەخەندان
دامەزراوەی خەندان 2011
الپەڕەی کﯚمە
ی
ئاسﯚ -
ﯚ
ە ﯾەتی لە رۆۆژنامەی
بەرپرسی البەر وبەری نووسينی گﯚﭬاری لﭭينی نووێدەستەی نووسەران لە ماا پەڕی لﭭين پر س و رۆژناامەنوس لە گگﯚﭬاری لﭭينستان
سانی کوردس
ئەندامی کاررای سەندﯾکاای رۆژنامەنوسەبارەت بە )راو ژ
 (rawezhسە
دﯾا لەالﯾەن )h
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
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17:42:53
ککامەران( لە3 2013-5-21 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە945 :

ژاد
رزگارر ئەمين نژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0150026516
62369
ی بانە لە کورردستانی ئ رانم .لە بواری نووسين و وەرگ ان دا چااالکی
خە کی شاری
خ
سيم لە زانکﯚﯚی ئﯚس ﯚ لە و تی نﯚرو ژژ.
شی کﯚمە ناس
دەنو نم و ،خوو ندکاری بەش
ەکی گونجاو دەبينم بﯚ دووورنمای
ﯾەتی وەک ئاﯾدﯾاﯾە
ی
ی کﯚمە
د مﯚکراسی و دادپەروەری
ەم ئاﯾدﯾاﯾە باووەر کی
فرەچەشن دا .بﯚ پراکتييزە کردنی ئە
ن
ی
پ کەوەژﯾان لە کﯚمە گاﯾەکی
شتيخوازانە لەپ ناو دادپەروەەری و
ی مەدەنيانە و خەباتی ئاش
ە کەرەسەی
قوو م ھەﯾە بە
قو
مافی مرۆڤ
ی
کﯚمەڵ .لەم پ وەندﯾيەدا جاڕڕنامەی
چارەسەر کردنی پرسی نااﯾەکسانی کﯚ
چ
شم ھەﯾە
داوەرﯾکردن لە کﯚمە گا دا و ،باوەرﯾش
ن
ی ترﯾن پ وەر ک دەناسم ببﯚ
وەک بنچينەﯾی
بنيادنانی
ی
کی
ی رەخنەگرتن و رەخنە وەرگگری ،دەسپ ک
ککە پەروەردە ککردنی گيانی
ی مەدەنی و د مﯚکراتيکە.
ککﯚمە گاﯾەکی
ھی
سەرچاوە :ما پەڕی رووناھ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

بانە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە946 :

رزگارر باھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20310210011191
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە947 :

ی
رزگارر حەساری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2022112103
33105
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد
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و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە948 :

رزگارر حەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4112238075
56444
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە949 :

چانی
رزگارر رەزا چوچ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0723164628
84557
ەماوەر لە
سا ە کاری رۆژژنامەوانی دەکات ،لە ھەررس خولی رۆژنامەی جە
زﯾﯾاتر لە  11س
زۆربەی
ی
ەوانی
سەران ﯾان بەرر وەبەران بوووە ،ھاوکاری کاری رۆژنامە
دەستەی نوس
تەلەفزﯾﯚنی زاگرۆز و نەوورۆز ئامادەو
ی
رۆۆژنامەکانی ککوردستان بوووە .لە ھەردووو
شکەشکاری بەرنامە
ەوا ئامادەو پ ش
ی بەرنامە بوووە ،دوو ساڵ لە رادﯾﯚی نە
پ شکەشکاری
د دەژی بﯚ کارری رۆژنامەواننی نو نەری ئەوروپای گﯚﭬﭬاری
ەو تی سوﯾد
بوووە ،ئ ستا لە
htttp://www.n
سﭭيل و سەررنوسەری ما پەڕی نوچەنتتە nuche.net
س
بﯚﯚ پەﯾوەندی بە رزگار
ەن ت
ما پەڕی نوچە
م
ئييمەﯾل: mailto:rzgarchuchaani@hotmail.com
چانی( سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ررزگار رەزا چوچ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
2:20:00 2011-7-24
)ررزگار رەزا چووچانی( لە4 :
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە950 :

رزگارر سەﯾد کااکەڕەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32512284913183
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە951 :

ی
رزگارر ش خانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1151417133
32766
ەر و وەرگ ر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە952 :

رزگارر گە

ی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8092227306
67503
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە953 :

د قادر
رزگارر محەمەد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122323470
05933
. 19
شاری ھەول ر ،،سا ی 970
ەداﯾکبووی ش
لە
دەرچووی کول ژی ﯾاسای ززانکﯚی سە حەدﯾن ،سا ی . 1992
ستھ ناوە .
سا ،لەسا ی 1996بەدەس
ستەری لەﯾاس
ب وانامەی ماس
 2003بەدەستتھ ناوە.
ب وانامەی دکتتﯚرای لەﯾاساا ،لەسا ی 3
سای مرۆﭬاﯾەتی
سووری ن ودەەو ەتی ژن ﭫ ،لەبارەی ﯾاس
ب وانامەی ليژننەی خاچی س
. 2004
ن ودەو ەتی4 ،
مافەکانی مرۆۆڤ،
ەرﯾتانيا ،لەباررەی ﯾاسای م
ب وانامەی کولل ژی ﯾاسای نﯚتنگھام لەبە
سا ی . 2005
س
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پ ۆفيسﯚری ﯾارﯾدەدەرە لەکﯚل جی ﯾاساو راميارﯾی لەزانکﯚی سە حەددﯾن.
چەندﯾن کت ب و تو ژﯾنەوەی نووسيوە لەبوارەکانی ﯾاساو راميارﯾی وکﯚمە ﯾەتييدا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە954 :

رزگار نوری شاوەﯾس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012622160675348
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە955 :

رهحمان تهرهغه
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080616003689258
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە956 :

عيد
ھات سەع
روژھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819214924
44788
سنوری
کی سەر بە س
سەری کورد للە سالی 1988لە گوند ی
رووژنامەنووس ،وەرگ ر و نوس
کوردستانی باکور
ی
دﯾاربەکری
ی
شاری
ی
 1992لە
ە ،تا سالی 2
ە داﯾک بووﯾە
توورکيا-ئيراق لە
سەعيد ئ ستتا لە زاخو دەژژﯾت و
ماوەتەوە ،لە ددوای تر دا ھااتوونەتە بو زاخو،روژھات س
م
ەرتوک کی چاپپکراو
کارگ ری کارە ،پە
مانگای تەکنييکی ئام دی -پشکی گ
دەرجووی پەﯾم
بەرھەمی وەرگ راو لە روژنامە و گووﭬاری
ی
ھەﯾە و چەندﯾﯾن ل کولينەوەە ،گوتار ،دﯾدار و
ھ
ی بالوکردووتتەوە ،لەوانە:
ککوردی و تورکی
روژنامەی واررروژنامەی رەەوشەنگوﭬاری ﭬەژەەنگوﭬاری کورددزوومەرانی کورد –دھوک
مالپەری ﯾەکک تيی نووسەدر
گوﭬاری چاﭬدمالپەری گوﭬﭬاری چاﭬد رستيا کوردستانن ی ئەلەکتروونی
گوﭬاری راسەرسنک
ی ﯾو کەی سە
مالپەری پیسل
مالپەری موسل
گوﭬاری ھيزلحفەل
گوﭬاری مەحی:
ەرھەمەکانی
بە
توکخانەی فەررھەنگ011 ،
ست ،چارلس دﯾکنز ،وەشاانەکانی پەرتو
ئوليﭭەر توﯾس20
سەرانی کورد –
گ ،مالپەری ﯾﯾەک تی نووس
-ئەو ن ﯾاھوددی )جولەکەککان( ،ليسينگ
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دھوک ،ئەلەکترونی2011 ،
بيردوزا دەستنيشانکرنا کەسان و بيردوزا ﯾارﯾا ،ناميلکەئابورﯾا ئەوروپا) 2010 ،ناميلکە)گوتار ن من ،کومەلەی گشت گوتارەکانروژنامەﭬانی کوردی ل سەردەم عوسمانيا ،گوﭬارا ھيزلخەالتەکانی وەرگرتوو:
- 2010خەالتی بەھرەمەندی لە زاخو
- 2012خەالتی فەرھەنگخانەی باتيفا لە زاخو
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )روژھات
سەعيد( لە22:05:50 2012-9-18 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

دھﯚک

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە957 :

رووانا چوپانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122416540819731
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە958 :

ن
روونااک ئەمين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6121008556
60264
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە959 :

ی
روونااک شوانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1107000450
02506
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ەرکووکە .
ە داﯾکبووی گگەڕەکی قە ی شاری کە
لە
خو ندنی سەرەتاﯾی ،ناوەنندﯾی و ئامادەەﯾی لە کەرککووک تەواو کرردووە.
خ
ئينگليزی و سو دی ددەزان ت .
ی
سی،
ی داﯾکيی زممانەکانی عەرەبی  ،فارس
ب جگە لە زمانی
بەشی زمانی ئينگلليزی
ی
چ تە بەغدا و لە کﯚل جی ئئاداب
ی خو ندن ئەچ
بﯚﯚ تەواوکردنی
ەخو ن ت و ب وانامەی بەککالﯚرﯾﯚس بە ددەست دەھ ن ت.
ئە
می بەعسەوەە،
 19بەھﯚی ب ﯾاری گرتنی خ زانەکەﯾان لەالﯾەن رژ م
ە سا ی 984
لە
ەکەی
مانی نيشتەج ئەبن تاکو راپەڕﯾنە مەزنە
ج دەھ ن و لە سل ی
ککەرکووک بەج
ەکات .
گليزﯾی کار ئە
ستان لەوێ ووەکو مامﯚستتای زمانی ئنگ
خە کی کوردس
خ
ەندﯾن بابەت و کورتە
کردووە .خاوەنی چە
.
سين
ستی بە نووس
ە قﯚناغی ئاممادەﯾيەوە دەس
لە
ە رۆژنامە و گﯚﯚﭬارە کوردﯾيەکاندا ب وکراوونەتەوە .
چيرۆکە کە لە
چ
جينﯚساﯾدی کوردە و بﯚ ئەم مەبەستتەش لە
ی
بە
چاالکی بوارەککانی ناساندننی ئەنفال ە
چ
کردووە.
ە
شداری
چەندﯾن کﯚنفررانسی نەتەووەﯾی و ن ونەتتەوەﯾی بەش
چ
ەی گﯚﭬار و رۆۆژنامە کوردﯾييەکاندا چەندﯾﯾن
ی مافەکانی ژژنانە .لە زۆربە
چاالکی بواری
چ
لەگەڵ کراوە.
ڵ
ەوتنی
باابەتی نووسييوە و چاوپ کە
فارسييەوە بﯚسەر زماننی
ە
زمانی
ی
من(ە لە
دوا چاالکيی ووەرگ انی رماانی )سھم م
نووسەری ئ رانی بەنااوبانگ
ی
ککوردﯾی ،بەناووی )بەشی ممن( ئەم رۆماانە لە نووسيينی
ەرﯾنﯚش سەنيعييە.
پە
سەبارەت بە
ت
ی(
دﯾا لەالﯾەن )ڕڕووناک شوانی
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
18:0
ی( لە00:56 2012- 9-8 :
)ررووناک شوانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

کەرکوک

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە960 :

ج
روونااک فەرەج
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1010214310
09931
نوووسەر
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە961 :

ن
روونااک ﯾاسين
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120211394
45554
ەکانی دەوروببەری شاری مەرﯾوان ھاتﯚﯚتەدنيا .دوابەدوای کﯚچی
سا ی  1920لەﯾەکک ک لەئاواﯾيە
ەوەش
ی پەروەردەلەززانکﯚی بەغدا در ژەپ دا و ددوابەدوای ئە
خﯚی لەبواری
ق ،خو ندنی خ
ما ەوەەﯾان بﯚ ع راق
سر
سا ی 1949دا بﯚ خو ندن للەزانکﯚی ئەلززەھرای ميس
ک ﯾاسين لەس
بەرەو بەﯾروت کەوتتەڕێ .رووناک
ئﯚپساالی سوﯾد بەدەەستھ نا و دوواترﯾش
ی
کﯚی
سی مامﯚستااﯾەتيی لەزانک
1953دا کورس
وەرگيررا .لەسا ی 3
لەسا نی  1965تتا  ،1967لەو تانی
ا
کﯚی مﯚسکﯚ وانەب ژی بوارەەکانی کﯚمە ناسی و م ژژوو بوو.
لەزانک
ھارواردی
چوو بﯚ زانکﯚی ھ
ميسرر ،سورﯾەو چيين خەرﯾکی ل کﯚ ينەوەبووو لەبواری م تتﯚلﯚژﯾدا .ئەوەبوو دواتر و
ی دەوتەوە.
کا و لەوێ واننەی م تﯚلﯚژﯾی
ئەمرﯾک
شانﯚنووسی ناسراوی ئئيرلەندی
ی
سا ی 1969ددا لەگەڵ سامموئ ل ب کت ،رۆماننووس و
ک ﯾاسين لەس
ڕووناک
لەبواری شانﯚدا گ ا و
ی
ەڕەخنەی ئەددەبی
و خاوەەن خە تی ننﯚب ل ،رﯾز ک کﯚبوونەوەی سەبارەت بە
ليتزر دﯾارﯾکرا .رووناک ﯾاسيين بﯚ ماوەی سی
دا وەک پا ورااوی خە تی ئەدەبيی پﯚلي
لەسا ی 1972شد
ن،
زمان و ئەدەبی ئئينگليزی ،فەرانسە ،التين
ی وانەی ن
ساڵ لەزانکﯚ ناسرراوەکاندا خەرﯾﯾکی وتنەوەی
ئاماژەبکەﯾن بە 110وتارری
ن
دەکرێ
ێ
ەرھەمەکانی ئەودا
ی
ی بوو .لەن و بە
ی و م تﯚلﯚژی
ی ،زمانناسی
رووسی
ەدەبی،
ی و ل کﯚ ينەوەسەبارەت بەم تﯚلﯚژی ،کﯚمە ک وتار سەبارەت ببەڕەخنەی ئە
ئەدەبی
چيرۆکی
ی
چين،
ھەر لەميسررەوەبگرەتا چيين ،ئەدەبی چ
ت بەم تﯚ و ئﯚﯚستوورەکان ھ
ل کﯚ يننەوەسەبارەت
کی رەخنەگررانەسەبارەت بەمافيای دەەسە ت
ەت کی کورد و کﯚمە ەوتار ک
ەکانی رەعيە
ی ،بيرەوەرﯾيە
زارەکی
شتنی دﯾموکراسی .
و ناش
سا ی 1972ددا واتەھەمان ساڵ کەبﯚ ووەرگرتنی خە تی پﯚليتزر پا ورابوو،
ئەم نوووسەرەتاراوگگەنشينيەلەس
حکومەتی
ی
کەلەالﯾەن کاربەدەستانی
ن
ستان و ئەوەبووو
شووری کوردس
ەڕاﯾەوەبﯚ باش
بﯚ ﯾەککەمين جار گە
ﯾاسين دوو
ن
ەتاراوگەدا ،روووناک
 78ساڵ ژﯾان لە
ساوەبﯚ ماوەی سا ک لەزﯾنندان توندکرا .لەماوەی 7
ئەوس
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جاراﯾش بەسەفەر سەردانی ئ رانی کرد .جار کيان لەسا ی 1971دا بﯚ پ شکەشکردنی وتەلەزانکﯚی
پەھلەوﯾی پ شوو و جاری دووەميش لەسا ی 1987دا لەسەر بانگھ شتنی ناوەندی ئ رانناسی .
ڕووناک ﯾاسين پاش ژﯾان کی پ بار و لەتەمەنی  82سا يدا ،لەپاش دەﯾان ساڵ ھەو دان بﯚ ف ربوون و
ف رکردنی زمان و م ژووﯾی گەالن و و تانی جﯚراوجﯚر ،دواجار بەرەبەﯾانيی رۆژی 13ی ئاورﯾلی سا ی
 2002بەھﯚی سەکتەی م شکەوەلەنەخﯚشخانەی جان ھاپکينزی واشينگتﯚن ،کﯚچی دواﯾی کرد.
کﯚچی دواﯾی ئەو خانمەبەڕەگەز کوردەتاراوگەنشينە ،خەسارەت کی گەورەبوو بﯚ دنيای ئاکادميک و ئەو
بوارانەی رووناک ﯾاسين بەزانياری و ل وەشاوەﯾی خزمەتی پ کردبوون.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ئەدﯾب

شارەکان:

مەرﯾوان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە962 :

رۆزا د شاد محەمەد امين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471308
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە963 :
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رۆزا کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1126205603
32664
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
ەزی کەس :خ
رەگە
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ننووسەر

ژمارە964 :

الﯾە
محەمەد ال
رۆژ م
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122914442
28942
ھەژاری
ی
ەرەتاﯾيە لەقوتتابخانەی بنەڕڕەتيی
لەسا ی  1972لە ھە ەبجە لەداﯾکبووە ،ماممﯚستای سە
مەراق ک ،نە خوڕەی
ەناوەکانی )تاارماﯾی پ ی م
ی شيعرﯾيە بە
ی چوار کت بی
مانی ،خاوەنی
موکرﯾاانی لە سل م
لە چاوەکان( .چەندﯾن خە تی
ەو دائەگيرس بنوو و ئەو موناجات کە ە
دەرگاﯾﯾ نەقوم کەس ،تا خە
ەر پ شب ک ی ھە بەست وەرگرتووە.
لەسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

شارەەکان:

ھە ەبجە
ھ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە965 :
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ھە ەبجەﯾﯾی
رۆژ ھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1228234947
73046
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە966 :

ی
قادر دزەﯾی
ن عەبدولق
رۆژان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2110805307
74292
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە967 :

عەبدو
ن نوری عە
رۆژان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013122417020187084
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :نووسەر

ژمارە968 :

رۆژگار مستەفا حەمەغەرﯾب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112521044792686
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە969 :

رۆژە عەزﯾزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121114245287316
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە970 :

ەالن
ستەم باجە
رۆس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02009531110172
نووسەر و ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە971 :

ستەم حەو زی
رۆس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111010115
58196
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لەشاری
ی
191دا
شاعيری شيععری رامياری کوردی رۆستتەم حەو زی لەسا ی 13
ش
عەبدولفەتاح ئئاغای کوڕی
ی )محەمەد ننافيع کوڕی ع
ککﯚﯾەلەداﯾکبووەناوی تەواوی
دووەمی ناوەندی بووه .بە م بەززﯾرەکی
ی
ەو زﯾی(ەو خوو ندنی تاکو پپﯚلی
عەو غای حە
ع
ژەی و رووناکبيرﯾﯾی بووەتەالو کی رۆشنبيرری
چاوەی و ی
خﯚی و خو ندننەوەی سەرچ
خ
ەڵ دروست ببوونی پارتی )ھيوا( لەسا ی 1939دا ببەسەرۆکاﯾەتتی
ھﯚشيارو لەگە
ھ
باز کی
چاالکی ئەو پارتەو للەدواﯾيدا ر ز
ی
بووەتەئەندام کی
م
مامﯚستا )رەفييق حيلمی(
م
ەل ک گرتن و راوەدونان بوووەتاکو
ستەی تووشی گە
ی
چەپی گرتووەوو لەسەر ئەوو ھە و
چ
بەفەرمانبەری تاپﯚ
ی
 1958ئينجا ب
شﯚڕشی  14ی تەممووزی 8
ەرپابوونی ش
بە
ەکﯚﯾەدامەزراوەو لەسەردەەمی فەرمان ەواﯾی پارتی بەعس دووببارەبەبەر ھە مەتی
لە
سەر 28ی شووباتی
ەوی  27لەس
گگرتن کەوتووەوو ژﯾان کی کولەمەرگی ژﯾاوەتاکو لەشە
دواﯾی کردووە.
ی
ی  86سا يدا کﯚچی
 1999ھەر لەککﯚﯾەلەتەمەنی
9
کی
رۆۆستەم حەو زی شاعير ککی ل ھاتووی شيعری راميياری کوردی بووەو دﯾوان ی
لەالﯾەن
ن
200دا
کی لەسا ی 01
ەپاش بەج ماوەو بەش ی
جﯚرەشيعرەلە
گگەورەی لەو ج
چەلەنگ(ی ککوڕﯾيەوەبەچااپ گەﯾ نراوە.
)چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە972 :

ﯚش
ستەم خامﯚ
رۆس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2221630187
74422
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە973 :

رۆشنا رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041916423575900
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

نووسەر

رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە974 :

رۆھات ئاالکﯚم
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221194240906
سا ی  1955لە باکووری کوردستان لە داﯾک بووەو لە سا ی -1983ەوە لە سوﯾد دەژﯾت،تا ئ ستا بە
زمانی کوردی و سوﯾدی چەندان کت بی سەبارەت بە کورد و کوردستان چاپکردووە،کە ئەمانە بەش کن
لەو کت بانه :کوردۆلﯚجی..م ژووی دووسەد سا ە ،1987-کورد لە ئەدەبی تورکی ھاوچەرخ-
،1989مﯚتيفی کورد ،1991-دەسە تی ژن لە فﯚلکلﯚری کوردﯾدا ،1994 -جەنەڕاڵ شەرﯾف پاشا.1995 -
بەرھەمەکانی رووھات ئاالکﯚم
دووسەد سا ەی کوردان1987 .لەن و ئەدەبياتی ھاوچەرخی تورکان،س بەری کوردان1989 .
لەسەرچاوەکانی سوﯾدەوە مﯚتيﭭی کوردی1991 .بەسەرھاتی ئەزبەرەکراوی سەعيدی کوردی1991 .724

لەبەرھەمەکانی ﯾەشار کەمال س بەری کوردان1992 .ئازار کی زﯾا گﯚلئەلپ :کوردی1992 .لەکوردستاندا ھ ز کی تازە ،ژنانی کورد1995 .لەفﯚلکلﯚری کوردان ،با دەستی ژنان1994 .کوردەکانی ئەستەنبو ی کﯚن1998 .ر کخستنی خﯚﯾبوون و سەرھە دانی ئەڕاڕات1998 .ژەنەڕاڵ شەرﯾف پاشا1998 .پەﯾوەندی سوﯾدەکان و کوردەکان لەھەزار سا دا)2000) .کوردەکانی ئەنادۆليای ناوﯾن2003 .ئەرستﯚکراتەکانی کورد2003 .کوردەکانی سوﯾد2004 .رووناکی م ژوو 2008 -کوردەکانی قارس2009 .تﯚرن :ئەرستﯚکراتەکانی سەرحەد2010 -تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە975 :

ر باز سەعيد حس ن سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371258
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە976 :

ر بازز سەﯾدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3132258592
21502
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە977 :

ن عەزﯾز
ر بازز عوسمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02711081110526
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان
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ژمارە978 :

ەحمان باباان
ر بازز عەبدول ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171327097
70116
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە979 :

ەحمود
ر بازز فەتاح مە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0110152157
73203
ھە ەبجە
•شو ن و ساا ی لە داﯾک بون 1981 :ھ
سل مانييە
ی زانکﯚی س
•دەرچوی کﯚلل ژی پزﯾشکی
نيشتەج بوەکانی پپار زگای سل مانی
ج
شکە
 2008 -2ل پر سراوی پزﯾش
•سا ی 2006
بووە
شتی کﯚل ژی پپزﯾشکی بوە.
ە دوای ﯾەک نو نەری گش
•بﯚ ماوەی س سا ی لە
ەدا
مانگرتنانەی کە لەو سا نە
شتياری ئەو ناڕڕەزاﯾەتی و م
•ﯾەک ک بوە للە سەرپەرش
کاروباری زانکﯚکاندا.
ی
حيزبی و گەندە ی لە
بی
ەنجامدراون ددژ بە دەست ووەردانی
ئە
•بﯚ ماوەی  3ساڵ سەرنوووسەری گﯚﭬااری زنەی پزﯾﯾشکی بوە.
عەربەت.
ەندروستی ع
ەبەند بوە لە مە بەندی تە
•پزﯾشکی پلە
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
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و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتاار

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ژمارە980 :

ر بازز مستەفا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0628161559
94531
لەباشووری کوردستان .شارەزاﯾی للە
ی
دز
سا ی  1962ی شاری رواند
ەداﯾکبووی س
لە
سا ی 1991ەوە لەبواری نوووسينو
عەرەبی ھەﯾە .لەس
ی
یو
مانەکانی کورردی و فارسی
زم
بەرھەمی لەبوارە جيياجياکاندا چاپپو
ی
ستا زﯾاتر لە )(30
وەرگ اندا کار دەکات .تائ س
ەرب وی لەگﯚﯚﭬارو رۆژنامەککانی
ب وکراونەتەوەە .نووسينو با بەتە وەرگ درراوەکانی بەبە
ککوردستان ب ووکراونەتەوە.
رﯾباز مستەفا:
ز
ەش ک لەبەررھەمە چاپکراوەکانی
بە
سل مانی
سی :بابەک گولستان) /س
1ليبراليزمو دﯾﯾموکراسی/ننﯚرب رتﯚ بﯚبيﯚ//وەرگ ی فارس)2000
0
سل مانی -خانەی
ی لەرووی م ژژووﯾيو تيورﯾەووە/ئانتﯚنی ئاررب ستەر) /س
2دﯾموکراسی
2)2
وەرگ ان 2002
/
سا
سياسەت/موس
ی ،ئابوورﯾو س
ەدەنی ئازادی
3کﯚمە ی مە
3غەنينەژاد) /سل مانی )2001
ھير) /سل ماننی)2005
ی مارکﯚپﯚلﯚ /زوھرە ميرتاھ
4گەشتەکانی
4جﯚرجی ز دان /وەررگ ی فارسی
ی
ميسر/
نی ئەﯾووبی ﯾان کورد لەمي
5سە حەدﯾنی
5ی:
)2004
ی شيرازی) /سل مانی 4
محەمەد عەلی
م
ی:گاماﯾون /بەھاوکاری
سيليﭫ/وەرگ ی فارسی
گ
ن(/بﯚرﯾس ﭬا
6سپ دان ئ رەە ئارامە)رۆمان
6)2003
ەگەڵ زرارجﯚ )سل مانی3
لە
عەلەوی) /سل مانی)
/
چيرۆک(/بوزۆررگ
ەرگ)کﯚمە ەچ
7سەمای مە
7دا)نووسينو ئامادەکردن/
ەکانی کادﯾروو رۆ ی حزب لەپ گەﯾاندنيد
8تاﯾبەتمەندﯾە
8)20
)سل مانی000
دەزگای چاپو
ی
مانی 2006
ی) /سل ی
ەلی سا حی
چيکردووە؟/عە
9محەمەدی قازی ک يەو چ
9ەخشی سە
ەردەم)
پە
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10دوو سەدە ب دەنگی/د .عەبدولحوس ن زەرﯾنکوب /بەھاوکاری لەگەڵ د .موسامحەمەد )ھەول ر 2008دەزگای موکرﯾانی)
11سەرکەوتنی بير/ئﯚراﯾزن سوﯾت ماردن/وەرگ ی فارسی:رەزا سەﯾد حوس نی/)ھەول ر)2008
12ئاشنابوون بەئەف توون /پﯚل سترات رن) /سل مانی )200513ئاشنابوون بەئەرەستﯚ /پﯚل سترات رن) /سل مانی)200714ئاشنابوون بەھيگل /پﯚل سترات رن/وەرگ ی فارسی:مەسعود عوليا) /ھەول ربنکەی ب وکردنەوەی ئەدەبو رووناکبيرﯾی نما )2005
15ئاشنابوون بەدﯾکارت/پﯚل سترات رن) /سل مانی)200616ناسيﯚناليزم /رﯾچارد ج ی) /سل مانی)200317ناسيﯚناليزم /فر د ھاليدای/وەرگ ی فارسی:ئەحمەد عەليخانی/)سل مانی)2002
18باشترﯾن ھﯚنراوەکانی نيچە/بﯚفارسی شوجاعەدﯾنی شەفا) /ھەول ر دەزگایموکرﯾانی)2008
19ﯾاداشتەکانی رۆژانی تەنياﯾی /گابرﯾل گارسيا مارکيز/بﯚ فارسی:محەمەدرەزاراھوەر) /ھەول ر دەزگای وەرگ ان)2007
20ب وانە فورات خو ناوﯾە)رۆمان -بەرگی ﯾەکەمی چيرۆکی دوورگە(/ﯾاشار کەمال)ھەول ر)2008
21بنچينەکانی فيدراليزم)ناميلکە(/ئەسەدول ی ئەلەم) /سل مانی خانەی وەرگ ان)2004
22ئانارشيزم)کت بی گيرفان( /د .مستەفا رەحيمی) /سل مانی دەزگای چاپوپەخشی سەردەم )2002
23ئاوخواردنەوەی م روولە)رۆمان -بەرگی دووەمی چيرۆکی دوورگە(/ﯾاشار کەمال/)لەدەزگای موکرﯾانی لەژ ر چاپداﯾە)
24بەرەبەﯾان )رۆمان -بەرگی س يەمی چيرۆکی دوورگە(/ﯾاشار کەمال) /ئامادەیچاپە)
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (zagros rebazسەبارەت بە )ر باز
مستەفا( لە0:16:52 2012-4-28 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

جﯚری کەس:

نووسەر
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شارەکان:
ش

رواندز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە981 :

ر بازز مەحمود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061053365
57324
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە982 :

ر بواار ئاالنی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908110445
59424
سەرەتاﯾی و ناوەندی و
ی
ە شاری سل مانی چاوی بە دنيا ھە ھ ناوە خو ندننی
لە
لە شاری
پەﯾمانگای تەکنيکی ە
ی
مانی تەواو ککردووە و پاشاان
ە شاری سل م
دواناوەندی لە
کە لە و
يەوە خوليای شييعر بووە.ﯾەک ک
ە
دھﯚک  1992ببﯚ  1993تەوا و کردووە ھەر لەمندا
دەنگە شاعيراانە ی لە ناوەە راستی ھەشتاکانەوە دەەنوس ت ﯾەککەمين ھﯚنراوەی خﯚی
مارە  94دا ب و کردۆتەوە ،للە
ەی)پاشکﯚی ع راق(ی ژم
 19لە رۆژنامە
ە سا ی 989
لە
شاری
شيعر خو ندنەوەی ھەبوە للە رادﯾﯚی ش
 1بﯚ  1993گﯚﯚشەﯾەکی ش
سا نی 1992
س
سل مانی
رادﯾﯚی زانکﯚی ل
ی
ەی ھﯚنراوەکاانی لە
دھﯚک ،لەسا نی  1994بﯚﯚ  1995زۆربە
شيعری ﯾە
خو ندراوەتەوە ،خاوەنی نامييلکەﯾەکی ش
ی(و خﯚی و
شتيوان گو پی
ە دەنگی )پش
بە
 20دا چاپکراووه>
ە سا ی 001
ە ناوی )سرووشت(ە کە لە
بە
لە زۆربەی
 2000 ،200ە
لە سا نی 01
ستەی ھاوکارا نی گﯚﭬاری ))کرﯾﭫ(بووە ە
ەندام و دەس
ئە
تەی)چراکانی
ی
ی ناو بەرﯾتانييا بەشدار بوووە شاعير ئەندامی دەست
ﭬيستيﭭا ەکانی
ﭬي
تی بەرﯾتانياﯾە و ھﯚنرا
وەﯾەکی لە الﯾەن
ی
شتووی و ی
ستاش دانيش
تااڕاوگەﯾە( ،ئ س
730

ھونەرمەندمەرﯾوان سەفادﯾن کراوە بە گﯚرانی .ناميلکەﯾەکی چاپکراوی ھەﯾە کە بﯚ
مند نە لە سا ی  2002دا بەچاپ گەﯾەنراوە ولەچاپدانی دﯾوان کی شيعری گەورە و
دووناميلکەی شيعری منا ن خاوەنی زﯾاتر لە دە کﯚڕ و سيمينار و فيستيﭭا ی لە
سل مانی و دەھﯚک و شارەکانی بەرﯾتانيا.
سەرچاوە :ﯾاسين براﯾم  -ما پەڕی رواندزی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە983 :

ر بوار ئەورەحمان سا ح عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271222
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە984 :

ر بوار رەمەزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121413183287247

731

...
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

ژمارە985 :

لی
ر بواار سيوەﯾلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2092307237
75682
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە986 :

در
ر بواار عوسمان حمدی عەبدولقاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71301
مەنووس
رۆژنامە

732

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە987 :

ر بواار فەتاح
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111015402
21254
ەندەن دادەنييش ت.
لە 1982وە لەلە
ەداﯾکبووە .ە
سا ی  1957لە باشووری کوردستان لە
س
لە فيزﯾادا وەرگگرتووە.
ماستەر و دکتتﯚرای لەزانکﯚﯚی لەندەن ە
م
لەگەڵ چەند ر کخراو کی ن ودەو ەتيدا
ی ناوەڕاست لە
ی خﯚرھە تی
وەک پسپﯚڕی
ەرپرسی
سەر کورد .بە
ەلجيکاﯾە لەس
ککاردەکات .راو ژکاری وەزارەەتی ناوخﯚی حکومەتی بە
دەنگوباس و
س
ەڕە بە زمانی ئينگليزی وتاار و
شە ،ئەم ما پە
ما پەڕی کوردﯾﯾش ميدﯾاﯾش
م
سەر کورد ب ودەکاتەوە.
ل کﯚ ينەوە لەس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە988 :

ەﯾی
ر بواار قەشقە
733

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0730141414
44593
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە989 :

ە ئەحمەد
د فتح اللە
ر بواار مەحمود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71225
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە990 :

ی
ر بواار نە سی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0103232155
53071

734

سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە991 :

وەلی
ر بواار کەرﯾم و
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1215102824
42995
نووسەر و راگەﯾاندکار
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

ە
رانيە

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە992 :

د خدر
ن ئەحمەد
ر بين
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2011
1041513462
27458

735

...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە993 :

يل
ن رەسوڵ ئيسماعيل
ر بين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0625162907
74519
ەھەول ر لەداﯾﯾکبوە
ساڵ  1969لە
س
شەسازی تەوااوکردوە
ئاامادەﯾی پيش
ەﯾە
 11کت بی وەررگ دراوی ھە
کراوی خﯚﯾو 1
نﯚﯚ کت بی چاپک
ماوەﯾەکيش بەڕ وەبەرری
ش
ی"و
ەی "ھاو تی
سەری رۆژنامە
ماوەﯾەک ج گرری سەرنووس
م
 Aبوە
ر کخراوی ASK
تورکی بوە
ی
ستاﯾەتيی کووردی-
ەزر نەری دۆس
دەستەی دامە
خراوی KWRی برﯾتانيە
ئ ستاﯾش بەڕ وەبەری ر کخ
سەرچاوە :ما پەڕی چاود ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

وەرگ
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ژمارە994 :

ن فەتاح
ر بين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2052323276
64181
رۆۆژنامەنووس و تو ژەری کﯚﯚمە ﯾەتی
ی ،ئابووری،
ەی سياسی
کی دووھەفتانە
ی گﯚﭬاری پ ووانە ،گﯚﭬار ی
سەرنووسەری
س
ککﯚمە ﯾەتييە
سا ی  1985لە ھەول ر لە داﯾک بووە.
س
حەددﯾن
ن
ە ناسی لە ککﯚ يژی ئەدەبيياتی زانکﯚی سە
سا ی  2008بەشی کﯚمە
س
ەواوکردووە..
تە
دەکات.
ت
ساڵ دەب ت کارری رۆژنامەنوووسی
نززﯾکەی دە س
وشە بووە.
ە
رۆژنامەی سەر بە کﯚﯚمپانيای
ی
مەی
ەول ری رۆژنام
سينگەی ھە
ەرپرسی نووس
بە
سﯚ( بووە
دەزگای خەندان )ررۆزنامەی ئاس
ی
ەول ری
سينگەی ھە
ەرپرسی نووس
بە
سەرانی گﯚﭬااری جيھان بوووە
دەستەی نووس
سەت لە رۆژنام
ەواڵ و سياس
ە بەشی ھە
لە
مەی کوردستتان راﯾﯚرت کاری کردووە
چاود ر کاری ککردووە
ەفتەنامەی چ
سا ک لە ھە
س
کاری کردووە
چاوی خە ک ی
ی
ماوەﯾەک لە رۆۆژنامەی ئەلييکترۆنی
م
ە گﯚﭬاری ئەلليکترۆنی نيقااش کاری کرردووە
لە
ەک لە ھاوپﯚلە
ەگەڵ ژمارەﯾە
ە سەرەتای ککارکردنی رۆژژنامەوانيدا لە
لە
ەکانی
ھەولير
گەلی کوڕان لە ھ
ی
ن بەناونيشاننی )وا ( لە ققوتابخانەی ئاامادەﯾی
مانگنامەﯾەکيان
م
خواز(
بە خو ندکاران بە ناوی )نو خ
ھەر ئەوکات للە رۆژنامەﯾەککی تاﯾبەت ە
دەرکردووە و ھ
ەفتەنامەی )ددﯾدی نوێ( ککارﯾکردووە تا ئەو کاتەی
ککارﯾکردووە ،..پاشان لە ھە
فتەنامەی شارستانی
خراوە و دواتر ککاری لە ھەفت
سياسی داخ
ھەفتەنامەکە بە فشاری س
ھ
ککردووە..
ڤ ،سابات ،ھ
چەندﯾن وتار و توﯾژﯾنەوەی لە گﯚﭬار و رۆۆژنامەکانی ووەکو )نما ،بياڤ
چ
ھاو تی،
ئااوﯾنە و ...ھتد
د( ب وکردووەەتەوە
ەبارەت بە )ر ببين
ھەردی( سە
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
23:15
فەتاح( لە5:20 2012-2-5 :
فە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

737

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە995 :

ن ھەردی
ر بين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0405225658
84105
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە996 :

ر دارر سابير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0214225830
03464
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

738

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە997 :

ر ژوان ئەمين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1300803197
75430
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە998 :

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

739

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە999 :

س نەورۆززی
ر ناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8232314125
59040
سەر
نووس
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە1000 :

ەد جاف
س ئەحمە
ر واس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1151415363
32765
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 19دا لە باشوووری ع راق لە داﯾکبووە ،ئەو کاتەی بااوکی بﯚ قە ععەسا ح
ە سا ی 957
لە
دوورخرابووەوەە.
ستان تەواوکرددووە.
شوری کوردس
خو ندنی سەرەتاﯾی و ئاماادەﯾی لە باش
خ
ی سياسييە
سﯚﭬيەتی
کوردستان بەج دەھ ی و دەچ ت بﯚ ﯾەک تی س
ن
ەوە
ەھﯚی چاالکی
بە
لە ئەدەبی روووسی وەردەگگرێ.
جاران و لەوێ پ نج ساڵ دەم ن تەوە ،مااستەرنامە ە
ج
راق
شيوعی ع ق
دنی حيزبی ش
دنی راگەﯾاند
شمەرگە دەب ت و لە ناوەند
چوار ساڵ پ ش
چ
ککاردەکات.
ەوەو نووسەر تا ئ ستاش لە سو دو لە شاری
19دا لە سو د دەگيرس تە
ە کﯚتاﯾی 989
لە
ستﯚکھﯚ م دەەژی.
س
ی نووسەر
ەرھەمەکانی
بە
خەمەکانی پاﯾﯾز کورتە چيرۆۆک1999 .
خ
چيرۆکەکانی تتﯚلستوی بﯚ مندا ن" لە ززمانی رووسيييەوە کردوﯾەتی کوردی"
چ
کردووﯾەتی کوردی
ی
ی رووسييەووە
ستﯚی لە زمانی
فيليپﯚک تﯚلس
في
200
ڕۆۆمانی ژن 04
2006
ی ل کترازان 6
ڕۆۆمانی پرتەوی
ەکان 2010
گگو چيای رۆحە
ە ئام زم بگرەە 2011
لە
ەرەو کﯚمە گااﯾەکی ب
بە

20
تووندوتيژی 009

ەمەنە جياوازەەکان نووسراوون
چل کت ب بﯚ ممندا ن .بﯚ تە
چ
دﯾا لەالﯾەن )ڕڕﯾواس( سەباارەت بە )زانيياری زﯾاتر
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:3
ەر( لە39:37 2012-3-13 :
خودی نووسە
سەبارەت بە خ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1001 :

ن جەميل
ر وان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12820292210930
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ەل
ھوزانﭭان ،چيرروکنﭭ س و شانوﭬان ککورد ،ل ساال  1989ێ ل گوندێ بوسە
ھ
سەرەتاﯾی ل ققوتابخانا ئەﯾلوول ب
ک بووﯾە ،خواندنا خو ﯾا س
سەر ب قەزا ززاخو ﭬە ژ داﯾک
س
ھەﯾە ل گەل
ە
بەرھەمەک ھوزانا
ک
نوکە
ە
دوﯾماھی ئيناﯾﯾە ،ھ شتا قووتابيە ل ئاماددەﯾی .تا
بتن تومارا دەننگی ،نوکە مژژوﯾلی تومار ککرنا
دوو کليپا و ھنندەک ھوزان ژی ھەنە ن
ھوزاناﯾە.
ەرھەمەک ھ
بە
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
15:0
ل( لە00:35 2010- 11-28 :
)رر وان جەميل
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

جﯚری کەس:
ج

ھﯚزانەوان
ن

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

ژمارە1002 :

ن کەمال
ر کان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1171611193
32815
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان
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ژمارە1003 :

ر ک ش شاکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181007417
70132
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

سەر
ی کەس :نووس
جﯚری

ژمارە1004 :

ماعيل ئيبرراھيم
ەوت ئيسم
ر کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171413206
65804
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1005 :

رەئوف ب گەرد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113161832
23261
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...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1006 :

ق ئەحمەد بابا
رەئوف سدﯾق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658017
71192
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری
ی کەس :رۆژناامەنووس

ژمارە1007 :

ەد پوور
رەئوف محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611133
مەرﯾواان
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
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سەرچاوە :ما پەڕی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

ژمارە1008 :

رەئووف موفتی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012721471975382
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە1009 :

رەحمان سﯚفی کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=200912142155202994
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زاﯾنی لە شاری بﯚکان لە کورردستانی ئ راان
ی
ی )(1951
 (133ھەتاوی
ە سا ی )30
لە
ھەر بﯚﯾەش
ر
ھەربە مندا ی بەدوای ناننی رۆژانەدا و ل بووه.
ەداﯾک بووە .ھ
لە
شی
ستر ،لە بەش
ندنی تا پلەی ماس
ە خو ندن کرددووه.خو ی
ەگەورەسا ی دەستی بە
بە
سو د دەژی.
ککﯚمە ناسی تتەواو کردووە ..ئ ستا لە س
ەی کە چاپ ککراون:
ەو نوسراوانە
ئە
ە ە ش عر )
1-و ستگەی گومان )کﯚمەباسی ئەدبيات بە ش وەی
ی
نوسراوی ماکسيم گگورکی
ی
جمه،
ەدەبيات تەرج
2-ئامانجی ئەچيرۆک
چ
چيرۆک
3-نﯚرماڵ کﯚممە ە کورتە چسەرچاوە :ما پەڕی بﯚکان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەدﯾب

ژمارە1010 :

ب
مان غەرﯾب
رەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0627084329
94526
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە1011 :

ەد
مود ئەحمە
مان مەحم
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4161910015
56659
چيرۆکنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

چيرۆۆکنووس

ژمارە1012 :

شی
مان نەقش
رەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12620481410891
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1013 :

دی
رەحييم رەشيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0907142353
31987

747

ر کەوتی 24ی ژوەنی سا ی 1978ی ززاﯾينی ،بەرانببەر بە 3ی پووشپەڕی سا ی
ھە ناوە.
چاوی بە ژﯾان ە
ی
ی سەقز
1357ی ھەتاووی لە شاری
7
ەباتی بە
ی ،بەرانبەر ببە  ،1375خە
1996ی زاﯾينی
رۆۆژی 22ی ن ووەڕاست مانگگی بەھاری 6
ککردەوەی بﯚ گگەﯾشتن بە ئاازادی ،د موککراسی ،بەراننبەری ،دادپەروەری و نەماانی
ست پ کردوه.
ەواﯾەتی دەس
ستەمی نەتە
س
ستان ،گﯚﭬارەکانی :الوان ،ئاگری،
نااوبراو لە "ڕادﯾﯾﯚ دەنگی کوردستان ،رۆژنامەی کوردس
ی ،ر گای ئازاددی،
ک ،بيری خو نندکار ،ئاشتی
ژننان ،گو ن ،ررامان ،ئ وارە گگو ن ،تيشک
ش ،رادﯾﯚ
ەتی ،شﯚڕش
رادﯾﯚ و تەلەوﯾززﯾﯚنەکانی :پ شکەوتن ،گو ن ،الوان ،چاوەد ر ،براﯾە
ی کورد ،ھەببوون ،قە ەم ،سەردەم و ددەﯾان ما پەڕ و
ئااشتی ،رادﯾﯚ زر بار ،دەنگی
کردۆتەوە.
ە
ﭬ بالگی ئينترنن تی ،وتار ،وەەرگ ران و دەققی ئەدەبی ب و
ی
سا ی 1999ی زاﯾينی ،لە گەڵ کﯚمە ک لە نووسەررانی
س
باشوری کوردستان؛ 5کت بيان
ە لە الﯾەن دەەزگای چاپو پە
ەو پەڕتووکانە
چاپ کردوه ،ئە
چ
ەخشی سەرردەمەوە ب و
ککراونەتەوە.
سا ی  2000تااکوو ھاوﯾنی  ،2002لە و تی تورکيە پە
ە ھاوﯾنی س
لە
ەناخواز بوە ،ددواﯾە
خو ندن،
تەوە .و رای خ
لەم و تە ماوەتە
رۆۆﯾشتوەتە و تی سوﯾد و تاکوو سەرەتتای  2006م
کانی گﯚﭬاری ر ژژوانيان بە زماننی
ەڵ ھاور ی
سی کردوە و پاشان لەگە
ککاروباری سياس
ی ب و کردوە تەوە.
سوﯾدی کوردی
س
ستا ،لەگەڵ رادﯾﯚ و تلوﯾزﯾﯚننەکانی :ئوروپپای ئازاد )ئازادی(،
دی تاکوو ئ س
رەەحيم رەشيد
ت ،کوردستان تيﭭی و
سە ،کوردسات
مرﯾکا ،فەرانس
ی ،ئا مان ،ئييسرائيل ،ئام
فەردا ،بيبيسی
فە
سو بابەتی پ ووەندﯾدار بە ک شەی کورد و بارودۆخی رامياری
ەبارەت بە پرس
رۆۆژ تيﭭی سە
نااوچەکە دﯾدارر و وتوو ژی پ کھ ناوە.
ی " :لە ئافرﯾق
ی بە ناوەکانی
چوار پەڕتووکی
چ
قا ھەميشە ن وەراست ماانگی ھاوﯾنە
اوەتە سەر
ە
ەباتی مەدەننی مافی ژن مافی مرۆڤ ،وەرگ
موکراسی خە
بننەماکانی د م
وەکوو کت ب
و
ھاتوودا
مانی کوردی و و رای کﯚممە ک وتاری دﯾکە ،کە ب ﯾاار واﯾە لە داھ
زم
چاپو ب و بکر ننەوە.
چ
ەنووسی وەکووو پيشە ھە بژاردوە
سا ی  2006ی زاﯾينەوە ،کاری رۆژنامە
ە سەرەتای س
لە
ساﯾەتی جﯚرراوجﯚر لەو تلووﯾزﯾﯚنەدا ،ت کﯚﯚشانی
و لە دەنگو رەننگی تيشک ،و رای بەرپرس
شکەشکاری و ب ژەری برەەو پ داوە و پ
ی نووسەری ،وەرگ ران ،پ ش
خﯚی لە بواری
خ
سەرەتاوە تاکووو ئ ستا دﯾارتترﯾين
کردوە و ھەر لە س
ە
سﯚگەر
بيينەرترﯾين بەررنامەکانی مس
ک تيﭭی بوە.
ککادری تيشک
تە و تە ﯾەکگررتوەکانی
خو ندن ،لە دداھاتووﯾەکی نزﯾکدا دەچ ە
نااوبراو بە ئاماننجی ژﯾان و خ
ئەو و تەدا
خﯚی لەگەڵ م دﯾاکانی و
تەج بوون ،ت کﯚشانی خ
ە پاش نيشتە
ئاامرﯾکا و رەنگە
ت.
ست پ بکات
ە فەرمی دەس
بە
دراسيﯚنی ن وونەتەوەﯾی
ی ،ھەنووکە ئەندامی فيد
حيم رەشيدی
رۆۆژنامەوان رەح
دە.
ەکيەتی رۆژنامەنووسانی و تی سوﯾد
ھا ئەندامی ﯾە
ن ،و ھەروەھ
رۆۆژنامەنووسان
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1014 :

رەحيم سورخی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902251703101409
لە داﯾکبووی سا ی  1970لە بوکان و خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەندی لەوێ تەواو کردووە ،بە
کالﯚرﯾﯚسی لە زانکﯚی ورم وەرگرتووە و لە دەستەی نووسەرانی کﯚﭬاری سروە بووە ،ھەروەھا
بە ننامەی رۆژنامەنووسی لە ناوەندی ل کﯚ ينەوەی راگەﯾاندن لە تاران پ بەخشراوە چەند کت بی
نووسيووە و بەچاپ گەﯾاندووە ،م .رەحيم سورخی رۆژھە تی کوردستانی بەج ھ شتووە و ئ ستا
مامﯚستاﯾە لە بەشی زمان ،کﯚل ژی ئادابی زانکﯚی سە حەدﯾنی ھەول ر ،جگە لەوەش قوتابی بەشی
دکتﯚراﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

(ئەکادﯾمی)

ژمارە1015 :

رەحيم لوقمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909091541142006
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ەقز
ەرشيوی سە
ە گوندی سە تەکە توو لە ناوچەی سە
سا ی 1338ی ھەتاوی لە
س
ەداﯾک بوه.
لە
شان لە
ی سەرەتا لە گوندەکەﯾانەوە چوەتە بەررخو ندن ،پاش
سەری سەقزی
شاع رو نووس
ش
خوڕه،
ەگوندەکانی ناوچەی خوڕخ
شاری سەقز دﯾپلﯚمی لە دانشسەرا ووەرگرتوەو و لە
ش
کﯚی
مامﯚستای قوتابخانە و دواتر لە زانک
ی
ک و سەرشيو ی سەقز بوەەتە
سەرا ،گەورک
س
سی وەرگرتوە و ئ ستا
سانسی ئەدەبياتی فارس
ک خو ندکار ووەرگيراوەو ليس
ەﯾام نوور وەک
پە
ندنگاکانه.
ه
ی قوتابخانە و خو
ە مامﯚستای
ە شاری سنە
لە
ە
وھونەری
ی
ی نەک ھەر ققە ەمی ئەدەەبی
ھونەرمەند رەحيم لوقمانی
ھ
بەدەستەوە بوە
وھﯚگرﯾەکی زۆر کە بە مﯚسيقای رەەسەنی کورددی ھەبوو
ی
ق
ە ھﯚی ئەشق
ە کوو ھەر بە
بە
وتەنانەت قوتابيشی لە ما ی
ت
ف ری ئام ری ممﯚسيقاﯾش ببوە و ئام ری تەمبوور ل دەدا و
خﯚﯾدا وەرگرتوەە.
خ
بوو بە م
ەالنی ئ ران ددا ھەرچەند م ر منداڵ و
ی شﯚڕشی گە
ککاک رەحيم لە
ە سەردەمی
ئەخو ندەوە و دواتتر لە
و
ﯚبوونەوەکانی زەمانی شﯚﯚڕش دا
ی
شگ ی لە کﯚ
ش عری شﯚڕش
ەوە بە نازناوەەکانی "نەکەرۆز ،و شيروان".
دا ب و کراوەتە
رادﯾﯚ و لە گوﭬاارەکوردﯾەکاند
کاری کردوەو ش ععری ھەﯾه،
عری کوردی ی
شی ش ی
ە سەر زۆربەی قا ب وک ش
لە
لەسەرکار البرراوە ،دواتر س
ەو ش عرانە لە
سەرھەندێ لە
سا ی1982ی زاﯾينی لەس
س
سا ی
ماوەﯾەکيش للە
ەند جار گيرو گگرفتی بﯚ ھاتوەتە پ شەوە و تەنانەت م
 1983و 84چە
3
شاری سەقز بەند کراوه.
ەندﯾخانەی ش
بە
ئينتشاراتی
ی
چووتە
ە
دوای ئەوە
ئازاد کراوە و ی
سا ی 1985ی زاﯾينی بە ککەفالەت د
س
ەندامان وکادرری
لەشاری ورم و لەوێ لەگەڵ ئە
ی
سروە"
ی ئەﯾوبی "س
سە حەدﯾنی
س
ستی بەکار ککردوە.
نوووسەران دەس
بﯚسەر
ر
ەی ج بھ ت بانگ کراوەەتەوە
ی بنەما ەکە
سا ی  1987کە نەﯾدەتوانی
س
حاکمەﯾەک لە تاران بە
ککارەکەی کە ممامﯚستاﯾی للە قوتابخانەککان دابوو ،بە م پاش موحا
مەحکووم کراوە و بەو ب ە پارە
م
ەی
سەر س موووچەی مانگانە
ی ﯾەک لە س
ککەم کردنەوەی
ھەرسا ەی للە گوند کی نناوچەی
لەگەڵ ئەوەی کە ھ
ڵ
ەوە سەر کارەەکەی.
ککەمە ھاتوەتە
دەستيشی کرد بەکﯚکرردنەوەی چيرۆکی کوردی و
ی
ستاﯾەتی ئەکردد
سەقز مامﯚس
س
ی ئەدەبی.
ەت وبەرھەمی
نوووسين و بابە
کوردﯾەکا
سمە
وبەرھ
کردوە
بەشداری
ی
ندا
ورەس
ر
و
ﯚنە
ەردەوام لە بﯚ
بە
ھەمی پ ش کەش
داو لە
دنی در ژە پ د
يرفانی بەتا ی خﯚی خو ند
دووبوون و گير
ککردوە .لەسەرر ئەرک و ماند
سەقز ليسانسی
ز
ەشی زمان و ئەدەبی فاررسی دا لە ززانکﯚی پەﯾام نووری
بە
وەرگرتوه.
ی
ێ گيروگرفت و بانگ
ەھﯚی ھەندێ
بە
کردنی پەﯾتا پەﯾتا ،ناچار سا ی 1999ی زاﯾﯾينی
سنە و لەو ش ھەرچەند ببە تا ی
ەما ەوە چووتتە بەر بناری ک وی ئاوﯾەر واتە شاری س
بە
لەگە يدا راھات ووئەمجارەﯾان بووتە
ە
ھەميشە
ی ت ئەپەڕی ،ببە م وەک ھ
ودژواری ژﯾانی
ھەرچەند
د
سی بەمنا ی کورد دە تەووە "
مامﯚستای دوواناوەندی و د ەرسی فارس
م
شی ئەکاتەوە"
ەی خو ندن و نووسينی ککوردی بﯚ منا نی کورد ش
ھەميشە ر گە
ھ
بەرھەمەوە بەشداری ککردوە.
ە
گرە و سميناررە ئەدەبی وککوردﯾەکاندا بە
ەزۆربەی کونگ
لە
ـ لە کونگرەی مەولەوی کوورد لە شاری سەقز.
سل مانی ە
سا ی 2000ددا لە شاری س
ـ ھەروەھا لە م ھرەجانی ممەولەوی لەس
کە وتار کی
شکەش کرد.
ش
ەر ئيقاعی ش عری مەولەوی پ
بااشی لە سە
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ەلی ش عری و ئەدەبی کووردی
ھەورامان و سمينارگە
ن
سنە لە کﯚنگرەەی
ـ لە شاری س
شکەس کردوە.
س
ەشداری کرددوە و بەرھەممی پ
بە
ەگی جاف ،لە سل مانی بە
ەنتەری ئ بە
 2لەکونگرەی نالی لە سە
ـ سا ی 2006
وتارەوە بەشدار بووه.
کی بچووکی بە
می چەند سا ەی بەش ی
 2لە چەند دەەفتەر بەرھەم
ـ سا ی 2003
ستا
شی کت بی کووردی وەک ئ س
چاپ و پەخش
ن" لە چابدا ،ئەو سا نە چ
نااوی"زامستان
سنە بەب رەززامەندی
ئينتشاراتی گﯚران لە س
ی
دا
ەبوو! لەپ شد
پ ئاستەنگ و بەربەست نە
بەناو دەزگای خﯚﯾﯾانەوە
و
چاپ کرد و
سوگرافی" پ
شاعير ش عرەەکانيان بە ش وەﯾەی"رﯾس
ش
ەﯾان" بەش وەەﯾەکی ر ک وپ ک
ەخشيان کرددەوە .بە م د واتر" ئينتشارراتی پەرتەوبە
پە
ش لەبازاڕدا تتەواوبوو.
ھەر زۆر زووﯾش
چاپيان کرد و ھ
چ
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە1016 :

شيدی
رەحييمی رەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206104449
92829
ەندامی فيدرراسـيﯚنی ن وننەتەوەﯾی رۆژژنامەوانان
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

751

ژمارە1017 :

رەزا حەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01221071610032
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1018 :

ی
رەزا رۆستەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611126
سەقزز
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس
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ژمارە1019 :

فی
رەزا سەرس ف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0804114715
54651
ەتاوی لە
ماوەزی سا ی 1348ی ھە
مانگی سەرم
ەرس فی لە م
ککوڕی حاجی محەمەد سە
بننەما ەﯾەکی مام ناوەندی
دەگ نەوە
داﯾک بووم .گ
شی شاری سەقز لە ک
ی و زەحمەتک ش
کی
ھاتنی من ،ج ژن ک
ی
يی بنەماکەم بﯚ دونيا
ی خﯚشحا ی
ک بووم بە ھﯚی
ککات ک لەداﯾک
بﯚ ھە بژاردم.
ناوی "رەزا"ﯾان ﯚ
گوێ مندا ،ی
گ دان بە ێ
ت و دوای بانگ
خﯚما ييان گرت
خ
سەردەمی خﯚﯚشی مندا ی ت کەڵ لە گگەڵ شادی و کاﯾەی دەوررانی مندا ی و بە
س
ەلە
ڕە گەڕەک ،مە
تفەنگ بازی ،ھەلوووک ن ،شە ە
گ
تااﯾبەت کاﯾەکاننی ئەو کات ،وەک:
ەرا قەرا ،حەووت بەردﯾنە و زۆر شتی دﯾﯾکە کە
ن ،م ش ن ،قە
ی گرتن ،تﯚپ ن
ککردن ،ماسی
شکمداﯾه ،ت پەڕ بوو و للەبيرمە
،
ەردەمە کە ھ شتا لە بيرو م
شی ئەو سە
بييرەوەری خﯚش
ماندەزانی
خەومان ل دەکەوت و نەم
ھە ت ھە ت ھەر دەچوووﯾنە ما ەوە خ
ەبەر کاﯾە و ھ
لە
چﯚن ت پەڕ دەبب ت.
ککات و سات چ
بە م بە
مان نەبوو ،ە
دﯾکە لە سەر د م
ە
خەم کی
ەنھا خﯚشی ژﯾانمان ھەرر ئەوە بوو و خ
تە
ەروەھا شەرﯾﯾکی
ەما ەی  10ککەسی" و ھە
ی بنەما ە "بنە
ی ئەندامانی
ھﯚی زۆر بوونی
ھ
ما ەکەمان لەگەڵ ما ی ماامم کە ئەوانييش بﯚخﯚﯾان  7 8کەس بووون ،زﯾاتر لە 20
م
کە تەنھا س ھﯚدەی بوو ،کە
بچووک دەژﯾاﯾن ە
ک
ن کە لە خانوووﯾەکی
ککەس دەبووﯾن
ھﯚی قەناعەتی خە کی ئەو
ی پ ک د نا ،ببە م بە ی
ەمەش گيروگگرفت کی زۆری
ئە
کەوە ژﯾان لە ئ ستا ئاسانتتر بوو.
سەردەمه ،پ ک
س
شاری سەقز دەست پ کرد ،کە ئەو
ەردوخ"ی شا
خو ندنی سەرەتاﯾيم لە قووتابخانەی "مە
خ
کەڵ بوون و
بخانەدا ت ڵ
دارﯾی پەھلەووی بوو ،کچ و کوڕ لە قوتابخ
ی دەسە تد
ککات سەردەمی
لە بەر بکات و بە زمانی کووردی
نەبوو جلوبەرگگی کوردی ە
ھيچ کەس مافی ئەوەی نە
ھ
چەندە من لە
ە
ن و ئازاری قووتابی لەو پەڕڕی خﯚﯾدا بووو .ھەر
قسە بکات و ببخو ن  .ل دان
قس
جارﯾش لەو تەم کردننانە
ش
خو ندن ،زەر موشکيلەﯾەککم نەبوو ،بە م جار
بوواری دەرس خ
ب بەش نەدەبوووم .
النی
شﯚڕشی گەال
ران ھە ت و ش
ە پﯚلی چوارەەمی سەرەتااﯾی دا بووم ککە شای ئ ن
لە
شارەکانی
رش بﯚ سەر ش
خﯚﯾی و ھ ش
لەگەڵ شەڕی ناوخ
ڵ
ئ ران سەرکەووت .پاشان ت کە و
ەدا چووﯾنە ئاوواﯾی ز دی باووکم،
مەﯾش لەو ماوەﯾە
ش
ھە تنی خە کی ،ئ
ککوردستان و ھ
ەخت و دژوار
واتە "سەرس ف" و ماوەی چل شەو و رۆژ لەوێ بە ژﯾان کی سە
رامانبوارد .ھەر چەندە جار جارﯾش بﯚ ئ مە خﯚشی ت دا بوو .پاشاان بﯚ ئەزمووننی
ەرەتاﯾی گەڕاﯾﯾنەوە بﯚ سەققز و دواتر چووومە پﯚلی پ ننجەم کە ئەو کات ئيتر
چوارەمی سە
چ
مانتوانی کت ب ﯾان
جلی کوردی و تا رادەﯾەک خو ندنی کت بی کوردی ئئازاد بوو و ئەم
ج
نينەوه.
ه
ست بخەﯾن و بيانخو
نوووسراوەی کووردی وەدەس
ندنگەی سە حەدﯾﯾين ئەﯾووبی در ژەم بە و
ی
دوای قﯚناغی سەرەتاﯾی للە خو
خو ندن دا
و پاشان چووممە ھونەرستاانی فەننی و لە رشتەی ميکانيک در ژژەم بە خو ندن دا .لەو
ئەدەبی کوردی
ی
ھﯚگرﯾيم بە
ي
دەوە و
ماوەﯾەدا زۆر ککت بی ش عر و دﯾوانی شاعيرانم خو ند
م
ەست و
کە لە سەر ھە
کاک شەرﯾف ە
ی "ملوانکەی شين"ی ک
ەﯾدا کرد .بە تاﯾبەت کت بی
پە
ئەخو ندەوە و ئەووﯾش زۆر
و
رۆۆحی من زۆرر شو نەواری دانا .زۆر جار ئەو کت بەم ببﯚ داﯾکم
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بە د ی بوو ،تەواوی ش عرەکانی ئەو کت بەم لە بەر بوو .ئيتر بە دوای ئەوەدا بوو کە
سەرم کردە خو ندنی کت بی کوردی و زۆر جار تامەزرۆی کت ب کی خﯚش بووم کە
دەستم کەوێ و بيخو نمەوه.
لە ھونەرستان "سا ی 1363ی ھەتاوی" بەردەوام لە پاڵ وانەی فەننی ،دەچوومە
پەرتووکخانەی گشتيی شار و زۆر دﯾوانی ش عر و کت بی باش باشم لەو شو نە
دەست دەکەوت و دەمخو ندەوه .سا ی 1364ی ھەتاوی بە ھﯚی دەرچوونی گﯚﭬاری
خﯚشەوﯾستی سروە "ﯾادگاری بە نرخی مامﯚستا ھ من" زۆربەی ژمارەکانی سروەم
دەک ی و دەمخو ندەوە و پاشانيش ئەگەر گﯚﭬاری دﯾکەی کوردﯾم دەست بکەوتاﯾه،
دەمخو ندەوه .بە ھﯚی خو ندنەوەی گﯚﭬاری سروه ،کوردی خو ندن و کوردی نووسينم
زۆر باشتر لە جاران بوو ،پاشان دەفتەر کم دانا بﯚ ش عری شاعيرانی کورد و ھەر
ش عر ﯾان بابەت کم بە دڵ ببواﯾه ،لەو دەفتەردا دەمنووسی.
لە ھونەرستان ئەدەبيات و ئينشام باش بوو و تا رادەﯾەکی زۆرﯾش موتاال و خو ندنی
کت ب شو نی لە سەر ئەمە دانابوو .لەبيرمە زۆر زﯾاتر لە خوشک و براکانم کت بم
دەخو ندەوە و بﯚ کت بەکانم زۆر ر زم دادەنا .لەم سەروبەندەدا شەڕی شارەکان
"بوردوومانی شارەکان" دەستی پ کرد و دﯾسان ئاوارەﯾی و ھە ت ھە ت و دەرس
و کردن دەستی پ کرد .لەو ئاستەدا دەرس خو ندن زۆر دژوار بوو ،تەنانەت بەر
پەنجەری ف رگەکەمان لە گونيەی خوڵ ھە چنرابوو .ترس و د ەڕاوکی و بوردوومان و
داخرانی ناو بە ناوی قوتابخانەکان خو ندنی پەک خستبوو ،بە م ھەر جﯚر ک بوو
توانيم لە ھﯚنەرستانی شەھيد بيدھندی شاری سەقز ب وانامەی دﯾپلﯚمی فەننی
وەرگرم و دواتر لە تاقيکارﯾی زانستگەکان ،بﯚ زانکﯚی شاری تاران دەرچووم.
سا ی 1368ی ھەتاوی دەورەی کاردانيم لە تاران ھەر لە رشتەی مکانيک دەست
پ کرد .لەو دەورەدا بە ھﯚی ئاشناﯾەتی زﯾاتر لەگەڵ نووسەران و چاالکانی ئەدەبی
زۆرتر بەرەو دونيای ئەدەبی کوردی راک شرام .بيری کﯚکردنەوەی م ژووی ناودارانی
کورد ھەر لەو کاتەوە لە م شکم دا ھەو نی داڕ ژرا .زۆربەی کاتەکانم لە بەر کت ب
فرۆشيەکانی بەر زانستگەی تاران ت پەڕ دەکرد و رۆ ی پيشانگای کت بی تاران لە
ئاشناﯾەتی من بەرەو دونيای چاپەمەنی کت ب زۆر گرﯾنگ بوو.
دوای کﯚتاﯾی خو ندنم لە فەرمانگەی پەروەردە و بارھ نان دامەزرام و بﯚ ماوەی
سا ک لە شاری سنه ،مامﯚستای ھونەرستانی شەھيد نمەکی ئەو شارە بووم.
زۆر بيرەوەری و ﯾادەوەری خﯚشم لەو ماوەﯾەدا ھەﯾە کە بە داخەوە کاتی گ انەوەﯾان
نييه ،لەو ماوەﯾەدا زۆر شت ف ر بووم و زۆر شت لەو بابەتانەی کە بە دواﯾدا بووم
دەستم دەخست.
لە سەر خواستی خﯚم سا ی 1373ی ھەتاوی گەڕامەوە سەقز و ئيتر بە ش وازی
بەردەوام کارم لە سەر ئەدەبياتی کوردی دەست پ کرد .ھەر چەندە لە پ شتردا زۆر
کارم کردبوو ،بە م ھ شتا کرچ و کاڵ بوون و بە د ی خﯚم نەبوون .موتاال و خو ندنم
زۆرتر در ژەدا و سا ی 1375ی ھەتاوی بﯚ در ژەدان بە خو ندن چوومە شاری ﯾەزد و
ھەتا سا ی 1377ی ھەتاوی لەو شارە دەرسم خو ند و توانيم ب وانامەی ليسانسی
فەننی وەرگرم و پاشان دﯾسانەوە ھاتمەوە بﯚ شاری سەقز و بە ش وەﯾەکی جيدی
خەرﯾکی نووسين بووم .ھەرچەند لە زۆربەی کﯚڕ و کﯚبوونەوەکانی بەشدار بووم،
بە م حەزم دەکرد ئەو بەرھەمانەم بە ش وەی کت ب چاپ و ب و بکر تەوه .لە ژﯾاندا
زۆر چەرمەسەری و ئازارم چ شتوە کە ئيتر ج گەی باسی زﯾاتر نييه .
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لە سەر ئەم بيرو باوەڕە خەرﯾکی کﯚکردنەوە و کارکردن لە چەندﯾن بابەتی وەک:
فﯚلکلﯚر ،م ژووی کورد ،زمانی کوردی و گﯚرانی رەسەنی کوردی و چەند بابەت کی تر
بووم .دوو کت بم ئامادە کرد کە کت بی ﯾەکەميان بە ناوی "داب و نەرﯾتی کوردەواری"
چاپ کراوە و کت بی دووھەميشم ناوی "پەند و مەتەڵ و بنەڕەتی مەسەلی
کوردی"ﯾه ،کە بە ناوی "پەندی پ شينانی کوردی" بە زووترﯾن کات چاپ و ب و
دەکر تەوه .ھەروەھا کت بی س ھەميشم کە ناوی "دﯾاری"ﯾه ،بﯚ ئيزنی چاپ ناردوه،
کە ئەوﯾش بابەتی فﯚلکلﯚری ﯾە و داگری چوار بەشی :نەق ی کوردی ،چيرۆکی
بەﯾتی کوردی ،وتەی گەورە پياوان و گﯚرانی رەسەنی کوردﯾيە و ئ ستاش لە سەر
م ژووی ناودارانی کورد کار دەکەم.
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سەقز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1020 :

رەزا سەرسەﯾفی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005211500284297
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1021 :

رەزا شوان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1281114433
33065
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1022 :

ی
رەزا شەج عی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2271228169
92758
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سەققز

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1023 :

رەزا عەلی پورر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202208393
32888
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ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1024 :

ور
رەزا عەلی پوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2211651423
33456
ن و نووسەر
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :پياوان
ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزاانەوان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1025 :

جاوەر
رەزا کەرﯾم مج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8261117318
89103
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...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1026 :

ن
رەزا ﯾادگارنوﯾن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0912223540
09477
ھەتاوی لە
ی
136ی
26ی کوردی ببەرانبەر بە 65
ی سا ی 686
2ی گەالو ژی
ەر کەوتی 29
لە
ەقز و لە کﯚ ن کی چواڕڕ ی
ەرپەچەی سە
بننەما ەﯾەکی مامناوەندی گەڕەکی سە
شارە لەداﯾک ببووه.
ئاازادی ئەم ش
خو ندنی سەرەتاﯾی لە قووتابخانەی "بووعلی سينا" تەواو کردوە و دواتر دوای دەرچوون
خ
ت ،خو ندنی نناوەندﯾی لە ققوتابخانەی
ە تاقيکاری قووتابخانە نمووونەکانی و ت
لە
ە
مونە ادب" و پااشان دواناوەەندﯾی لە "دبييرستان
"راھنماﯾی نم
نمونە فجر" لە بوااری
ەواو کردوه .
ضی فيزﯾک" تە
بييرکاری "رﯾاض
ی" لە بواری
کور سراسری
ی لە ئاکامی تتاقيکاری "کنک
13ی ھەتاوی
ە سا ی 384
لە
ئەندازﯾارﯾی
ی
ژی
صناﯾع توليد صننعتی" کﯚل ی
ەندازﯾارﯾی پييشەسازی "ممھندسی ص
ئە
ەتی خو ندکاررﯾی بە ﯾەک ک لە
ھەرچەند بابە
ە وەرگيراوه .ھ
زانستگای کورردستان سنە
ەنيا
ھيچکات بە تە
تەی ناوبراو ھ
ی د تە ئەژمار بە م بە وتە
شتە چاکەکانی ئەندازﯾاری
رش
د خﯚشکەری نەبووه .
ندنی و ژە و ش ععری کوردی و
حەزی بە خو ی
ی
دا ييەوە
ن ھەر لە مند
رەەزا ﯾادگارنوﯾن
ھەر لە تەمەننی مندا ييەووە ت دا
ئەم ھەستەی ھ
فارسی کردوەە و خﯚی پ ی واﯾە کە م
فا
ئاستی خو ندەوارﯾييان لە خوارەووە بوە بە م ئئەوەندە
ی
چەند داﯾک و بابی
خولقاوه .ھەرچ
خ
دن ھان داوە و زۆر ر زی ئئەو
ەکانيان بەرەو خو ند
ن
م مندا
ن کە بەردەوام
روووناکبير بوون
خو ندن بە زماانی داﯾکی ھ
ککەسەﯾان گرتووە کە توانای نووسين و خ
ھەب ت و ئەم
ەری
ﯾەکجار زۆری لەسە
ر
ەی ،ناڕاستەووخﯚ کارﯾگەرﯾييەکی
ی بنەما ەکە
ھە سوکەوتەی
ھ
داناوه .
لە
ەی دﯾپلﯚم وەەک ﯾەک ک ە
ککاک رەزا بەھﯚﯚی ئەوە کە تا کاتی وەرگگرتنی ب وانامە
اغەکانی خو ندن وەەک
ی
قوتابيانی زﯾرەەکی شار ھاتتوەتە ئەژمار و کەم و زۆر للە قﯚن
قو
"جشن
ن
کراوە )بﯚ نمووونە لە دواﯾين جاردا لە ﯾەککەمين
ش خە ت کر
قوتابييەکی باش
قو
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ستارگان شھر" لە الﯾەن شﯚرای شار و بەرپرسانی قوتابخانە لەگەڵ چەند
خو ندکاری ئەندازﯾاری و پزﯾشکی ئەو سا ە خە ت کراون(؛ دەرچوون بﯚ
زانستگاﯾەکی ھەژار و پلەخوار "لە بواری زانستييەوه" وەک زانستگای کوردستان
بەالﯾەوە زۆر ناخﯚش بووه ،ھەر بﯚﯾە لە سەرەتادا چەند جار ک لە در ژەدان بە خو ندن
داب اوە و جار کی دﯾکە لە کونکوور بەشداری کردوه .
رەزا لەم بوارەدا ئە  :ھەرچﯚن بوو لەو کارەساتە! پەشيمان بوومەوە بە م بەداخەوە
قەت بە دڵ سەرقا ی خو ندن لە رشتەکەی خﯚم نەبووم و ھاتنە ن و کﯚمە گاﯾەکی
بچووک ،بە م فرەنەتەوەی وەک زانستگا شت کی ئاساﯾی بوو ،بە م دﯾتنی چەند
رووداو و بيستنی ھەند ک قسە و رای گەالنی دﯾکە سەبارەت بە کورد و کوردستان
بﯚ من و زۆر کەسيتر کە وەک من بيرﯾان دەکردەوە بوە بزو نەری بزووتنەوەی
خو ندکارﯾی.
ﯾادگارنوﯾن لە در ژەدا ئە  :زانستگای کوردستان مەکﯚﯾەکی باش بوو بﯚ جوو نەوەی
ھەستی کﯚمە ﯾەتی و بەج ھ نانی ئەرکی نەتەواﯾەتی .بەڕاستی بە تەنيا ج ی
خﯚ ندنی وانەی زانستی نەبوو ،مەزراﯾەکی پان و بەرﯾنە بﯚ ف ربوونی وانەی ژﯾان.
ئەوکەسانە لەو دا ژﯾاون دەزانن چی دە م .لەو سا نەدا ئەژماری ب ﭬﯚکی
خو ندکاری لە زانستگا کەم نەبوون ،بە م بە چەن ھﯚﯾەک کە دواتر بﯚ ئ مەﯾش
دەرکەوت زۆر چاالک نەبوون .دﯾتنی ئەو دﯾمەنەو چەند ھﯚﯾەکی دی کە دواتر لە
گﯚﭬاری نيشتمان ئاماژەمان پ کرد بوو بە ھﯚی ئەوە کە بە ﯾارمەتی تازە دۆست کی زۆر
د سﯚزم بەناوی کاک موحەممەد ئەحمەدی "خە کی شاری بانە" لە بەھاری سا ی
 1386داوای وەرگرتنی ئيجازەنامەی گﯚﭬار کی کوردی فارسيمان کرد کە دوای چەند
جار وەرنەگرتن لە الﯾەن ل ژنەی چاود ری ب ﭬﯚکە خو ندکارﯾيەکانی زانستگای
کوردستان "کميتە ناظر بر نشرﯾات دانشجوﯾی دانشگاە کردستان" ،کە دواتر خﯚم
وەک ئەندام کی ھە بژ ردرام ،و سوور بوون و پ داگری زۆری ئ مە ،ھەرچﯚن بوو لە
ئاکامدا لە پاﯾيزی ئەو سا ەدا ب وانامەمان وەرگرت و ژمارەی ﯾەکەم لە ر کەوتی 5ی
رەشەمەی  1386بە ھەوڵ و ماندووبوون کی زۆری دەستەی نووسەران کە لە
کﯚمە ک خو ندکاری سەقزی بە ناوەکانی :کاک موحەممەد ئەحمەدی ،خاتوو ھ رۆ
د ھقانی و خاتوو ئەفسانە کەرﯾميان ،پ ک ھاتبوون ب و کراﯾەوە ،کە بە وتەی
رخنەگران بە ھﯚی ھەند ک قسەی نوێ و ش وازی روانينی نوێ دەنگدانەوەﯾەکی
باشی لە ن و زانستگاکان و ما پەڕەکان ھەبوو.
ناوبراو ھەروەھا لە بەش ک لە قسەکانيدا ئاماژە بە پ شوازی بەرچاوی خو ندکارانی
زانکﯚی کوردستان لە گﯚﭬارەکەﯾان کرد و راﯾگەﯾاند :ئەم پ شوازﯾيە ئەرکی سەرشانی
ئ مەی قورستر کرد بﯚ البردنی خا ە کز و الوازەکان و بەرەبەرە دەو ەمەندتر کردنی
گﯚﭬارەکە ،ھەر بﯚﯾە ب ﯾارماندا ھەوڵ بدەﯾن ھەموو ژمارەکان لە کاتی خﯚی ب و
بکر نەوەو بەدوای دەرچوونی ﯾەک دوو ژمارە لەم ئيش و ئەرکە نەبەزﯾن .ھەر بﯚﯾە لە
بەھاری سا ی 1387دا دوو ژمارە و لە سا ی خو ندنی نو ی  ،87-88حەوت ژمارەی
ترمان ب و کردەوە ،کە لەو ماوەدا کﯚمە ک مامﯚستای زانکﯚ لە ن و و دەرەوەی
زانستگا بوون بە ھاوڕ ی ئيفتيخارﯾمان و بەڕاستی ھﯚی سەرکەوتنی گﯚﭬاری
نيشتمان ر نو نی و قە ەمی بەرز و سەوزی ئەو ئازﯾزانە بوو .لەوانە ئەتوانم بە
قە ەمی سەوزی مامﯚستا زمان و و ژەی کوردی مامﯚستا عەدنان بەرزنجی و
رەخنەی د سﯚزانەی مامﯚستاﯾان :کاک ماجيد مەردۆخ رۆحانی "تو ژەر و
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فەرھەنگنووسی بەناوبانگ" ،دوکتﯚر نەجمەدﯾن جەبباری "تو ژەر و مامﯚستای زانکﯚ"
ئاماژە بکەم کە بەڕاستی بە دڵ ﯾارﯾدەدەرمان بوون .وای ل ھات دوای ھەر ژمارە
کﯚمە ک خو ندکار دەھاتن و دەﯾانوﯾست ب نە ئام زی نيشتمان و داواﯾان وابوو دوای
ئ مە بەرپرساﯾەتی و ب وکردنی نيشتمان لە ئەستﯚ بگرن .کە بە ئەرک کی زۆر لە
سا ی خو ندنی پ شوو س ژمارەﯾترﯾان ب و کردەوەو ب ﯾار واﯾە لە پاﯾيزی داھاتوو بە
گﯚڕﯾنی ش وازی پ شوو بە ش وازی فاﯾلی ژمارەﯾەکی دﯾکە بخەنە ن و کت بخانەی
کوردی.
رەزا ﯾادگارنوﯾن دوای دەرچوون لە زانستگاش بەردەوام ﯾارﯾدەدەری بەڕ وەبەرانی نو ی
گﯚﭬاری نيشتمان بووە و تەنانەت ئ ستاش کە لە شاری سنە خەرﯾکی خزمەتی
سەربازﯾيە لە دوورەوە ئاگای لە ئيش و کاری گﯚﭬاری نيشتمانه ،بﯚ ئەوەی دەنگ ک
ب ت کە وەک ئەم دووسا ەی دواﯾی ،ھەموو سا ک بەرەﯾەکی نوێ بە وﯾست و
حەزی خﯚﯾان ب ن و ھەو بدەن ئەم مەتەر زە خنجيالنە چﯚڵ نەکر ت و بە ھيممەتی
کوردانە بە ئامانجی سەرەکی نيشتمان بگەن.
گﯚﭬاری نيشتمان ھەر لە سەرەتاوە دﯾاردەی کەم تەمەنی "ساﯾبر ژوورناليست"ی
لەبير نەچووەو ھەو يداوە ھاوکات لەگەڵ دەرچوونی ھەر ژمارە ،تا ئەو ج گەی توانای
ھەب ت وتارەکان لە پ ش چاو خو نەرانی دەرەوەی زانستگاش دان ؛ ھەر بﯚﯾە بە
سازکردنی ﭬ بالگ ک بﯚ نيشتمان ،فاﯾلی pdfی چەند ژمارەﯾەکی بﯚ دانلﯚد کردوە و
زۆربەی وتارەکان لەو دا ب و دەکراﯾەوە.
کاک رەزا دەسکەوت و چاالکييەکانی گﯚﭬاری نيشتمان لە ماوەی رابردوودا بەم
ش وازە باس ئەکات :ئەگەر بمانەوێ ب کە و بە وﯾژدانەوە لە نيشتمان ب وانين ھەموو
دان بەوەدا دەن ن کە نيشتمان زۆر زﯾاتر لە گﯚﭬار ک و رەنگە وەک بنکەﯾەک لە
زانستگای کوردستاندا ھەو يداوە و ئەگەر ﯾاسا ھ شتب تی خﯚی دەسپ شخەر و
ر خﯚشکەر بووە بﯚ چاالکييە خو ندکارﯾيەکان ،و ئەگەر ﯾاسا ر گر بووە ناڕاستەوخﯚ
ﯾارمەتيدەر و ھاندەری ئەو بنکە خو ندکارﯾيانە بووە کە خاوەن دەسە تيان بوون ،بە م
ﯾا نەﯾاتوانيوە ئيش بکەن ﯾا لەبەر لەشيان گران بووە ئەرکەکانيان ج بەج ی بکەن .بﯚ
نمونە لە سا ی خو ندنی  87-88دوای چەند مانگ وەدوا کەوتن بﯚ سازکردنی
کﯚڕ کی ل کﯚ ينەوەﯾی مﯚسيقای کوردی " کە لەڕاستيدا ئەرکی بنکەی مﯚسيقای
زانستگا بوو" و وەرگرتنی ئيجازەی بەرپرسانی زانستگا بﯚ بەڕ وەبردنی کﯚنسيرت کی
مووسيقی رەسەنی کوردی ،لە ئاکامدا بە ھەو کی بەردەوامی چەند مانگە لە 31ی
گو نی  1388کﯚڕﯾکی مووسيقی بە بەشداری کﯚمە يکی بەرچاو لە سترانب ژان و
مﯚسيقارە بەناوبانگەکانی کورد و کﯚنس رتی گرووپی "حەﯾران"ی سەقز و "مامﯚستا
عەزﯾز شاڕۆخ" بە ھەوڵ و ئ عتباری گﯚﭬاری نيشتمان بەڕ وەچوو کە دواتر لە الﯾەن
زانستگا و بينەرانەوە وەک ﯾەک ک لە باشترﯾن کارگەلی فەرھەنگی م ژووی
زانستگای کوردستان ئەژمار ئەکرا .کە لەو دا لە کە ەپياوی ھاوچەرخی گﯚرانی
کوردی مامﯚستا شاڕۆخ ر ز گيرا.
رەزا ﯾادگارنوﯾن لە سا ی خو ندنی  87-88لە ئاکامی ھە بژاردنی نو نەرانی
خو ندکاری بﯚ ل ژنەی چاود ری ب ﭬﯚکە خو ندکارﯾيەکانی زانستگای کوردستان " کە
بنکەﯾەکی خاوەن دەسە تە بﯚ ئيجازەدان بە ب وکردنەوەی گﯚﭬار ک ﯾا البردنی و
خنکاندنی ئەوان" بە وەرگرتنی زﯾاترﯾن دەنگ لە الﯾەن خو ندکارانەوە وەک ئەندامی
سەرەکی ئەو ل ژنەﯾە ھە بژ ردراوە و لەو ماوەی ساڵ و نيوەدا زﯾاتر لە ئەندام ک
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ھەو ی داوە کە پ ش بە داخستنی گﯚﭬارەکە بگرێ و بەردەوام پەرۆشی ئەوە بوە کە
لەم پ ناوەدا ھيچ خو ندکار ک گيروگرفتی بﯚ درووست نەب ت.
ناوبراو دواتر لە خاکەل وەی سا ی 1388ی ھەتاوی وەک نو نەری زانستگای
کوردستان و خاوەن ئيمتياز و بەرپرسی گﯚﭬاری نيشتمان لە ھەشتەمين کﯚبوونەوەی
بەرپرسانی ب ﭬﯚکە خو ندکارﯾيەکان سەرانسەری ئ ران لە شاری "شەھرﯾاری
کەرەج" ،ھە بژ ردراوە و بەشداری کردوه .ھەروەھا ناوبراو جيا لە ھاوکاری دووراودوور
لەگەڵ بەڕ وەبەرانی نو ی گﯚﭬاری نيشتمان ،وەک زۆر ک لە خو ندکارانی زانستگای
کوردستان لە تيمی ھاوکاری فەرھەنگی گەورەی کوردی زانستگای کوردستان بە
سەرپەرشتياری مامﯚستا ماجيد مەردۆخ رۆحانی بەشداری کردووە و نيازی واﯾە تا
ئەو ج گەی کار کی لەدەست ب ت و لەو دا کە ک کی بب ت ،لەو پ ۆژە گەورەدا
بەشداری بکات .کاک رەزا حەزی لە کاری وﯾراستاری و پيتچنينی کت بی کوردﯾشە و
ھەنووکە کاری دوو کت بی بەدەستەوەﯾە کە بە وتەی خﯚی بە ھﯚی خزمەتی
سەربازی و ھەند ک ک شەی نووسەرانی ئەو کت بانە کارەکان تا رادەﯾەک بە
ش نەﯾيەوە بەڕ وە دەچن .لە کﯚتاﯾيدا ماوەتەوە ب ين کە جيا لەوانە ﯾادگارنوﯾن ماوەی
سا کە وەرگ انی ش عری چەند شاعيری فارس زمانی لە بەردەستداﯾە و ھەروەھا
لەم سا نەدا لە رۆژنامە و ب ﭬﯚکە کوردﯾيە سەرانسەرﯾيەکانيش کەم و کورت بابەتی
نووسيوە و زۆر جار ش عر ﯾان نوسراوەکانی ب و کراونەتەوە.
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1027 :

رەسوڵ ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012809334075390
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

761

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1028 :

سوڵ حس ن
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1242202493
33006
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1029 :

تانی
سوڵ سو تا
رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2152325106
64242
دەکانی
ەک ک لە گوند
سالی 1977لە ﯾە
ی
الت ،لە
کوردی روژھەال
وەرگ ر و ھون ااوەنووسی کو
کوردستانی
ی
حاجی لەک ،لە
دخانی سەر بەشاری بﯚکاان بە ناوی ح
چﯚمی مەجيد
چ
دۆراس بە
س
مارگر ت
 2003رومان کی م
2
ککو ستان )رۆژژھە ت( لە دداﯾکبووﯾە .لە کوتاﯾی
بەرھەمەکانی :
ی
مانی کوردی،
نااوی )ژان( وەرگ راوە بو زما
1ـ ژان رۆمان
2ـ ژن لە فەلس
سەفەی سيا سيی رۆژاواددا
ن ژاک رۆسﯚ
3ـ ئ ميل¬ ژان
4ـ پ شەوای رابوون
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5ـ
6ـ
7ـ
8ـ

تاعوون
لە لينينەوە ھەتا پوتين
ی بيزانس
ئيمپراتﯚرﯾای
ميل
ستيوارت ل
ی ژن جﯚن س
کﯚﯾلە کردنی

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

بﯚکان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1030 :

سوڵ شيراززی
رەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1210100110
02956
سەقز
ندنی سەرەتاﯾی لە شاری س
سەقز لە داﯾک بوە خو ی
سا ی  1314لە شاری سە
س
سەی
دەست پ کرردوە و دواتر ددوای فەتی بباوکی ما يان چوەتە تاران ولە مەدرەس
زمان وئەدەبياتی ئينگليزی زاننکﯚی
دارولفنوون دﯾپپلﯚم وەر ئەگررێ ودواتر لەککﯚليجی ن
سانس وەربگر ت.
ەور ز وەرگيراو توانی ليس
تە
گەڕاوە شارەکانی سەقزوسنە وبوە مامﯚستتای
ە
دوای سەرکەووتنی لەو قﯚنناخەدا
ەکارانی
مزگەوتی د مە
ی شار کە  30سا ی خاﯾانند لەگەڵ ئەووەﯾش دا لە م
قوتابخانەکانی
قو
رۆژانی ھەﯾنی ف رگەﯾەکی ئاﯾﯾينی بﯚ
ی
شاری سەقز بەردەوام دوا نيوەڕۆﯾانە بە تاﯾبەت
ش
دەور کی باشی ھەبوو لە
ر
ی عيرفان وتەسەوف کردبووەوە کە
جانی ھﯚگری
دۆستان وگەنج
سەﯾش ھەر کات ناوی مززگەوتی
ەروەردەکردن
ئەوشارەدا ئ س
ن وپ گەﯾشتتنی الوانی ئە
پە
شترﯾش
ش
د مەکاران د تە ناو ﯾاد ک للە بنەما ەی شيرازی دەککر ت ئەو مزگگەوتە پ
مامﯚستا شيررازی بوە بە نناوی "حاجی عەبدو
ج گەو خە وەتتگای مەرحووومی باوکی م
خواترسەی ددەﭬەری سەققز بە داخەوە لە ر کەوتی 19
ەم عارفە لە خ
شيرازی" ...ئە
ش
ەور ز کﯚچی دواﯾی کرد.
بابەک ی شاری تە
ک
ستانی
1368/6/ھەتاووی لە بيمارس
فەرھەنگی ﯾەکان وقوتتابی
ی
ستا شيرازی ببە بەشداری کەساﯾەتی ﯾە
ەرمی مامﯚس
تە
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سەرەڕای ھەبوونی ماش ن
ی
کﯚڕی زکرو دەف ل دان
ی
ەکانی وھاوڕﯾانی مامﯚستتای بە
ﯾە
ی خە کەوەوە ھەتا گﯚڕستتانی گشتی شار بەڕێ ککرا
ھەر بە شانی
ھ
ی
 13دا ﯾادوارەوو کﯚڕ ک بە ﯾاارمەتی ئيدارەەی ئي
ە سا ی 374
لە
شادی سەقز بﯚ ماامﯚستا
ن ،فات ح
ستەفا کەﯾوان
نووسەری سەقزی مس
ی
رەەسووڵ شيرازی گيرا کە لەودا کﯚمە ک
ەل
می ،مستەفا ئاسوور .وگە
محەمەدی ناممﯚ ،حەسەن ئەمينی ،دەررو ش فەھيم
م
ەرشتی
سيقا بە سەرپە
ککەساﯾەتی دﯾﯾکە وتارﯾان پ ش کەش کررد.ھەروەھا ککﯚڕ کی مﯚس
سووڵ ميرزاپوور" کە چەند
ھونەرمەندی پەنجە رەنگيننی سەقز مامﯚستا "رەس
ھ
ەک ک لە
مەﯾشدا بوو ﯾە
ەرلە سەردەم
ستاوە پ ش ککەش کرد.ھە
ئااھەنگيانبە ش عری مامﯚس
بە ناوی مەرحوووم
شەقامەکانی شاری سەققز کە پ شتر کوشتارگاﯾان پ ئەوت ە
ش
"استاد شيراززی" ناوزەدکرااوە.
مەی
بە ناوی "زمزم
ی ﯾەکانی ماامﯚستا شيرازی کت ب ک ە
ە بەرھەمە ففکری وئەدەبی
لە
ەردەمی
ەرکی بەڕ ز وھەﭬا ی سە
ە ش عرو نامە کانيەتی ...کە لە سەر ئە
موحيبەت" کە
م
مە ک
ھوشمەند" وبنەما ەکەی چاپ وب ووبوەتەوە .کﯚم
"
ن
خﯚی کا ک "ممحەمەدئەمين
خ
نەکراون.
ن
ن کە ھ شتا چاپ
کەﯾشی ماون
ەرھەمی دﯾک
بە
سەرچاوە :ما پەڕی چەمەڕڕا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئەدﯾب

ژمارە1031 :

ی
شاد موفتی
رەش
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071607
74088
قازی رەشاد موففتی
کەساﯾەتی ناودار و کووردستان ی
ی
ی ئاﯾينی کوردد و
شاعير و زانای
ش
سراو بە
مەال ئەبوبکر ئئەفەندی ناس
سمان کوڕی م
ککوڕی محەمەدد موفتی کوڕڕی مەال عوس
ما ەﯾەکی ناوداری ئاﯾينی لە قە ی د ررﯾنی
191دا لە بنەم
"کچوک مەال" لەسا ی 15
ھەول ر چاوی ژﯾانی ھە ھ ناوه.
ھ
سەرەتاﯾی ھەول ر و تا
بەرخو ندن و لە قووتابخانەی س
و
خراوەتە
ەوت سا ن خ
ەتەمەنی حە
لە
الی باوکی واانەی
مزگەوتی گەوورەی قە ت ال
پﯚﯚلی شەشەمی خو ندوووه ،ئينجا لە م
ف مەنتيق و بەﯾان و رەواننب ژی و ف قە و ئووسووڵ و تەفسيری
ەحوو و سەرف
نە
ەتی و
ھەر خو ندووﯾە
19دا چووەتە ميسر و دووساڵ لە ئەزھ
خو ندنەووە و لەسا ی 934
خ
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ب وانامەی ئەھليەتی وەرگرتووە و لەسا ی 1936دا گەڕاوەتەوە ھەول ر و خو ندنی
ئاﯾنی لەالی محەمەد ئەفەندی موفتی باوکی تەواو کردووە مﯚ ەتی زانستی ل وەر
گرتووه.
ڕەشاد ئەفەندی لە زنجيرەکان وانە گوتنەوە "مەال ئەفەندی"ی ئامﯚزای باوکی ئامادە
بووە و سوود کی زۆری ل وەرگرتووە و لە سا ی 1944دا کاری وانە گوتنەوەی پ ش
نو ژی و وتاری نو ژی ھەﯾنی مزگەوتی گەورەی قە ی پ سپ ردراوە و لەپاش ئەم
ئەرکە ئاﯾنيانەش لەسا ی 1956دا کراوە بە قازی دادگای کەرکووک و لە سا ی
1957دا بﯚ شاری سل مانی گو زراوەتەوه ،لەھەمان سا يشدا گو زراوەتەوە بﯚ دادگای
شەرعی ھەول ر و دوای بيست و ﯾەک ساڵ خزمەتی شەرﯾعەت لەسا ی 1978دا
خانەنشين کراوه.
بەر لەوەی لە کاردا ب ت کراوە بەئەندامی ئەنجوومەنی زاناﯾانی شاری ھەول ر و کە
خانەنشين کراوه ،سەرۆکاﯾەتی ئەو ئەنجوومەنەی ھەرپ سپ ردراوه .رەشاد موفتی
ﯾەکەمين وتارخو ن بووە لەشاری ھەول ر وتاری رۆژانی ھەﯾنی بەزمانی کوردی
بخو ن تەوه ،کە جاران بە زمانی عەرەبی دەخو نراﯾەوه.
تا ئەو رۆژەی ما ئاواﯾی لەژﯾان کرد ،ھەموو رۆژانی ھەﯾنی لە مزگەوتی گەورەی
قە ت وتاری ھەﯾنی بەشانازﯾيەوە بەزمانی کوردی دەخو ندەوه.
مامﯚستا رەشاد موفتی نووسەر کی ل ھاتووی کورد و شاعير کی بەتوانا و بەپ ی ئەو
چواردەوەری کە ت دا پەروەردە ببوو ،ر باز کی ئاﯾينی لە ھﯚنراوە نوسيندا گرتبوو.
ڕەشاد ئەفەندی موفتی لەگەڵ دامەزراندنی ﯾەک تی نووسەرانی کورد لەسا ی
1970دا بووە ئەندام کی چاالکی ئەم ر کخراوە و ژەﯾيەی کورد و لەسا ی 1973شدا
کراﯾە ئەندامی ﯾارﯾدەدەری کﯚڕی زانيارﯾی کورد لە بەغدا و دوای خزمەت کی زۆری
ئاﯾن و و ژە و زمانی کوردی لە تەمەنی 77سا يدا لە رۆژی شەممەی ر کەوتی 12ی
ئەﯾلوولی 1992دا لە شاری ھەول ر کﯚچی دواﯾی کرد و بەڕ ز کی زۆرەوە تەرمی
پيرۆزی لە گﯚڕستانی بنەمە ەکەﯾان لە "باداوه"ی ھەول ر بەخاک سپارد.
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1032 :
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رەشاد ميران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122021473163421
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1033 :

رەشيد سيوەﯾلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112612240673943
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە1034 :

رەعنا ش خانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611123
مەھاباد
بەشدارﯾی نﯚھەمين خولی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانەی کردووە.
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چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە1035 :

ی
رەفييق حيلمی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110814395
59124
ەرەتاﯾی و ناوەندﯾی
خو ندنی سە
ەداﯾک بووەو خ
ەسا ی 1898دا لەشاری کەرکووک لە
لە
مبﯚڵ
ەکەرکووک و سل مانی و ئامادەﯾی لەببەغداو پەﯾماننگای ئەندازەی لەئەستەم
لە
مﯚستاﯾەکی پپسپﯚڕی
ەوەکوردستان و بووەتەمام
ن
19دا گەڕاوەتە
ەواوکردووەو للەسا ی 920
تە
ەندازەو بيرکارری لەماوەی خو ندنی لەئەستەمبﯚڵ ف ری زمانی تورکی فەڕەننسی
ئە
بﯚ جاری
کەش خ مەحموددی حەفيد ﯚ
ی زگماکی خﯚﯚی بووه .ش
بوووەجگەلەکورردی کەزمانی
کابينەﯾەکی تازەی داناوەناوی خﯚی نا
ی
19
ی تشرﯾنی ﯾﯾەکەمی 922
دووەم لەمانگی
حيلمی کردەڕاو ژکاری راميياری خﯚی و ئەم
ستا رەفيق ح
ستان ،مامﯚس
مەليکی کوردس
م
زمانی ميری مەلييک
ی
لەرۆژنامەی )ڕۆژی کورددستان(
ی
ی
نااودارەگەل ک وتاری رامياری
ستانی باشووور بەپيالنی بەرﯾتانيا و بەزەبری
سی .کات ک ککەميری کوردس
مەحمود نووس
م
ەو ناوچەﯾەدووور خراﯾەوەو کرا
ھ زی چەکدارری لەناوبرا ،ممامﯚستا رەفييق حيلمی لە
ەمامﯚستای بيرکاری ،بە م دەستی للەکورداﯾەتی ھە نەگرت و پتر لەسەر گگەﯾشنی
بە
شەڕەکەی بەر
ی
کخەرانی
ی
دا بووەﯾەک ک لەڕ
ککورد بەمافی چارەنووسی خﯚی ھەو يد
ئەم خەباتەی گگيرا.
ماوەﯾەک لەسەر م
ک
 193و
ی سل مانی لەسا ی 30
دەرکی سەرای
مانی و کەرکووک و کﯚﯾەو
ەﯾەک لەقوتابييان و الوانی کوردی ھەول رو سل ی
ککات ک دەستە
دامەزراند و ئامانجيان
د
ککفری ر کخراوو کی راميارﯾا ن بەناوی کﯚمە ەی )دارککەر(
193
ەماوەرﯾيەتاکو لەسا ی 39
رززگارکردنی کووردستان بوو  ،بە م نەبوووەئەو پارتەجە
ەکرا بەسەرۆکی ئەو ر کخ
ق حيلمی نە
مامﯚستا رەفيق
م
خراوە ،ناوەکەﯾشی لەسەر
بە)پارتی ھيوا( .بەھەوڵ و کﯚششی ب وچانی ئەم
سەرۆکەکرا بە
داخوازی ئەو س
سبکار و رووناکببير
سەری کورد پپەروەر و کاس
ەوەﯾيەل ھاتووهه ،زۆر لەئەفس
سەرکردەنەتە
س
شتەڕادەﯾەکی وا
ی
ستان تا گەﯾش
کخراوەڕاميارﯾيەی کوردس
ر
بووونەئەندامی کارای ئەم ر
سل مانی،
دەست بەسەر لەس
ت
ی(ی
ستەفای بارزانی
مەتی ئەو پاررتە)مەال مس
ەھەوڵ و ھيم
بە
لەوە وەش لە1943-7-28
ە
ھە ت و
دەرباز کرا بﯚ نااو خاکی کورردستانی رۆژھ
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گەﯾشتەوەخاکی بارزان بﯚ خﯚکﯚکردنەوەبﯚ بەرپاکردنی شﯚڕشی 1945-1943ی
بارزان .ئەو پارتەی ھيوا تاکﯚتاﯾی سا ی  1943و نيوەی ﯾەکەمی  1944بەھ زترﯾن
کﯚمە ەی رامياری کورد بوو ،ﯾارمەتيەکی باشی شﯚڕشی رزگارﯾخوازی بارزانی دا،
لەج ی پارتی ھيوا دوو ر کخراوی رامياری کورد دروستبوون و پەرەﯾان سەند ئەوانيش
)پارتی شﯚڕش( و )پارتی رزگاری( بوون و لە1946-8-16ﯾش لەشو نی ھەردوو
ر کخراوەڕاميارﯾيەکە)پارتی دﯾموکراتی کوردستان( دروست بوو ،مامﯚستا )رەفيق
حيلمی(ش وەک ناودار کی راميارﯾی گەورەی کورد ماﯾەوەتاکو لە 1960-8-4کﯚچی
دواﯾی کرد .مامﯚستا رەفيق حيلمی لەگەڵ ئەوەی ناودار کی رامياری گەورەبوو،
لەھەمان کاتيشدا شاعيرو م ژوونووس و وەرگ و رەخنەگری ل ھاتووی و ژەی کوردﯾش
بوو ،لەماوەی ژﯾاندا ئەم بەرھەمانەی داناوەو بەچاپی گەﯾاندوون:
کورد لەبەرەبەﯾانی م ژووەوەتا  1920بەزمانی عەرەبیخوالسەی مەسەلەی کورد )لەفەڕەنسيەوه( کردووﯾەتی بەکوردیشيعرو ئەدەبياتی کوردی  -بەرگی ﯾەکەم ،لە 1941و بەرگی دووەميش لە 1956دابەچاپ گەﯾاند
ﯾاداشت )کوردستانی ئ راق و شﯚڕشەکانی ش خ مەحمود(  6بەرگەو ھەمووﯾانچاپکراون
دﯾوان کی شيعری بەناوی پاش تەمووزتاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

سياسەتمەدار

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1036 :

رەفيق سابير
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032355492399
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بەرھەمەکانی:
ئيمپراتﯚرﯾﯾای لم
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردست

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

ەمانتار
پەڕ ە

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1037 :

ی
رەفييق شوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1252127297
73927
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1038 :

رەفييق غەفورر
769

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
ی
ەواوکردووە .ددواتر بەشی فەلسەفەی لە کﯚل ژی ئاادابی
تە
زانکﯚی بەغدا تەواوکردووە.
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

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1039 :

ەز رەشيد
رەگە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103235745
52400
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رۆژنامەنوووس
بەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

شارەکان:

رواندزز

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە1040 :

مارف
زی مەال م
رەمز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2261402448
87069
مانی لەداﯾکببووە ،لەتەمەنی پ نج
ەشاری سل م
محەمەد مەال مارف لەسا ی ) (1902لە
م
عيدی زە زە ی قورئانی پيررۆزی
لەحوجرەی مەال سەع
ی
ن،
سا يدا خراوەتتە بەر خو ندن
س
فارسی وەک )سمااﯾل نامەو گو ستانو بوستاانی
ی
خەتم کردووە ،،چەند پەرتوکک کی
خ
نﯚ سا يدا
ەوە ،لەپاشدا لەتەمەنی ﯚ
حافزی شيراززی( خو ندۆتە
عدﯾو دﯾوانی ح
ش خی سەعد
سکەری( ،بە م ئەوەندەی پ نەچووە ل رە
شدﯾەی عەس
دخانەی )روش
خراوەتە خو ند
خ
دخانەی ئاماددەﯾی مو کی لەبەرئەوەی تاقانەی باوککی بووەو
خراوەتە خو ند
دەرھ نراوەو خ
ەﯾوﯾستووە ل ی دووربکەو تەوە.
نە
ەم
سا ک بەﯾەکە
ەبەرئەوەی زۆۆر زﯾرەک و رەەوشت باش و راستگﯚ بوووەو ھەموو س
لە
شيووە.
ی(ﯾان پ بەخش
دەرچووە مامﯚستاکانی ناز ناوی )رەمزی
دەن ردر تە
لەخو ندخانە دەرددەھ نر تو ن
و
چوارەم تەواو دەکات
ەوەی پﯚلی چ
رەەمزی پاش ئە
ندنی سەرەتای ززانيارﯾيە ئاﯾنيييەکان
دەست بەخو ی
ت
سميو
ەی غەﯾرە رەس
ەر خو ندخانە
بە
حمود-ەوە
يزەکانەوە ئەوجا پەﯾوەندی بەش خ مەح
ەالﯾەن ئينگليز
ی ئيحتالل لە
دەکات ،تا کاتی
دەست و پ وەندەکاننی
ت
الﯾەن
ناخﯚشی ھاتووە لەال
ی
شی
دەکات ،زۆرجارر گيراوەو تووش
ئيينگليزو چەند
چەخﯚر
کراوە ،لەحوزەﯾﯾرانی ) (1927بووە بەموچ
د جار کيش ما يان تا ن ر
(1961دا
ەوەزارەتی دااراﯾی دﯾووە تتا لەسا ی )1
)تەمسيلدار( ززۆربەی فەرممانبەراﯾەتی لە
خانەنشين دەەب ت.
خ
ەخﯚشی ش ررپەنجە د ە گگەورەکەی کە
ی  (1976بەنە
1ی تەمموزی
ەبەرواری )18
لە
ەوتو
شاگردانی ب خود
ی
کالسيکی لە
ی
ئەدەبی
ی
ەگردی سەﯾووان ن ژرا ،شااعير بر ژی کااروانی
لە
ەری بووە
می عەروز رابە
ھەر ئەميش لەسەر عيلم
خا ی بووە ،ھ
مەال مەحموددی موفتی( خ
)م
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ھﯚنراوەﯾەکی لەکﯚنو
ەشارەزاﯾانی ئەم زانيارﯾيە ناسراوە ،تەننانەت ھيچ ھ
تاا بەﯾەک ک لە
ەردەمی خﯚﯾﯾدا بە
ەدەبياتی سە
ت ،لەن وان ئە
ەروز دەرچووب ت
شەکانی عە
تاازە نييە لەک ش
)ملک الشعراء( نناوی بردووە.
ک
)باڵ( ناسراوە تەنانەت پيرەەم رد بە
2013
2
ستانی نوێ -12-26 -
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1041 :

ورک
ەزان ئوزتو
رەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0221114448
81370
لەداﯾک بووەو
ک
کوردستانی باکور
ی
ناوچەی پيتورگ -ی
ی
ەسا ی  1956لەشاری مما تی
لە
ەدەستھ ناوە.
ەستەنبوڵ بە
ەبواری کارگ ی زانکﯚی ئە
ب وانامەی بەککالﯚرﯾﯚسی لە
ئەوەی خو ندکاربوووە وەک
ی
ەرباری
ەنی  16سا ن بووە ،سە
ەکات کدا تەمە
لە
کاری
کيش لەرۆژناممەی )دنيا( ککە لەشاری ئئەستەنبوڵ ددەردەچوو ی
رۆۆژنامەنووس ک
ککردووە.
نيشتەج بووەو
ج
شاری ئەستەننبوڵ
سا نەوە لەش
ەمەنی  12س
رەەمەزان ئوزتوررک ھەر لەتە
سەباح ،ستارر ،ﯾەنی
نامەو گﯚﭬاری تری وەک )گگيون ،ئادن ،س
ەچەندﯾن رۆژنا
جگە لەدنيا لە
ج
ەکانی
ی
لەزۆربەی سا
ی
رۆژنامەنوس کاری کردوووە،
س
ک
ی بينين( وەک
شەفەق ،ﯾەنی
ش
س کی جەنگ ددەستبەکاربووەو ناسراوە.
ک رۆژنامەنوس
ەمەنيدا وەک
تە
ژنامەنوسانەی بەمەبەستتی گواستنەووەی ھەوا ی جەنگ و
ی
ئووزتورک ﯾەک ک بوو لەو رۆژ
لەگەڵ ژمارەﯾەک
ڵ
لەڕ ی و تی ئ ررانەوە
ھە ەبجە ڕ
مەرگەساتی ھاوو تيانی ھ
م
 1988گەﯾشتتە شاری ە
ەھاوکارانی للەو تانی جيااجيای دنيادا رۆژی 8/3/18
لە
ھە ەبجەو
ەﯾاند ،ئەو
ەرۆژنامەکەﯾدا بەجيھان گە
بااشترﯾن و کاررﯾگەرترﯾن و ننەی ئەو مەرگگەساتەی لە
ەکەی بوو.
ەی عومەری خاوەرو کﯚرپە
و نەﯾەش و نە
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1042 :

ﯾم
ەزان کەرﯾم
رەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3260806108
80055
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
رەگەزی
ی کەس :پياووان
نەتەوە:

کوررد

جﯚری کەس:

سياسی
ی
الکی
چاال

جﯚری کەس:

سەر
نووس

ژمارە1043 :

ج جەعفەرر
رەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171411136
65888
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1044 :

ی
ج سەنگاوی
رەنج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102121027
72195
ناحيەی سەنگاو لەدداﯾک بووە ،دەەرچووی
ی
 19لە
ە سا ی 977
نااوی رەنج رەززا سەعيدە لە
لە زانکﯚی سل مانی .جگە لەوەی
ەکان بەشی راگەﯾاندنە ە
ککﯚليژی زانستتە مرۆﭬاﯾەتيە
"مەھ ە کا بيتەوەە"ﯾە،
ھ
کە و خاوەنی دﯾوانی
ھەست ناسکە
شاعير کی ھ
ش
ەی بەنا گ
ەندﯾن بەرنامە
کی سەرکەووتووی کوردە و خاوەنی چە
رۆۆژنامەنووس ک
وبانگ و
ەم ،لەگەڵ رەەنج ،دﯾاردەکاان خﯚﯾان دەددو ن،
ی چاوی س يە
پررۆفيشنا ە وەەک بەرنامەی
1
 ،21چەندﯾن ببەرنامەی دﯾککەی سەرکەووتوو .لەئ ستاادا لە کەنا ی ئاسمانی ککوردسات
ھەرە سەرکەووتوو و بەناوباننگەکانی ئەو کەنا ە.
نامەنووسە ھ
ەک کە لە رۆژنا
ککاردەکات و ﯾە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار
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ژمارە1045 :

گﯚمی
جدەر دۆ ەگ
رەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2171050178
82308
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1046 :

ی
جدەر گ اوی
رەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6022147502
27584
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
الکی
چاال

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

ھەوول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە1047 :

جور
رەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6050947506
60208
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1048 :

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
لەگەڵ ھونەرمەند و
ڵ
سالﭬيا،
سا ی  1983دەگاتە ﯾﯚگس
س
گگﯚﭬاری کورد ددەردەکەن.
ەری
لەئەکادﯾميای بەرزی ھونە
ی
ی سﯚﭬيەت و لەمﯚسکﯚ ل
سا ی  1984دەچ تەﯾەک تی
س
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
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گەل ک چا کی لەو و تە نواندووە و ج گای پەنجەی دﯾاربوو.
لە  1998/4/6لەﯾەک ک لەنەخﯚشخانەکانی شاری ھ لسينکی د ەمەزنەکەی لەکار
دەکەو ت و ما ئاواﯾی دەکات.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1049 :

رەھ

سەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2013122215125187123
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس
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ژمارە1050 :

شت بەرزننجی
رەوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11111573810669
شاری سل مانی لە داﯾک بووم لەگەرەککی رزگاری،،
ەسا ی  19-04-1978لەش
لە
وەک ھەموو
ھە ھ ناوە ک
ستی شاری سل مانی چااوم بەدنيا ە
ی ھونەر دۆس
ەبنەما ەﯾەکی
لە
خو ندوە و قوتتابيەکی
سەرەتای و ئاامادەﯾم ھەر لەو شارەدا خ
سای ژﯾاوم و س
مرۆﭬيکی ئاس
م
شی شانﯚگەری و فليمی
زﯾﯾرەک و ل ھاتوو بووم زۆر جار بەشدارﯾم کردوە لە بەش
ھونەرمەند ش خ
د
باوکم
ھﯚی کە کم
سينەمای ئەوﯾش بەھ
ی
می
ھەروەھا فليم
ەلەﭬزو ن و ھ
تە
ەماندا چەندان
م کارانەم کرددوە ھەروە ھا لە بنەما ەکە
سماعيل بەرززنجی ﯾە ئەم
اس
بووە ﯾەک ک لەواننە شاعيری ببەرﯾز
ليای نوسين و قە ەم ە
ککەسمان تيدا بووە کە خولي
مەن کی مندا يم الی ئەو ببردۆتە
ستی منە تەم
ەتيف ھە مەت ە کەئامﯚزااو خﯚشەوﯾس
لە
شت و ما ئاوواﯾم لە
مانيم بە ج ھ ش
م
ەسا ی  28-08-2 000شااری سل
سەر دواجار لە
س
تاراوگە ژﯾان
ە
سە ە لە
تی سوﯾدم مااوەی  10ە
ککوردوستان کررد ئ ستا دانييشتووی و ی
دەبەمە سەر.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1051 :

شەن بەدررخان
رەوش
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111815012
25344
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سا ح بەدرخان بووەو باپيری باوکی
19دا لەداﯾکبوووەو کچی ا
ەسا ی 909
رەەوشەنخان لە
بررای بەدرخان پاشای گەوررەی ميری بﯚﯚتان بووه .
ی
کات،
عالی بەدرخان بک
ەالدەت ی
بﯚﯚﯾە لەبەرئەوەەی شووبەجە
ناسناوی بەدرخانی
ەعوسمانييەککان بەدرخانيييەکانيان لەتوررکيا
بووه .کەتورکە
ەکارھ ناوەچوونکەمير کچ بو
بە
ليی
دوورخستەوه ،باوکی ناچارر بوو بەخاو و خ زانەوە بچ تە شاری دﯾﯾمشق و ی
خو ندووﯾەتی و
قوتابخانەکانی دﯾمەشق خ
ی
نی کچی لەق
نييشتەج بب و رەوشەنی
گای کچان و لەسا ی
ستا ،لەپەﯾمانگ
ەواو کردووەو بووەتەمامﯚس
ەﯾمانگای ماممﯚستاﯾانی تە
پە
تەباﯾی و
ی
لەگە دا بە
ە
ت بەدرخان کرردووەو شازدەەسا ی
ی بەجەالدەت
1935دا شووی
5
چی کردووەو ئئەم
جەالدەتی ھاوسەری کﯚچ
خﯚشی ژﯾاوەوو لە1951دا ج
خ
ستی نەتەوەﯾی
ی بينيوەخاتووو رەوشەن گگەل ک ھە و س
دەورەنيشتماننييەکەی ئەوی
سا ی  1957بووەتەنو نەرری ميللەتی کورد لەکﯚنگررەی
دﯾاری نواندووهه ،لەوانە لە س
نەرانی کورد
ی
کورسی بﯚ نو
ی
ەندە6
ستراو ھەرچە
"دژی ئ مرپاليززم" کەلەوو تتی ﯾﯚنان بەس
ەری ھەموو ککوردستان
ەم وەک نو نە
ەبەر رێ ل گرتتنيان تەنيا ئە
ەرخان کرابووون ،کەچی لە
تە
بەشدارﯾی کردوەو
ی
ی خەباتگ ی کورد لەکﯚبووونەوەکانی ئئەو کﯚنگرەﯾەددا
وەک ئافرەت کی
م و دابەشکرددنی کوردستتان دواوە و دااوای مافەڕەوواکانی
ی ئيمپرﯾاليزم
ەتوندی لەدژی
بە
شﯚﭬ نيەکانەوە ھ رشی
ﭬ
الﯾەن تورک و عەرەبە
ھەرچەندەلەال
ەتەوەی کورددی کردووەو ھ
نە
اخوازﯾيەکانی نەتەوەکەی خﯚی
ی
خﯚی کردووەو د
ەرقسەی ی
برراوەتەسەر ،ببە م ئەو ھە
ش بەکﯚنگرگرەەکەکردووه.
ھەر پ شکەش
ھ
ەرەو دنيای نە
01.06.1992دا ما ئاواﯾی ل کردﯾن و بە
0
ە
ن بەدرخان لە
خاتوو رەوشەن
خ
ەمران
چوو.
چ
عەرەبی و تورکی ببەچاکی
ی
ەکانی
جگەلەزمانی ککوردی ،زمانە
ن بەدرخان ج
خاتوو رەوشەن
خ
نيدا بووه .لەبوواری
ليزی و ئە ماني
نسی و ئينگلي
ەکانی فەڕەنس
زانيوەو ئاگادارﯾﯾشی لەزمانە
ەﯾاندوون
ەزمانی عەرەبی نووسيوەو بەچاپی گە
دانان و وەڕگ نيشدا س پەرتووکی بە
ککەئەمانەن:
ی  -بيروت 54
1-صفات من االدب الکردی 71 ،195الپەڕڕەﯾه
لەدﯾمشق چااپکراوەو
ييەوە لە سا ی  1957دا لە
المی  -وەرگ انە لە تورکيي
2-غرامی و اال 85الپەڕەﯾه
5
3الپەڕ
140
و
چاپکراوە
ە
شق
دﯾمەش
لە
امر
مذکرات
ڕەﯾه
راة
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

ی
کەساﯾەتی

جﯚری کەس:
ج

ف رخواز
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1052 :

قيس
شەن بەلق
رەوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6292023148
89762
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خانمان
ەزی کەس :خ
رەگە
نەتەوە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە1053 :

ف عوسمان
رەوف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4011045578
82656
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1054 :

حەمەئەميين
ەز جەالل ح
رەوە
780

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7211523188
89516
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

سەر
ی کەس :نووس
جﯚری

ژمارە1055 :

ل
ەد جەميل
ەند محەمە
رەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1032057329
92551
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ژمارە1056 :

ئاشقان
ن
ی
کوڕی کانی
جەﯾی  -ک
ەند ھە ەبج
رەوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823152322
24854
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردست

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزا نەوان

ژمارە1057 :

ەند گوھەررزی
رەﭬە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2300048368
87012
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1058 :

ۆس ر باز
زاگرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3221251258
80092
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1059 :

ەشتی
ۆس زەردە
زاگرۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0625091559
94510
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1060 :

می
زامدار ھەورام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5041355305
57285
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚززانەوان

زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی

ژمارە1061 :

حەسەن
زانا ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22415120919721
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1062 :

حەمە غەررﯾب
زانا ح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
06011246414347
ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان
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ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1063 :

خەليل
زانا خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091801362
22088
تەلەفزﯾﯚنی قە
ی
ی
ن ،بەڕ وەبەری
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزاننەوان

ەس:
جﯚری کە

راگەﯾﯾاندکار

ژمارە1064 :

ەﯾی
زانا د شاد دزە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1209121236
62931
مەوانی کردوووە ،لەسا ی  2007لەالﯾەن
 20دەستی ببەکاری رۆژنام
ە سا ی 004
لە
ەسا ی
ەکەی خﯚی پ بەخشرا ،لە
ر کخراوی ھوننەرمەندانی ککوردستان ر ززل نانی پيشە
سی
لەپيشەی رۆژنامەنووس
ی
ن خە تی داھ نان و ر زل ننان
 2009حکومەتتی کوردستان
9
ستان کاری کرددووە و
ەزۆربەی رۆژناامە و گﯚﭬارەککانی کوردست
کەش کرد ،لە
ھونەری پ شک
ھ
فاﯾلی ھونەرﯾيە.
ی
ئ ستا لەگﯚﭬارری سﭭيل بەرپرسی
سەرچاوە :ما پەڕی چرا
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1065 :

ن
حمان بابان
عەبدول ەح
زانا ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171325057
70115
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

راگەﯾﯾاندکار

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1066 :

ز
قادر عەزﯾز
زانا ق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818112434
44732
ەی رۆژنامەنوووسانی کورددستان
شووی کﯚمە ە
سکرت ری پ ش
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1067 :

ز رەسوڵ
قادر عەزﯾز
زانا ق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658017
71203
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1068 :

گە
زانا گ

ی

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815095459
94689
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس
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ژمارە1069 :

کوردە
زانا ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5230850247
76433
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ژمارە1070 :

زانيارر داقوقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32419393419134
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1071 :

زانيارر سەردار عەبدو

ی
حمەعەلی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71332
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رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1072 :

زاھر محەمەد رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011514585674843
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە1073 :

زاھير رۆژبەﯾانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010031216569755
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نوووسەر
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

ژمارە1074 :

د عەزﯾز
زاھيير محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4261402158
82739
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1075 :

ﯚفيق
زرار سدﯾق تﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22716124419006
وەرگ
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە1076 :

زرنگ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011420022532734
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1077 :

زرﯾان خەتاب زرار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111514011810732
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غی بەشی رراگەﯾاندنی کﯚﯚل ژی
ەداﯾک بووی شاری ھەول رە و خو ندکااری دوا قﯚناغ
لە
ەبواری راگەﯾاندندا کاری
ماوەی  5سا ە لە
ی
ەدﯾنە و
کﯚی سە حە
ەدەبياتی زانک
ئە
پەﯾامن ری بەشی رۆشنبيری و ھونەرﯾە
ن
ستادا
رۆۆژنامەوانی ددەکات و لە ئ س
ەندﯾکای
ئەندامی کارای سە
ی
ەلی کوردستتان و
سەتەالﯾتی گە
ی ھەول ری س
ەنووسينگەی
لە
ستان ھەواڵ و
سەتەالﯾتی گگەلی کوردس
رۆۆژنامەنووساننی کوردستاننە و جگە لەس
مەی
 (pukو رۆژنام
ەرﯾەکە لەڕوپپەڕی)kmedia
ەش وەﯾەکی فەرمی بﯚ ھە
چاالکيەکان بە
چ
ککوردستانی نوو ش دەگواز تتەوە.
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تيﭭﭭی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

ھﯚزانەوان
ن

ژمارە1078 :

ن رۆژھە تی
زرﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1241729077
73864
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس:

پياوان

نەتەووە:

کورد

ی کەس:
جﯚری

وەرگ

ژمارە1079 :

عيل
کﯚ ئيسماع
زمناک
792

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3092131422
21439
رۆژنامەنوووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ن:
شارەکان

سل م
مانی

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1080 :

ن قانع
کﯚ بورھان
زمناک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0627083010
04525
مانی لەداﯾکبووە.
مەليکی شارری سل ی
 (1978لە گەڕڕەکی تووی م
رۆۆژی )8/5/21
ستان )ئەندازﯾااری
جيا لە کوردس
ستی جيﯚلﯚج
ھە گری ب واناامەی بەکالﯚررﯾﯚسە لە زانس
ھ
ەنوسی لە و تی لوبنان.
جيﯚلﯚجيە(و ب وانامەی خولل کی رۆژنامە
ج
بی ،فارسی ،ئينگليزی( ددەزان ت.
مانەکانی )کووردی ،عەرەبی
زم
ەگەری.
کت ب کيش لە ببواری رۆژنامە
چاپکراوی لە بوواری ئەدەبياتتدا ھەﯾە و ت
چوار کت بی چ
چ
بەبی ھيچ ھﯚکار ک وازی
ە زۆرترﯾن شوو ن کاری کرردووەو بەبی ئيستيقالە نووسين و ی
لە
ە ھەمووی ھ ناوە.
لە
فەرمانبەرە لە بەڕ وەبەراﯾە
ەشەپ دانی ککﯚمە ﯾەتی
چاود ری و گە
ەتی گشتی چ
فە
سل مانی.
س
ی ﭬی
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

793

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1081 :

زمکاان عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30622212913081
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1082 :

زنار تەھا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3021253548
82413
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

794

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

سەر
ی کەس :نووس
جﯚری

ژمارە1083 :

ی موسا
زکری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3050748298
80469
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1084 :

ووری
ب مەخمو
زۆراب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227135048
81447
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
شەرﯾف( ە لەسا ی  1977چاوم ببەدونيا ھە نناوە
(
مەد
من ناوی تەواووم )زۆراب حم
م
مەخموور.خو ندنی سەرەەتای وناوەندﯾﯾم
و
سەر بەقەزای
شترالوک( س
ەگوندی )حوش
لە
ەواو کردووە
ەمەخموور تە
لە
بابان دەگرت
ەوە خوليای بووم زۆر گو م للەشيعر خوﯾنندنەوەی شوک و ی ن
ھەرلە منا ييە
ھ
شيعر کرد.
 199دەستم ببەنووسينی ش
ھەموﯾانم ئەزببەر کردبوو و لە سا ی 93
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1085 :

زۆزک ئەحمەد قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042614013582738
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1086 :

زۆزک ئەحمەد قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040220294882659
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1087 :

ی
ک چﯚمانی
زۆزک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202139593
32875
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1088 :

زﯾاد ئەﯾوبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01920464510167
نوووسەر و رۆژننامەنووس
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس
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ژمارە1089 :

زﯾاد گەردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5021053257
76040
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
سەر
ی کەس :نووس
جﯚری
پارت:

ﯾەک تيی نيشتماانيی کوردستتان

ی
الکی سياسی
ی کەس :چاال
جﯚری
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەەکان:

ھەوول ر

ژمارە1090 :

ک عەبدولل ەحمان
زﯾرەک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0915144520
09504
سی
ەشی سياس
ە ناوی کاری ڕاگەﯾاندنەوەە،پەﯾامن ری بە
2ــەوە ھاتﯚتە
ەسا ی 2009
لە
تان تيﭭيە.
مانی کوردستا
ککەنا ی ئاسما
بە )ژﯾان و کارننامەی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )زﯾرەک عەبدول ەحمان( سەبارەت ە
س
خﯚی( بﯚ کورددﯾپ دﯾا لە 2014-03- 28
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان
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جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1091 :

ک کەمال
زﯾرەک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104005652
22442
ەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کەس :رۆژنا مەنووس
جﯚری

ژمارە1092 :

عيد
ﭬان سەع
ز رەﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1142005246
63828
داﯾک بووﯾە ،ھەلبەست ن
ساال  1986ێ ل زاخو ژ ک
ھەلبەستﭭان و پەﯾﭫ دانەررێ کورد ل س
ز رەﭬان سەعيد ھ
ھەلبەست ن ووی ب
ەل مالپەر ن تورکی دا بەالڤ بووﯾنە ،ھ
وی د چەندﯾن گوﭬاار و روژنامەﯾ ن کوردی لگە
)ھندرﯾن
ن
سترانب ژان
ب
ھوزان ن وی بوووﯾنە ستران وەکی
زمان ن کوردی و تورکی نە ،ھەتتا نوکە  15ھ
ەميل( و
باری  -ھەﭬال ر بەر -ر وان جە
ن شاە  -دلوﭬاان سەعيد  -سيار ز ی
سەليم  -توفان
ل  -جمعە س
جەميل
د ن دی.
چەندﯾﯾن ھونەرمەند
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ
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شارەەکان:

خﯚ
زاخ

ژمارە1093 :

د
ز ندﯾﯾن مەولود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7030936367
71648
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1094 :

ز نەب باباﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8092213176
60621
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە1095 :

ز وەر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111816072
21374
ەداﯾک
 187لەشاری سل مانی لە
يە ،سا ی 75
نااوی عەبدو کوڕی محەممەد ئەفەندﯾيە
ستە
ساڵ ھەموو زانس
ڵ
ەفەق و ماوەەی پانزە
بوووە ،پاش خوو ندنی سەرەەتاﯾی بووە بە
لەوێ ماوەتەوە ،بﯚ دوا جار
ێ
ستەمبوڵ و مااوەﯾەک
شان چﯚتە ئەس
ئااﯾينەکانی خوو ندووە ،پاشا
عەسکەری واننەﯾزمانی تورککی
سل مانی و لە قوتابخانەی روشدﯾەی عە
گگەڕاوەتەوە س
ەو
لەھەموو رووداوە سيااسيەکانی ئە
و
ەس کی نيشتتمانپەروەر بوووەو
وتووەتەوە ،کە
نەھ شتنی
ی جوام رانەی ھەبووە ،ماووەﯾەک بﯚ ھ
ھە و ست کی
سەردەمەدا ھ
س
ی مامﯚستای قوتابخانەی ززانستی بووە کەتاﯾبەت بوووە بەو کەساانەی
ەخو ندەواری
نە
ندنيان نەبووە ،پياو کی ئيمانداررو د سﯚز
ن
ەتی پەروەردەو خو
ەسەردەمی منا يدا فرسە
لە
دووە ،لەوانە ))دەستە
چەندﯾن دﯾواننی شيعری ببەچاپ گەﯾاند
بوووە بﯚ گەل و ھﯚزەکەی ،چ
جينەی مەردان( و )خ ری ناو مزگەوت( .ئەم شاعيررە
 1937و )گەنج
گگو ی الوان( 7
کﯚچی دواﯾی کردووە.
گگەورەﯾەی کوررد رۆژی  1948 /11 /10کﯚ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە1096 :

ز وەر خەتاب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0201102726
63367
دی لە ھەول ر تەواو کردوووە،
ک بووە ،خو نندنی سەرەتتاﯾيو دواناوەند
سا ی ) (1929لە ھەول ر لەداﯾک
پﯚستی جياوازی لە حکومەتدا وەەرگرتووە
ی
چەند
ەواو کردووە ،چ
سا ی ) (1954کﯚلل جی مافی لە بەغداد تە
چاپکراوی ھەﯾەو
ی
چەند بەرھەم کی
شارەوانی ،چ
شتيی بووە للە وەزارەتی ش
ەڕ وەبەری گش
کە دوواھەمينيان بە
لە رۆژژنامەو گﯚظارەەکاندا دەﯾان ووتاری ب وکرددۆتەوە.
ستان ،چاپی ددووەم2009 ،
شووری کوردس
المی لە باش
س سيوەﯾلی :رەوتی ئيسال
چاوە :ئيدرﯾس
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

801

رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئيسالمی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1097 :

زەواڵ شارباژ ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081508464067200
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1098 :

زەکی سەرۆکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170131
...

802

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

سەر
ی کەس :نووس
جﯚری

ژمارە1099 :

ەد
ی محەمە
زەکی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0520101132
24283
ھاتووەو لە بوارری
کبووەو کەس کی کاراو ل ھ
ەسا ی  1956لە قەزای ئئام دی لەداﯾک
لە
چەندﯾن پەرتوووکی بە
ھا تا ئ ستە چ
ھﯚزان کار دەککات ،ھەروەھ
ھونەرو نووسيينی شيعرو ھ
ھ
چاپ گەﯾاندووە.
چ
مانجی
حەمەد ھەسننانی  -ما پەڕڕی زاری کرم
سەرچاوە :مح
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە1100 :

زەکييە مەجيد ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7030934357
71647

803

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

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1101 :

ەرﯾا موساا
زەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5250915287
78464
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1102 :

جد
دکتﯚر ساج
جمەدﯾن  -د
ەدﯾن نەج
زەﯾنە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0205133916
61252

804

جد)
ەمەد(ناسراو بەدکتﯚر ساج
جمەدﯾن محە
*زەﯾنەدﯾن نەج
سەرشەقامی سل مانی لەداﯾک بووە.
ی
 1لەگەڕەکی
*سالی 1956
ەوە.
ستنی کﯚمە ە
 1پەﯾوەندی ککردوە بە رﯾزەککانی ر کخس
*سا ی 1972
الدو سيخورەەکانی رژ مەووە ئاشکرا بوووەو دەستگير
*لە 1977/5/5لەالﯾەن جەال
دراوەو لەبەندﯾنخاننەی ئەبوغر ب
و
مانگ حکوم
ککراوە،پاشان ببە پ نج ساڵ و ﯾەک گ
ەس کراوە.
شتی مەرەخە
ەل بوردنی گش
شان لە  16ی  8ی  1979بە
تووندکراوە،پاش
کی
 1980چﯚتە ر ﯾزی ھ زی پ شمەرگەی ککوردوستانەوە وەک کادر ک
*لە 2ی 8ی 0
ەرەداغ کاری کردوەو در ژەەی بەخەبات داوەو بووە
ککﯚمەلە،لەھەرر می 5ی قە
دواترﯾش بووە بەڕابەررسياسی تيپپی  57سەگررمە.
ش
ەل پرسراوی ناوجەی بازﯾا ن و
بە
 19کراوە
ەی قەرەداغ ببووەو پاسان لەسا ی 994
 199لەکﯚميتە
ی سا ی 91
*دوای راپەڕﯾنی
تەندروستی.
ی
کخستنی
ی
یر
ەسەرپەرشتيياری کﯚميتەی
بە
بەندی پ بەخشرراوە.
ی
دام مە
ەکانی  1996دا پلەی ئەند
*لەھە بژاردنە
ەوەو کرا
ھەﭬاالنی وەددەست ھ ناﯾە
 1دا جار کی تر متمانەی ھ
نەکانی 1999
*لەھە بژاردنە
مانی.
خستنی سل م
ەندی  1ر کخ
ەل پرسراوی راد وی مە بە
بە
شرا.
ندی پ بەخش
*لە  18ی  7ی  2002دا ببەھە بژاردن متمانەی کاررگ ی مە بەند
مانی
ﯾەک تی نيشتيم
کخستنی ک
مەکتەبی ر ک
*لە  16ی  4ی  2005کرا بەئەندامی م
ککوردوستان.
ەساردوس ەکەی خﯚﯾدا بﯚ
 19/18ی 1ی  2006لەما ە
ن لەشەوی 8
*سەد مخابن
ئ جگاری سرەەوت و بەب ددەنگی ما ئاوواﯾی ل کردﯾﯾن .
سەبارەت بە
ت
دﯾا لەالﯾەن )d
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
(Halbast Sajid
13:52:18 20
لە012-10-5 :
جمەدﯾن  -دککتﯚر ساجد( لە
)ززەﯾنەدﯾن نەج
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1103 :
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ژاو ن شا ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081724237
71913
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1104 :

ژا ە عەبدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2072116237
74223
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1105 :

ژا ە عەزﯾز
806

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5132242526
64710
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1106 :

ن ئاوارە
ژوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212033376
63453
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1107 :

ن تاقانە
ژوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091015285
57580

807

ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

ن:
شارەکان

سﯚرران

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1108 :

ن جەالل
ژوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2041620417
74137
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1109 :

ن جەمال
ژوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30709502919135

808

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

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1110 :

ەرﯾم
ن فاروق کە
ژوان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0921124922
29574
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە1111 :

ژﯾار گوڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1280124056
64071

809

کی رۆژھە تتی کوردستاننە.
ژﯾﯾار گوڵ ،خە ک
رۆۆژنامەوان و ففيلمسازی دۆۆکيوم نتارﯾيە ،لە کەنا ی بی بی سی بەرﯾتانی ،ککار
دەکات.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1112 :

ژﯾار محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5101256315
57823
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1113 :

ژﯾان عەزﯾز

810

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2201315216
63429
دانيشتووی قەزای رانيييەﯾە ،دەرچووی پەﯾمانگەی
ی
 19لە داﯾکبوووە،
ە سا ی 990
لە
دن
 ،2010لە 2005ەووە لە راگەﯾاند
2
ەکنيکی ھەوول ر بەشی رراگەﯾاندنە لە سا ی
تە
مەی
راگەﯾاندن کاری کردووە ،ئ ستا پەﯾاامن ری رۆژنام
ن
چەندان دەزگاای
ککاردەکات ،لەچ
کﯚبونەوەکان رۆما کردنی
ن
ھﯚی چاالکبووون و ئامادەبووونی لە کﯚڕو
ھاو تييە ،بەھ
ھ
روووداوەکان ،پ ی دەوترێ ررۆژنامەنوسە تاقانەکەی بييتو ن.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

رانيە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1114 :

ەمەد
ەعيد محە
ژﯾان نوری سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71294
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1115 :

811

حس نی
ژﯾال ح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103163637
72345
ەتاوی لەشارری سەقز لە
ە رۆژی 31ی مانگی خەرممانانی سا ی 1343ی ھە
لە
بننەما ەﯾەکی ئاﯾينی سەر بەش خانی ددۆزەغەرە لەداﯾک بوەو لەگگەرمەی شﯚڕڕشی
ەدنيای
کی کەمەوە زۆررزوو ت کەڵ بە
ی 57بەدواوە بە تەمەن ی
گگەالنی ئ رانداالە سا ەکانی
ەﯾش بەردەوام لە
ەرەڕای ئەوانە
شی ماڵ ومنا ڵ وما داری ئئەب ت کە سە
ژﯾﯾانی ھاوبەش
ەرھەنگی ﯾەککاندا دەوری بەرچاو ئەبين ت بەتاﯾبەت لە
ککﯚڕوکﯚبوونەوەە ئەدەبی وفە
وتار کی
کە دواﯾن چاالککی لە شاری سەقزبە ر
سنەوسەقز ە
ی شاری س
ەنجومەنەکانی
ئە
ەروەھا بﯚ
شداری چاالکاانەی بوو وھە
نگرەی مەولەوی کوردابەش
ەدەبی و تو ژژﯾنەوە لە کونگ
ئە
خوازﯾانەی سووارەی
ەشاری سنە بەڕ وە چوو رروانگەی نو خ
ککونگرەی فەرززانەگان کە لە
خەوەلە کاتی
روتەسەل دا ئامادەکرددبوو کە بەداخ
ل
یت
ی لە وتار کی
ئييلخانی زادەی
نەخش نرا بوو بە م ھاوڕ کی ژﯾﯾال
ش
ەر وەچوونی سمينارەکە ج گەی ژﯾال ببەگوڵ
بە
کاوﯾيەوە وتارەکەی ژﯾالی پ ش
مان پوور بەچااوی فرم سک
ەناوی کولسووومی عوسم
بە
داربوان کرد.
ککەش بەبەشد
کچە تەمەن
جوانی وئاوەدانی ئەم ە
دەﭬەری ئەشق وج
ی
م خاتوونە ش ععرەی
ەداخەوە ئەم
بە
ما ەکەی
ەتاوﯾداھاورێ لە گەڵ بنەم
ێ
ەقز لە رۆژی 1375/7/6ھە
ی شاری سە
گگوڵ وپەپوولەی
کەس لەر گادا توووشی
ی تاران بﯚتەواف وزﯾارەتی ش رکﯚ ب س
ت بچنە شاری
ککەدەﯾانوﯾست
ەمەن کی کەم
ژﯾالی شاعيربەتە
ی
ەداخەوە
ش ن دەبن وبە
ککارەساتی وەررگەڕانی ماش
ەدەست
کورتەکەی بەناوی "ژﯾننﯚ' گيانيان لە
ی
ەن
ەڵ کچە تەمە
سا يەوە لەگە
وکارامەی 32س
ﯾبەتی ژنەشاعير کی
وشاری سەقز بەتاﯾب
ی
شتی
ەدەن،کە گەللی کوردبەگش
ئە
لەکيس وخەسارچوو،
س
ەکﯚمە ﯾەتيەککانی
ەدەب وگەشە
سی بواری ئە
بوو روچاونەترس
ەوتﯚ زۆر
ەﯾنی سەرەڕای نەبوونی ددەستگای راگگەﯾاندن کی ئە
ھەوا ی مەرگگی ژﯾالحسە
ھ
زوووبەو تدا ب وبو وەوەوشاری سەقزی کردە پاپﯚڕی ئاشقانی ش عرووەفادارەککانی ژﯾال
ەما ەی بەڕ زﯾان
ەرەخﯚشيداکە لەالﯾەن بنە
ە
ھەربﯚﯾە لە مااوەی س رۆۆژ پرسەوسە
ھ
ەڕ وەچوو
شاری سەقزبە
ەرھەنگی ئەددەبی مەولەووی کوردی ش
ەنجومەنی فە
وئەندامانی ئە
شارەکانی سنە،مەرﯾﯾوان،
ی
ەنەئەدەبيەکاننی
مانی ئەنجومە
ھەموو ئەنداما
ھ
باانە،مەھابادوببﯚکان ....ھەرروەھا گەل ک کاساﯾەتی نناوداروناسراوی و ژەوئەدەبی
ەوکﯚستەگەوورەوخەمەناواددەﯾەی بنەما ەکەی وئەدﯾﯾبان وخە ی
ککوردی بەپيرئە
کی شاری
ن وتەرمی ژﯾﯾالوکچﯚ ەکەﯾﯾان لە گﯚڕستتانی دۆزەغەررە لە رۆژھە تی
سەقزەوە ھاتن
س
وباپيرانی بەخاک ئەسپەردەکرد.
ی
ت باو
شاری سەقزددا لە تەنيشت
ش
بدەﯾنەوە دەبينين ﯾەککەم
ە
نی ھە
ی وھونەری ژژﯾالحسەﯾ ی
گگەر الپەڕەی ژژﯾانی ئەدەبی
کە بەزمانی فاررسی
ﯾال حسەﯾنی چيرۆک "برباادرفتە" ﯾە ە
سنووسی ژﯾال
ەرھەمی دەس
بە
ەربەوپ يە ئەووە ين
نوووسيوﯾەتی وودواتر ژﯾالخﯚﯚی زۆر تامەزررۆی چاپ کرددنی نەبوو ھە
ەرەتای سا ەککانی
ی فارسی بوون ھەتا سە
ی ژﯾال بەزمانی
ەرھەمەکانی
بە
ەکدا
سنە لە بەرنامەﯾە
ە
ەبەشی کوردی رادﯾﯚ
ھەتاوی کە لە
1363و1364ھ
3
ەناوی"ئ مەوگگو گرەکان" ددەستی بەکاروت کﯚشان ککرد ئەوەبەوماناﯾە نيە کە ووا ژﯾال
بە
زۆربەجوانی
ی
ئاشکراﯾە
ە
ەبوو
ی رەسەنی گەلەکەی نە
ب وفەرھەنگی
ئااشنای ئەدەب
عيرانی
ئاشنای زۆربەی ش عروش وازی ش عری شاع
ی
شارەزای ھەممووبەﯾتە کورددی و
ش
خستەگەڕ
قە ەمەکەی خ
شانازی پ وەددەکردن و لەووبوارەﯾشدا ە
ەميشەﯾش ش
ککورد بوو وبﯚھە
812

وگەل ک بەرھەمی بەنرخی لە دووتﯚی کت ب ودەفتەردا پ ش کەش بەدﯾوەخانی
و ژەوئەدەبی کوردەواری کرد کە بەرھامەکانی برﯾتين لە:
1دﯾوانەش عر ک بەناوی "گەشەی ئەوﯾن" کەﯾەکەم بەرھەمی شاعير بوو سا ی1374ھەتاوی چاپ ەب و بو وەتەوه.
2دﯾوانەش عروچەند چيرۆک ک بەناوی "قە ی راز" سا ی  1378ھەتاوی پاشمەرگی شاعيرکە لەس بەشداب وبوەتەوە.
بەشی ﯾەکەم  :پاشماوەی ش عرەکوردی ﯾەکانی ژﯾال خانمە.
بەشی دووھەم  :ھە بژﯾردراوی کورتيلە چيرۆکەکوردﯾەکانی ژﯾالی جوانەمەرگه.
بەشی س ھەم :کﯚمە ە ش عر کی ژﯾالخانمە بەزمانی فارسی کەخوال خﯚش بوو
خﯚی ناوی"باران"ی لەسەرداناون.
3وەرگ انی چيرۆکی"تەلەبی مەعرﯾفەت"لەنووسينی سادقی ھيداﯾەت کەلەگوﭬاری رامان دا لە ھەول ر ب وبوەتەوە .
4وەرگ انی رۆمانی "دزﯾرە" لە فارسييەوە بﯚکوردی.5کﯚمە ە وتار کی ھەمەرەنگ.6کﯚمە ە ش عر ک بﯚ منا ن "ئامادەی چاپ".سەرچاوە :ما پەڕی چەمەڕا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1116 :

ژﯾنﯚ عەبدو

عەلی عارف

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171194
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

813

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1117 :

سابر ئەحمەد رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571321
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1118 :

سابير بﯚکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030811484682501
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

نووسەر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

814

ژمارە1119 :

ﯚکانی
سابيير بەکر بﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8080018516
60591
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

وەرگگ

ن:
شارەکان

ن
بﯚکان

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1120 :

سابيير سدﯾق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219078
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

815

ژمارە1121 :

سابير گردعازەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090718460133537
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1122 :

سابير مورادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020910004975660
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە1123 :

سابيری سەندﯾکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011053112092160136

816

مەی
سيی دەکات و لەچەندﯾن ککەناڵ و رۆژنام
(19ەوە کاری رۆژنامەنووس
ەسا ی )991
لە
چاود ر،
جياجيا کاری ککردووەو ھاوککاربووە ،وەکو رۆژنامەی کووردستانی نوآآ ،رۆژنامەی چ
ج
 (Goە .
گﯚﭬاری)ood News
ی
سەری
رادﯾﯚی نەوا ،ررۆژنامەی ھاووالتی ،ئ ستاش سەرنووس
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1124 :

د
ت محەمەد
سات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7220037466
60476
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە1125 :

سادق
مە سا ح س
غەرﯾب حم
دق حمە غ
ساد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658017
71196
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

817

نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1126 :

می
دق ھەورام
ساد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2151420012
25231
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1127 :

سارا رەشيد ئئەفەندی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316123402
23954
شو نی لە داﯾکببوونی
باخی ز وکە .و
ی
ەدەن لە
سا ی  1974لە د ی ھە ە
ە داﯾکبووی س
لە
کاری لەم د يە بووون .بە
سەردەمی شﯚڕش بوو کەس و ی
ی
ی
دەگەڕ تەوە بﯚﯚ ئەوەی کاتی
ستاش
1998تەوە لەئە ماانيا دەژﯾت ئيس
1
ی شاری سل مانين و لە سالی
بننەما ە خە کی
شترﯾش خو ندی رﯾزمانی
ش
چ ،پ
لييرە خەرﯾکە ببە خو ندنی ئئاراﯾشتو جواننکاری مەساچ
کی ئەلمانی کردوە
ەشی پﯚليتيک
ەلئەوەشدا بە
خو ندوە لەگە
ی دووسال خ
ەلمانی ماوەی
ئە
شت
ەﯾدا لە ئاراﯾش
کاری کردوە لەگەل خوﯾندنەکە
ەند جار ی
ەم ماوەﯾەی ئەلمانيادا چە
لە
باش
ەھادەﯾەکی با
خەرﯾکی خو ندنەکەﯾەتو ببەھيواﯾە شە
ھەمان شيوە خ
ئييستاش بەھە
ھەموو چﯚرە ککت ب کە
خو ندنەوەی ھ
بييةﯾت تا بتوان ت ماستەر تتەواوبکات ،زۆۆر حەزی بەخ
ژانە چەند کات ژم ر ک
بەدەر لەوانە رۆ ە
ر
شی م ژوو ئا ﯾنەکانو کﯚمەالﯾەتی
ەتاﯾبەتی بەش
بە
چەند سالەدا
د
لەم ماوی
ئەدەبياتی کوردی و ئئەلمانی ،م
ی
ت بﯚ خو ندنەووەی
ەرخان دەکات
تە
ستان بالو
چەندﯾن ھﯚنراوە نوسينی نوسيوە کە للەزۆربەی رۆژننامەوە گﯚﭬارەەکانی کوردس
چ
ەنر ت ،ھەر
چرا تيﭭی دا ئە
ھﯚنراوەکانی للە مالپەری چ
ککراوەتەوە بەدەر لەوەش ھ
818

ەر لەبەر ئەوەەشە رەشيد ئەفەندی
نوسينی ھەبوە ھە
نی
دنەوەو
خوليای خو ند
ەمنداليەوە خ
لە
ی زۆری ھﯚنرراوەکانی بەدەەستی سارا نوسيوە ،رۆژژانە ھەندی للە
بااپيری زۆر بەی
دۆتەوە رۆژی بە 50
فلسی ئەکاتە ئەو دﯾوانە
ی
ھﯚنراوەکانی ککەلەشاعيراننی پ خو ند
ھ
 1984ھەتا  1992لە چاالکی
1
ککﯚناکانی ھەمموو خو ندۆتە وە ،وە لەساللەکانی
باسکەو راکردنی 00
و
ەژدار بوە لە ﯾاری
ی سل مانی بە
قوتابخانەکانی
قو
 80مەتری ﯾەککەمی
روناک راھ نەری ببون،
ک
مامﯚستا
ی بوە مامﯚستتا عاصی و م
ککچانی ئەوساای سل مانی
لە ئەلمانيا
مالو منداليا ە
ستا لەگەل م
ی خيزانی پ ک ھ ناوە ئيس
ەدوای ئەم مماوەﯾەش ژﯾانی
لە
وژﯾر کە کورە گەورەکەی ساللی  1993چاووی
دەژی و دووکووری ھەﯾە بەنناوی مير ر
مانيا
بەناوی ژﯾر لە ئەلم
ی
ەکەی
وە کورە بچکﯚلە
ەدنيا ھەلھينااوە لەشاری سل مانی ە
بە
ی  2000لەداﯾک بوە
بيرگ لە سالی
ەشاری نورنبي
لە
سەبارەت
سارا رەشيد ئەفەندی( س
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:1
شيد ئەفەندی(( لە14:38 2011-12-15 :
ە )سارا رەش
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1128 :

سارا عومەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5271233156
60078
ەرەتاﯾی لە
خو ندنی سە
ەداﯾک بووە .خ
ە شاری سل مانی لە ساا ی  1986لە
لە
ناوەندی لە
ی
ی( تەواو کردووە و ھەتا دووی
ەل )شەھيد کەمال کوردی
قوتابخانەی گە
قو
خو ندنی
تی دانيمارک ددر ژەی بە و
ەتی .لە و ی
ھەوار(ی کچا ن خو ندووﯾە
قوتابخانەی )ھ
قو
تی دانيمارک ئئەم س
شی زانستی داوە .لە دوو زانکﯚی و ی
نااوەندی و دوانناوەندی بەش
ندووە:
ککﯚليژەی خو ند
ستی ئەدەبی
ی جيھانیkab
ـ کﯚليژی زانس
litterraturvidensk
خﯚشييە
سولکە و نەخ
ستەر لە بەشی ئ سقان و ماس
ر
شسم
شکی ،شەش
ـ کﯚليژی پزﯾش
ن
ککرۆنيسکەکان
819

ـ کﯚليژی ﯾاساا
ژﯾاوە و ئ ستاﯾش
ە
مەشق(
ن ،سورﯾا )دﯾم
ک کوردستان
ھەروەھا لە و تەکانی وەک
ھ
ستا
شينە و تا ئ س
سا ە مەنفانش
مانياﯾە و  13س
دانيشتووی و تەکانی دانييمارک و ئە م
ستی
ەرەتای سەدەی بيست و ﯾەکەوە دەس
سەردانی کورردستانی نەککردوە .لە سە
س
ەکانی.
شيعر و بابەتە
ککردووە بە ب ووکردنەوەی ش
پەڕی دەنگەکان
ی
شﯚڕش غەفوورری  -ما
سەرچاوە :شﯚ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1129 :

سارا قادر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2222035057
74429
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

820

ژمارە1130 :

سارۆ ئەفرۆز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1031229427
74601
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :وەرگگ
جﯚری

ژمارە1131 :

سازان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927100109
99692
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە1132 :

الوی
سازان مەندەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8180913006
60714
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خانەوادەکەی چوون بﯚ و تی
ی
 1996لەگەڵ
سا ی  1989لە ھەول ر لە داﯾکبووە و 6
س
رە خو ندنی زانکﯚ،
ەڕاوەتەوە کورردستان ،ل ە
ە ﯾەکجاری گە
ئووستراليا ،ساا ی  2006بە
سەت و ن ودەوو ەتی تەواوککرد
ەشی سياس
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1133 :

ز
سازگار عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1300805407
75431
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1134 :

جەدی
سان ئەمج
ساس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1280132246
64072

822

کوردستانە.
ە
تی
ی رۆژھە ی
جەدی ،خە کی
ساسان ئەمج
س
ە ما پەڕی ناووەندی نوچە و شرۆﭬەی ررۆژ ،رۆژنامەنوووسە.
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

سنە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1135 :

سان دەرو ش
ساس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127230328
82701
ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1136 :

ی زادە
سان والی
ساس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5151049445
57979

823

ن
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزاانەوان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .للوڕی

ژمارە1137 :

ی
فی ھيرانی
ساف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3032120262
24127
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1138 :

ی
قی بارزانی
ساق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1007093646
62073
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ەی ئاوارەی ئ ران بووه .
شی  1975لە گەل بنەما ە
سکﯚی شﯚڕش
•لە کاتی نس
دی و دواناوەنندﯾی تەواو کررددوه .
•لە ئ ران خو ندنی سەرەەتاﯾی و ناوەند
کەوتن و بﯚ ژﯾﯾان کی
خو ندن و پ شک
•پاش پتر لە  15ساڵ ئاواررەﯾی و نەبووونی بواری و
سی لە
ەنابەری سياس
ەی رووی لە پپاکستان کردووە و وەکو پە
ئااسوودەتر لە گەڵ بنەما ە
الﯾەن ر کخراوی نەتەوە ﯾە کگرتووەکان ووەرگيراوه .
ال
جيای
شی تەکنﯚلﯚج
خو ندن داوە و خو ندنی زاانکﯚی لە بەش
•لە پاکستان در ژەی بە خ
زانياری تەواو ککردووه .
ەتەوە
ستای زمانی ئئينگليزﯾی و ککﯚمپيﯚتەر لە ر کخراوی نە
•لە پاکستان وەکو مامﯚس
ەکگرتووەکان و پەﯾمانگەکاان کاری کردددوه .
ﯾە
1999
رووی کردۆتە ئەمررﯾکا و لە کﯚتااﯾيی سا ی 9
ەنابەری ی
ی دە ساڵ پە
•پاش نزﯾکەی
ت.
ەوە تا ئ ستا للە وێ دەژﯾت
ەرزه .
ندنی بەرز و خاوەنی چەندﯾن ب وانامەی بە
•لە ئەمرﯾکا ببەردەوام بووەە لە خو ی
ستان ب و کرددووه .
مانەی لە رۆژژنامە و گﯚﭬارەەکانی کوردس
•بە سەدان ننووسين و دﯾم
ی لﯚببی کورددﯾی و موزەخاانەی ئەنفال و ھە ەبجە ﯾﯾە لە
•خاوەنی بيرۆۆکەی پرۆژەی
ەمرﯾکا .
ئە
ە و ھەروەھا خاوەنی ما پپەری ک وڕۆژنەﯾه.
ستای زانکﯚﯾە
•ئ ستا مامﯚس
خﯚی لە -07
سەبارەت بە ژﯾان و ککارەکانی ی
ت
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز ساقی بارزانی
س
2009-10
0
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1139 :

الر بابەش خ
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8092240006
67501

825

نووسەر
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
ی کەس :پياووان
رەگەزی
نەتەوەە:

کوررد

جﯚری کەس:

نوو سەر

جﯚری کەس:

مەدەنی
ی
الکی
چاال

ژمارە1140 :

ی
الر بيارەﯾی
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7080949367
71867
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1141 :

الر تاوەگﯚززی
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4242308147
78737
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1142 :

ی
الر توتمانی
ساال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0524215657
74304
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1143 :

د عەبدال
الر تەﯾمورد
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1272136467
73979
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

827

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1144 :

ەر
الر جەوھە
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2091524437
74259
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1145 :

سيرە
سوور باس
الر حەمە س
ساال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0312112835
51644
مانيا.
 1976چووەتە ئە م
1
ەداﯾکبووە .لە سا ی
 19لە شاری سل مانی لە
ە سا ی 957
لە
ماربورگ
سياسی و راگەﯾاندن لە زانکﯚی م
ی
ەبواری زانستتی
ب وانامەی بەککالﯚرﯾﯚسی لە
ەرتال
لە زانکﯚی ﭬوپە
زانستی سياسی ە
ی
ەواو کردووە .ب وانامەی دووکتﯚرای لەبواری
تە
ەعس لە
سيستەمی سياسی بە
ی
لە
ەی برﯾتييە ە
ەی دوکتﯚراکە
ەتی ب وانامە
وەرگرتووە .بابە
مانی
ستاﯾە لە زانکﯚﯚی سل ی
ستان و مامﯚس
 20ەوە گەڕاووەتەوە کوردس
ع راق .لە 004
ساو زانستە رراميارﯾيەکان.
ەکﯚل جی ﯾاس
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە

828

رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

(ئەکادﯾمی)

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1146 :

ساالر رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022710351931832
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

وەرگ

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1147 :

ساالر شەرﯾف
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2060842083
33142
دانيشتوی شاری
ی
ستا
مانی ﯾە و ئ س
ف لە داﯾکبوی شاری سل م
سالح شەرﯾف
ساالر حەمەس
س
مانيا.
ەرلينە لە ئە م
بە
دەرەوەی و ت لە بوواری ئای
ی
مانگای تەندرروستی بووە و لە
ە کوردستان دەرچوی پەﯾم
لە
مﯚ تيميدﯾا" و ئ ستا لەو
ی تەواو کردووە "ئاﯾتی سييستەم ئەلەککترۆنيکە و ﯚ
ی دا خو ندنی
تی
سەربەست ددەکات وەک " تەکنيکار و ددﯾزانەری و ب و گرافيک " خاوەنی
بووارەدا کاری س
شی ئەم
 http://www.kurdـە و ما پەری کارﯾش
ما پەڕی کورد لە بەرلين dinberlin.inffo
م
http
p://www.salaar-service.d
نااونيشانەﯾەde
الر
ساالر( سەبارەت بە )ساال
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:53:39
9 2011-5-30
شەرﯾف( لە0 :
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1148 :

الر غەرﯾب
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12509292110868
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

830

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1149 :

الر مەحمود 2
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3160952232
21479
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1150 :

قادر عەزﯾزز
الر مەحمود عەبدولق
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71342
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

831

ژمارە1151 :

کی
الر کەرکوک
ساال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6091653176
65093
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

کەرککوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1152 :

م
سالم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0902110625
59313
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

832

ژمارە1153 :

م کەرﯾم
سالم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1301536107
74060
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1154 :

می سنە
سالم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81119125911395
ەچە
م کوڕی ش خ ئەحمەدی تتەختەﯾييە ،بااپيرانی بەبنە
سالمی سنە ناوی سەليم
س
ەفای تەختە لە بنەما ەی مەردۆخی.
دەچنەوە سەرر ش خ مستە
کەوتﯚتە الی
ە
گوند کە
د
ختە لە داﯾکبوووه ،ئەمە
ە گوندی تەخ
سەليم لە ساا ی  1848لە
س
خو ندنی الی بباوکی بووه .للە قﯚناغی
سەرەتای و
بااشووری شارری سنەوه .س
جا چووە بﯚ بييارە و لەو وە بەڕ گەی مەررﯾوان
دووﯾەتی ،ئينج
ە سنە خو ند
سوختەﯾيدا لە
س
سنە.
گگەڕاوەتەوە س
دو ی پيرەباابی
الی مەال عەبد
ە ساب غ و ))مەھاباد( و ال
ە دوای ئەمە رووی کردۆتە
لە
18
لە سا ی 874
لە ساب غ تەواو کردووە و ە
خو ندووﯾەتی ..دوا قﯚناغی خو ندنی ە
خ
لەو
مودەرﯾس و
ەڕاوەتەوە سننە و بووە بەم
ﯾەتی وەرگرتوووه ،ئەوجا گە
مﯚ ەتی مەالﯾە
م
مزگەوتی ش خ
ی خﯚﯾەوە ناووبانگی دەرکرردووه ،واتە "م
مزگەوتەی لە دواﯾيدا بەناوی
م
سەليم".
س
ەدﯾن( وەردەگگرێ و
عومەری بيارە )زﯾائە
ی
ە پاش ماوەﯾ ک ئيجازەی تەرﯾقەت لە ش خ
لە
نەقشبەندی.
ی
دەب بەسﯚفييی تەرﯾقەی
سنە
ەر و لە سا ی  1911لە س
ی بەوانەوتنەووە بردۆتەسە
سالمی سنە ھەموو ژﯾانی
س
ککﯚچی دواﯾی کردووە و لە
مزگەوتەکەی خﯚﯾدا ن ژراووه.
ی
ەنازناو بﯚ شييعری خﯚی .للە ن وەندی و ژەﯾيدا
ش خ سەليم ناوی "سالم""ی کردووە بە
ساح بقرانی
ح
سالم"ی
می سنە" ناووبانگی دەرکرردووە بﯚ ئەوەی لەگەڵ "س
ەناوی "سالم
بە

833

ە ی ﯾەکتری نەبن.
سل مانی ت کە
س
کوردستانی باشوور ،کرردەوەی
ی
کالسيکی
ی
چ تە ناو شيععری
می سنە دەچ
شيعری سالم
ش
سەرەکی ميررنشينی ئەرددە ن و
ش ک بوو لەو ناوچەﯾەدا چوونکە زمانی س
شاعير شﯚڕش
ش
شيعری
کی دﯾال کتی گﯚرانی بوو ،لەبەر ئەوە ش
ن و قسەکرددنی ناو خە ک
مانی نووسين
زم
ژەﯾييەکەی
ی
بزووتنەوە و
ە
گرنگی ھەبوو لە ب بوونەوەەی
ەتە دەوری گر
تاازەی لەم بابە
سل مانی.
س
زاراوەی
ی
شە و
ﯾقەت خﯚی دەخاتە روو .وش
شاعير بەگشتتی وەک سﯚﯚفيي کی تەرﯾق
ش
لە شيعری پەرروەردەﯾی نزﯾﯾک دەب تەوە دوور لە
سﯚفيزم بەکاررد ن  ،بەمە بەرھەمی ە
س
سی.
شيعری سﯚفييزمی کﯚزۆمس
ش
ە
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

سنە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1155 :

مان برﯾفکانی
سام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818112605
54733
ی وەرزشی ھەول ر
ەﯾاندنی ﯾانەی
ەرپرسی راگە
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

834

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1156 :

سامان حوس ن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041610594382685
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1157 :

سامان حەمەکەرﯾم ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571320
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

835

ژمارە1158 :

سامان دزەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140521230937100574
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

نووسەر

رەگەزی کەس :پياوان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
شارەکان:

ھەول ر

نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە1159 :

سامان سە ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020816490975657
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ
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ژمارە1160 :

ولمەجيد
مان عەبدو
سام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0106211916
63130
ەی بەکالﯚرﯾﯚسی
 1968ب وانامە
ييە و سا ی 8
ی کوردی شااری سل مانيي
ەبنەما ەﯾەکی
لە
بەخاوەنی
ی
دواترﯾش لە  1974ببووە
ش
بەدەستھ ناوە.
ھ
غدا
گليزﯾدا لەبەغ
ەئەدەبی ئينگ
لە
سﯚربﯚن
چﯚتە پارﯾس و لەزانکﯚی س
غدا و  1982چ
دﯾبلﯚمی با للەزمانی فەرەەنسی لەبەغ
ی خ رادا بەددەستھ ناوە و ﯾەک ک بووە لە  5وەرگ ی تاﯾبەت
دﯾبلﯚمی با ی لە وەرگ انی
وەرگ ان لەکﯚنگررەی و تانی ب الﯾەن پا وتوووﯾەتی و
گ
ککە وەزارەتی رراگەﯾاندنی ع راق بﯚ
غدا
ەرمی بﯚتە وەەرگ ی سەدددام حس ن و تا رووخانی بەعس لەبەغ
ە  1986بەفە
لە
ماوەتەوە.
م
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ی)
(بەعسی

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1161 :

مان عەزﯾز
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6010854516
64975
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1162 :

ی محەمەد سەعيد
مان عەلی
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71243
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1163 :

ج
مان فەرەج
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1020930342
21356
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موو پلەکانی خو ندنی لە
سل مانی لە داﯾک بووە،ھەم
سامان حەمە فەرەج،لەسل
س
زانکﯚی
ی
شی زمانی ککوردی
جارﯾش لە بەش
سل مانيدا تەوواوکردوە،دواج
س
ش
روی کردۆتە ھەن
سل مانيدا،خوو ندوﯾەتی،لە سا ی  1996بەدواوە ی
س
ندەران،دواترﯾش لە
ی و تی برﯾتتانيادا
چەند کﯚل ج کی
چ
ەوە،بەم
19ب وکراوەتە
ەی و ت994،
ەرەی بە خو ندن داوە..ﯾە کەم نووسراووی.لە رۆژنامە
پە
تری لە ما پەرە
سراو کی ی
ھا چەند نووس
ەعيد..ھەروەھ
ی،سامان سە
نااوانە:بيرزادی
ککوردﯾەکانا ب و کردۆتەوە ،پ نووسەکان،چاود ر..
ج( سەبارەت بە
سامان فەرەج
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
2:48:50 2011
ج( لە1-1-2 :
)سامان فەرەج
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1164 :

چوغی
مان قەرەچ
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7052136208
89686
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ن:
شارەکان

خموور
مەخم

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

839

ژمارە1165 :

ەد
مان محەمە
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40816213917241
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1166 :

ی
مان کاکەﯾی
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02421463010222
رۆۆژنامەنووس
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1167 :

840

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

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1168 :

ماڵ دەرو ش
سام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1204142724
42799
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1169 :

شی
می ئەرگوش
سام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202148223
32879

841

راگەﯾاندککار
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ەﯾاندکار
راگە

جﯚری ککەس:

ھﯚزاانەوان

ژمارە1170 :

می رواندزی
سام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908110040
09423
شاعير و ھونەرمەنند
ير
مانە فەندی روواندزی ،مامﯚﯚستا و
سامی عەبدوولقادر سوليم
س
ستاش بەردەوامە لە
ەش بە نەتەووەی خﯚی کرردووەو تا ئ س
ەورەی پ شکە
خزمەت کی گە
خ
ت و شيعر و ببيرەوەی لە ررۆژنامەو گﯚﭬاررەکان،ئ ستا خانەنشينەو لە
نووسينی بابەت
ەخت ژﯾان دە گوزەر ن ت.
ھەول ری پاﯾتە
ھ
دزی نوێ
سين براﯾم  -مما پەڕی رواند
سەرچاوە :ﯾاس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

شارەکان:
ش

رواندز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

842

ژمارە1171 :

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

ژمارە1172 :

می عەوداڵ
سام
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81118160412372
ەسا ی
کوڕی خەليفە ئەحمەدە ،لە
ی کوڕی بابە رەسوو ی کو
نااوی تەواوی ممەال حوس نی
1910دا لەگەڕڕەکی باﯾزاغا لەشاری کﯚﯾﯾه ،شاری و ژژەو ھونەر و ککورداﯾەتی چااوی
0
ی ھەژاری ئااﯾين و و ژەپەروەر پەروەردەەبووه.
ژﯾﯾانی ھە ناووەو لەخ زان کی
گەوتەکانی کﯚﯚﯾەتەواو کردوووەو بﯚ تەواوککردنی پلەی بەرزتر
خو ندنی فەق يەتی لەمزگە
خ
ەتی تەواو کرددووە،
گگەل ک شاری وەک ھەول ر و سل مانی گەڕاوەو خو ندنی مەالﯾە
کی پ کو رەوەەری
ەئيشی سەرربەخﯚ و ژﯾان ک
ی نەکردووەوو ملی داوەتە
ە م مەالﯾەتی
بە
ژﯾانی خﯚی و
ی
ی پ کەوەناوەە ،بەپيشەی پينەدۆزی گووەزەرانی
ژﯾﯾاوەو خ زان کی
843

مندا ەکانی دابين کردووه.
سامی عەوداڵ لەسا ی 1946ەوەچﯚتەڕﯾزی بزووتنەوەی نيشتمانی پ شکەوتنخواز و
خەباتی چيناﯾەتی کردووەو لەسالی 1950دا ھاتﯚتەشاری ھەول ر و ھەر بەپيشەی
پ نەدۆزﯾی ژﯾاوە ،ئينجا دوای بيست و دوو ساڵ لە 1972چووەتەوەکﯚﯾەو ژﯾانی بەسەر
بردووەتاکو لە1985.12.20دا کﯚچی دواﯾيکردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1173 :

سامی ھادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012512434575204
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

844

ژمارە1174 :

ساناا کﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1101408536
63746
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

ن:
شارەکان

ە
کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1175 :

درا
ساند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0730145115
54595
ن
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانم
مان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزا نەوان

ن:
شارەکان

سل م
مانی

845

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1176 :

ن
ە س مان
سانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01215103310023
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1177 :

ﭬان غو م
ساﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1281239407
73997
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

846

ژمارە1178 :

ەم
کار رۆستە
ساک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01215011110020
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1179 :

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

چاالکی س
سياسی
847

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

ژمارە1180 :

سا ح ب چار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1201130956
62762
شاعيرو نوووسەرو رۆژناممەنووس.
 19سل مانی سەرشەقام  -م.
ی 967\07\01
لەداﯾکبووی
 1983\10لە ررۆژنامەی ھاووکاری دا ب وککراوەتەوە.
ﯾەکەم شيععرم مانگی 0
سل مانی
ی سا ی  1984تا  1988للە سەر شەققامی مەولەووی شاری س
لە سەرەتای
ککت بفرۆش-ی دەستگ بوووم ،بەو ھﯚﯾەوە زۆر ک لە خو نەران ،نوووسەران ،ش
شاعيران،
زۆرترﯾش
ش
سن..
سمو ئەمناس
سل مانی ئەناس
ی ئەوسای س
ھونەرمەندانو رووناکبيرانی
ھ
شان -م
ەگشتيو ھەرردوو )کﯚمە ە(ی رەنجدەرانو زەحمەتک ش
ی )ی.ن.ک( بە
ب وکراوەکانی
دەفرۆشت و ب ودەکردەوە .
مانی
خە کی سل م
شاندانە جەماووەرﯾيەکانی خ
 ،19لە سەردەمی خﯚپيش
سا ی 982
کوردستان -
ن
رەجدەرانی
ی
ەی
ە ر کخستنەککانی )کﯚمە ە
مەجيدبەگ( پەﯾوەندﯾم بە
)م
ککﯚڕەک(ەوە کررد.
ﯾەک تی نووسەررانی کوردستاان لە
 198شيعرم للە گﯚﭬاری "گگزنگ" ی ک
ماﯾسی 85
شاخ ب وبووەتتەوە.
ش
ناوی )نو بوونەوەەی زامی دەرروون ک(
چيرۆکم بە ی
 198ﯾەکەم چ
ی 86\01\31
رۆژی ھەﯾنی
ەو ر زان حس ن دا خو ندەوە کە لە
ڵ ھاوڕ يانم د سﯚز حەمە
ە کﯚڕ کی ھااوبەش لەگەڵ
لە
ماوەر بوو.
کی زۆر پ جەم
سازکرا ..کﯚڕ ی
ی کر کاران س
ی نەقابەکانی
ھﯚ ی ﯾەک تی
ھ
سييەوە
ەی زۆر رۆمانس
شەش سا ی
رۆژی  1991\02\10لە ر ی خﯚشەوﯾﯾستييەکی ش
کچم ھەﯾە.
م
ە بژاردووه ...ئ ستا دوو کوڕڕو س
ھاوسەرم ھە
ھ
چيرۆکو
مانی بە شيعر ،چ
ەکانی سا ننی ھەشتاکانی سل ی
لە زۆربەی کﯚڕە ئەدەبييە
شدارﯾم ھەبووەە.
نوووسين بەشد
ەق وە-
 ،1991\10شە
ی ﯾەک تی نوووسەرانی کوورد 1 \17-15
ەکەم کﯚنگرەی
ئەندامی ﯾە
بوووم.
م.1992 ،
سل مانی بووم
ئەندامی کﯚﯚڕی رۆشنبيرری کورد  -س
ەی ئەدەبيو ررووناکبيرﯾی گگەالو ژ -سا ی
ەزر نەری بنکە
ئەندامی دەەستەی دامە
1996م.
6
ەی چيرۆک – سل مانی بوووم.1998 ،
ەزر نەری ﯾانە
ئەندامی دەەستەی دامە
سەرانی
ناوەندی راگەﯾﯾاندنی زانکﯚ سل مانی :دەستەی نووس
 2000وە لە نا
لە 0\06\20
ناوبراو بووم.
و
پاشان ما پەڕی ناووەندی
ن
ھەفتەنامەی زانکﯚ ،ل پرسرراوی رادﯾﯚی زانکﯚو
ھ
بەدرخان بووم.
ن
مەی
 200ل پرسراو ی بەشی التينی مانگنام
 2000تا 04
0
کستی کەنا ی کوردسات-م.
کارمەندی بەشی ت ک
ی
سا ی  2000وە
لە کﯚتاﯾی س
00\00\2005
مام جەالل-م وەرگرتووە ،للەبەرامبەر
 0خە ت پ ززانينی بەڕ ز م
5
848

شاخ.
خ
ی شﯚڕشی نوێ لە
م لە ئەدەبياتی
ەشدارﯾکردنم
بە
کوردسات-م.
ت
ەڕی
سراوی ما پە
 2007وە ل پرس
لە 7\03\01
ەزر نەری ناوەەندی رووناکبييرﯾی شارباژ 2008 -م.
ئەندامی دەەستەی دامە
ھونەرمەندانی ناوەوەو دەررەوەی و تەووە کراوەتە گﯚررانی.
ی
عرم لەالﯾەن ھ
دەﯾان شيعر
چيرۆکی زۆرم ب وبووەتەوە.
ی
شيعرو
لە ناوەڕاستتی سا نی ھەشتاوە ش
م
ە
ی بەش ک لە
ەمەش لينکی
ئە
ھﯚنراوەکانم لە ما پەڕی خﯚزگە:
http://www
w.xozga.com
m/honrawe//honrawe/saalihbechar/iindex.1.htm
ml
200
سا ح ب چار( لە09-12-1 :
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11:47:30
0
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1181 :

سا ح حەسەننی نيعمەتو

کرماشانی
ی
ھی ک

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111910202
29390
سا ح حەسەننی
ژووی و ژەی کورردﯾدا بەمير س
ی
سا ح لەم
د محەمەد س
سا ح ﯾا سەﯾد
س
سﯚفيزمی
ی
تەرﯾقەتی
ی
ی کرماشانی ناسراوه .نازنناوی لەر کخرراوی
نييعمەتو ھی
ەلی شا بووه .سا ح ناوی حەسەنی
دا حەﯾران عە
نييعمەتو ھيد
ب،
ھە گرتووەچوننکەسەﯾد بوووه ،لەنەوەی حەسەنی کووڕی عەلی ککوڕی ئەبوتاليب
ھ
مەتو ھی بوووه،
ەرﯾقەتی نيعم
چونکەدەرو ش و ر بەری تە
ی پ وتراوەچ
نييعمەتو ھی
ماھيدەشتی سەر بەکررماشان
ی
لەئاواﯾی
ی
ەکرماشانی ناسراوەچونککەلەسا ی 1834
بە
ەسەر .
ەداﯾکبووەو زۆۆربەی ژﯾانی لەوێ بردۆتە
لە
ەم
 (1430 - 132دامەزراوه .ئە
مەتو ھی ککوڕی ميسر عەبدو )29
ەرﯾقەتی نيعم
تە
لەتەمەنی بيست
ی
ەر.
غدا بردۆتەسە
الوﯾەتی لەبەغ
سەردەمی ال
زاتەلەحە ەب لەداﯾکبووه .س
849

و چوار سا يدا حەجی کردووەو حەوت ساڵ لەمەککەماوەتەوه .لەسەمەرقەند و
ھەرات ژﯾاوه ،لەدواﯾيدا شاری ماھانی کردووەبەمە بەندی ژﯾانی و دوا قﯚناغی
کەبيست و پ نج ساڵ بووەلەوێ ژﯾاوه .لەتەمەنی سەد سا يدا کﯚچی دواﯾی کردووه.
ئارامگای لەشاری ماھان لەج گەی پيرۆزەکانی دەرو ش و سﯚفيانی تەرﯾقەتەکانی
سﯚفيزمەبەتاﯾبەتی تەرﯾقەتی نيعمەتو ھی .لەشيعردا دەستی با ی بووه.
سەﯾد سا ح ھ شتا لەتەمەنی الوﯾدا بووەکەژﯾانی گﯚشەگيری ھە بژ راردووەو
زۆربەی کاتی لەحوجرەی مزگەوت بردۆتەسەر .رۆژگاری خﯚ دروسکردن و باوەڕ
بەخﯚکردن لەژﯾانی شاعيردا بەسەر دوو مەبەس دابەش کرابوو .ﯾەکەميان ف ربوونی
زانستييەکانی ئاﯾينی ئيسالم بووه ،دووەميان بيرکردنەوەلەگ تی ب پاﯾانی سﯚفيزم.
لەتافی الوﯾدا لەدوای ئەوەی ھەندێ لەزانستييەکانی ئيسالم و نھ نييەکانی
سﯚفيزمی ال ئاشکرا بوو ،بﯚ ز دەکردنی زانياری لەبارەی شەرﯾعەت و تەرﯾقەتەوەڕووی
کردۆتەشاری کاشان و بەدﯾداری ش خ محەمەد حەسەنی کاشانی شاد بووه .ئەم
کەسەﯾەک ک بووەلەش خ و ر بەرەگەورەکانی تەرﯾقەتی حەققەی نيعمەتو ھی
کەئەوﯾش نازناوی عەبد عەلی شا بووه.
لەدوای خو ندن و وەرگرتنی سولووکی پ وﯾست لەبابەت ئەم تەرﯾقەتەوه ،سەﯾد
سا ح ئيجازەی تەرﯾقەتی نيعمەتو ھی لەم ش خەوەرگرتووه .لەو کاتەی ھيوای
د تەج و مەبەسی خﯚی دەست دەخا ،دەکەو تەسەر ھەوەسی گەڕانەوەی بﯚ
و تی خﯚی .بەم جﯚرەدەگەڕ تەوەکرماشان ،بە م پ ناچ دووبارەڕوو
دەکاتەوەکاشان و جار کی دﯾکەبەدﯾداری ش خی ر بەری شاد دەب .
لەپ ناوی بەھ زکردنی گيانی سﯚفيزم لەناو دڵ و دەروونی و پاککردنەوەی گيانی
لەھەموو خەوش ک روو دەکاتەمەشھەد لەخﯚراسان ،لەﯾەک لەژوورەکانی ئارامگای
ئيمام عەلی کوڕی مووسای رەزا خەرﯾکی رﯾازەتی سﯚفيزم دەب  .لەپاش ماوەﯾ ک
دەگەڕ تەوەکاشان و لەوێ مﯚ ەت لەش خی گەورەی دەخوازێ ر گەی بدا و
بگەڕ تەوەو تی خﯚی و لەوێ بب بەﯾەک لەڕ بەرەکانی تەرﯾقەتی حەققەی
نيعمەتو ھی.
سەﯾد سا ح لەماوەی زﯾاتر لەسی ساڵ خانەقای تاﯾبەتی خﯚی بووه .ر بەری
سەدان کەسی کردووه ،بيروباوەڕی تەرﯾقەتی حەققەی نيعمەتوو ھی
ب وکردۆتەوه .لەماوەی نيشتەج بوونی لەو تی خﯚﯾدا زﯾارەتی ئارامگای ھەموو
ئيمامانی شيعەی کردووەلەو تی ئ راقدا .سەﯾد سا ح لەسا ی  1905کﯚچی دوای
کردووه ،لەسەر داوای خﯚی لەگﯚڕستانی گشتی دەرەوەی ئاواﯾی فەﯾزاباد ن ژراوه.
ئەم ئاواﯾييەسەر بەشاری توربەتی حەﯾدەرﯾيەلەئورستانی نﯚﯾەم )خﯚراسان(ی ئ ران،
کەوتﯚتەالی باشووری نيشابوور و رۆژھە تی کاشمەر .
دﯾوانی شاعير بﯚ جاری ﯾەکەم لەسا ی  1917لەکرماشان چاپکراوه .وەکو
دەردەکەوی ئەم چاپەکەموکووڕی زۆری ت دا بووه .بﯚ جاری دووەم لەالﯾەن محەمەد
حەسەنی حەﯾرانی لەسا ی  1945لەچاپخانەی کاوەلەکرماشان لەچاپ
دراوەتەوەبەناوی )کەنزولعيرفان "کنز العرفان" -دﯾوانی غەزەلياتی حەزرەتی مير
محەمەد سا ح حەسەنی نيعمەتو ھی موللەقەب بەحەﯾران عەلی شا(.
ب وکەرەوەپ شەکيي کی بﯚ ئەم چاپەنووسيوەتەوه.
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە1182 :

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
ئامادەکارو
ھەوا سازو م
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
ی
ە ،زمانی عەررەبی
ی داﯾک کە زممانی کوردﯾيە
ب جگە لەزمانی
بەباشی دەزان ت و وەکو
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
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)سا ح رەحمان محەمەد( لە12:18:30 2010-9-9 :
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (saharسەبارەت بە )سا ح
رەحمان محەمەد( لە8:56:01 2012-8-8 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

چاالکی مافی مرۆڤ

ژمارە1183 :

سا ح زەکی ساح بقران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120223211874116
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1184 :

852

سا ح عەلی سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042908395282749
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1185 :

سا ح قەفتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010123553463623
رۆژی )(30ی ئاب-ی سا ی  1968م ژوونووسو رووناکبيری ناسراوی کورد مامﯚستا سا ح قەفتان ،لە
تەمەنی ) (83سا ی دا کﯚچيدواﯾی کرد.
خوال خﯚشبوو سا ی  1885لە شاری سل مانی لەداﯾکبووەو ھەر لەو شارە قوتابخانەی روشدﯾيەی
عەسکەری خو ندووە ،ئامادەﯾی سەربازﯾی لە بەغداو کﯚليجی سەربازی سو تانی لە ئەستەنبوڵ
تەواو کردووە.
لە سوپاﯾی عوسمانی دا بووە بەئەفسەر لە سەردەمی پ کھاتنی حکومەتی ش خ مەحمود دا
مامﯚستای جوگرافياو م ژوو بووە لە قوتابخانەی مەحمودﯾيە ،دواتر بووە بە بەڕ وەبەری قوتابخانەی
فەﯾسە ييەو پاشترﯾش بەڕ وەبەری ناوەندی سل مانی ..ھەتا سا ی ) (1935لەسەر ھە و ستی
کوردانەی خانەنشين کراوە.
سا ح قەفتان ﯾەک ک بوو لە دامەزر نەرانی رۆژنامەی بانگی کوردستانو سا ی ) (1937ﯾش رۆژنامەی
زبان-ی لە سل مانی دەرکردووە.
لە سا ی )(1938ﯾش دا گﯚﭬاری زانستی لە سل مانی ب وکردەوەو لە گﯚﭬاری گەالو ژو رۆژنامەی ژﯾانو
رووناکيو ب وکراوەکانی ئەو سەردەمەدا گەل ک نووسينو وتاری نووسيوەو ب وی کردۆتەوە.
سا ح قەفتان باﯾەخ کی تاﯾبەتی داوە بەنووسينو ل کﯚ ينەوەی م ژووﯾيو ﯾەک کە لە م ژوونووسە
گەورەکانی کورد.
لەپاش خﯚی چوار کت بی بەنرخی بﯚ بەج ھ شتووﯾن کە برﯾتين لە:
1پەندی تەئرﯾخی.2بەراورد کی تەئرﯾخيو ئەھەميەتی زمان3نەتەوەی کورد تورکمان نيە853

4م ژژووی گەلی ککورد لە کﯚنەووە تا ئەم ۆ.ی کوردسات
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

م ژوونووس

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1186 :

سا ح محەمەد ئەمين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104001327
72409
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1187 :

854

فەتاح
سا ح محەمەد عەبدولف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4232125218
82713
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1188 :

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
ی لقی )). & 8سا ی
لقی ئاوارەی الوان
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
دامی مەکتەببی ناوەندی ددﯾراسات & .س
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
پارتی
ی
ھەول ری
ەرکرداﯾەتيی ھ
جومەنی سە
ھە بژاردن بوووە & .ئ ستا ئئەندامی ئەنج
ھ
ھەول ر.
لە پار زگای ھ
ەرپرسی دەزگگای ھە بژارددنی پارتييە ە
دﯾموکراتی کووردستان و بە
ککاری رۆشنبيرری & :لە ساا ی  1981دەەستی بە نوووسين و ب وککردنەوەی وتار
ران ب و کردووەتتەوە ،بە
ککردووە & .ساا ی  1986نامميلکەﯾەکی ش عری بﯚ مننا ن لە ئ ن
کردووەتەوە & .
ە
کی بەناوی ))کينەئەم( ب و
نااوی )بﯚ زارۆککا & ).سا ی  1991کيتاب ک
مام ھەژار ب و ککردەوە ،بە ناوی
ەبﯚرﯾنەی م
سا ی  1995کيتاب کی لە سەر ھەنبانە
س
سا نامەی گييرفانی
ی ناحەزانی دداﯾەوە & .سا ی  ،1996س
)وو منامە(و و می رەخنەی
سەرنووسەری گﯚﭬاری
ی
سا ی  1998س
ککوردی ،بە چاپ گەﯾاندووە & .لە سا ی  1993تا س
ساڵ و
مەزراندووەو س
 199رادﯾﯚی پ شکەوتنی لە ھەول ر دام
گگزنگ بووە & .لە سا ی 99
855

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

ژمارە1189 :

سا ح نيساری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611132
بﯚکان
بەشدارﯾی نﯚھەمين خولی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

856

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە1190 :

وود
ستارری پيرداو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271730157
75375
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1191 :

ستاررە عارف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3081859503
34267
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

857

سل مانی

ن:
شارەکان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1192 :

و
ران عەبدو
ستر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104000824
42406
رۆۆژنامەنووس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ژمارە1193 :

مزﯾنانی
ﭭان شەم
ستيﭭ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0719234356
61843
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

858

ەری گﯚﭬاری مانگانەی )ن وەند(ە .
2ەوە تا ئ ستتا سەرنووسە
ەسا ی 2007
لە
سيی
ھيچ ر کخراو و پاررتي کی سياس
ەندامی چ
نوووسەرو چاالک کی چەپرِە وە و ئ ستا ئە
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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1194 :

سدﯾﯾق حامد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5132258266
64714
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1195 :
859

سدﯾق رەسو ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611116
بەشدارﯾی نﯚھەمين خولی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

شارەکان:

بﯚکان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1196 :

سدﯾق سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112621392173960
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1197 :

860

سدﯾق عەلی حمە امين نسراللە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171193
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1198 :

سروە ئازاد پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611134
بەشدارﯾی نﯚھەمين خولی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

شارەکان:

بانە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1199 :

سروە ئەحمەد

861

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0405231340
04106
ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1200 :

ش
وە د خﯚش
سرو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0803142316
64627
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە1201 :

ی
وە لەحمی
سرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611143
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

862

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

چيرۆکنووس
چ

شارەەکان:

باانە

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1202 :

ود ھاشم
سعو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11116530510673
ھەول ر
ی رۆژنامەی ھاو تی لە ھ
سەرپەرشتيارری پەﯾامن رانی
س
می کوردستان
لبنانی لە ھەر ی
ی
ستقبل(
ەﯾامن ری رۆژننامەی )المس
پە
سياە رەشيد( سەبارەت ببە
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
م( لە0:51:34 2011-7-17 :
)سعود ھاشم
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1203 :

د امين
ح سەعيد
سالح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71228

863

رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1204 :

سل مان حوس نی تاشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012119272975122
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس:

پياوان

نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە1205 :

سل مان رەحيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010519463374709
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

864

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1206 :

ەفی
سمااﯾل شەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1252129497
73929
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1207 :

می
سمااﯾل عەزەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2141638142
25056
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

865

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزا نەوان

ن:
شارەکان

دﯾواند
ندەرە

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1208 :

ەد رەشيد
کﯚ ئەحمە
سمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4270925105
57032
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1209 :

ەد ئەدھەم
کﯚ ئەسعە
سمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2121627562
24423
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

866

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1210 :

کﯚ بەھرۆزز  -ئەژی
سمک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0828125808
84953
شاری
ی
سين لەمەڕ م ژووی
شارەزاکانی بواری نووس
ی
ە
سەر و کەسە
ەک کە لەنووس
ﯾە
ھەﯾەو حەوت بەرگی
ەچاپدراوی ھ
شت کت بـی لە
ککەرکوک ،کە تتائ ستا ھەش
نووسيوەتەوە.
ە
ی کەرکوکی
ئيينسکلﯚپيدﯾای
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1211 :

کﯚ عەبدوللکەرﯾم
سمک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0106093750
03118
سياسيی
نووسەر و چاود ری س
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

867

ژمارە1212 :

حەمەد
ن خدر مح
کﯚ مح دﯾن
سمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658017
71189
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1213 :

ەد
کﯚ محەمە
سمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1231422448
87667
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1214 :

کﯚ ناکام
سمک
868

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0902092648
89308
 1970لە
1
لە سا ی
ماخەﯾە کە ە
شانﯚﯾی چەخم
نووسەری شا
نوووسەر و ئەککتەر ،ن وبراو نو
سل مانی نماﯾﯾيش کرا.
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1215 :

سميير تﯚفيق جافر ئەکررەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71339
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1216 :

سھييال حاجی عەزﯾز
869

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01215470510025
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

ھﯚزاانەوان

جﯚری ککەس:

ئەکتتەر

جﯚری ککەس:

ەﯾاندکار
راگە

ژمارە1217 :

ی زادە
سوارە ئ لخانی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121512194
43698
شاری
ن(ی سەر بەش
ی حاجی باﯾز ئاغاﯾە ،لەگووندی )تورجان
ککوڕی ئەحمەدد ئاغای کوڕی
ستی داﯾک ب بەش کرا .ککە
ەنی منا يدا للەخﯚشەوﯾس
بﯚﯚکان لەداﯾک بووە .لەتەمە
سەخت ھات و ماوەەی س
ت
ەکی
تووشی نەخﯚشييە
ی
سا ی
شتە حەﭬدە س
ەمەنی گەﯾش
تە
ست دا.
ساﯾی لەدەس
ەوت ،پاشان بەدر ژاﯾی ژﯾﯾانی توانای ررۆﯾشتنی ئاس
ساڵ لەپ کە
س
ەن
ھە و ستی ننيشتمانپەروەەرﯾيەوە لەالﯾە
ەھﯚی بيروباووەڕی پ شکە وتنخوازی و ھ
بە
ھەموو
سەرەڕای ئەو ھ
ئەشکەنجە کراﯾەوە .س
ە
رژژ می پەھلەوﯾيەوە رووبەڕڕووی زﯾندان و
بب ێ و سا ی 1968
کﯚليژی حقوق لەزاننکﯚی تاران ب
ی
ککو رەوەری و ددەربەدەرﯾيە تتوانی
شاعيرە ھەرە
ە
کە لە
ەبەشی کورددی رادﯾﯚی تااران دامەزرا .سوارە ﯾەک ک
لە
ڕ
کارﯾيە ئەدەبيييەکانی جيھان بوو .ئا
ی ئ ران و ئاگگاداری گﯚڕانک
خو ندەوارەکانی
خ
وگﯚڕ کی
شيعرەکانی
ی
ژمارەی
ی
ناﯾە گﯚڕێ .ھەررچەندە
گگەورەی لەشييعری نو ی ککوردﯾدا ھ ە
ستی شاعيرانەدا
بيری قوڵ و ھەس
ھەر ھەمووﯾاان لەرووی داڕڕشتن و ی
ککەمن ،بە م ھ
شاعيرە نو خوازە عەشقی سروشت بووە ،سروشت ک کە لە
سقەن .ئەم ش
شيعری دانس
ش
گە لە
خزمەتی مرۆﭬﭬاﯾەتيدا ب و ئازادی ژﯾان ئەند شەی پ ببەخش  .سوارە جگ
خ
شدا
ش شيعری نوووسيوە ،لەبوواری پەخشان و نووسينيش
ی ،بەفارسيش
شيعری کوردی
ش
ەدﯾب کی ل ھااتوو بووە .ئەوو کاتەی لەبەشی کوردی ھەردوو رادﯾﯚﯚی ئ ران و کررماشاندا
ئە
شانی )تاپﯚو بووومە ل ( کە
ەبوو بەناونيش
ی ئەدەبی ھە
ککاری ئەکرد ،ببەرنامەﯾەکی
ەو تاقە
خانی زادە لە
ئەدەبييەکانی کوردی کرد .سوارە ئ لخ
ی
ە
خزمەت کی زۆرری مەسەلە
خ
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بەرھەمەکانی باس
ی
بەزمان داوە و ناوەڕۆکی ھەموو
ن
شاعيرانەﯾە کە باﯾەخ کی زۆری
ش
ئەم شاعيرە ھە کەوتووە سا ی
مرۆڤ ئەکات .م
ڤ
ەئازادی و پاککی و جوانی رۆحی
لە
 1975کﯚچی دواﯾی کرد.
5
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

بﯚکان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1218 :

ح
سوارە سەباح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6131053545
58514
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1219 :

سوارە قە دززەﯾی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012122312413674436
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1220 :

سوارە نەجمەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022250632896
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1221 :

سوبحی سەليمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611135
بانە
872

بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە1222 :

مەد
سوررک و محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7072159505
58362
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1223 :

خان
سوررەﯾيا بەدرخ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121512000
02687
مەی
يەمين خاوەن ئيمتيياز و سەرنوووسەری رۆژنام
ن
خان س
سورەﯾيا بەدرخان ککوڕی ئەمين عالی بەدرخ
 (191باوکی ببرای کامەران و جەالدەت بەدرخانە .ئەم رۆشنبيرە گگەورەﯾە
ستان )قاھيرەە 18 -1917 /
کوردس
بەچاکی زانيوە.
ی و فارسی و تورکی و ئيننگليزی و فەررەنسيشی بە
جگە للە زمانی کورردی ،عەرەبی
ستانيەتی ئەووروپا بەئاشکررا بەنووسين و بەرھەمەکاانيەوە دﯾارە .سورەﯾيا بەدررخان
ەنگ و شارس
فەرھە
873

باسی
ی
ەکەﯾدا
ئينگليزی و فەرەنسيە
ی
چاپە
م لەھەردوو چ
دﯾای ئيسالم
ھ ندەە بەناوبانگە ککە ئينسکلﯚپيد
ەچ ش رکﯚ( و ھەندێ
کردووەە ،ئەم رۆ ە ت کﯚشەرەی بنەما ەی بەددرخانييەکان ھەندێ جار بەناوی )د.بلە
 1920رۆ کی گەورەی
ەوە .سا ی 0
بەرھەمی ب وکردۆتە
ی
ين و
ش بەناوی )ئازﯾزی ئەحمەدد(ەوە نووسين
جارﯾش
بەدر ژاﯾی سا ەکانی
ر
ەقاھيرە دامەززرا .سورەﯾيا بەدرخان
بينی لەپ کھ نانی ر کخراوی خﯚﯚﯾبوون کە لە
شق و بەﯾروت و عەممان و
ەب و دﯾمەش
ستەمبوڵ و قااھيرە و حە ە
 1938 -1908ئاوارەە بووە لە ئەس
پەڕی تواناوە
ی
ھەميشە دەربەدەر بوووە و بەو
ە
ﯾکا،
سا و ئيتا يا و بررۆکسل و قوببرس و ئەمرﯾک
لەو تاانی فەرەنسا
بﯚ ئەوەی
ژﯾانی لەپارﯾس برردۆتە سەر ﯚ
ی
جيھان بناس ن  .سا نی کﯚتاﯾی
ەی کورد بەج
ھەو ی داوە ک شە
شتر خزمەتی نەتەوەکەی خﯚی بکات .سورەﯾيا بەدررخان سا ی 1938
ەوروپا( ﯾە باش
لەو وەە کە )د ی ئە
س کﯚچی دوواﯾی کرد.
لەپارﯾس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

ستان
بااکووری کوردس

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1224 :

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
زە
خﯚی لە کەرەج للەالﯾەن ھ ە
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
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و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

ژمارە1225 :

حەمەدی
سوللەﯾمان مح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271454067
75360
...
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

شارەکان:

سەرردەشت

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە1226 :

شی
سوننيا ب تووش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6251945567
78262
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1227 :

ماڵ
ھەﯾل خوررشيد عەززﯾز  -شەم
سوھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4262212438
82742
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

ککفری

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1228 :

ەﯾی
ورە مەرگە
سوو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206102212
22824
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ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1229 :

ﭭانی
مان سل ﭭ
س م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0517163745
54258
نووسەر
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

تان
باکوووری کوردستا

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1230 :

مەدی
مان محەم
س م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2121433257
75761
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چاپی تاران بووە ،کە لە رۆژی )(7ی
ی
ی"بھار"
ەرەی "رووداوو" لە رۆژنامەی
ەرپرسی الپە
بە
کر.
تر دەستگرا ر
ەڵ ) (15رۆژننامەنوسی ر
ر بەندان لە گە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

زﯾندانی س
سياسی

شارەکان:
ش

شت
سەردەش

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1231 :

ەفا
مان مستە
س م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9032219596
60936
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1232 :

مان
س م

خان
ئاليخ
878

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1215103044
42996
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1233 :

سﯚرران ئازاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0803105750
04625
التی
سا ی  1994للە چﯚمان لەدداﯾکبووە .لە ف ستيﭭا ی گگەالو ژدا خەال
ھﯚزانەوانە ،س
ھ
فيکر
ەناونيشانی ککاردانەوەی في
دووەمی ل کﯚ ينەوەی وەرگگرت کە ل کﯚ يينەوەکەی بە
ەکانی بەختيار عەلی و مامز ر
سيقارە سپييە
ی شاری مﯚس
ەرۆمانی کورددﯾدا )رۆمانی
لە
ککاروان عومەر کاکەسوور ووەک دوو نمووونە).
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە1234 :

ی
سﯚرران پا نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8111027106
60653
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رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1235 :

سﯚرران حوس نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8102157066
60644
ن
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزا نەوان

ن:
شارەکان

بانە

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1236 :

سﯚرران حەمەڕڕەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3021001338
82410

880

...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1237 :

سﯚرران س وکاانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10218513719113
سالمی
ی فکری ئيس
نووسەری
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1238 :

سﯚرران عومەرر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3111424112
21814

881

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

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1239 :

ز
سﯚرران عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1092059292
22112
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1240 :

وەﯾی
سﯚرران گەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20521191512385
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1241 :

حەمە
سﯚرران مامەح
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111013472
20219
چوارەمی
ەد عەزﯾز ،رۆژژی  1986-02-02لەداﯾکبوووە .خو ندکارری قﯚناغی چ
سﯚران محەمە
س
نەرەجوانەکانی کەرکوک بووو .لە سا ی ،2004
ی
ەﯾمانگای ھون
ن و بينيی پە
ەشی بيستن
بە
نوسينگەی
ی
بەرپرسی
ی
کارﯾکردووە و پاشتر بوووەتە
ە
ەرکوکی ئەمم ۆ
ەرۆژنامەی کە
لە
ستان راپﯚرت و چەند مانگ ک بەر لەکوژرانی وازی ھ ناوە و
ککەرکوکی رۆژننامەی کوردس
گﯚﭬاری لﭭين.
ی
سينگەی کەررکوکی
ەنجا بووەتە ببەرپرسی نوس
ئە
ەی دﯾکەﯾش کاری کردوە .
بﯚﯚ دوو رۆژنامە
ە گﯚشەی )ب رتوش(ی دەنوسی بﯚﯾﯾان بە بەردەووامی.
ەمچەماڵ( کە
رۆۆژنامەی )چە
رۆۆژنامەی )کورردش گ ﯚبە)).
ەردەم ما ی خ
 ،2008-07لەبە
خاوەنی دﯾوان کی شيعری چاپکراوە .ئ ووارەی 0 -21
خ
خﯚﯾاندا
ەوە.
ەگەڕەکی رەشيدئاوا تيرۆررکرا .تيرۆرکرددنی سﯚران نناڕەزاﯾيەکی ززۆری ل کەوتە
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

883

جﯚری کەس:
ج

تيرۆرکراو

شارەکان:
ش

کەرکوک

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1242 :

سﯚرران کامەران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2071617418
87370
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1243 :

ە
سﯚرران کﯚستە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0529195147
74325
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

884

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1244 :

سيان
سﯚرران کەرباس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8141155406
67444
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

ھاباد
مەھ

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1245 :

ل
سﯚززان جەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5121352497
78588
ەمين
ل محەمەد ئە
سﯚزان جەمال
س
ندنی
مانی لە داﯾک بووە ،قﯚناغەکاننی خو ی
ە  15ی 3ی  1974لە شااری سل ی
لە
تەواو کردووە ،لە سا ی  1992لە
و
سەرەتاﯾی و نناوەندی و دوواناوەندی ھەر لەوێ
س
1996
ی پەروەردە ببەشی باﯾﯚلﯚﯚژی وەرگيراوەە ،لە سا ی 6
حەدﯾن کﯚليژی
زانکﯚی سەالح
زانکﯚی تەواو ککردووە.
باﯾﯚلﯚژی
ی
شی
کﯚليژی زانست بەش
ی
مانی
 2005 -19لە زانکﯚی سل م
ە سا ی 997
لە
سەرەتا وەک
ا
ەخشی سەرردەم
 2005لە دەزگگای چاپ و پە
مامﯚستا بووە ،لە سا ی 5
م
زانستی
ی
ەندامی ستافی نووسين و دواتر وەک سکرت ری نوووسين لە گﯚﯚﭬاری
ئە
ی کردووە .لە سا ی
گﯚﭬارەکە.
ە
بە سەرنووسەری
 2009ەوە بووە ە
2
سەردەم کاری
س
وەرگ ان
گ
 19ەوە کات ک خو ندکاری زانکﯚ بووە ،ددەستی بە نوووسين و
ە سا ی 994
لە
885

کردووە.
لە سا ی  2012-2005ئەندامی ستافی نووسينی گﯚﭬاری تەوار بووە.
چەند سا ک الپەڕەی زانستی بﯚ ھەفتەنامەی زانکﯚ و رۆژنامەی کوردستانی نوێ
ئامادە کردووە.
لە چەندﯾن گﯚﭬار و رۆژنامەدا بابەت و وتاری دەربارەی ک شەکانی ژن و کﯚمە گە و
ساﯾکﯚلﯚژی و پەروەردەی منداڵ و بابەتی زانستی ،ب وکردۆتەوە و خاوەنی  19کت بە،
 7ﯾان لە نووسينی خﯚﯾی و  12ﯾان وەرگ انە.
سﯚزان جەمال لە ئ ستادا سەرنووسەری گﯚﭬاری زانستی سەردەمە و ئەندامی
ئەنجومەنی با ی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمە .
بەرھەمە چاپکراوەکانی:
1ژن لەبەردەم قەﯾرانەکاندا -نووسين ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم .20042ژن لەسەردەمی دﯾموکراسيدا -وەرگ ان ،ﯾەک تی ژنانی کوردستان-چاپی ﯾەکەم ،2004چاپی دووەم -چاپخانەی شەھيد ئازاد ھەورامی -کەرکوک.2008 -
3باخچە نھ نييەکە -رۆمان  -وەرگ ان لەئينگليزﯾيەوە  -بﯚ نەوجوانان ،دەزگای چاپ وپەخشی سەردەم.2005 -
4ساﯾکﯚلﯚژی منداڵ -نووسين ،بەڕ وبەر تی گشتيی چاپ و ب وکردنەوەی سل مانی،.2006
5بەرگرﯾکردن لەمافەکانی ژن -وەرگ ان ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم. 2006 ،6رۆژنامەگەرﯾی و رۆژنامەنووسی ھاوچەرخ -وەرگ ان بەھاوبەشی لەگەڵرۆژنامەنووس لوقمان غەفور ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم . 2006
7رووەکەکان -نووسين ،بەڕ وەبەر تی گشتی چاپ و ب وکردنەوەی سل مانی. 2007 ،8ساﯾکﯚلﯚژﯾی ژﯾانی ھاوسەر تی -وەرگ ان ،خانەی وەرگ ان .20079من ھەم من شەڕانگ زم-ساﯾکﯚلﯚژی ،وەرگ ان ،خانەی وەرگ ان . 200810ساﯾکﯚلﯚژﯾی و رۆشنبيرﯾی منداڵ -نووسين ،بەڕ وەبەر تی چاپ و ب وکردنەوەیسل مانی.2008
11خﯚشەوﯾستی و وزەی دەروونی -وەرگ ان ،خانەی وەرگ ان . 200912ساﯾکﯚلﯚژﯾی و م يەتی -نووسين ،دەزگای تو ژﯾنەوە و ب وکردنەوەی موکرﯾان،.2009
13کﯚئەندامی ھەرس -وەرگ ان بەھاوبەشی لەگەڵ خوال خﯚشبوو ئەکرەمقەرەداخی ،خانەی چاپ و ب وکردنەوەی چوارچرا .2009
14چارەسەری سروشتی بﯚ؟ وەرگ ان بەھاوبەشی لەگەڵ خوال خﯚشبوو ئەکرەمقەرەداخی ،خانەی چاپ و ب وکردنەوەی چوارچرا .2009
15نەخﯚشی شەکرە ،وەرگ ان بەھاوبەشی لەگەڵ خوال خﯚشبوو ئەکرەمقەرەداخی ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم .2009
16خﯚکوشتن ،وەرگ ان ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم.2011،17لەگەڵ ساﯾکﯚلﯚژﯾادا -نووسين ،بەڕ وبەر تی چاپ و ب وکردنەوەی سل مانی،.2012
18پەﯾوەندﯾيەکانی ژن -نووسين ،لەسەر ئەرکی سندوقی کﯚمەکی داھ نانی886

2
شنبيری2013-
وەزارەتی رۆش
چاپ و
سەر س کس ،بەرگی ﯾەککەم-وەرگ ان -دەزگای پ
ن پرسيار لەس
18ﯾەک مليﯚن
8ەخشی سە
2
ەردەم 2013 -
پە
چاپ و
ان  -دەزگای چ
سەر س کس ،بەرگی دوووەم -وەرگ ن
ن پرسيار لەس
19ﯾەک مليﯚن
9ەخشی سە
2
ەردەم 2013 -
پە
بﯚ چاپ.
ن ،ئامادەﯾە ﯚ
20-رەوشی ژژن لە ئيسالممدا ،وەرگ انئاامادەکردنی :لوقمان غەفوور حەمە سا ح
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1246 :

سﯚززان سەعييد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3271447106
65535
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
جﯚری ککەس:

سەر
نووس

887

ژمارە1247 :

سﯚززان مامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908143959
99444
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1248 :

شرﯾف
قادر حمەش
ەد خالد ق
سﯚززان محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71334
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1249 :

م
سﯚززان کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6242052277
71182
مەنووس
رۆژنامە

888

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1250 :

سﯚزان کەرﯾم حەمەبﯚر حەمەئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571349
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس :خانمان

ژمارە1251 :

سﯚزان کەرﯾم مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010213442274595
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان

889

نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1252 :

سﯚززی بابانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4131757277
75815
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ژمارە1253 :

غرا رەزگەﯾی
سﯚغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8092145256
60610
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ
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جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە1254 :

قينی
الڤ خانەق
سﯚال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0411213702
24131
ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1255 :

ەنا
ما ﯾەزدانپە
سﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3111132356
64386
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

891

ژمارە1256 :

سﯚننيا سدﯾق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0408222044
44130
ی تاو
سەری گﯚﭬاری
سەرنووس
سەرچاوەەی و نە :رووببەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1257 :

سواری
مەند شاس
سيام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2071943557
74217
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ژمارە1258 :

عينی
مەند موعي
سيام

892

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4152132478
82684
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1259 :

دەرزی
وەش گود
سياو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5121136095
57855
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1260 :

سيپاان عەبدو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1208230036
62927

893

نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1261 :

ت
دار باسوت
سيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2251107527
74455
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ستان
باککووری کوردس

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1262 :

ی
روان پا نی
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2060900073
33151
وەرگ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

894

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1263 :

م
روان رەحيم
سير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0831160833
31968
داﯾکبووە
ە
ک لە
 1لە کەرکووک
سا ی 1967کردووە
می بە گەناممەﯾی دروستک
چەندﯾن فيلمبەرنامەی
ی
کی زۆر بەرنامەﭬﭬان و ئامادەککاری
ە و سا ن ی
- 5کت بی چاپپکراوی ھەﯾە
تەلەﭬزﯾﯚنی مەد و ميدﯾا.
ی
دﯾکﯚم نتاری ))کاروان(بووە للە
مەت(ە ،دوو ککاژ ر و چل دەەقيقەﯾە
فيلمی د کﯚﯚم نتی بەشيير موشير کە بەن وی )بليملەالﯾەن دەزگای ئارراس
ن
شير موشيرەووە ،کە
و لەگەڵ دوو ککت بدا ،ھەر لە بارەی بەش
ەتەوە.
ن و ب وکراونە
ەرھەمھ نراون
بە
ئ ستا لە ئە مانيا دەژﯾت .سەرچاوە :ما پەڕی رووداو ن ت
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

کەرکوک

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە1264 :

روان رەشييد
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01722554510134
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1265 :

ەد رەشيد
روان رەشييد محەمە
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71311
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1266 :

روان رەمەزان
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6171010445
59020

896

نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1267 :

روان ژاژ ەﯾی
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8272319025
56183
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1268 :

روان ش خاانی
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091807292
22092
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

897

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1269 :

ف
روان عارف
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1270810007
73972
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1270 :

روان عەبدول
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111023157
75712
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

898

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1271 :

ب
روان غەرﯾب
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
31813432713206
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1272 :

روان گەڕەش خانی
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2022109363
33104
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

899

ی کەس:
جﯚری

ئە
ەدﯾب

ژمارە1273 :

مەد گەنجاانی
روان محەم
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3090920232
22458
24-4-1975
5
خو ندن/بەکالوورﯾﯚس
خ
ەختيار/شارەززوور
ی شەھيد بە
ەری ئامادەﯾی
پييشە/بەڕ وەبە
سيروان محەمەد( سەبارەەت بە
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
19::09:52 2011
ی( لە1-9-9 :
ەمەد گەنجانی
)سيروان محە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1274 :

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
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جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ژمارە1275 :

م
روان کەرﯾم
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4071224103
30938
ھەمين ف ستييﭭا ی
خە تی ﯾەکەمی حەﭬدەھ
چەمچەما ە خ
ی گەنجی چ
چيرۆکنووس کی
چ
ستھ نا.
چيرۆک بەدەس
گگەالو ژی بﯚ چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

شارەکان:
ش

چەمچەمااڵ

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1276 :

حەمەد
ما جەزا مح
سيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5101112347
76244
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چانەی پﯚلی ننﯚ
خﯚ ندکارە کچ
ی سل مانييە ﯾەک کە لەو خ
سا ەو خە کی
ەمەنی  15س
تە
باشی ھەﯾە لەنوووسينی کورتتە
ی
ەکﯚليژی )ئەززم ( بﯚ بەھرەەداران کە تواناﯾەکی
لە
گليزی( دەنووس ت.
عەرەبی ،ئينگ
ی )کوردی ،ع
ەرس زمانی
چيرۆک و بەھە
چ
2014
2
ستانی نوێ -05-10 -
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

س :خانمان
ررەگەزی کەس
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ژمارە1277 :

ما مستەفاا  -سيما ئئاب خزر
سيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8310903483
35098
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
رەگەزی
ی کەس :خاننمان
نەتەوەە:

کوررد

جﯚری کەس:

رۆژژنامەنووس

ژمارە1278 :

جەﯾی
سەببا ھە ەبج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0101152156
62268
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چيرۆکنوووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

چيرۆۆکنووس

ن:
شارەکان

ەبجە
ھە ە

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1279 :

سەبباح ئيسمااعيل
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121613560
04793
ک لەداﯾکبووە.
 1لە کەرکووک
سا ی 1961زانکﯚی تەکنەلﯚژﯾی بەغداﯾە.
ی
دەرچووی کﯚﯚليژی ئەندازﯾﯾارﯾیەﯾاندوون.
دا بە چاپ گە
ت کت بی لە ن وان ل کﯚ ينەووە و وەرگ اند
تا نھﯚ حەوتگﯚﭬاری
ی
ەرانی
ستەی نووسە
ج گری سەررنووسەری رۆۆژنامەی )س بەر(ە و دەسەدەبيی )نەووشەفەق(ە.
ئە
کوردی:
ی
ستا ئەم کت ببانەی وەرگ اون بﯚ سەرززمانی
نااوبراو ھەتا ئ س
کﯚ ينەوە( .د .جەبار قادر .2003
ی جەبھەی توورکمانيدا )ل ک
ەت لە گوتاری
1..ناعەقالنييە
ھەول ر.
ل
نەسين 2005
ن
عەزﯾز
ن )چيرۆک( .ع
2..ھيزە ورﯾابن
.2006
ەسين .دەزگای وەرگ ان 6
ک( .عەزﯾز نە
3..مەحموود و نيگار )چيرۆک
ەوەی
چاپ و بالوکردنە
چ بەرەو باکوورر )ڕۆمان( .ئەلتەﯾب سا ح .دەزگای پ
4..وەرزی کﯚچ
ئااراس .2007
ئاراس .2008
چاپ و بالوکردنەوەی س
ساڵ )ڕۆمان( .زوھدی داوددی .دەزگای چ
5..در ژترﯾن س
6..شيکاگﯚ )ڕۆۆمان( .عەال ئئەسوانی .دەەزگای چاپ و بالوکردنەوەی ئاراس .2009
بالوکردنەوەی ئاراس
ی
ەسوانی .دەززگای چاپ و ب
7..با ەخانەی ﯾاقوبيان )ڕۆممان( .عەال ئە
.2009
9
ەلئەعرەج .دەزگای چاپ و
8..مرۆﭬ ک ناووی لە ناواندا نييە )ڕۆمان( .واسينی ئە
.2
الوکردنەوەی ئاراس 2009
بال
ئاراس .2010
چاپ و بالوکرددنەوەی س
سر .دەزگای چ
9..شەماعيە )ڕۆمان( .عەببدولستار ناس
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10.تاکسی )ڕۆمان( .خالد ئەلخەميسی .دەزگای چاپ و بالوکردنەوەی ئاراس .2010
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە1280 :

سەباح پيرباڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011514183732767
م ژوونووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

م ژوونووس

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1281 :

سەباح تاھير
http://www.kurdipedia.org/?q=200912080921432917
904

سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1282 :

د قادر
سەبباح رەشيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1291325397
75414
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

ەوان
زمانە

ژمارە1283 :

ەر
سەبباح رەنجدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21608555012874
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1284 :

ی قارەمان
سەبباح عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0120093442
23305
ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1285 :

د
د محەمەد
سەبباح مەجيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308221458
81611
لە زماانی خﯚﯾەوە:
شاری ھەول ر دەژﯾم.
(1987ەوە لەش
ەشارۆچکەی مەخموور لە داﯾک بووم و لە سا ی )7
لە ساا ی  1974لە
ستا ئەم کت بانەم
م .تاوەکو ئ س
ن و تاکو ئ ستتاش بەدەوامم
ی راپەڕﯾنەوە دەستمکردوووە بەنووسين
لەدوای
پ گەﯾاندووە:
بەچاپ
ەوتن لەما ی سەراب  -رۆۆمان
1خە906

2ئەووﯾن و ليمﯚﯾەککانی ھەرﯾاد  -رۆمانک
ەونە سەوزەککانی تری  -ککﯚمەلە چيرۆک
3خەگەکانی سﯚز  -رۆمان
4شاانشينی تاﭬگمەﯾەک بﯚ ژﯾلييا  -رۆمان
5نام6تەللەﭬزﯾﯚنە کورددﯾيەکان  -ل کﯚﯚ ينەوهی پادشاﯾان  -وەرزشی
ەترەنج..ﯾارﯾی
7شەی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ی کەس:
جﯚری

چيرۆکنووس
چ

ی کەس:
جﯚری

رۆۆماننووس

شارەەکان:

مەخموور
م

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1286 :

ی
سەبباح کاکەﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1003124842
29761
نوووسەر
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1287 :

ن
سەبباح ﯾاسين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2031039407
75556
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1288 :

ب
سەبباحی غالب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0117202434
43291
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م
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زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1289 :

ھير
سەبباحەت تاھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1110732393
32668
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1290 :

سەببان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5011120035
57193
ەﯾل ی ِرۆژھە تی
ی(ە لە سا ی  1947لە گگوندی عەبابە
نااوی )ئەمين ئئەحمەد عەلی
لەوی تەواو کردووە
ناوەندی
ی
شەھيد لە داﯾﯾک بووە خو نندنی سەرەتااﯾی و
ھە ەبجەی ش
ھ
َ
ئەم شاعيرە لە
ەی مامﯚستا ﯾانی سل ماننی ﯾە ) ،(1969-1968م
دەرچووی خانە
ليای شيعرەککانی )نالی و گﯚران و مەوولەوی( بووە ززۆربەی تەمەننی الوی
سەرەتادا خولي
س
ستای ئەدەب و
ە خزمەت ماممﯚستا )ع.ع .شەونم( دا بووە تا ئ ستااش بە مامﯚس
لە
ئەدەبی زۆرﯾان
ی
ەروەردەی خﯚﯚی دەزان ت ))شاھﯚ و کارددۆخی و شاررەزووری( کارﯾﯾگەری
پە
پی کردووە
عيرە ھەرچەند
ەﯾە ئەم شاع
ەسەرەوە ھە
بە
وەلی
ی
َ
دە بە شيعر ددەستی َ
لە سا ی
بی ککردووە بﯚﯾە ە
ی
یپ
ھەستی بە بﯚﯚشاﯾی ﯾەکی
ھ
ەروەردەﯾی ف رکردنی ئەلف و َ
شتنی
ی
وی ی بﯚ قﯚنااغی بنچينەﯾﯾی نەھ
ەم کت بی ئەلف
 1978دا ﯾەکە
8
بی ی نو َ
فو َ
دەزگای
ی
چەرمەسەری بوو لەالﯾەن دام و
ی
ی دانا ھەرچەنندە توشی چ
ەخو ندەواری
نە
ئەم کارە نەبووە ِر گر لە بەردەوامی برەو پ دانی
ەوە بە م م
ەو سەردەمە
ەروەردەﯾی ئە
پە
سەر ھە دانی بيرۆکەی
ەم الﯾەنە گرننگەی بواری پەروەردە و ف رکردن ئەوەببوو لەگەڵ س
ئە
دی وەزارەتی پەروەردە
بی بە ِرەزامەند
پررۆسەی خو نندنی گەورە ﯾەکەم کت ی
ﯾەکەمی گەورە سا ی) (2000ە
ی
ناغی
خو ندنەوەی ککوردی بﯚ قﯚنا
خ
کە ) (41چل و ﯾەک
 (2004-20چااپی دووەمی ) (50پەنجا ھەزار
لی چاپکرا وەە سا ی )003
ھ
ھەزار دانەی ل َ
زمانی کوردی بە پپيتی
ی
پ کرا لە سا ی) (2006دا )کت بی ف ر بوونی
لی چاپ
دانەی َ
سی مانگدا ) (6شەش ھەززار دانەی
ی
لە ماوەی
ی خو نەران ە
ستە بەر دﯾدەی
التيننی( خست
ال
َ
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 (1999لە
1
سا ی )
ە بواری ئەدەببيشدا دﯾوانە شيعری )تەﯾمان تەنيو( س
ی فرۆشرا لە
لی
َ
زەکانی ئەم دﯾوانە لەالﯾەن
ی
شيعرە بەھ
ە
اری( کە ﯾەک کە لە
چاپدا )ئﯚپەر تی
چ
ی جا َ
ی سا َ
نجەمی
ی
ستيﭭا ی بﯚ ﯾاددی پ
ە( ئامادەکرا بﯚ ﯾادی فيس
ی ی ھە ەبجە
)تيپی
شنروی
َ
ی بەدەست ھ نا.
ەی ﯾەکەمی
ھە ەبجە و پلە
ھ
سەرچاوە :ما پەڕی ھە ەببجە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1291 :

ی
سەببری بﯚتانی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111816232
27375
کوردستانی باکوور ھاتﯚتە
ی
لە
دی لﯚدێ دەﭬﭬەری بﯚتان ە
 19دا لە گوند
ە سا ی 925
لە
تورکيا کردووە بە تااﯾبەتی
ا
ستانی
می کاربەدەس
ستی بە ستەم
دا يەوە ھەس
دنياوەو لە مند
داغ لە سا ی  1930بە
شەکەی کورد لە ئاگری غ
ەوەی شﯚڕشە
دوای کوژاندنە
سەدەی
ی
ستی سييەککانی
ی ئيحسان نوووری پاشا ،بﯚﯚﯾە لە ناوەڕاس
سەرکرداﯾەتی
س
بەج ھ شت و روووﯾان کردە
خاووخ زانەوە ز دی باب و باپيرانيان ج
رابردووەوە بەخ
گربوون مليان داﯾە کاروکاسبی.
ن
ککوردستانی بااشوور و لە ز اخﯚ ج
چووەتە پاڵ
ە
ﯾەتی لەالخوللقاوەو
ەستی کورداﯾە
ەمەنی ھەرزەەکارﯾيەوە ھە
سەبری لە تە
س
تاوانی پشتگيری کردنی
ی
19دا بە
پاارتی ھيوا و للەسەر چاالککی رامياری لە سا ی 945
بەندﯾخانەوە و کات کيش کە پارتی
ە
خراوەتە
ە
شﯚڕشی بارزان گيراوە و لە شاری موووس
ش
الکی ئەم
ەندام کی بە جەرگ و چاال
سا ی  1946دامەزرابوو ئە
دﯾموکراتی کووردستان لە س
لەال
شاعيرﯾی ال
ەو سەردەمەووە بەھرەی ش
ەی کورد و لە
ە دﯾموکراتييە
پاارتە نەتەوەﯾيە
شﯚڕشی ئەﯾللوولی
گيرساندنی ش
مانی داناوه .لەگەڵ ھە گ
خولقاوە و ھﯚننراوەی نيشتم
خ
1961.0دا بوووەتە پ شمەرگگەی کوردستتان و ئەرکی چەکداری و
ککورد لە 09.11
ەوتننامە م ژوووﯾيەکەی
لە دوای ر ککە
ەج ھ ناوه ،ە
خەباتکاری و ررۆشنبيری و راگەﯾاندنی بە
خ
شداری
تە بەغدا و بەش
شاری ھەول ر و دوای ماووەﯾەک دەچ ە
1970دا د تە ش
11ی ئاداری 0
1
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نووسينی رۆژنامە و گﯚﭬارە کوردﯾەکانی وەک التاخی و براﯾەتی لە دواﯾيشدا بەﯾان و
رۆشنبيری نوێ و نووسەری کورد دەکات.
لە دوای دەستپ کردنەوەی شەڕ لە کوردستان لە بەھاری 1974دا دووبارە دەچ تەوە
پاڵ شﯚڕشی کورد و لە بەشی راگەﯾاندن ئيش دەکات و لە دواﯾيدا لەبەر باری
تەندروستی دەچ تەوە بەغدا تاکو ھەردەم لە ژ ر چاود ری پزﯾشک ب ت و لە دوای
راپەڕﯾنە مەزنەکەی بەھاری  1991لەگەڵ کﯚڕەوە مليﯚنەکەی کورد دەچ تە دەرەوەی
و ت و لە سا ی 1992دا خﯚی دەگەﯾەن تە و تی نەرو ژ و دەب تە پەناھەندە و لە
ھەموو چاالکيەکی و ژەی و رۆشنبيری و رامياری کورد لەو و تەدا بەشداری دەکات
تاکو لە  1998.10.25کﯚچی دواﯾی دەکات.
سەبری بﯚتانی شاعير کی ھەست ناسکی بەھرەداربووه ،شاعيری سروشت و
جوانی بوو شيعرەکانی لە رۆژنامەو گﯚﭬارە کوردﯾيەکاندا ب ودەکردەوە لە دواﯾيدا لە
دﯾوان کی خنجيالنە بە ناوی "شين و شادی" لە سا ی 1979دا لە بەغدا بە چاپی
گەﯾاند و دەکەو تە  262الپەڕەی قەبارە ناوەنجی و زۆربەی ھﯚنراوەکانی لە
سەرک شی سووکی  7ب گەﯾی  4-3خﯚما ی کوردﯾن و ناوەڕۆک کی پتەوﯾان ھەﯾه .لە
1988.10.25دا کﯚچی دواﯾی کرد.
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

جزﯾرە

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە1292 :

سەبری بەھمەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911051542062481
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کوردستانە و تا ئ ستا للە بواری جياووازدا
ە
تی
ەی رۆژھە ی
ی شاری سنە
لە
ە داﯾک بووی
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
ەڕ وەبەرﯾی ررەوتی ﯾەکگررتنەوەی
رەوتەﯾە.
ە
راگەﯾاندنی ئەم
ی
بەرپرسی
ی
کﯚمە ەو
ە
بە
ھە ت
سەرچاوە :ما پەڕی بﯚ رۆژھ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1293 :

ﭭانەﯾی
سەببری سل ﭭ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111205812
23233
نﭭ سەرێ کوررد ،ل ساال  1972ژ
سل ﭭانی ،رووماننﭭ س و ﭭ
سەبری سل ﭭﭭانی عەلی س
س
ی:
داﯾک بووﯾە ،ژ پەرتوکين وی
بييست سال و ئ ﭭارەک
ژ دەستپيک ھەتا دەستپ ک
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
سەبارەت بە
0:18:4
45 2010-9-2
)سەبری سل ﭭانی( لە20 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
رۆماننووس

ژمارە1294 :

ی
سەببری قرنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8161603286
65466
رۆژنامەنوووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1295 :

ی قادر
سەببرﯾە نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7122212599
91420
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر
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ژمارە1296 :

ﭬين
حی  -ئەﭬ
سەبب حه فەتاح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0271257268
88155
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

شان
کرماش

ژمارە1297 :

سەپپان مەغدﯾﯾد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0314233638
83908
نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری

ژمارە1298 :

حەر رەسااﯾی
سەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1021519138
86907
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1299 :

ەبانی
حەر م ھرە
سەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8092150566
60612
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە1300 :

ساﯾی
حەری رەس
سەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5301514306
64961
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چيرۆکنوووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
مان
رەگەزی کەس :خانما
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

چيرۆۆکنووس

ژمارە1301 :

ورەدﯾن ئەببوبەکر
درەدﯾن نو
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1282223277
74018
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1302 :

عيد  -ھاوڕڕێ سوپا
دﯾق سەع
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2061213307
74209
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1303 :

سەدﯾق سەعيد رواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011909450163891
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1304 :

سەرباز سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030909145425810
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1305 :

عارف
خەسرەو ع
سەرربەست خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141021396
64717
ەرەتاﯾی و ناووەندی و
سل مانی ..قﯚنناغەکانی سە
 1لەشاری س
ەداﯾک بووی سا ی 1963
لە
سا ی  1981تا 1986
شارم خو ندووەو س
م
ھەمان
دواﯾيش پەﯾمانگای ھونەرەەجوانەکانی ھ
ەشی ش وەککارﯾم تەواو ککردووە.
بە
گا ،تاوەکو سا ی  1988لە
سا ی تەواوکرردنی پەﯾمانگ
ەھەمان دواس
لە
ەو تی ئ ران و سا ی
 2011پەنابەر
2
تاوکو ئ ستا
و
ستان .لەسا ی 1991
88تا سا ی  1991پەنابەر بووم لەپاکس
8
ەﯾەو دانيشتوووی و تی نەروﯾجم .
و ناسنامەی ننەروﯾجيم ھە
کوڕی بچوکم ميرۆۆی ناوە .
ی
خ زانەکەم بوللغارﯾيەو دوو ککوڕم ھەﯾە ،گگەورەکەﯾان گگﯚران و
گاﯾانەی خوارەەوەم بەئەنجام
بانەو ئەم پ شانگ
و
ن ئەم کت
ەدر ژاﯾی ژﯾاننی ھەندەران
بە
گگەﯾاندووە :
ەم کت بانەم:
من خاوەنی ئە
م
ەرت رﯾد
لەنوسينی جوانناسی ئيگليز ھەربە
ی
ن-
ەر – وەرگ ران
1-مانای ھونەی -وەرگ ان -لەنوسينی ففەﯾلەسوفی ئيتالی بيندﯾتتﯚ
ی جوانناسی
2-چەمکەکانیککرۆسە.
ی بەرھەمەکاانی بافلﯚف -وەرگ ان -دوووکت بەو ﯾەکە
3-ھە بژاردەیەميان
ﯾانتز.
ی خ.کﯚشتﯚ ﯾا
چاپ ،نوسينی
گگەﯾشتووەبەچ
خﯚم.
ک ،نوسينی خ
سەرڕەشەکان  -کورتەچيرۆک
4-ھەستەسەی ﯾەکەم ،رۆماان -نوسينی خﯚ.
5-پەﯾامی خوواکان بەشیسينی خﯚم.
ی دووەم-نووس
6-پەﯾامی خوواکان-بەشیعيشق پيرۆزتررەچيرۆک -نوسينی خﯚم.
7-ئازادی لەعنوسينی خﯚم
ی
گ ھەنجس -ررۆمان-
8-بەسەرھات ک لەستﯚنگلەھﯚالند کردۆتەوە.
د
ی نەروﯾج و ﯾﯾەک
شانگام لەو تی
9--حەوت پ ش
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10خاوەنی ئەم گەلەرﯾيەم لەئەنتەرن ت :www.welcome.to/sarbast11رۆمانی عيشقی ب و ت -رۆمان-بەزمانی نەروﯾجی نوسراوەونەمگەﯾاندووەبەچاپ.
12خواکان لەمەترسيدان -رۆمان -بەزمانی نەروﯾجی نوسراوەو نەمگەﯾاندووەبەچاپ.13م ش ک لەکﯚچدا -کورتەچيرۆک -بەزمانی نەروﯾجی نوسراوەونەمگەﯾاندووەبەچاپ.
14پەﯾامی مژدە ..پاشکﯚی پەﯾامی خواکان ،بەڕ وەﯾەو کاری تيادا دەکەم.15پەﯾامی مژدەی گەڕانەوەو شکست ،کاری تيادا دەکەم.16کﯚی کت بەکانم گوزارەلەدووناودوون بوون دەکەن ..وەک ھونەرمەند لەسوڕیگەشەی خودﯾدا لەتەوەری ئينسپيراسيﯚن و ئ کستاسەدا گەﯾشتووم بەڕەچەلەکی
خﯚم و گيانی باوانی د رﯾنەڕابەرﯾم دەکەن .ﯾەک لەو کە ەپيراەپەﯾامبەرانەی راز
دەگرنەنەستم و لەنەستی گەلەکﯚمدا د تەگفتارو پەﯾامم پ دەدات ،نوح پ غەمبەر و
حەزرەتی پيرشاليارەکەبەسرۆش ناوی دەبەم .کﯚی نووسينەکانم گەواھی ئەوەن
کەمرۆڤ دەتوان ت لەقو ﯾی ناخی خﯚﯾدا د رﯾنەبين ب ت و بگەڕ تەوەسەر چاوگ کی
نەژادی .حەز دەکەم ب م کەنوسين و فەرموودەو دروودەکانم شاﯾەتن بﯚ بﯚھاتی
پەﯾان .ئەگەر نوسينەکانی من دەم استی ئاﯾينی کورد نەبن ،مانای واﯾەئاﯾينەکان
گشتيان ھە ەن .چونکەئ مەﯾن و ب سنورﯾی ھزرەکەداھ نەری پەﯾامە .مرۆڤ
پەﯾامبەری بوونەوەرەبەجەوھەر .کت بەکانم باسی جەوھەر کی توانا دەکەن .لەگيانی
ھونەر و جوانيدا .دەمەوێ ميللەتەکەم ھﯚشدار بن لەئاﯾين و باوەڕی باوانيان.
چونکەباوەڕ دەمانباتەسەر ر ی راست .خواش بەش کەلەئ مە ،کات کەھەست
دەکەﯾن ئ مەبەش کين لەو .
بﯚ پەﯾوەندی ،لەفەﯾسبوک بەناوی  Sarbast Khosrow Arifدەتوانی ببيتەھاوڕ م..
پاشان بەنامەو پﯚستی ئەلەکترۆنی دەتوانن پەﯾوەندﯾم پ وەبکەن ..ژمارەی تەلەفﯚن و
مﯚباﯾلم لەژ رەوەدا ب وانە.
سەربەست خەسرەو عارف
03/09/2011
ناونيشان و ژمارەی تەلەفﯚن و ئی مەﯾل:
Sarbasr Khosrow Arif
Mad’s vein 2 A
3179 Åsgårdstrand Norway
Tlf- home: 0047- 33048041 - Mobile: 0047-464 33 863
E.mail: sari-ari@online.no
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )سەربەست خەسرەو عارف( سەبارەت بە )ژﯾان و
کارنامەی خﯚی( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2012-05-14
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1306 :

مەحمود
سەرربەست م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104003404
42418
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

920

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1307 :

سەربەست نەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052922241360123
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1308 :

سەرتيپ جەوھەر بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051815151082999
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

921

ژمارە1309 :

شقەﯾی
سەررتيپ قەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4181636435
56754
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1310 :

حس ن
سەرردار خدر ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2231751498
82357
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

موزﯾﯾکژەن

ژمارە1311 :

سەرردار رەزا
922

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1131254217
74815
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە1312 :

ز
سەرردار عەزﯾز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1114172644
42540
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1313 :

ح ئەمين
سەرردار فەتاح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1111234848
82537
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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
ی و محەمەدد حەمە صا ح تﯚفيق..ھتد .
سەالم مەنمی
س
سا ی  1991دا
ە سەرەتای دامەزراندنی کﯚمە ەی مننا پار زی کورددستان لە س
لە
م ،کە
ی"پەپولە" ی مندا ن بووم
ەرانی گﯚﭬاری
ستەی نووسە
ەزر نەری دەس
ەندامی دامە
ئە
سا ی . 1992
دەرەوەم لە کﯚتاﯾی س
م
سەر بەو دەزگگاﯾەﯾە و تا ھااتنە
س
مان ک لە مەتتە ی فﯚلکلﯚرری
ھەﯾە ،سا ی ) 1977خەرم
ی چاپکراوم ھ
س ناميلکەی
سوﯾد بەشدارﯾم کردووە
د
لکەﯾەکی چيررۆک بﯚ مندا ندا ،لە
ککوردی( ،لە نووسينی ناميلک
سا ی ) 1987ش ر و مشککە بچکﯚلەکە ).
س
مندا ن دوو جار چ
ا
ھﯚنراوەی
گەنم خواردن( ھﯚ
م
(ئئەچم بﯚ شارری شوکردن بﯚ نانی
چاپکراوە
تی سل مانی گفتوگﯚ و چاوپ کەوتن
سا ی  1999و  .2002بزوتننەوەی رۆشننبيری لە و ی
س
چاپکراوە.
سا ی  2002چ
س
ﯾانەی کوردی ميد
ی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز سەردار فەتتاح ئەمين دەەربارەی
س
دﯾا و ژﯾان
2009-1
خﯚی لە 11-11
و کارنامەی خﯚ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ککلتووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە1314 :

سەردار محەمەد سا ح عەبدولکەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571327
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1315 :

سەردار مەجيد محەمەد حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371254
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1316 :

سەردار مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010714080322058
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1317 :

ی
سەرردار کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4241439445
56853
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1318 :

حەمە سا ح
سەرردەشت ح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104003625
52420
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ن
رۆژنامەوان
بەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

شارەکان:

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە1319 :

شبەندی
سەررفراز نەقش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1005202307
79802
نوووسەر
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1320 :

ەداخی
ەزان قەرە
سەررگوڵ رەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0911114915
52024
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ەزانکﯚی
 ،197ناسراو بە سەرگوڵ قەرەداخی .دەرچووی کﯚل ژی ﯾاسا لە
ەداﯾکبووی 70
لە
ستان و
سالمی کوردس
شکانی ئيس
سکرتارﯾەتی ر کخراوی خوش
سە حەدﯾن و ئەندامی س
س
ساﯾە و
سەرنووسەری گﯚﭬاری س
ی
کوردستانە و س
ەندامی سەنندﯾکای رۆژناممەنوسانی کو
ئە
سەر
ەتگوزاری و چااکسازی لەس
ستانە لەناو لييستی خزمە
ەمانی کوردس
ەندامی پەڕ ە
ئە
ی.
لييستی کﯚمە ی ئيسالمی
مەڵ نيوز
من عەلی  -ما پەڕی کﯚم
سەرچاوە :ھ م
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتارر

جﯚری کەس:
ج

ی سياسی
ئيسالمی

ژمارە1321 :

د مەحمود
سەررگوڵ کەرﯾم رەشيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71333
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1322 :

مەد
سەررمەد ئەحم
928

http://www.kurdipedia.org/?q=2011122109560663446
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1323 :

سەرھەد تﯚفيق مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042714355775990
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

نووسەر

رەگەزی کەس :پياوان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە1324 :

سەرھەنگ حەمە عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070721353991155
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1325 :

سەررھەنگ خاامﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01510234810091
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزاننەوان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1326 :

مان بابان
ەبدول ەحم
سەررھەنگ عە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171328167
70117

930

...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

ەرمەند
ھونە

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ژمارە1327 :

دو
مان عەبد
ەبدول ەحم
سەررھەنگ عە

قادر

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71288
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1328 :

ەد
ەال محەمە
سەررھەنگ مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271747227
75378
...

931

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1329 :

سەروەت محەمەد رەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918045322090
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1330 :

سەروەر ئەحمەد کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011821115374922
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1331 :

و نی
سەرروەر پ نجو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2031106513
33108
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1332 :

دو
سەرروەر عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2060857563
33149
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ەکادﯾمی)
(ئە

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1333 :

م
سەرروەر کەرﯾم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1128001858
82713
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1334 :

ی گﯚرانی
سەررکاو ھادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4251013565
56911
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە1335 :

ن
سەررکﯚ زەمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2181320567
74370
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1336 :

ەسوڵ
سەررکەوت رە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1225214609
93035
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە1337 :

ەلی
سەررکەوت وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091759022
22087
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رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1338 :

سەرۆ زەردەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050510191478672
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1339 :

سەرۆ قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911022318362224
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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 سە20-ئاژانسی پەﯾامن رسەرچاوە :ما پەڕی سەرۆ قادر
س
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

رانيە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ژمارە1340 :

سەرﯾاس قەرەداخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011514084532762
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1341 :

سەرەتا محەمەد وسو ئەحمەد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71351
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1342 :

عدو
سەع

پەررۆش

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4070948337
78881
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1343 :

عدو
سەع

حەمەد حوس ن
مح

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1091353528
86753
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
زﯾند انی

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1344 :

عدو
سەع

نورری

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4261443407
75986
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە1345 :

سمان ھەرروتی
عدی عوس
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40321512313194
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1346 :

ی
قزی قاﯾشی
عی سەقز
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8021046278
89337
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سەققز

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1347 :

ی
عەد عەلی
عيد ئەسع
سەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0913214930
09487
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رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1348 :

سەعيد ئەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012113009252474048
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس:

پياوان

نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە1349 :

سەعيد زەبيحی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271025311443
سا ی  1971لە شاری کرماشان لە داﯾک بووە .سا ی  1991دەستی بە چاالکی شانﯚﯾی کردووە و
لەم ماوەﯾەدا زﯾاتر لە  20شانﯚنامەی سەرشەقامی نووسيوە و ھەروەھا دەرھ نەرﯾشی کردووە،
لەوانە" :مندا نی پشکنين"" ،زەمان خاتوون"" ،رۆژئاوا تا رۆژئاوا" و "چەندﯾن بەرھەمی شانﯚﯾی دﯾکە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کرماشان

ژمارە1350 :

سەعيد سا ح محەمەد حەبيب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271233
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1351 :

سەعيد شەرﯾف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052809581659513
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1352 :

س
عيد شەمس
سەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102170218
82218
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە1353 :

عيد عارف باپير
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151408466
66878
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ش وەکار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

ش ووەکار

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

شمەرگەی د رﯾن
پ شم

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1354 :

ەتيان
عيد عيبادە
سەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08261040514924
شـان
سـتانی کرماش
گەﯾالنی رۆژئاوای ئوس
ی
ەی
ی بەناوبانگی کوردی ناوچە
ير و نووسەری
شاعير
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

شارەەکان:

ککرماشان

ک .لوڕی
زمان  -ش وەزار :ک
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ژمارە1355 :

عيد مەموزﯾنی
سەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0413164744
44152
بەردەرەش
ش
ەرۆکی سەنتتەری رۆشنبييری
نوووسەر و سە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1356 :

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
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ژمارە1357 :

عيد کاکەﯾﯾی
سەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0802091450
04610
ھاتﯚتە دنياوە .پ ش ھە گيرساننی
ە
ەرکوک
ی پار زگای کە
ە قەزای دوزی
لە سا ی  1960لە
شوور ،رژ می لەناوچووی ببەعسی ع رااق خﯚﯾو
شی  1975 – 1974لە کورردستانی باش
شﯚڕش
بەر ئوردوگا
ەنا دەبەنە ر
پاشان شاربەدەرﯾاان دەکەنو پە
ن
کەسووکارەکەی راپ چی زﯾندان ددەکەنو
ھەرەسی شﯚڕش ،للە
ی
کوردستان .پاش سا ک لە
.
ی
ی رۆژھە تی
کراوەککانی ن و خاکی
جە دەکر ن.
ی 1976دا دەەگەڕ نەوە بﯚ ع راق و لەو ش ئاوارەی ققەزای فەللوج
ھاوﯾنی
شاری
ستان و لە ش
دەدات بگەڕ تتەوە بﯚ کوردس
عس ر گای پ د
ستانی 1978ددا رژ می بەعس
لە زس
ەوەی سﯚسيااليستی کورددستان و
دامی بزووتنە
ت .لەو دەمەددا دەب تە ئەند
سل ماانی ج گيرب ت
ڵ کەسوکارەککەﯾدا دەگەڕ تتەوە بﯚ کەرکووک و لەو ش در ژە
ن بە دزەی رژ مەوە لەگەڵ
پاشان
خﯚی دەدات.
خو ندننی ئامادەﯾيو خەباتی ژ رززەمينی ی
لە ھاووﯾنی سا ی 1979دا دەب تتە ئەندامی تتيپی شانﯚی
ئەزموونگەری و لەگەڵ
ی
ميو ئيحسان مح دﯾنو
ماعيل ھەورام
مەندان ئيسم
سری و ھونەرم
مەندی نەمر حس ن ميس
ھونەرم
تری خە کی رەسەنی شارەەکە
ھونەرمەندی شانﯚﯾی ی
ەندﯾن کە ە ھ
جيھاد ئەحمەدو چە
ھﯚنەری
ەندﯾن نووسيننی لە سەر ھ
ی و نواندن بوووە .ھەر لەو ماوەﯾەدا چە
کی شانﯚگەری
خەرﯾک
شنبيرﯾی نو و کاروانو رۆژی کوردستاندا ب وکردۆتەوە.
ی بەﯾانو رۆش
شانﯚ للە گﯚﭬارەکانی
ە ئامادەﯾی پييشەسازی ککەرکوکو وەک کادر کی چاالکی حزبی
دوای ددەرچوونی لە
ستانی 1983ددا دەچ تە
سياليستی کورردستان و بە
بەکەی لە زس
ەداوای سەرککرداﯾەتی حزبە
سﯚس
باشووری جەنگی ئ رران-
ی
ساڵ لەبەرەکاانی
ەدەک س س
سەرباازی وەک ئەففسەر کی ﯾە
ئ راقدا دەم ن تەوە.
چرۆ ئيسماعيل رەشان )خوش
ەڵ خاتوو ۆ
ەرگەری لەگە
لە پاﯾززی 86 19داو دوای ھاوسە
شکی
ست دەچ تە رﯾزی
حزبی سﯚسياليس
ی
ستا چيمەن ئييسماعيلی ننيگارک ش( و بەداوای
مامﯚس
چاالکيەکانی ھ زەکانی پ شمەرگەی
ی
الم بەشداری
شو بەنازناوی نەقيب سەال
شﯚڕش
ەندﯾل و
سياسی لە گﯚﯚﭬارەکانی قە
ەند بابەت کی ھونەری و س
ستان دەکات .ھاوکات ،چە
کوردس
ەﯾی ب ودەکاتەوە.
ش بە نازناوی ککياکسار کاکە
سور ن و پەﯾامی ئا ی شﯚڕش
ەرەو
پاش سا ک بە
1دا خﯚی و ھااوسەرەکەی ئاوارەی تورککيا دەبن و ش
ەرەتای 1988
لە سە
ەسا ی 1993دا
زانکﯚی وﯾنيپەگ وەرردەگير ت و لە
ی
کەنەدا کﯚچبەری ددەکەن .لەو ش لە
مان زانکﯚ
سا ک لەھەم
بەکەلﯚﯚرﯾﯚسی شاننﯚو دراما بەدەەست دەھ ن ت و پاش س
ر
خری لە زانستتی سياسيدا بەدەست ددەھ ن ت.
بەکالﯚررﯾﯚسی فەخ
ھەر لەو ماوەﯾەددا
ەرەبی و کورددی ب وکردۆتتەوە لە
ن نووسينی سياسی بە زمانەکانی ئئينگليزی و عە
چەندﯾن
مرئات و
حەﯾات و ئەلم
ئەند مەﯾل و ئەلح
ەگ فرﯾپرەس و تﯚرنتﯚ ستاارو گلﯚب د
ەکانی وﯾنيپە
رۆژنامە
نوێ و خەبات.
سەت و ئا ی ئازادی و کورردستانی ێ
ەرق ئەلئەوس
ئەلمغتترب و ئەلشە
تيپی شانﯚی
مەشق بە ئەندامانی ی
مانيا و بﯚ ماوەەی سا ک م
ھاری 1995داا دەچ تە ئەلم
لە بەھ
مەدت ﭭی کارددەکات.
ئەکادﯾميای کوردی بﯚ م
ی
کی
ەدی خانی دەکات و وەک دەرھ نەر ی
ئەحمە
 19لە وەزارەتتی دادی ھە
ئﯚنتارﯾﯚ وەک وەرگ و تو ژەری کﯚﯚمە ﯾەتی
ﯚ
ەر می
لە 996
ی
شاخەی پرۆتﯚﯚکﯚلی وەزارەەتی
ش سال ک لە ش
ەزر ت و پاش
دادەمە
دەرەوەی کەنەدا کارببەدەست
دەب ت.
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لە سا ی 2001دا دەچ تە زانکﯚی ھارﭬەرد و بەر گەی راھ نەری دانوستاندن بەدەست
دەھ ن ت و لەگەڵ چەند فرم کی پار زەری کار دەکات و لەپا يشەوە کﯚمپانيای
وەبەرھ نانی مەمو زﯾن دادەمەزر ن ت.
لە سا ەکانی 2003 -2002دا فليمی "لەچاوەڕوانی ھيوادا" وەبەردەھ ن ت و ،وەک
نووسەرو دەرھ نەری ئەو بەرھەمە ،خە تی چاکترﯾن درامای ن ودەو ەتی فيستيﭭالی
فليمو ﭬيدﯾﯚی نيوﯾﯚرک بەدەست دەھ ن ت.
لەسا ی 2004ەوە بﯚ  2006وەک وەرگ رو راو ژکاری سياسی گر بەست لەگەڵ وەزارەتی
بەرگری ئەمرﯾکا لە بەغدا و شاری باقوبە کاری کردووە.
لەسا ی 2007دا و بﯚ ماوەی سا ک بووەتە مامﯚستای دانوستاندن لە ئەکادﯾميای
راھ نانی سەرکردە سەربازﯾاکانی مە بەندی راھ نانی نيشتيمانی و تە ﯾەکگرتووەکانی
ئەمرﯾکا.
لە ھاوﯾنی  2008داو پاش بەدەستھ نانی ب وانامەی ماستەری ھونەری دبلﯚماسيەت لە
زانکﯚی نﯚروجی ئەمرﯾکی ،بەگر بەست کی سا ونيوی دەب تە راو ژکاری دانوستاندنو لە
وەزارەتی بەرگری ع راقدا دەستبەکار دەب ت.
لە پاﯾيزی 2009دا کﯚميسيﯚنی سەربەخﯚی ھە بژاردنەکان مﯚ ەتی قەوارەی سەربەخﯚی
پ دەبەخش ت بﯚ خﯚپا وتن لە ھە بژاردنە نيشتتمانيەکانی ع راق لە پار زگای کەرکوکدا.
بە م ،بﯚ پاراستنی بەرژەوەندی نەتەوەﯾی کورد لەو پار زگاﯾەدا ،لە ھە بژاردنەکان
دەکش تەوەو دەگەڕ تەوە بﯚ کەنەدا .ئ ستاکەش خو ندنی دکتﯚرای فەلسەفەﯾە لەسەر
ک شە ئەتنيەکانی پار زگای کەرکوک.
جگە لە ب وکردنەوەی چەندﯾن باسی ئەکادﯾمی لەسەر دۆزی کورد لە پەﯾوەندﯾيە
ن ودەو ەتيەکاندا ،سەعيد کاکەﯾی دوو کت بی بەزمانی ئينگليزی ب وکردۆتەوە بە
ناونيشانەکانی "کوردو پەﯾوەندﯾيە ن ودەو ەتيەکان" و "ت گەﯾشتنی بەڕﯾوەبردنی ملمالنی و
دانوستاندنی ھارﯾکارانە".
http://www.saeedkakeyi.net
http://twitter.com/Kakeyi
http://www.facebook.com/profile.php?id=645800085&ref=fs
http://www.freewebs.com/waiting_for_hiwa/
http://www.hks.harvard.edu/.../more_sweat_less_blood-bonnie_docherty.pdf
http://www.norwich.edu/about/news/2008/.../sgsCommencementTwo.pdf
http://www.kurdishaspect.com/doc070110SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc062710SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc062410SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc061410SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc061110SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc060910SK.html
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2010/6/state3988.htm
http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=7677
http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=3091
http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=7899
http://roshngari.com/Sbochwn.php?recordID=113
948

http://rosh
hngari.com/S
Sbochwn.ph
hp?recordID
D=99
http:///roshngari.ccom/SGR.ph
hp?recordID
D=75
http://w
www.kurdista
annet.info/n
net/index.ph
hp?option=ccom_conten
&nt&view=artticle
id=135
575&catid=1
110&Itemid=157
بە
عيد کاکەﯾی( سەبارەت ە
ەالﯾەن )سەع
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
201
4:34:43
4
عيد کاکەﯾی( لە10-9-30 :
)سەع
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەوەە:

کوورد

و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

ی کەس:
جﯚری

ئەکتەر

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ی کەس:
جﯚری

ەکادﯾمی)
(ئە

ژمارە1358 :

ستانی
عيد کو س
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
12615243619290
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

949

ژمارە1359 :

ی
الم زەندی
سەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4110855412
28908
سەر
نووس
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە1360 :

الم سﯚ ەﯾی
سەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4112203277
70183
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

نەتەووە:

کوورد

رەگەززی کەس :پيااوان

ژمارە1361 :

دی
الم سەعد
سەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1108211645
52522

950

رۆژنامەنوووس
بەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

شارەکان:

ھەولل ر

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە1362 :

الم سەعييد
سەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8041351176
60546
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1363 :

الم سەعييد مەولود
سەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7121506129
91172

951

...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1364 :

الم عارف
سەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127093855
52675
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1365 :

الم عومەرر
سەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1232243403
32985
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

952

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1366 :

سەالم عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081202214746560
لەداﯾک بووی سا ی )(1979ی شاری دەربەندﯾخانه.ھە گری بروانامەی بەکالﯚرﯾﯚس لە زمان و ئەدەبياتی ئينگليزی لە زانکﯚی سە حەددﯾنماوەﯾەک کاری رۆژنامەنووسی بﯚ ھەفتەنامەی  Kurdish Globe Theکردووە کە بەزمانی ئينگليزی لەھەول ر دەردەچ ت .
ھە گری بروانامەی ماستەرە لە پەﯾوەندﯾە ن ودەو ەتييەکان ،زانکﯚی سوانزی لەبەرﯾتانيائ ستا قوتابی دکتﯚراﯾە لە بەشی سياسەتی ھەمان زانکﯚ.تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1367 :

سەالم عەبدولکەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040321570382662
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

953

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە1368 :

سەالم عەبدولکەرﯾم عەبدو

عەبدولکەرﯾم

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271219
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1369 :

سەالم فاتح فەتاح ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471304
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

954

ژمارە1370 :

ج کەرﯾم
الم فەرەج
سەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5022244367
76052
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيياوان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ژمارە1371 :

الم مارف
سەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818092618
84726
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

وەرگگ

955

ژمارە1372 :

ەد
الم محەمە
سەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113091625
53250
خو ندنی سەرەتاﯾی و ئاماادەﯾيم
ەداﯾکبووم و خ
 19لە شاری کەرکووک لە
ە 954/07/21
لە
گرت لە
ەکالﯚرﯾﯚسم للە ﯾاسا وەرگر
ەوێ تەواو کرردووە .لە ساا ی  1978دا ب وانامەی بە
لە
نی حەفتادا
زانکﯚی بەغدا ..ﯾەک کم لەو چەند شاعيررەی لە سەررەتای سا ی
گﯚڕانکارﯾە بوو بە بنەڕەت ک بﯚ
ە
ەو
گگﯚرانکارﯾەکی نو مان ھ ناﯾﯾە شيعری کووردﯾەوە کە ئە
شيعرەکانمی بە
بەش کی زۆری ش
ھەﯾە کە ش
ی چاپکراوم ھ
ھاتوو .دﯾوان کی
ەوەکانی داھ
نە
شتی سا ی 1991
خﯚﯾەوە گرتووەە بە ناوی دﯾووانی سەالم محەمەد .لە مانگی ھەش
خ
ش ژﯾان لەو و تەدا بەسەر دەبەم.
د و تا ئ ستاش
ھاتوومە سوﯾد
ھ
سەالم محەم
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
مەد( سەبارەت بە
)سەالم محەممەد( لە1:00:54 2012-2- 20 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

کەرکوک

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1373 :

ی
الم مەنمی
سەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0831205854
49291

956

...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
مانی
سل م

ن:
شارەکان

ژمارە1374 :

ش
الم ناوخﯚش
سەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0924093758
82040
ەول ر،
ھاتوونەتە ھە
 19لەد ی ز ببارۆک لەداﯾکببووە ،لەسا ی 1969ەوە ھ
ە سا ی 966
لە
سەرەتاﯾی مەولەوی
خو ندنی سەرەتاﯾی لە  3 1لەسەرەتاﯾﯾی زاگرۆس و لە  6 4لەس
خ
ەتی
ەﯾبە( تەواو کرردووە ،ئامادەەﯾی لەھە مە
ەواو کردووە .قﯚناغی ناوە ندی لە )قوتە
تە
لەئادابی زانکﯚی
ی
بەشی ئينگلييزی
ککوڕان تەواو کرردووە .لەسا ی  1990بەککالﯚرﯾﯚسی بە
 19لەھەمان ببەش ماستەری تەواو کرددووە.
سە حەددﯾن وەرگرتووە ،للەسا ی 996
س
ھﯚک مامﯚستتا بووە،
ەشی ئينگليززی ئادابی دھ
ی  2003لەبە
ەسا ی  1996ھەتا کﯚتاﯾی
لە
زانکﯚی
ی
پەروەردەی بنيات
ی
ئينگليزی
ی
شی
ە  2004ەوە تتا ئ ستا مامﯚﯚستاﯾە لەبەش
لە
ەی
 2001 20لەزاننکﯚی ماليزﯾا لە فەلسەفە
ی سا ی 000
سە حەددﯾن .بﯚ خو ندنی
س
دەدەر ،لە
مﯚستای ﯾارﯾد
ستی :لە  1996 /6/30مام
ەدەب لەدکتﯚﯚرا وەرگيراوە .نازناوی زانس
ئە
 20پ ۆفيسﯚرری ﯾارﯾدەدەر.
ە 007 /3 /20
 1مامﯚستا ،لە
1999 /1 / 20
0
سەرچاوە :ما پەڕی دەنگە کان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

957

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
شارەکان:
ش

ھەول ر

ژمارە1375 :

سەللمان ش خ مەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2011056277
74080
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1376 :

ەری
سەللمان کﯚچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1050923232
22038
بە سەلمان کﯚﯚچەری
ەال ناسراو ە
دو کاکە مە
سەلمان عەبد
س
ئينگليزی
ی
ە زمان و ئەدەەبی
ەکارليﯚس لە
بە
ی رۆژنامەنوس
ی سەندﯾکای
ەندامی کارای
ئە
سانی کوردستتان
مانی
ی قيادی و رۆژژنامەنووسی بينوە لە شاری سل ی
چەند دەوراتی
چ
ئابووری بينوە
ی
سی
خول کی بەرەوو رۆژنامە نووس
خ
ی کليل و بەڕ وەبەری کﯚمپپانيای ستاند
ﯾدانی گﯚﭬاری
دەستەی مەﯾد
داردە
ەرخان
ی بيروڕاو گفتووگﯚ بوە لە رۆژژنامەی وەرچە
سی الپەڕەی
2ساڵ بەرپرس
کوردی
ی
چەندﯾن مەقاللەی لە ئينگلييزﯾەوە وەرگ اوە بﯚ
چ
دەورەی  NLPبينيوە
ئارامی بنەڕەتی.
ی
خانەی
ئ ستا مامﯚستتاﯾە لە قوتابخ
958

سەبارەت بە
ت
(Daniel Canny
دﯾا لەالﯾەن )y
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
چەری( لە9:33::40 2011-1- 5 :
)سەلمان کﯚچ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1377 :

سەللمان

کﯚن
عوسمان  -ک

ش
رەش

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0602172015
54357
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1378 :

سەلليم بەرەکاات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2172111348
82314

959

...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ئاوای کوردستتان
رۆژئا

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1379 :

سەلليم تەمﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1209221146
62945
ەباکووری کورردستان.
مامﯚستای زاننکﯚی ئارتوکلووی ماردﯾنە لە
م
يوە.
ئەنتﯚلﯚژﯾای شيعری ککوردی نووسيو
ی
سەرە .بەم دوا ﯾيانە پەرتووککی
شاعيرو نووس
ش
ەکی رۆشنبيررو سياسی سەربەخﯚ ناووبانگی دەرکرردووە.
ەکەساﯾەتييە
بە
و
شنيارکراوە بب تتە سەرۆکی بەشی
ەسانەﯾە پ ش
ەک ک لەو کە
ﯾە
زمانو ئەدەبی کورردی لە
اری
خو ندنی با ی تورکيا ،ب ﯾ ی
لەالﯾەن دەزگای و
ن
ەمجار
ن ،کە بﯚ ﯾەکە
زانکﯚی م ردﯾن
ککردنەوەی دراوە.
ن
سەرچاوە :ما پەڕی وارﭬين
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

ھﯚزانەوان
ن

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1380 :

960

ت
سەلليم فوڕات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1231414357
73843
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1381 :

سەلليم کﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6091342216
65091
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1382 :

مير حس ن
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5102151415
57843

961

نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1383 :

ميرە محەمەد
سەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0305150325
53827
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

ژمارە1384 :

مەد
مەد ئەحم
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5182211245
58046
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1385 :

شين
مەد چاوش
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4242311597
75966
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ژمارە1386 :

مەد زەنگننە
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2081603407
75653
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە1387 :

سەنارﯾا خاليد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052210195158088
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1388 :

سەنگەر باليسانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012016112275017
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە1389 :

سەنگەر جەمال حەسەن فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271218
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1390 :

سەنگەر حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020913481875668
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ
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ژمارە1391 :

سوڵ
سەننگەر رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2041601048
87443
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1392 :

سەننگەر زرار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1131120543
32720
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1393 :

ی
سەننگەر زراری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2111022147
74295
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1394 :

سەنگەر سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918403322101
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1395 :

سەنگەر قادر ش خ محەمەد حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521254273925
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1396 :

ی
مان موفتی
ھين نوعم
سەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1208152229
92921
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1397 :

سوەند
حەمەد خانی غياسو
وسەن مح
سەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7251325138
89468
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1398 :

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
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1399 :

969

ەد
سە ح ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2141753267
74341
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1400 :

سە ح بەروارری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12812375510922
چەندﯾن کت ب و
ەی بەروارﯾی سەر بەقەزای ئام دی بوو ،خاوەنی چ
خە کی ناوچە
خ
دﯾن بابەتی گگرنگيشی وەەرگ اوە.
نوووسين و بەررھەمی ئەدە بی بوو ،چەند
 198بﯚ 1982
ەداﯾکبووە و للەسا نی 80
ەسا ی  1957لە شارەد ی جەلەوال لە
لە
ستانی عيراق بووە.
ی رادﯾﯚی دەەنگی کوردس
ەشی عەرەبی
ەڕ وەبەری بە
بە
سەرنووسەری ج بەج ی
ی
ەسا ی  1984بﯚ  1991س
لە
کاری رۆژنامەی ))گەل( بووە و لەسا ی
مەشق.
کوردستان بووە لە دﯾمە
ن
نيشتمانيی
ی
تيی
سراوی راگەﯾااندنی ﯾەک ی
 1993وە ل پرس
3
شق کﯚچی دوواﯾی کرد.
 20لە دﯾمەش
ە 010-11-25
لە
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار
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جﯚری کەس:
ج

وەرگ

ژمارە1401 :

ل
سە ح جەالل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22623463619752
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1402 :

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

971

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1403 :

ن
ەن پا ەوان
سە ح حەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2051433218
87414
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1404 :

سە ح رەوف
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120122545
58550
ستاﯾانی لەسا ی
سل مانييە ،خاانەی مامﯚس
ەداﯾک بووی  1951 /3/15عەربەت  -س
لە
مﯚسيقای سل مانی و
ی
1966بﯚ  1969تەواو کردووەە1968 ،بووەتتەئەندامی تييپی
6
ی ،وەک ئام ر ژەن و
ەری پەروەردەەﯾی سل مانی
چاالکی ھونە
ی مﯚسيقای چ
ەندامی تيپی
ئە
قا لە پەﯾمانگاای
خولی شارەزاﯾانی مﯚسيق
 ١٩٧٨-١٩٧٧خ
مامﯚستاﯾەک ،،لە سا ی ٧
م
ئاستی عيراق وەرگگرت،
ی
ەسەر
ھونەرەجوانەککانی بەغداد بە پلەی ناﯾاببی ﯾەکەم لە
ھ
مانگای ھونەررەجوانەکانی
ی بەشی مﯚﯚسيقای پەﯾم
ەک ک بووەلەدامەزر نەرانی
ﯾە
يقای پيرەم رددی
سا ی  ،1983ھەروەھا لەسا ی  1977تيپی مﯚسيق
سل مانی لەس
س
قا کردووەو پاشان
مندا نی ت دا ف ری مﯚسيق
ی ئەو تيپەدا م
کەلەسەرەتای
دامەزراندووەکە
 ،19بﯚﯾەﯾەک ک
بوووەتەتيپ کی باشی سەرردەمی خﯚی تا سا ی991
شاری سل ماننی ،ھاندەر ک
مندا نی لەش
بوووەلەدامەزر ننەرانی تيپی مﯚسيقای م
کی
ەندﯾن کاری وەک تﯚمارکردنی مﯚسيقااو گﯚرانی
بااشی مندا نی ئەو سەرددەمەبووەو چە
چەندﯾن ھونەررمەندی خاوەەن
ن ،کەئ ستا چ
و ناساندنيان ببەمﯚسيقا بﯚ ئەنجام داون
972

ئەزموونيان ت دا ھە کەوتووە ،ھەروەھا ئەندام بووەلەتيپی مﯚسيقای شﯚڕش لەسا ی
 1974بﯚ  ،،1975پاشان لەسا ی  1998لەو تی ھﯚ ەندا ئەندامی کارای تيپی مە تی
کەلتووری ھﯚ ەندی ميودانتا بووەو دواتر ئەندامی کارای تيپی سيمفﯚنی ئەپ دۆرنی
ھﯚ ەندی بووەتا ئ ستاش بەردەوامە ،راھ نەری مﯚسيقای تيپی ھونەری ميللی
نەتەوەﯾی سلەﯾمانی بووەلەسا ی 2000بﯚ  ،2008خاوەنی پتر لە  ١٤کﯚرا ە )گﯚرانی
بەکﯚمە ە( ،مامﯚستا سە ح ب جگەلەژەنين خاوەن چەند پەرتووک کی تاﯾبەت
بەمﯚسيقاﯾەلەوانە)ف ربوونی کەمانچە ،تيﯚرەکانی مﯚسيقا ،پﯚ نکردنی پەﯾژەکانی
مﯚسيقای رۆژھە تی ناوەِاست ،چەندﯾن نوسين و بابەتی دﯾکەبەتاﯾبەت
بەنﯚتەکردنی مﯚسيقا و گﯚرانی کوردی لەرۆژنامەو ما پەڕەکوردﯾيەکاندا( ھەروەھا
بەشداربووەلەھەموو بﯚنەو ئاھەنگەکانی تيپی مﯚسيقای سل مانی لەسا ی  1969تا
ئ ستا ،خاوەنی چەندﯾن ئاوازو مﯚسيقاﯾەبﯚ گﯚرانی ب ژانی وەک )کەرﯾم کابان،
عوسمان عەلی ،عەدنان کەرﯾم ،ئەسعەد قەرەداغی ،پەﯾمان عومەر ،عەباس
محەمەد ،ئا َ عومەر ،دﯾاری قەرەداغی ،ئەمەل سەعيد ،ئاﭬان جەمال ،تارا رەسوڵ و
چەندانی تر… (.چەندﯾن کاری مﯚسيقی و ئاواز دانانی بﯚ دراما کورﯾيەکان
ئەنجامداوەلەوانەدانانی ئاواز بﯚ ﯾەکەمين فليمی سينەماﯾی کوردی )ن رگز بوکی
کوردستان( ھەروەھا درامای )ژا ە ،گو ە( و چەندانی تر ،...پاشان لەسا ی  2007و
لەرۆژی مەرگەساتی ئەنفال ،لەگەڵ تيپی مﯚسيقای سل مانی و پەﯾمانگای
ھونەرەجوانەکانی سل مانی بەرھەمی )گﯚڕستانی چراکان( لەھﯚنراوەی ش رکﯚ
ب کەس ،کەبرﯾتی بوو لەپ شکەش کردنی  50دەقيقەلەموزﯾک و گﯚرانی و نواندنی
شانﯚﯾيەک لەگەڵ تيپی ھونەری ميللی سل مانی .سا ی  1997کوردستانی
ج ھ شتووەو ئ ستا لەلەگەڵ ھاوسەری و دوو کوڕ و دوو کچيدا دەژی و ھەر لەو
و تەدا سەرقا ی کاری ژەنين و بەنﯚتەکردنی پەﯾژەکانی مﯚسيقای کوردﯾە.
فراوان کردنی ئاستی رۆشنبيری ھونەری
لە دوای سا ەکانی  ٢٠٠٤وە لە ھەو
نەتەوەکەﯾدا بووە بە:
- ١دۆزﯾنەوەی ﯾاسای بازنەی پ نجی ) (Qwint Circleبﯚ پەﯾژەکانی مﯚسيقای کوردی
لەسەر بنەمای داھ نانەکەی ))جان فيليپ رامﯚ((ی فەرەنسی لە سەدەی حەﭬدە بﯚ
مﯚسيقای ئەوروپی.
- ٢پﯚل نکردنی پەﯾژەکانی مﯚسيقای کوردی لەسەر بنەکاﯾەکی زانستی و دەست
نيشانکردنی ھەردوو پەﯾژە گەورەی راست و عەجەم )بيانی( و پەﯾژە کانی سەر پلە
دەنگيەکانی ترﯾان.
- ٣دوزﯾنەوەی ئەرماتﯚرا )ڕابەری پەﯾژەی مﯚسيقا( بﯚ مﯚسيقای کوردی و رزگار کردنی
مﯚسيقای کوردی لە م تﯚدەکانی ميللەتانی دراوس وەکو م تﯚدی گﯚشەی فارسی
و رەگەز و گرێ ی مﯚسيقای عەرەبی تورکی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

973

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

موزﯾکژەن

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1405 :

سە ح ساالر عەبدو

حەمەئەمين

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571341
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1406 :

سە ح شاکەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012017295875028
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان

974

نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1407 :

سە ح شوان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0309223825
53863
کوردی
ی
شنبيرﯾی
ەڕ وەبەری رۆۆشنبيری لە دەزگای رۆش
بە
نووسەرانی کوردو عيرراقی و
ی
تيی
ستەی بەڕ وەەبەری ﯾەک يی
ئەندام لە دەس
سەرۆک ﯾان ئە
س
عەرەب
ع
ە(و )بەﯾان(و للە رۆژنامەی )ئاسﯚ(و
)دەنگی پ شمەرگە
ی
ەڕ وەبەری نوووسين لە گﯚﯚﭬاری
بە
م تمر(و )النھووض)
عيراق(و )الم
)ع
عيراقی و عەرەب و جيھانی
ی
ەندامی سەنندﯾکای رۆژناممەنووسانی ککوردو
ئە
ئەدەبی
ی
ەندامی بزووتتنەوەی )روانگگە(ی
ئە
کوردی
ی
ستەی بەڕ وەببەراﯾەتيی کﯚﯚمە ەی رۆشننبيرﯾی
ەندامی دەس
ئە
)رۆشنبيری نوێ(و )نوووسەری کوردد(و )رۆژی
ی
ە(و
نوووسەر لە گﯚﯚﭬاری )روانگە
ککوردستان(و ))الکاتب العراققی(و )ئيستا)
ق(و )کوردستتانی نوێ(و ))االتحاد)
ەتی(و )العراق
نوووسەر لە رۆژژنامەی )ھاوککاری(و )براﯾە
نەروﯾج
ج
رۆشنبيری کوردی لە نﯚرالند
ی
ەی
ەندام و سەررۆکی کﯚمە ە
ئە
بە عەرەبی و کوردﯾيە
)کوردتاﯾمس( کە ە
ا
تاائيستاش بەڕڕ وەبەری ما پپەڕی
شانی )د دارەەکەم( سا ی  1975ب وککردەوە
ککﯚمە ە شيعرر کی بەناونيش
زۆربەی گﯚﭬارو رۆژژنامە و ب وکرراوو رادﯾﯚو
ی
نوووسينی بە ککوردی و عەرربی لە
199
ھەﯾە لە سا نی 96 1967
ەلەفيزﯾﯚنەکاننی عيراقدا ھ
تە
و
شيعرو چيرۆک
ش
بەھەردوو زمانی کورددی
ک و ل کﯚ ينەوەەو رەخنەی ئئەدەبی و وتارری
س
سيوەو دەنووس
عەرەبی نووس
ع
ن( سەبارەت بە
سە ح شوان
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
23:08
8:52 2011-1
ن( لە12-27 :
)سە ح شوان
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

975

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1408 :

سە ح عومەرر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815105216
64698
س
رۆماننووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆمانننووس

ژمارە1409 :

ەد
سە ح محەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0723162052
21869
شانی
ەﯾە بە ناونيش
دﯾوانی شيعری ب وکراوەی ھە
ی
ی لەداﯾک بووەە و دوو
لە ساا ی  1956دا لە سل مانی
ەرھەمەکانی لەتو ی
ی
2007ﯾشدا کﯚی بە
2
“سەررم پ تی لە س بەر” و گو ەکانی ژ ر رەەشەبا” و لە سا ی
شيعرەکانی کراون
ی
لە
ەوە ،ژمارەﯾەککی بەرچاو ە
ەن وەزارەتی رۆشنبيرﯾيەووە ب وکراوەتە
ﯾەک ببەرگدا لە الﯾە
بە گﯚررانی.
ستی
چەندﯾن ت کس
تيپی شانﯚی شار لە سا ی  1991و چ
ەزر نەرانی تي
ەک کە لە دامە
سە ح محەمەد ﯾە
ی.
شانﯚﯾﯾيشی وەرگ اوەتە سەر ززمانی کوردی
ی کﯚچی دواﯾی
رۆژی  2009 /26/4لە سل مانی
ﯾی کرد و لە گگردی سەﯾوان ن ژرا.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

976

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1410 :

سە ح نيساری
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121415345
55661
زاﯾينی لە گوندی " قالو ی
ی
1965ی
نوووسەر و وەرگ ی بواری ئئەدەبی مندا ن ،سا ی 5
ەداﯾک بووە ،خ
لە رۆژھە تی کوردستان لە
رەەسوول ئاغا"" سەر بە شااری بﯚکان ە
خو ندنی
خوليای لە
سەرەتاﯾی و نناوەندﯾی لە شاری بﯚکان تەواوکردوە .ھەر لەمندا يييەوە حەزوخ
س
سا ی 1980دا بووە بە خو نەر و ئەوﯾندار کی
ی کردوە .لە س
سينی کوردی
ەدەب و نووس
ئە
کە بەناوی
ەمی خﯚی کە کﯚچيرۆک ە
ەری کوردی .ﯾەکەم بەرھە
ەدەب و ھونە
ئە
ی
بەچاپ گەﯾاندوە،
پ
"تروسکەﯾەک لە تارﯾکی ددا" لە  1991لە تاران
بەرھەمەکانی خﯚی
گﯚﭬارەکانی سيروان و ئاوﯾەر و
ی
نە و ھەروەھا لە
ەھاباد و ئاو ە
ی سروە و مە
ە گﯚﭬارەکانی
لە
سەردەم بﯚ
ن ،کاروان و س
داھاتوو لە رۆژژھە تی کورددستان و گﯚﭬﭬارەکانی رامان
لە گﯚﭬارەکانی
ەرھەمەکانی بﯚ مندا ن ە
گگەورەسا ن و ھەروەھا بە
ی" ھەنگ ،پەپوولە،
ستان دا ب و بووونەتەوە .ژمارەﯾەک
شوری کوردس
جگەرگﯚشەکان و دنيای منندا ن "لەباش
ج
ەنسورﯾاقووتی " کراوەتە ففارسی و
ی
ماشانيی" مە
ی لەالﯾەن نوووسەری کرم
ە چيرۆکەکانی
لە
ی ئ راندا ب و بوونەتەوە.
ە گﯚﭬارەکانی
لە
لە:
ەی کە ئيستتا ئامادەی چااپن برﯾتين ە
ەم بەرھەمانە
ئە
موکرﯾانی لە
ی
1-کﯚمە ە چييرۆک کی بيانييی "مادماز ل کەتی" کە لە الﯾەن دەزگگایچاپ دان.
ھەول ر لەژ ر چ
ھ
موکرﯾانی لەژ ر چاپ داﯾە.
ی
" 2-بنەما ەی پاسکﯚئاڵ" للە الﯾەن دەزگگای
الی دەزگای موککرﯾانی ،لەژ ر چاپە.
چيرۆک( ،ی
3-س کت ب بﯚ مندا ن)چشنی ژﯾان" ببەرھەمی نوووسەر ،لە دەزگای ئاراس لەژ ر
4کﯚمە ە چيررۆکی "لەچەش
4چاپداﯾە.
چ
رچاپ داﯾە.
پ
لە دەزگای ئاراس لەژ
5ـ کﯚمە ە چيررۆکی" باب ممردن" ،چيرۆککی بيانی ،ە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

977

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

وەرگ

شارەکان:

بﯚکان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1411 :

سە ح ھەرکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081117145206333
سا ی  -1963لەداﯾک بوون.سا ی  -1975چوون بﯚ پەنابەری لەگەڵ خ زان لەئ ران.سا ی  -1980چوونەر زی پارتی دﯾموکراتی کوردستان.سا ی  -1982چوونەر زی ﯾەک تی قوتابيان و الوانی دﯾموکراتی کوردستان.سا ی  -1984تەواوکردنی خو ندنی دوواناوەندی لەئ ران.سا ی  -1993بەرپرسی لقی ئاوارەی ﯾەک تی الوان و قوتابيانی دﯾموکراتی کوردستان.سا ی  -1993سەرنووسەری گﯚﭬاری گزنگ.سا ی  -1998کارگ ی سکرتارﯾەتی ﯾەک تی الوانی دﯾموکراتی کوردستان.سا ی  -1999بەر وەبەری رادﯾﯚی پ شکەوتن ،لەھەول ری پاﯾتەخت.سا ی  -2003ئەندامی مەکتەبی ناوەندی دﯾراساتی پارتی دﯾموکراتی کوردستان.سا ی  -2005ئەندامی دەزگای گشتی ھە بژاردنی پارتی دﯾموکراتی کوردستان.سا ی  -2006سەرنووسەری گﯚﭬاری ھە بژاردن و ما پەڕی دەزگای گشتی ھە بژاردنی پارتیدﯾموکراتی کوردستان.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی خو ندکاران

978

ی کەس:
جﯚری

راگگەﯾاندکار

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1412 :

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
ەوت
مەعرﯾفی ھە سوکە
ی
ەری
شارەزای چارەەسەری دەرووونی بە لە بوواری چارەسە
ش
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
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

979

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ئئەنفال

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

کەرکوک

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1413 :

ەند
ور  -سام ە
سە حەددﯾن وەھابپوو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111114044
44285
سا ی  1960ی زاﯾينی لەممھاباد داﯾک بووە
س
ـ ھەتا ل ک جييابوونەوی حييزبی د موک اات لەو ر کخرراوەدا ت کﯚشانی ھەبوو
ئەندامه
ه
ن" دا
ـ ئ ستا لە"کومميتەی پ کھ ننەرەوەی حيززبی د موک اتتی کوردستان
198
ـ دەرچووی داننيشسەرای ھونەری تاراننەلەسا ی 80
سەر لەنوێ ووەرگرتﯚتەوە
ـ لە 1999لەمووئيرانای نﯚرو ژ دﯾپلﯚمی ددەبيرستانی س
وەک ﯾارﯾدەدەری مامﯚستا دەررسی "ميتﯚدی
ـ لەزانستگای ترۆندھاﯾم ی نﯚرو ژ ک
دە تەوه
زانستيی ل کﯚﯚ ينەوەی کﯚممە ناسی" ە
زانستی سياسيی لەو زانستگاﯾﯾەئامادەدەکا
ی
سی
ەوقی ليسانس
ئ ستا ت زی فە
خﯚشنووسی دا
شانﯚ ،موسيقاا ،نەققاشی ،کارﯾکاتﯚر و
ی
ھونەرﯾی لەش
ـ ت کﯚشانی ھ
ھەبووە
ھ
ـ لەنووسين ددا ماوەﯾەکی در ژەکار دەکاا ،بەرپرسی گﯚﭬارەکانی " الوان" ئﯚرگاانی
کﯚشەر" ئﯚرگانی
"
ەو "ت
گﯚﭬاری پ شمەرگە
ی
ماوەز"
ی د .ک .ئ 26" ،ی سەرم
ەک تی الوانی
ﯾە
 198بووه.
سا ەکانی 87
ەشکيالتيی حيزب ھەتا س
تە
کەدەگاتەنزﯾک بەحەفتا باببەت،
ک
ـ پتر لە 2ساڵ
ڵ لەما پەڕی ددﯾمانەدا بابەتی نووسيوە
چەند مانگەلەساﯾتی بﯚرۆژژھە ت در ژەەبەنووسين ددەدا.
چ
نەققاشيی ﯾەکەم
ی
لەکاری
ی
دارﯾی
شﯚڕش بەشد
ی سەرەتای ش
ـ لەسا ەکانی
سيﯚنی
ستانی ئ ران دا کردووەکەللەالﯾەن کميس
نەکانی کوردس
ککت بەکوردﯾيەککانی قوتابخانە
ەکان برﯾتی بووون لەخو ندننی کوردی ،ززانستی
ککﯚمە ﯾەتيی حيزبەوەچاپ کراون .کت بە
سەرەتاﯾی و خو ندنی کوردﯾی
ەزموونی و مماتماتيکی سا ی ﯾەکەم و دووھەمی س
ئە
رەھ ەی تﯚپ و کاتيﯚشا
ەی لەژ ر ھ
دەی ئەو کارەەفەرھەنگييانە
گگەورەسا ن .بەشی عومد
ەجەرەﯾان دا بوو.
سەختی بﯚمبااران دا کردوووەکەئەو دەم شەو و رۆژ لە
و شەراﯾتی س
سا ی  1980دا داناوه .
موک اتی لەس
ی حيزبی د م
ـ تەرحی ئاڕمی
980

لەنوردالند و ناوەندی
ند
ەی کلتوورﯾی ککورد
ـ دامەزراندن و بەرپرساﯾەتييی کﯚمە ی
 2004لەئەستتﯚ بووه.
 199را ھەتا 4
نﯚرو ژی لە97
گ لەو تی نﯚ
ککلتوورﯾی کوردد لەترو ندەالگ
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

ھونەرمەنند

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

مەھاباد

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ران  -حدکا
موکراتی کوردستانی ئ ن
حزبی د م

پپارت:

ژمارە1414 :

سە حەدﯾن ئئاشتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6112232406
69158
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە1415 :

981

سە حەدﯾن بباﯾەزﯾدی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0308011934
41578
ژەری لەڕادﯾﯚ و للەسا ی
ی
ەداﯾکبوم ،خەباتی رۆژنامەوانيم بەب
سا ی  1982لەمەھاباد لە
س
 200تياﯾدا بەرردەوام بوم ،و لەم گﯚﭬار و رۆژنامە و
ست پ کردوە و تا سا ی 03
 1999دا دەس
9
م کردوه .گﯚﭬارری دەنگ گگەرﯾال )ئەدﯾتﯚﯚر ،2001 ،چياا(،
ساﯾتانەدا بەڕەەسمی کارم
س
ەران ،2004 - 2003 ،چيا(( ،گﯚﭬاری ئاووارە
ستەی نووسە
ھەفتەنامەی آلترناتيو )دەس
ھ
ەی ئاسﯚ )پەﯾﯾامن ر ،2005 ،سل مانی( ،گﯚﭬاری
)سەرنووسەر ،2004 ،ئا تا ش( ،رۆژنامە
ئييستاتيکا )دەەستەی نووس
سەران ،2006 ،سل مانی( ،رۆژنامەی ککوردستان راپﯚﯚرت
)دەستەی کارگ ،
ی
سانس
س
سل مانی( و ھەروەھا ساﯾتی ر ن
 ،2007 - 20س
)پەﯾامن ر006 ،
 ،(2009- 2006جگە لەھاووکاری لەگەڵ رۆژنامەو گﯚﭬﭬارەکانی تر.
6
گ
سەرچاوە :ما پەڕی دﯾالﯚگ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

مەھاباد

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1416 :

خەدﯾو
سە حەدﯾن خ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112115370
09443
داروسازی وەرگرتووه
ی
دوکتﯚرای
ی
ەور ز
ن رادﯾولﯚژی و لەزانکﯚی تە
ەزانکﯚی تاران
لە
کەبەﯾەکەم گﯚﭬاری سيااسيی
م
دانا
سا ی  1379لەشاری تەورر ز گﯚﭬاری "ڕڕوانگه"ی ا
س
ککوردی دوای ئئينقالب دەژمم ردرێ
سا ی  1383دەوری با ی گ ا لەب وبووونەوەی حەووتوونامەی "پييام کردستان" .خﯚی
س
سی ".
ەکەدا نەنووس
لەناسنامەی حەوتوونامە
ی
خﯚم
دە " :لەبەر ھ ند ک ھﯚککار ناوی م
نوووسينەکانی
ی دەکەونەچوارچ وەی رەخننەسياسی و لەبواری بزوووتنەوەی خو ندکارﯾی
سينی ھەﯾەو داھ نەری الپپەڕەی
يکی کوردی ززۆرترﯾن نووس
ککوردی و بزووتتنەوەی ئەتنيک
خو نەری بووه
"م ژووی زارەککی" لە"پيام کردستان"ـەککەزۆرترﯾن و
982

ئ ستا بەرپرسی داروخانەی ھيالل ئەحمەری شاری مەھاباده
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1417 :

سە حەدﯾن عوسمان قادر حمەئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171204
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1418 :

سە حەدﯾن عەباسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120909073663173

983

شاری بﯚکان لە داﯾک
زاﯾينی(لە گوندی قاجرری سەر بە ش
ە
195
ەسالی 1337ھەتاوی)59
لە
سالی
سراوە و ناسنااوی شيعری لوتفی بو .س
شاعير کی ناس
ال سەليم شا
بوو .باوکی مەال
شاری مەھاباد.
ی
خﯚشی مەھااباد و لە 1345ھاتنە
 1339ھاتنە د ی حاجی خ
9
مانی
ی کشتوکالی زانستگای وررم  5 .جلد کت بی بە زما
چوتە رشتەی
سالی 1355چ
س
ختاپوس صھييونيسم  -3ککردھا و
حقيقت توحيد -2اخ
ت
ەوە -1
فارسی چاپ و بالو کراوەتە
فا
آزاد شد؟  2کت ببيشی بالو
سرزمينشان  -4کردھا و -5 .....کردستان چگونە د
س
مار کە ھەردووکيان وەرگ رددراوەن.
خانەای وﯾران و وجدانی بيم
ەکراونەوە -1دوراھە  -2خا
نە
رەکانی
ی
کوردی و فارسی لە گﯚﭬا
ی
نەکانی
قالەی بە زمانە
سراوە و مەقا
نييزﯾک  120نوس
شاری
ی
گەرەکی مزگەوتی سوری
ی
ستا لە
الو بﯚتەوە.ئ س
سەراسەری و ناوچەی بال
س
شتوە.
مەھاباد دانيش
م
سەبارەت
سە حەدﯾن عباسی( س
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22
2:56:39 201
ە )سە حەدﯾن عباسی( لە11-12-8 :
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

بﯚکان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1419 :

مان
ن
نس
در حەسەن
عەبدولقاد
سە حەدﯾن ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71347
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

984

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

رەگەززی کەس :پيااوان

ژمارە1420 :

و تان
دی حوس نی  -سو
سەﯾﯾد ئەحمەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1020011432
22096
می خاکە
ناسراوبە "سو تان"رۆۆژی دوھە ی
ە
می(
مە دی حوسيينی )حيسام
سە ﯾد ئە حم
س
لبە ندی ژاوە رۆۆچاوی بە
سە ربە مە ە
گوندی "ھووﯾه"س
ی
چی"لە
ی"1352ی کوچ
ل وە ی سا ی
سە ﯾد عە
مە د کوری ە
سە ﯾد محە ە
حمە د کوری ە
ە
سە ﯾد ئە
ی ھە نا.س
دونيای رووناکی
ی ھووﯾە ﯾه.
دولرە حمانی
بد
کە ی خﯚی
زانستی ئيسالمی لە گوندە ە
ی
مە د پاش خو ندنی سە ررتاﯾی
سە ﯾد ئە حم
س
سنە و ماوە ی  17سا ن لە خزمە
و لە خزمە ت خزمە کانی خﯚﯾدا،ھا توە تە شاری س
می شە کيبا و مامﯚستاﯾاﯾﯾانی بە
شبوو مامﯚستااحاج مە ال عە بدولکە رﯾم
ی خوال خﯚش
تی
عە رە بی خو ندووە وئيجازە ی وە
ە عولوومی ئييسالمی و ع
نااو بانگی ئە و سە ردە مە
رگگرتووه.
سامە دﯾن س
 "128چوە تە خزمە تی ش خ محە مە د عە لی حيس
ە سا ی "80
لە
سە رۆکی
گگە ورە و عا رففی "تە رﯾقە ی نە قشبە ندی .ش خ ککە بروای بە د ی پاک و زانست و
نموونی لە کوردستتانی ئ ران و ع راقی
ی
شاد ور
گگە ورە ﯾی ئە و ھ ناوە بە ربرسی ئيرش
پ دە دا.
کی جوانی ش عری
دنيە وە خاوە نی زە وق ی
خوال خﯚشبوو ھە رلە سە رە تای خو ند
خ
سە ر
سە تی بە س
بوووە وزۆر ش ععر و بە رھە ممی بە ش وە ی کالسيک داناوە ودە س
زمان
ن
ھە ر س
سی دابووە ش عری بە ە
س زمانی ککوردی و عە ررە بی و فارس
خە کە ی
لە گە ڵ ش خ
ی شاعير "بوللحە سە ن"بوووە و چونکو و زۆرن وانی ە
داناووه؛نازناوی
ی قە لبی ئ جگار پتە وی لە گە ڵ دابوووه .
داخﯚش بووە و پ وە ندە کی
شە رﯾعە تی ئئيسالمی فە رھە
ئاﯾين عيرفان و ش
ن
ە تی بە
55ساڵ خزمە
شاع ر پاش 5
ش
ە تی لە سا ی"1335ی ھە تاوی" لە گوندە کە ی خﯚی بﯚ ھە ميشە
گی کومە ﯾە
نگ
ئوای ئە بە دی خﯚی.
شت و گە راﯾە وە بﯚ مە ی
دونيای فانی ببە ج ھ ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
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جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە1421 :

ە الو
دی حەمە
سەﯾﯾد ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5312234088
83040
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1422 :

سەﯾﯾد براﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
50815363218823
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

ن:
شارەکان

ە
کﯚﯾە

986

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1423 :

جادی
حەميد حييرەت سەج
سەﯾﯾد عەبدولح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1272152267
75384
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1424 :

سەﯾﯾد عەتا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
61012112019118
سەر
نووس
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە1425 :

سا حی
سەﯾﯾد عەلی س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091522252
22071
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ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1426 :

سەﯾد قادر ھيداﯾەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031820532255625
نووسەر و رەخنەگرە؛ خاوەنی دەﯾان وتار و کورتە چيرۆک و کت ب ک بە ن وی "دەنگی نوختە"ﯾە ،ماوەی
چەند ساڵ بەڕ وەبەری ما پەڕی ئەدەبی روانە بوو .ئ ستا لە بﯚکان دەژی.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (...سەبارەت بە )سەﯾد قادر ھيداﯾەتی( لە-3-18 :
20:45:33 2011
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1427 :

سەﯾد محەمەد ئەمين قوڕەﯾشی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271019301441
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ستا دانيشتوووی ئەم شاررەﯾە.
ی بﯚکان ھاتﯚﯚتە دونيا و ئ س
سا ی  1330لە شارستانی
س
خاوەنی ب وانامەی دﯾپلﯚمای تەبيعی لە
ی
ست و تەنزنوووسە،
ی کارﯾکات رﯾس
ھونەرمەند کی
ھ
خاوەنی
بواری کارﯾکات ر .خ
ی
چاالکی ھونەری دەکات لە
ی
سا ە
سا ی  ،1348ماوەی  40س
س
فەرھەنگ و
گ
ب وانامەی موممتاز لە ئەنجوومەنی ھونەررەکانی ش وەەکاری وەزارەتتی
چاالکانە
ناوخﯚ و دەرەوەی و تی ئ ران چ
ﯚ
چەندﯾن پ شاننگادا لە
سالمی ،لە چ
ئييرشادی ئيس
ەدەستھ ناوە.
ن نازناوی و نناونيشانی بە
ەشداری کرددووە و چەندﯾن
بە
ناوخﯚﯾی و دەرەوەی ئ ران،
ی
سی کارﯾکات ررە و لە گەڵ چاپەمەنييەککانی
راھ نەری کالس
ھەروەھا ب ﭬﭬﯚکە
چاپەمەنييە پ تيراژەکانی ئ ران ،گﯚﭬارەکانی فارس و کوردزمان ،ھ
چ
ی ئ ران )دەو ەتی و نادەو ەتی( بە تاﯾببەت ئەو گﯚﭬاار و
خو ندکارﯾيەکانی زانکﯚکانی
خ
ەری
دکارﯾانەی کە بە زمانی کووردی دەرچووون ،ھاوکاری کردووە .نەفە
ب ﭬﯚکە خو ند
لە الﯾەن
بواری کارﯾکات ر ە
ی
ەتييەکانی کوردی و تی ئ رانە لە
دووەمی باشتترﯾن کەساﯾە
ردنەوەی فەرھەنگ و ئەدەبياتی کوردی
ی
ل ژنەی ناوبژﯾووانی فيستيﭭاا ی ناوەندی ب وک
ی ئەﯾوبی).
سە حەدﯾنی
)ئئينتشاراتی س
ەد ئەمين قوڕەﯾشی دامەززر نەری کارﯾک
سەﯾد محەمە
س
کات ری کوردﯾييە لە و تی ئ ران.
دوو کت بی کاررﯾکات ری بە نااونيشانی کا
ەشداری براککەی
رﯾکاتﯚرستانی  1و  2بە بە
ی
حەدﯾنی ئەﯾووبی لە
شاراتی سە ح
مەتی ئينتش
شی و بە ھيم
خﯚی سەﯾد ﯾااسين قوڕەﯾش
خ
لە الﯾەن
ی ﯾەزد چاپ کردووە .لە ک ب ک يەکی ککارﯾکات ر کە ە
شاراتی زانکﯚی
ورم و ئينتش
يەمی بەدەستھ ننا بە ش وەی ھاوبەش
ی
ەی س
بەڕ وەچوو ،پلە
گگﯚﭬاری کارﯾکات ر لە تاران بە
شووی ئەنجوومەنی
د ﯾاسين قوڕەەﯾشی .ھەرووەھا گرﯾمﯚر و ئەندامی پ ش
ە گەڵ سەﯾد
لە
ئازاد بووە.
ماکارانی د
مەنای سينەم
ی ھەﯾئەت ئوم
ن و ئەندامی
ماﯾشی بﯚکان
نم
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

کارﯾکات رووان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

بﯚکان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1428 :

سەﯾﯾد کاميل ئئيمامی  -ئاوات
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htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120911042
20590
 1903لە
1
سراو بە ئاوات سا ی
کاميل ئيمامی ناس
ل
شتمان پەروەر سەﯾد
شاعير و نيشت
ش
ەم
ل سەر بە شااری بﯚکان لەرۆژھە تی ککوردستان لەدداﯾک بووە .ئە
گگوندی زەنبيل
ەبدولکەرﯾمی زەنبيلە کە لە
ی
دولحەکيم کوڕڕی سەﯾد عە
ی سەﯾد عەبد
شاعيرە کوڕی
ش
ر بەڕانی تەرﯾققەتی نەقشببەندی و قادرری بوون.
کاميل لە الی زۆر
ل
ەشاعيرە لە ن و خو ندەوارر و فەق دا پەرروەردە بووە .سەﯾد
ئە
ندوﯾەتی و بﯚ ماوەﯾەککيش لە الی مامی
ی
ناوچەکەی خو
ی
ی
مامﯚستای ئاﯾﯾينی ناسراوی
م
ەر لەو
واتە حاجی باببەش خ وەزﯾرری کﯚماری ککوردستان لە مەھاباد خو نندوﯾەتی .ھە
ەسەر
سا ی  1946لە
چاالکی ھەبووە ،س
ی
ەروەر
ی نيشتمانپە
سەروبەندەدا وەک مرۆﭬ کی
س
بەندﯾخانەکانی بﯚکان
نی
گيراوە و بﯚ ماوەی دوو ساڵ لە
ە
ھە و ستی نييشتمانپەروەەرانەی
ھ
ەگەڵ
می شاعير لە
سەﯾد کاميل ئيمام
د
دەستبەسەر بوە.
ە
و سەقز و ورمم و مەھابادد
دۆستاﯾەتی نزﯾکی ھەبوووە وەک سووارە
ی
کاتە
ير و ھونەرمەنندی ئەو ە
زۆۆربەی شاعير
ھونەرمەندی
ی
لەگەڵ
ڵ
ھەر وەھا
ر
حەقيقی
ی ،عەباس ح
ھەژار موکرﯾانی
ئييلخانيزادە ،ھ
يەکی نزﯾکی ھەبووە.
عير پەﯾوەندﯾيە
نااسراوی کوردد حەسەن زﯾررەک وەک گﯚﯚرانيب ژ و شاع
دواﯾی کردوە و دﯾﯾوان کی
ی
 1989کﯚچی
1
رۆژی /7/27
ەم شاعيرە ننيشتمان پەرووەرە لە ی
ئە
ش بەج ماوە .
شيعری لە پاش
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

بﯚکان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1429 :

ی
سەﯾﯾد کەمال ئيبراھيمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1280920373
33061
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1430 :

وب
سەﯾﯾد ﯾەعقوو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81118162919379
شتی
ەی ماھيدەش
ەشەی ناوچە
ەگوندی قەمە
سا ی  1802لە
د ﯾەعقووب کووڕی سەﯾد ووەﯾسی لەس
سەﯾد
سەر
ەدەژﯾن ،کورددی ئەو
سەﯾدانی سامرەﯾی و لەقەمەشە
ی
شان لەداﯾک ببووه ،بەبنەما ەدەچنەوەس
کرماش
سەر ئاﯾينزای شيعەی دواززدەئيمامين و لەھﯚزی کەلھوڕن .
ی شاعير لەس
ناوچەﯾەو بنەما ەی
خو ند
ەو يداوەبب بەميرزا،
دنی لەسەر ر نووسی ئاﯾيينی کﯚن بووهه ،لەسەرەتاﯾﯾی ژﯾانيدا ھە
ەوتﯚتەکرند و
ەسەسەری کەکرماشان داوه ،ر ی کە
ەو سەردەمه ،،بﯚ ئەم مەبە
واتەخوو ندەواری ئە
ھەﯾه.
م و شيرازی ھ
ی تاران و قوم
ب ستووون ،گەشتی
خانی ئيمام قوولی ميرزا
ﯾەعقووب گەﯾﯾشتﯚتەدﯾوەخ
دەواری و شيععری سەﯾد ﯾە
دەنگوباسی خو ند
ەواندا بووه ،ببەھﯚی ئەو
ەتی لەگەڵ ئە
عيماددولدەولەی کووڕی دەو ەت شا ،ئاشناﯾە
ەلھوڕ وەک نووسەری )سک
ەن خانی فەررمان ەوای کە
حەمەد حەسە
شتﯚتەمامەمح
خانەوادەﯾەوەگەﯾش
کرت ری(
ژﯾانی لەو ما ەگەوورەﯾەماوەتەووه.
ی
خان لەسا ی  1831لەوێ دامەزراوه ،تا دواﯾی
دﯾوەخ
ناوبانگی دەرکردووه،
ی
شی
د ﯾەعقووب رۆۆشنبيری چاککی سەردەممی خﯚی بووهه ،بەخەتخﯚش
سەﯾد
ھاوتای کەم بووه ،شارەزاﯾی زۆۆری بووەلەئاووازی
ی
ەنبوور
ستی مﯚسيققا و بەکارھ نانی ئام ری تە
لەزانس
کاری پ خﯚش بووه ،لەسواررچاکيدا
ھﯚره ،گەشتوگگوزار و سەﯾرران و راووشک
ەتی ترپەی ھ
مەکان بەتاﯾبە
مەقام
ئاشناﯾەتی لەگەڵ
ی
سراو بووه ،دەەنگ ھەﯾەگﯚﯾﯾا
ەوو تانی لوڕڕ و کەلھوڕ و بەختياری ناس
ناوی ددەرکردووه ،لە
سەردەمانەی کەسەری لەکرند داوه.
ی
ﯾارسانان "ئەھلی حەق" پەﯾدا کردووه ،لەو
ن ،لەشيعرﯾدا شو نەواری ئەم ئاﯾينەبەررچاو
ێ لەسەر ئەو باوەڕەن چوووب تەسەر ئاﯾﯾينی ﯾارسان
ھەندێ
عيشق و راک شانی سﯚففيزم
دێ جار کەتوووشی باری ع
ەعقووب ھەند
ناوکەووێ ،وا دەگ ننەوەسەﯾد ﯾە
ەوەغارغار ن و جليتبازی ددەکرد و ھﯚرەەی دەچ ی.
دەبوو بەسەر و غە
ەر
"سەی ﯾاقﯚ"ی بەکارھ ناوه ،لەبە
ی
ب "سەﯾيد"ەە ،ھەندێ جارﯾش
سەﯾد ﯾەعقووب
ی شيعری س
نازناوی
شتی
سەﯾد ﯾەعقوووبی ماھيدەش
لەناو خە کی بەس
و
سراوه،
ی ﯾاقﯚ"ش ناس
ەژﯾانی شاعييرﯾدا بە"سەی
ئەوەلە
گی دەرکردووه.
ناوبانگ
قەمەشەو لەوێ ن ژراوه.
و
براوەتەوەئاواﯾی
ی
ير لەسا ی  1881کﯚچی ددواﯾيکردووەو تەرمەکەی ب
شاعير
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

شارەەکان:

ککرماشان

ک .لوڕی
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1431 :

سەﯾﯾدی ھەوررامی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121514124
43740
مودە.
سەﯾيد مەحم
کوڕی حاجی س
نااوی محەمەدد س مانە ،کو
چەی ھەوراماان لە )خانەگگا( لە
سا ی 1778ی زاﯾينی لە ﯾەک ک لە گوندەکانی ناوچ
س
ناوچەی ھەورامان خو ندوﯾەتی و بﯚ
ی
الکانی
ی زوربەی مەال
داﯾک بووە .بە مندا ی الی
ناوچەکانی کوردستان گەڕاوە.
ی
ەی
خو ندن زوربە
ەواو کردنی خ
تە
سەﯾد(ی عەررەبييەوە ھاتوووە.
شاعيرە بەھرەەمەندە لە )س
ناازناوی ئەم ش
مەالﯾەتی
ئەوﯾش ئيجازەی م
ش
ماوەتەوە و ھەر
ە
ەاللی خورما ی
ماوەﯾەکی زۆرر الی مەال جە
م
پ بەخشيوە.
کاری جوتيارﯾيەوە ژﯾانی
خﯚی و بە دەرس وتنەوە و ئيش و ی
ەوە ناوچەی خ
دواتر گەڕاوەتە
ەسەر بردووەە .
بە
ەتواناﯾە .
ئەم مامﯚستا بە
ی کوردستانەووە بﯚ دەرس خو ندن رووﯾان کردۆتە م
ە زۆر ناوچەی
لە
عوسمانی ســـەراجەدﯾنی بوو ،کە
سەﯾيدی ھەوررامی ش خ ع
ەک ک لە قوتاابييەکانی س
ﯾە
ەی.
ی ھەورامی ببوو بە خەليفە
دواتر سەﯾيدی
ەھەردوو
ەوەداﯾە کە بە
ناوداری کوردە و گرننگييەکەی لە
ی
سەﯾيدی ھەوورامی شاعيرر کی
س
شيعری وتووە.
ەورامی کﯚن )ئاﭬ ستا( ش
ش وەی ھەورامی )ھەوراممی نوێ و ھە
سروشتی کوردستان و د داری ئەککەن .لە
ی
جوانی
ی
ەشی زۆری شيعرەکانی باسی
بە
شيعری
کی با ی ھەبوووە و بەھەردوو زمانەکە ش
شدا دەست ی
ی و عەرەبيش
مانی فارسی
زم
وتووە.
گوندی )رەزاوە(ی ناوچەی
ی
چی دواﯾی کررد و لە
ەم شاعيرە گگەورەﯾە سا ی  1846کﯚچ
ئە
خاک سپ ردراا.
ھەورامان بە خ
ھ
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە1432 :

سەﯾﯾران سە ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091141085
57583
مندا ن
ی ر کخراوی ئەست رەی م
بەرپرسی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

چاالککی مندا ن

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە1433 :

ن
دول ەحمان
سەﯾﯾران عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1051031248
86829
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1434 :

ق
سەﯾﯾران فاروق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5161239295
58009
کﯚمە ﯾەتی
نووسەر و تو ژەری کﯚ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1435 :

ەﯾنی
سەﯾﯾيد ئيسمااعيل حسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1201647137
75020
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1436 :

شاپەرتەوی ھەکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215115010678
ناوی حەمە سەعيد پاشای کوڕی ئەحمەد بەگە و بە شا پەرتەو ناوبانگی دەرکردووە .لە دەوروبەری
دەرﯾاچەی ورم دا ھاتﯚتە دنياوە .سەبارەت بە م ژووی لەداﯾک بوون و بەسەر ھاتی ژﯾانی ئەم شاعيرە
گەورەﯾەی کورد بيروڕای جﯚراوجﯚر ھەﯾە ،بە م زوربەﯾان لەوەدا ﯾەک ئەگرنەوە کە شا پەرتەو کﯚتاﯾی
سەدەی ھەژدە لەداﯾک بووەو لەناوەڕاستی سەدەی نﯚزدەدا کﯚچی دواﯾی کردووە .شا پەرتەو زوربەی
ژﯾانی لەناوچەی ھەکاری بەسەر بردووەو پاشان چﯚتە ئەستەمبوڵ و لەدەزگا دەو ەتييەکانی
عوسمانيدا کاری جﯚراو جﯚری پ سپ ردراوە .دواتر رەوانەی ميسر کراوە و لە پاش ماوەﯾەک
گەڕاوەتەوە ئەستەمبوڵ و سا ی  1830پﯚستی وەزارەتی ناوخﯚی پ سپ ردراوە ،بە م ھ ندەی
نەبردووە کە سو تانی عوسمانی فەرمانی دوورخستنەوەی دەرئەکات بﯚ ئەلبانيا و لەر گای شاری
)ئادرنە( بەدەرمانخوارد کراوی کﯚچی دواﯾی کردووە .شا پەرتەو کە بەش وەی کرمانجی شيعری
نووسيوە ،ﯾەک کە لە شاعيرە ناودارەکانی کورد .ئەم شاعيرە بەسەليقەﯾە کەسا ی  1832دﯾوانەکەی
لەميسر چاپ کراوە ،باﯾەخ کی زۆری بەشيعری د داری و شيعری ئاﯾينی داوەو سروشتی جوانی
کوردستان لەزوربەی شيعرەکانيدا رەنگيان داوەتەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان
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ژمارە1437 :

کرەم
خەوان ئەک
شاخ
dipedia.org//?q=201112
2050910016
63109
http:///www.kurd
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1438 :

خەوان براﯾﯾم عەبدو
شاخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1281118303
33066
مين بابەتی ککە کورتە
ەول ر لە داﯾکببووە و سا ی  2002ﯾەکەم
سا ی  1981لە شاری ھە
س
دواتر بەردەوام بوووە لە ب وکرددنەوەی
ر
چيرۆک ک بووەە لە گﯚﭬاری ککاروان ب وکرددۆتەوەو
چ
ەو چيرۆکە ب وکراوانەی ننووسەرن
چيرۆکەکانی للە ھەمان گﯚﯚﭬاردا کە ئەماانە ھەندێ لە
چ
جەنگ ،چ ژی
ھوت لەکان ،س بەرەکانی ج
ەتەق ی ن و ھ
شەو ک ،دەمە
" تراژﯾدﯾای ش
مردنی
ی
تراژﯾدﯾای ئەنگوستيللەﯾەک،
ی
بەکان دەسوووت ن،
خرۆشان ،کت بە
نييوەڕۆﯾەک ،خ
ەروەھا لە گﯚﭬاری
ەک دﯾارە" ھە
ەﯾەوە تارماﯾيە
ی پەنجەرەکە
مﯚمەکان ،جەنگ ،لەو دﯾوی
م
ێ و نەوشەفە
نوووسەری نوێ
ەق و زۆر گﯚﭬﭬاری دﯾکەش چيرۆکی ب وکردۆتەوەو پااشان
راپﯚرتی
ی
دەستی کردووە بە نووسيننی وتاری رۆژژنامەوانی و ددﯾمانەی ئەدەەبی و
کوردﯾيەکانداو پاشان بﯚتە بەڕ وەبەری ننووسين
و
سی لە رۆژناامەو گﯚﭬارە ک
شيکاری سياس
ش
شت کە گﯚﭬاار کی رۆشنببيری گشتی بووەو بەش ووەﯾەکی
ە گﯚﭬاری دەش
لە
دەدات و پ ی
ت
بواری رەخنەﯾی و فيکری عەللمانی
ی
گگشتی لە نوووسينەکانيدا بباﯾەخ بە
ستان کە بتوان ت
می حکوم انيييە بﯚ کوردس
واﯾە کە عەلماانييەت باشتررﯾن سيستەم
مرۆڤ بگير ت بە ب
ڤ
خﯚﯾەوە بگر ت و ر زی
ەو ئاﯾينە جيا وازەکان لە خ
ەواوی پ کھاتە
تە
سين.
ھەﯾە لە نووس
ستاکەش دانييشتووی شارری ھەول رەو بەردەوامی ھ
جياوازی و ئ س
ج
شاخەوان براﯾم عەبدو (
دﯾا لەالﯾەن )ش
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
12:52:12 2011
سەبارەت بە ))شاخەوان برراﯾم عەبدو ( لە1-9-22 :
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1439 :

دﯾق
خەوان سد
شاخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202226183
32897
ش وەکار و رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ش وەەکار

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1440 :

فيع اللە کررم
دﯾق شەف
خەوان سد
شاخ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71309
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1441 :

ﯚڕش
خەوان شﯚ
شاخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030114302
22145
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1442 :

مان
مەر سل م
خەوان عوم
شاخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6281154368
89778
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1443 :

شاخەوان عەبدو

حمە سا ح غەفور

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371266
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1444 :

شاخەوان عەلی حەمەد مامﯚکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122713563687049
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

999

ژمارە1445 :

س
ەق ئەلياس
خەوان فاﯾە
شاخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4231217567
75937
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيياوان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ژمارە1446 :

ول
دان عەبدو
شاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3280944422
21535
ەرۆک قبوڵ ننيە" و ئەندامی ئەنجومەنی کاتی
ی "تﯚم بە سە
سەرپەرشتيارری کەمپەﯾنی
س
ی.
سەرای ئازادی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

1000

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1447 :

حەسەن
مان مەال ح
لود  -شادم
سەن مەولو
دمان حەس
شاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0621095920
04466
مەی دبلﯚمە لە ژم رﯾاری،
بروانام
ە سا ی 969
لە
 19لە ھەول ر لەداﯾکبووە ،خاوەن ِ
مەنووسی ،زﯾﯾاتر لە  25سااڵ دەب ت دەننووس ت،
ەﯾە لە رۆژنام
ھەروەھا بەکالﯚرﯾﯚسی ھە
ھ
مەکان وتار دەەنووس ت.
ی ئازادەو بﯚ ززۆربەی رۆژنام
ئ ستەش رۆژننامەنووس کی
سەرچاوە :ما پەڕی زاری ککرمانجی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1448 :

ەد
دی ئەحمە
شاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1252120087
73923
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

1001

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1449 :

شارا تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6251423227
78267
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1450 :

شازاد ئەنوەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2060832363
33137
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

1002

ژمارە1451 :

ی
شازاد رانيەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8271055135
58590
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

شارەەکان:

راانيە

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1452 :

ش
شازﯾن ھ رش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01101407513192
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

1003

ژمارە1453 :

شەمی
سوار ھەرش
شاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5032049567
76058
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ژمارە1454 :

ھﯚ
شاھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0201095544
43357
1882ز(
ەال ئەوڕەحمانە ،سا ی )2
قادر کوڕی مە
ن قازی کوڕی مەال عەبدولق
مەال حەسەن
م
عەرەبی،
عييەکانو زماننی فارسيو ع
ی خوبَندنی ززانستە شەرع
ﯾک بووە ،دوای
ە بيارە لە داﯾک
لە
کوردﯾو فارسيو عەرەبی ھەﯾە،
و
چەند سا ک دەب تە قازی ،،شيعری بە زمانی
چ
 (197کﯚچی دواﯾی
حوزەﯾرانی 71
ککەس کی زﯾرەەکو بليمەتو ققسەخﯚش بوووە ،لە ) 23ح
ککردووە.
چاپی
لە باشووری ککوردستان ،چ
درﯾس سيوەﯾﯾلی :رەوتی ئئيسالميی ە
سەرچاوە :ئيد
س
دووەم2009 ،
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

1004

ژمارە1455 :

ھﯚ تﯚفيق
شاھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0317170603
33987
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1456 :

ھﯚ حوس ننی
شاھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9181101442
27477
شاری مەھاباد،
حەوتەمی خەرمانای  ١٣٥٢لە ش
ی
شاھﯚ حوس ننی لە داﯾک ببوی
ش
ليسانسی
ی
١٣
ھاباد تەواو کردد.سا ی ٣٧٩
قوتابخانەی تا وەرگرتنی دﯾﯾپ ﯚم لە مەھ
قو
ئەدەبی
ی
مەنی
 ١٣٨٣کە ئەنجووم
١
سی وەرگرت  ،لە سا ی  ١٣٧٩تا
ەدەبی فارس
ئە
ماوەندی
ھاباد بوو .سا ی  ١٣٨٠زەم
ەنجوومەنی ئەدەبی مەھ
مەھاباد داخرا بەرپرسی ئە
م
 ١٣٨بوو
ش دا وەک مامﯚستای قوتتابخانە دامەزررا  ،سا ی ٨٩
ھەمان سا يش
ککردووە و لە ھ
ونەتەوەﯾی ئيمام
لە انکﯚی ن ە
زانستی سياسی ە
ی
ی کارناسی با ی
ە خو ندکاری
بە
شاھﯚ
ەوای بکات ،ش
ەی توانی تە
ھﯚی گيران نە
شاری قەزو ن ،بە م بە ھ
خومەﯾنی لە ش
خ
رۆژھە ت  ،رۆژی روون ،مەھابباد بە
ک رۆژنامەوان لەگەڵ ب ووەکانی ،ھە
حوس نی وەک
ح
نووسينی وتار ھاوکاری کرددووە
عدی( سەبارەەت بە
سەباح سەع
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
5:02:47 2012-10
)شاھﯚ حوس نی( لە0-5 :
ەردانی ئەم لينکانە بکەن:
حوس نی سە
ھەم و بابەتەککانی شاھﯚ ح
بﯚﯚ دﯾتنی بەرھ
h ttp://hezer..blogfa.com/
http:///friendfeed.com/shaho2
2
http:://shearsara
a.blogfa.com
m
htttp://shahoh osseini.livejjournal.com/
سەباح( سەببارەت بە )شااھﯚ
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
1:19:51 2
حوس نی( لە2012-10-7 ::
ح
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت

1005

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

مەھاباد

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1457 :

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
بوە لە کﯚل ژی ززانستە سياس
وانەب ژی فيکری سياسی ھاوچەرخ ە
سيەکان لە زاانکﯚی
)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
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

1006

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ژمارە1458 :

ھﯚ قادر خاانزادە
شاھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2171106138
82310
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1459 :

می
ھين کەرﯾم
شاھ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
9011715044
47998
ەمە گای
ە سوڕاوانی ببزووتنەوەی ئاازادﯾخوازی و پ ش ەوی کە
شنبيران و ھە
ەک ک لە رۆش
ﯾە
سەقز لە داﯾکبوووە و لە
شی رۆژھە تی کوردستاانە .شاھين لە شاری س
ککوردستان بەش
ەبووە.
ن ،زمانەوانی و کﯚمپيوتەرددا چاالکی و خوﯾندنی ھە
بوواری رۆشنبيرری ،وەرگيران
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

1007

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سەقز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1460 :

شاکار محەمەد فەتاح حمەامين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271209
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1461 :

شاکر مەال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010922411886750
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

1008

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1462 :

ەر امين قادر
شا و جەعفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71215
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری
ی کەس :رۆژناامەنووس

ژمارە1463 :

شا و حەبيبە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0827152527
74942
لەداﯾيک بووە.
يک
ھەشتاکانی سەدەی راببردوودا
ی
سەرە الوەکا نی کورد ،لە
ەک کە لە نووس
ﯾە
"کەس ک
س
سينەکانی ب و دەکاتەوە .ککﯚشيعر کی بە ناوی
سا کە نووس
ماوەی چەند س
م
سيشەوە وەرددەگ ت .نوووکە لە سل ماانی
ل رەوە ت پەڕی" لەز ر چاپ داﯾە .لە فارس
دەژﯾت.
سەرچاوە :وﯾک
س
کيپ دﯾا
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

1009

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1464 :

شا و عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2150934206
63315
دی و دوا
 19لە شاری ھەول ر لە داﯾک بووە،خو نندنی سەرەتتاﯾی و ناوەند
ە سا ی 965
لە
ھﯚنراوەی ب و
کردووە.لە سالی  1989بﯚ ﯾەکەم جار ھ
ەول ر تەواو کر
نااوەندی لە ھە
ھﯚنراوەی نووسيوە ،للە سا ی
ی
شق
شان وەک شااعير کی رۆماانسی و ئەش
ککردۆتەوە ،پاش
تی سو د دەژﯾﯾت و بەردەوام ھﯚنراوە دەەنووس ،
ی ھەندەران بوووە و لە و ی
 1996ئاوارەی
6
ەلبوومی
يان چەندﯾن ئە
لەگەل ھونەرمەند زەکەرﯾا توانيا
ل
ی  1999تاکو 2005
ە سا نەکانی
لە
کستی شا و بوو ببﯚ نموونە
ی
ەکان لە ھﯚنرراوەو ت
کەنەوە کە زۆۆربەی گﯚرانيە
گگﯚرانی ب و بک
م ،ساقی ،ووە زۆر
ھاتی،بەسەررھاتی د دارﯾم
ی ،داﯾە ،تﯚ ھ
وەک بگەر وە ،بﯚ پەشيمانی
گگﯚرانی تر،
کی گەورە
سەرکەوتن ی
ھﯚی ت کستەککانی شا و س
ە توانی بە ھ
ھونەرمەند زەکەرﯾا عبدا لە
ھ
کی تر،
ەدەست ب ن ت و گﯚرانی ککوردی بگەﯾەن تە ئاست ی
ە بواری گﯚراننی کوردی بە
لە
ھﯚنراوەی ب و
شا و ھﯚنراوەەی بﯚ زۆر گﯚررانی ب ژی تر نووسيوە وە بە سەدان ھ
ش
پەڕی تاﯾبەتی خﯚﯚﯾدا،
ی
ککردۆتەوە لە مما پەڕەکاندا ووە لە ما
شا وە
ی تاﯾبەت بە ش
ەوەی خوارەووەش ما پەڕی
ئە
h
http://www.shallaw.com
m
س بووکدا
شا و لە فەﯾس
ش
facebook.co
http://www.
h
om/shallaw1
1
دﯾا لەالﯾەن ) س( سەبارەەت بە )شا و عەلی(
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
2 2:21:25 201
ە11-12-16 :
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە1465 :

1010

ەد
شا و محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1040927487
73587
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1466 :

شل ر باپيری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0901134833
39298
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
بواری
ی
سی لە
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
ياﯾسە لە
ە
سی س
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
سەبارەت بە )ژﯾان و ککارنامەی خﯚی( بﯚ
ت
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )شل ر باپيری(
س
2011-12-26
ککوردﯾپ دﯾا لە 6
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت

1011

رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1467 :

شنﯚ رمزی ئيبراھيم حەمەد حوسز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471307
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1468 :

شنﯚ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011815281174920

1012

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

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1469 :

ﯚ محەمەد زاخﯚﯾی
شنﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1181210417
74910
دەستی
ی
ەنی  12سا ييەوە
کبووە ،لەتەمە
سا ی  1980لەشاری سلل مانی لەداﯾک
س
بەشدارﯾی کردووە ،وەک شانﯚ
ی
شيعر کردووە و لەچەند بواار کی ھونەری
ەنووسينی ش
بە
ناوی “ج ژوان” بەچاپ گەﯾااندووە.
کی شيعری بەنا
 201کت ب ی
و ش وەکاری ،لە سا ی 10
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

ژمارە1470 :

شوارێ
ﯚ ﯾەحيا ش
شنﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271127368
87599
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1471 :

ی
ە پ نجو نی
شنە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1225100000
03034
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1472 :

شوان ئەحمەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0507092139
94207
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ەی نووسەراننی پ شووی گﯚﭬاری سەرردەم بوو.
دامی دەستە
نوووسەر و ئەند
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1473 :

شوان حەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0405232245
54107
کوردستان .دﯾوانی شيععری :بەر
.
باشوری
ی
مانی
شاعيرو رۆژناممەنوس .لە داﯾکبوی سل م
ش
ەی
 2006چاپخانە
 .1996راکردن لە د نياﯾی6.
ی دوا قومی چاوەڕوانی 6
ە خواردنەوەی
لە
ەک ک لەو
 .1996 199ﯾە
ی شەبەنگ لە باشوری ککوردستان 93
سەری گﯚﭬاری
رەەنج .سەرنوس
سا ی  2000ھاوکارو
رۆژنامەی ھاو تی س
ی
دنی
ەی لە سەرەەتای دامەزراند
رۆۆژنامەنوسانە
ەزراندنی رۆژننامەی ئاو نە ھاوکاربووه ،تا ئەم ۆش نووﯾنەری
شتيوان بووە .لەگەڵ دامە
پش
التی نەروﯾج ددەژی .بە زماننی
رۆۆژنامەی ئاو ننەﯾە لە ئەورووپا .لە سا ی  1999لە وال
ەو گﯚﭬارەکان دەنوس ت.
جی بﯚ رۆژنامە
ککوردﯾو نەروﯾجی
 (hamaسەباارەت بە )شووان
دﯾا لەالﯾەن )a
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
1:44:3
31 2011-3-2
حەمە( لە25 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس
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جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە1474 :

شوان داودی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0831132900
09282
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1475 :

شوان رابەر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0314221207
73901
نووسەر و ئيسالمی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سی
سالمی سياس
ئيسال

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

1016

ژمارە1476 :

شوان سدﯾق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5161514435
58017
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1477 :

شوان عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091817422
22096
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1478 :

ەد
شوان محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10513264510575
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نە
ەنامەی ئاو ە
سەری ھەفتە
سەرنووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1479 :

فا عيسا
شوان مستەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2252022598
82377
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1480 :

شوان کﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32910191218149
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

ن:
شارەکان

ە
کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1481 :

کری فەز ی
شوک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0903103844
49332
ەوان
ھﯚزانە
ی ھﯚنراوەی بەناوبانگی:
خاوەنی
ی
ئيش کە ئەم ۆ لە ھەورازە بەرەەول ژی نەکەی
ەکەی
ێ ھەر بە دووعا و نو ژی نە
بيرووردﯾشتی دەوێ
شيعرە بﯚ ش خ مەحمود وتتراوە.
ئەم ش
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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ژمارە1482 :

شوکری فەز ی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215122254702
شوکری فەز ی کوڕی مەحمود ئاغای کوڕی ئەحمەد ئاغاﯾە کە لەسل مانی ژﯾاوە ،بەرەچە ەک خە کی
شاری سنەﯾە .سا ی  1882لە گەڕەکی )فەزڵ( لەشاری بەغدا لەداﯾک کی عەرەب لەداﯾک بووە ،لە
تەمەنی مندا يدا سەﯾد سا حی خا ی کەکارمەند کی گەورەی دەو ەتی عوسمانی بوو ھ ناو تييە
سل مانی و لەوێ خراوەتە بەر خو ندن .شوکری فەز ی نزﯾکەی 30ساڵ لەسل مانی ماوەتەوەو
ئاشناﯾەتييەکی زۆری لەگەڵ شاعيران و روناکبيرانی ئەو سەردەمەدا پەﯾدا کردووە .لە قﯚناغی
خو ندندا ھاوپﯚلی ش خ مەحمودی حەفيد بووە .سا ی  1922بەفەرمانی بەڕ وەبەری گشتی
مەعارﯾف ،شوکری فەز ی لەگەڵ تﯚفيق وەھبی و دوو کەسی تردا ئەرکی تەرجەمە کردنی کت بی
قوتابخانەکانيان پ سپ ردراوە کە لە عەرەبييەوە بيکەن بەکوردی .لە ژﯾانی فەرمانبەرﯾدا گەل پﯚستی
پ سپ ردراوە .شوکری فەز ی بە کوردی و تورکی و عەرەبی و فارسی شيعری نووسيوە .لەرۆژنامەو
گﯚﭬارە عەرەبييەکاندا بەردەوام وتار و نووسينی ب وکردۆتەوە ،لە رۆژنامەی )ت گەﯾشتنی راستی(دا کە
م جەرسﯚن لە بەغدا دەری کردووە ،شوکری فەز ی رۆ کی گەورەی بينيوە .ئەم شاعيرە گەورەﯾە بە
ﯾەک ک لە روناکبيرە ھەرە بو ر و چاونەترسەکانی سەردەمی خﯚی دائەنرێ .باشترﯾن بە گەش شيعرە
بەناوبانگەکەﯾەتی کە سا ی  1923پ شکەشی ش خ مەحمودی کردووە ،شەڕە شيعرەکانيشی
لەگەڵ ش خ رەزای تا ەبانيدا کەل ن کی گەورەی پ کردۆتەوە .لە  1926 /6 /1دا لە بەغدا کﯚچی دواﯾی
کرد.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1483 :

شوکرﯾە تەﯾمور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070115402071621
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سەر
نووس
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :خانمان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە1484 :

سوڵ
کرﯾە رەسو
شوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11210562810693
ت
نووسەر و فﯚلکلﯚرﯾست
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

ەمانتار
پەڕ ە

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1485 :

ەفا
کور مستە
شوک
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111814594
47343
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زمانزانی ل ھاتووی کوورد مامﯚستا شکوور
ی
نوووسەری خاممەڕەنگين و ووەرگ ی بەتوانا و
شەرﯾعەبووەو ماوەﯾەک ماامﯚستای
و
 (2003دەرچوووی کﯚليژی ش
دو )3-1926
مستەفا عەبد
م
ستان و شارەککانی
ەکانی کوردس
بخانەناوەندﯾی و ئامادەﯾيە
ی
ی بووەلەقوتاب
مانی عەرەبی
زم
لەکوردستان دوور خراوەتتەوەبﯚ
ن
جار
مياری زۆر ر
ە و ستی رام
ق ،لەسەر ھە
دﯾکەی عيراق
11ی ئاداری سا ی
کەوتنامەی م ژووﯾيەکەی 1
ق ،لەدوای ر ک
خواروو و ناوەڕڕاستی ئيراق
خ
ميری بەغدا ،گو ززراوەتەوەبﯚ
ی
ی شﯚڕشی کورد و
1970ی ن وان سەرکرداﯾەتی
0
ەرنامەکاری کرردووه.
کوردی و لەبەشی پ وگرام و بە
ی
ی گشتی خو ندنی
ەڕ وبەراﯾەتی
بە
داری
کورد لەبەغدا و ککراوەبەئەميند
د
کﯚڕی زانياری
ی
ەزراوەبﯚ
ەسا ی 1975ﯾشەوەدامە
لە
کاروباری ل ژنەکانی ککﯚڕ و گەل ک
ی
کی باشی بوووەبەبەڕ وبرددنی
گگشتی و رۆ ک
مانی
ەرتووکی بەنررخی لەزماناننی تورکی و ئازەری و عەرەبی وەرگ ااوەتەسەر زم
پە
چاپکراون.
ککوردی و بﯚ چا
زانيارﯾی
ی
ەکﯚڕی
سا ی 1979ددا کﯚڕی زانيارری کوردی بە
ی بەعس لەس
ککات ک کەميری
ﯚڕی زانياری ئ راق  -دەستتەی کورد" ماامﯚستا شکووور کرا
ئ راقەوەلکاند و ناوی نا "کﯚڕ
ژوو و و ژەی کورردی
خزمەتکردنی زمان و م و
ەشارەزا لەو کﯚڕەدا و بەرددەوام بوو لەخ
بە
خﯚی
جﯚرەکانی ی
رکەوتووەکانی لەزمانانی ددﯾکەوەبەم ج
ی
ەنووسين و ووەرگ انەسەر
بە
سا ی
شين کرا و لەس
19دا خانەنش
م گەﯾاند تاکو للەسا ی 996
ەجوانترﯾن ش وەبەئەنجام
بە
کوردستان و دوای
ن
ری کﯚڕی زانيارری
1997دا ھاتەککوردستانی و لەھەول ر کررا بەسکرت ی
7
مان و
1998دا دامەزراندنی و خزمەت کی زۆری زم
1
ەسا ی
دروستبوونی کﯚڕەکەش لە
شاری ھەول ر ببەنەخﯚشی ددڵ
2003.09.18دا ھەر لەشا
2
ە
ی کرد تاکو لە
م ژووی کوردی
شارەشدا ن ژررا.
ککﯚچی دواﯾی کرد و ھەر ش
بەھ ز و وەرگ کی ل ھاتووی کورد
مامﯚستا شکووور مستەفا ننووسەر کی پ نووس ھ
م
بەنرخی لەبواری وەەرگ ان و دانان
ی
جيرەﯾەک پەرتوووکی
بوووه ،لەژﯾانی و ژەﯾيدا زنجي
کەئەمانەبەش کيانن:
ش
پەرتوکخانەی کوردی کرد،
پ شکەش بەپە
شاممﯚ ...ھ ناوﯾەتيەسەر ش وەی کرماننجی
ی عەرەب ش
دم ...نووسينی
1-قە ی دمدزانياری کورد چاپکرراوه
ی
ەکﯚڕی
خواررو لەسا ی 1975دا لە
خ
قەناتی کوردۆ...
ی
کﯚکردنەوەی دکتﯚر
ی
کوردی...
.
ستی فﯚلکلﯚﯚری
2-کﯚمە ەت کسەسا ی 1976دا
کوردستانی ع راق و لە
ی
کوردی
ی
ھ ناوﯾەتەسەرر ر نووسی ئئەم ۆی
ی کوردی چا پکراوه
ەکﯚڕی زانياری
لە
3-سترانا زارگگوتنا کوردﯾەتاارﯾخی ...کﯚککردنەوەی ئوردﯾخانی جەلييل ...ھ ناوﯾەتەسەر1978دا
1
ەسا ی
ر نووسی ئەمم ۆی زمانی ککوردی لەکورردستانی ع رراق و ئ ران لە
چاپکراوه
چ
مال ...لەتورکيييەوەکردووﯾە
ی ﯾەشار کەم
ی ...نووسينی
4-کو ر ئﯚغلیەتيەکوردی و لەسا ی
 1979چاپکراوهه
9
ی
ە...
ی ش خ بەدرەددﯾن کوڕی قازی سيماونە
5-ئەفسانەینووسينی نازم حيکمەت...
ەتورکييەوەکرردووﯾەتيەکورددی و لە
1981دا چاپکراوه
1
لە
شار کەمال ...لەتورکييەوەەکردووﯾەتی ککوردی و لەس
6-تەنەکە ...ننووسينی ﯾەشسا ی
غدا چاپکراوه
1981دا لەبەغ
شار کەمال ...لەتورکييەوەککردوﯾەتيەکورددی و لەسا ی 1982
7-کارﯾتە ...نوووسينی ﯾەشەبەغدا چاپکرراوه
لە
مال ...لەتورکيييەوە کردووﯾە
نووسينی ﯾەشار کەم
ی
ێ...
ی چيای ئاکرێ
8-ئەفسانەیەتيە
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 198دا چاپکرااوه
ککوردی و لە86
ن و ئاسمان مس ...نووس
9-زەوی ئاسنسينی ﯾەشار کەمال...
ەتورکييەوەکرردووﯾەتيەکورددی و لەسا ی 1989دا لەبەغدا چاپکراوه
لە
جگەلەم پەرتوووکەبەنرخانە ﯾشی چەند پەرتووک کی دﯾکەی وەرگ اوەتەسەر ززمانی
ج
نه:
عەرەبی لەوانه
ع
ستا جەميل رۆۆژبەﯾانيدا
لەگەڵ مامﯚس
1-مذکرات ماممون بيک بن بيکەبيک ...للەتورکييەوە لەککردووﯾەتيەعە
چاپکراوه
ه
19دا
ەرەبی و لە98
لەگەڵ محەمەدی مەال
ڵ
ەگ....
2-تارﯾخ االماررەالبابانيە ...ننووسينی حووسين نازم بەکراوه
ی و لەسا ی  2001دا چاپک
ککەرﯾم کردووﯾاانەتەعەرەبی
عەلی شانﯚف
نووسينی حوسين ع
ی
عەبدو گﯚران...
شاعر الکردی ع
3-شيعر الشاف...
سا ی 1975دا لەبەغدا چاپکراوه
ەرەبی و لەس
ەئازەرﯾيەوە ککردووﯾەتيە عە
لە
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

ئەدﯾب

ژمارە1486 :

ک و
شوک

ی باابان

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0327105926
64063
ماشان ،سنه ،تاران
دﯾن ساڵ لەڕاادﯾﯚکانی کرم
سا ی  ١٩٢٣لەسنە لەداﯾﯾکبووەو چەند
س
سەر کاری کردووەو لەئ ران و لەن و
ی ،شاعير ،ووەرگ و نووس
وەکو ب ژەر ،تو ژەری ئەدەبی
ەدﯾبانی کوردددا ناو کی دﯾﯾارو بەرچاوه.
ئە
سەعات
شبوو لەوتو ژ کی تاﯾبەتدا پ ی راگەﯾاندﯾن :باوکم س
فوئاد بابان کوڕڕی خوال خﯚش
فو
چی دواﯾی کررد ،ب ﯾارﯾشە
خﯚی لەتاران کﯚچ
ی رابردوو لەمما ەکەی ی
 ١٢:٠٥شەوی
٥
ەشت زارای تاران و
ەممە  ٢٠١٢/١١/١٨لەگﯚڕڕستانی بەھە
پ شنيوەڕۆی ررۆژی ﯾەکشە
ەخاک بسپ ردر ت ،دواتر للەگﯚڕەپانی ففاتيمی لەتاران
نەرمەنداندا بە
ەبەشی ھونە
لە
بەڕ وەدەچ ت و ب ﯾارﯾشە رۆژانی
مەراسيمی مماتەمينی بﯚ ئئەو ھونەرمەنندە کوردە ڕ
م
وەبچ ت.
ەش مەراسييم ک بەڕ بچ
داھاتوو لەسنە
1023

بەش ک لە ژﯾانو چاالکييەکانی شوکرو ی بابان
شوکرو ی بابان دوای وەرگرتنی ب وانامەی دواناوەندی لەسنە چﯚتە تاران و توانی
لەزانکﯚی تارانداو لەس بەشی ئيالھيات ،دەرونناسی و ﯾاسادا ب وانامەی
بەکالﯚرﯾﯚس وەربگر ت .بابان چاالکيی خﯚی لەسا ی  ١٩٥٨لەڕادﯾﯚی تاران
دەستپ کردووە کە ئەوکاتە رۆژانی  ١٥خولەک بەرنامەی بەزمانی کوردی
ب ودەکردەوه ،دواتر ماوەی ئەم بەرنامەﯾە بﯚ کاتژم ر ک زﯾادکراوەو بەھەردوو زاراوەی
سﯚرانی و کرمانجی پ شکەشکراوە .لەماوەی کارکردنی رادﯾﯚی کوردی تاراندا ،بابان
وەکو بەرپرس و ب ژەری بەشی کوردی چاالک بووە .دوای چەندﯾن مانگ رادﯾﯚی
کوردی کرماشان کراوەتەوە کە بەرنامەکانی خﯚی بەھەردوو زاراوەی سﯚرانی و
کە ھوڕی پ شکەش دەکرد ،بەکردنەوەی ئەم رادﯾﯚﯾە رادﯾﯚی کوردی تاران داخراو
ھەموو کارمەندانی گوازرانەوە بﯚ کرماشان ،بابان لەرادﯾﯚی کوردی کرماشان تاکو
سا ی  ١٩٦٩وەکو بەرپرس ،ب ژەرو وەرگ کاری کردووە.
شوکرو ی بابان بەھاوکارﯾی مامﯚستاﯾانی ناوداری کورد بەدﯾع الزەمانی،
عەبدول ەحمان سەراجەدﯾنی ،سدﯾق موفتی زادەو ش خ عابد لەسا ی  ١٩٥٩تاکو
 ١٩٦٣رۆژنامەی کوردستانيان بەزمانی کوردی لەتاران ب وکردۆتەوە .خو ندنەوەی
شيعری کوردی لەڕادﯾﯚی کرماشان ناوبانگ کی زۆری بﯚ شوکرو ی بابان پەﯾدا کردوو
لەھەموو ماڵ و شو نەکانی کوردستاندا بەتامەزرۆﯾيەوە گو ی ل دەگيرا .بابان
لەتەمەنی کارکردنيدا وەکو بەرپرسی رادﯾﯚ لەسنەو کرماشان و ورم کاری کردووە،
ھەروەھا س کت بی بەناوەکانی )سە حەدﯾن ئەﯾوبی ،پا ەوانی کورد() ،گو زاری
کوردستان() ،فەرھەنگی زمانەوانی فارسی کوردی( نووسيووه.
رۆژی  2012-11-16لە شاری تاران لە تەمەنی  89سا يدا کﯚچی دواﯾی کرد.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سنە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە1487 :

شﭭان ئەنوەر فەرەج رزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571338
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1488 :

شﭭان گەرماﭬی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120109251974073
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە1489 :

شکار شەم رانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010722551574776
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...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1490 :

شکاار ناسح رەسوڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71337
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1491 :

ج
خان فەرەج
شﯚخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030114515
52147
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی مافی مرۆڤ

ژمارە1492 :

شﯚرش خاليدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081202111612552
لە سا ی  1979لە بﯚکان ھاتﯚتەدنيا .خاوەنی ب وانامەی بەکالﯚرﯾﯚسی کارتﯚگرافی )زانست ،تەکنيک و
ھونەری ئامادەکردن و چاپی نەخشە(ﯾە لە زانکﯚی تاران.
خاليدی لەدر ژەی چاالکييەکانيدا دەقی جوگرافيای شارستانی بﯚکان بەزمانی کوردی لەر ژەﯾەکی
بەرب ودا ئامادە دەکات کە برﯾتييە لە بانکی زانياری ئەم شارستانە .ئەم پرۆژەﯾە بﯚ ﯾەکەمين جار
لەئاستی تەواوی شارەکانی کوردستان بﯚ شارستانی بﯚکان لەقﯚناغی ئامادەکردن و کﯚکردنەوەداﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

بﯚکان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1493 :

شﯚڕش غەفوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020315135675562
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1494 :

شﯚڕڕش گو کار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0910154426
69471
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە1495 :

مەد
شﯚڕڕش محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2060838433
33139
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1496 :

مەد حس ن
شﯚڕڕش محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4171935335
56723
نوووسەر
خاوەنی ئەم ککت بانەﯾە :
خ
ی ،لەب وکراوەەکانی
گﯚﭬاری ئاﯾندە،ژمارە"""48-1بەھاوبەشی
چوارسا ەی گﯚ
بييلﯚگرافيای چ
-.20
سەردەم 004-
دەزگای چاپ و پەخشی س
نی لﯚمەدەکر ت – کﯚمە ە وتار کی وەرگ دراو دەرباارەی
جەالد ستەم دەکات قوربانی
ج
ستان . 2005-
تووندوتيژﯾی – لەب وکراوەکاانی ﯾەک تی ژنانی کوردس
چاپ و
وەرگ ردڕاو – لەب وکراوەکانی دەزگای پ
گ
سامﯚئيل بيکييت –کﯚمە ە وتار کی
س
ی گيرفان . 2005-
ەردەم –کت بی
ەخشی سە
پە
بەھاوبەشی -
ی
لەگەڵ دانا رەئوف –
ڵ
ەزمونگەری و داھ نان – ددﯾدار کی بەرففراوان
ئە
پەخشی سەردەم – . 2005
شی
چاپ و
ی دەزگای چ
ەب وکراوەکانی
لە
ن – دﯾدار ی
شانﯚی مﯚد رن
دەرھ نان و ش
کی ھەمەالﯾەن لەگەڵ "د .ففازڵ جاف
شی سەردەم  -2005-چااپی
دەزگای چاپ و پەخش
ی
ی لەب وکراوەککانی
"بەھاوبەشی
ەکەم.
ﯾە
دەزگای چاپ و
ی
بييبلﯚگرافيای سا کی گﯚﭬااری ئاﯾندە –ژژمارە" "58-48لەب وکراوەککانی
-. 20
ەردەم /بەھاوببەشی 005-
ەخشی سە
پە
کی ھەمەالﯾەن لەگەڵ "د .ففازڵ جاف
ن – دﯾدار ی
شانﯚی مﯚد رن
دەرھ نان و ش
شی سەردەم  -2006-چااپی
دەزگای چاپ و پەخش
ی
ی لەب وکراوەککانی
"بەھاوبەشی
دووەم .
شانﯚ-ی
کی شانﯚﯾی ،للەب وکراوەکاننی گﯚﭬاری ش
ەزموونکاری للە شانﯚدا-کﯚﯚمە ە وتار ی
ئە
تييپی شانﯚی ساالر ،سا ی .2007
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1497 :

عەبدو
شيباا کەرەم ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7121433366
69407
بواری ژنان و
ی
الکوانی
ەنووس و چاال
سا ی )((1988ە لە شاری رانيە ،رۆژنامە
ەداﯾکبووی س
لە
چەندﯾن وتار و بابەتی
بەکالﯚرﯾﯚس لە ئامار ،چ
س
ەی
ەدەنی و خاوەەنی ب وانامە
ککﯚمە گەی مە
کﯚ نەوەی
دﯾن وتار و ل ک
ە ﯾەتيدا ھەﯾﯾە و کاری وەررگ انی چەند
ە بواری کﯚمە
لە
شەی ئافرەتان
ی
تاﯾبەت بە ک
ت
شکەشکاری چەندﯾن بەرننامەی
ەنجامداوە ،ئاامادەکار و پ ش
ئە
نيەوە.
ەموو جﯚرەکاني
وکچان و توندووتيژﯾی بە ھە
شەپ دان
خﯚبەخش لە ر کخراوی تو ژﯾنەوە و گەش
خ
مەت سا ی 2012
پ ۆژەی چاود ررﯾکردنی پەرللەمان و حکوم
ھەر می کورددستان بﯚ ماففەکانی
پالنی کارەکانی ھ
ی
چاود ری
ەندامی کارا لە پ ۆژەی چ
ئە
مرۆڤ
م
ستان
خشی کوردس
کخراوی خﯚبەخ
ەخش لە ڕ کخ
ھەروەھا خﯚبە
ھ
ەدەنييە.
کخراوی کﯚمە ی مە
ی
راگەﯾاندن و ر
ن
خاوەنی  14ب وانامەی جﯚرراوجﯚرە لە بواری
خ
سەرچاوە :ما پەڕی ن وەند 2013-09-01 -
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

رانيە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1498 :

عەد
رﯾن ئەسع
شير
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5300921326
60131
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1499 :

رﯾن ئەکبەرری
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144511115
سنە
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە1500 :

رﯾن تاھير
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2030033347
75546
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1501 :

ی
رﯾن جيھانی
شير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
08111359511945
بەشی زمان و
ی
کبووە،
ەسا ی  1980لەشاری ممەھابادی رۆژژھە تی کورددستان لەداﯾک
لە
ەشداری لە ککﯚرسی سيننەمادا
ەدەبياتی لە زانکﯚی مەھااباد تەواو کرددووە ،دواتر بە
ئە
می دۆکيوم نتتاری لەسا ی 2004
کورتە فيلم و فيلم
ە
چەندﯾن
ککردووە .دوای دەرھ نانی چ
ستان روو
سمانی کوردس
بﯚ کەنا ی ئاس
ەمەبەستی مﯚنتاژکردنی فيلم کی دۆۆکيوم نتاری ﯚ
بە
شووری کوردستان
ەکجاری لە باش
ە باشووری ککوردستان دەەکات و سا ک دواتر بە ﯾە
لە
نييشتەج دەەب ت.
سەرچاوە :ما پەڕی رووداو ن ت
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

کار
سينەماکا

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

مەھاباد
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1502 :

ستانی
رﯾن کافي س
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8220944496
60020
ھﯚزاننەوان
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خانمان
ەزی کەس :خ
رەگە
نەتەوە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە1503 :

ل
رﯾن کەمال
شير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926132032
29647
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1504 :

ەنپوور
الن حەسە
شيال
1033

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8172107337
72225
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانم
مان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

ھاباد
مەھ

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1505 :

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
ە
(199ەوە ھەر می کوردستتانی بەرەو و تی نەروﯾژ ببەج ھ
ە سا ی )98
لە
شتووە و وەک
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
خا ﯚ وەسمان
دﯾا لەالﯾەن )خ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ن( سەبارەت بە
11:15::20 2013-11
ش( لە1-24 :
)شيالن شﯚڕش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

1034

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی ژنان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1506 :

ەد
الن محەمە
شيال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7141117557
72031
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1507 :

ی
ش خ ئەحمەد تەختەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1261611347
73952
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1508 :

سو ی عەباابەﯾل
ش خ بابا رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1262223207
73967
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1509 :

ش خ بورھان پاکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4171945575
56725
کی
ەی کﯚﯾە لە دداﯾکبووە ،داﯾک
سەر بە شارۆچکە
ر
 19لە گوندی "کرۆژ"
ە سا ی 957
لە
ھيرانيی ـە.
ی
ەوەی شاعيرری ناودار سا فی
نە
ەختی
کﯚﯾە تەواوکردووەە ،دواتر چﯚتە بەغدای پاﯾتە
ە
خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەەندی لە
خ
دنی لەبواری "ئامﯚژگاری تەندروستی ئاژە ی" تەواو کردووە.
ع راق و خو ند
سيدەکان بﯚتە فەرامانبەر ،پاشان بﯚ شارەد ی د گە ە
ن
 19لە شارەد ی
ە سا ی 979
لە
ەرمانبەر بەرددەوام بووە ،دواتر
شو نە وەک فە
ککواستراوەتەوەە و تا سا ی  1985لەو ش
1991
سی لەسەر ککارەکەی الدرراوە ،لە
راپەرﯾنی سا ی 1
ەھﯚی ھە و ستی سياس
بە
ِ
بەشدار قادر
ر
 1996بەردەوام بووە ،ھەروەک
سەر کارەکەی و تا سا ی 6
گەراوەتەوە س
گ ِ
ئااماژەی بﯚ کردد.
ەو و تە
رۆژی تەمەنی لە
 19بەرەو ئەورروپا چوو و لە و تی ھﯚ ەنندا تا دوا ی
ە سا ی 996
لە
ماﯾەوە.
م
نييەکان ب وکرردۆتەوە،
ەرە ئەليکترۆني
ن ت کستی ش
شاعير چەندﯾن
ش
شيعری لە رۆۆژنامە و ما پە ِ
کی بەب
بەناوی "ھاوار ی
ی
شيعری
ﯚری شيعری ،دﯾوان کی ش
جگە لە گ ِرانی
ج
ی چەندﯾن کﯚ ِ
کی
فرﯾا" لە سا ی  2004ب وککردەوە ،بەم ددواﯾيەش بەنييازی ب وکردننەوەی دﯾوان ک
فر
1036

ی بوو.
دﯾکەی شيعری
لە سيەکانی ،لە
ﯚی نەخﯚشی ش رپەنجە ە
 ،2011بەھ ی
سان /ئەپر ل 1
رۆۆژی  14نيس
ەندا کﯚچی ددواﯾی کرد".
ی و تی ھﯚ ە
خﯚشخانەکانی
ەک ک لە نەخ
ﯾە
سار فاﯾەق  -ما پەڕی پەﯾﯾامن ر
سەرچاوە :پەس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە1510 :

وﭬان عيدالرحمن
ش خ تاالن دلو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7251019199
91586
سەر ب عەشيرەتتی دوسکی له
ر
ی ساال  1988لە ناوەجەی بادﯾنان
ه داﯾک بوﯾی
له
گگوندی دەرگەللی شيخ لەدداﯾک بوﯾه..
شی دەربەدەری بوﯾه و دوج
ھەر ل زاروکيننی ﯾەوه توش
ھ
جار سنورەکاننی تورکيا بەززاندوﯾه و
ەرانەوە.
بااشان بو ناو ککوردستان گە
 2013له
ئامەدﯾی کوتاﯾی ھينناوه و لە سالی 3 - 2014
ی
 2009-20قونااغی
ه سالی 008
له
جووە.
ليرﯾوس دەرجو
ی جاندن و داررستان به شااھدەی بەکالي
ک  -فاکوليتی
زانکوﯾی دھوک
ی
ھانی ئەکات و ﯾەکيکه لە
ئييستا ئيشی بورصەی جيھ
شارەزاﯾەکانی ھەره مەزنی
سمينار لە بارەەی
ەی جيھان .ژژمارەﯾەکی س
جيھان و بورصە
ککوردی لە بوراری ئابوری ج
ەکردنی
بوورصه وتوﯾه و ئيستا خەرﯾککی ﯾەکەم ککتيبه بو نوسيينيەوە و ھەرروەسا شلوفە
ھانی کە
تەکنيکی جيھانی به ﯾەکەم جار لله ميژوی جيھ
ی
ترﯾن
بوورصه بە نوﯾتررﯾن و بەھيزتر
سيت بە ھەرردو زمان )کورردی  -ئينکليززی)..
ککوره کوردﯾک بەروتوکەک بو جيھان بنوس
دﯾا لەالﯾەن )ش
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
شيخ تاالن دللوفان( سەباررەت بە
)ژژﯾاننامه( لە4:26:56 2013-7-25 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

دھﯚک

ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر

ژمارە1511 :

ش خ رەزای تاا ەبانی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111913054
42400
ن" کوڕی "ش خ ئەحمەد" کوڕی "مەال
عەبدولرەحمان
نااوی "ڕەزا" کووڕی "ش خ ع
چەمچەماڵ
ڵ
لەناوچەی
ی
مەحمود"ی زەەنگنەﯾەلەسا ی 1831ی لەئاواﯾی "قرخ"
م
ەکی
شاعير و زاناﯾە
ی ،ئەوەی ش
دا لەالی باوکی
حەوت سا يد
ھاتﯚتەژﯾانەوە ،،لەتەمەنی ح
ھ
شدا،
لەگەڵ خو ندنەکەش
ڵ
ەناوبانگی ئەوسەردەمەبوووه ،دەستی کردووەبەخو ندن و
بە
شان چەند
خو ندەووەلەپاش
ەکی زۆری خ
ی بەفارسی بووه ،فارسيە
ەوەی زۆربەی
ئە
ەتی
مامی ئەخو ننی ،بەفەق يە
دولغەفووری م
ی ش خ عەبد
سەرەتاﯾی الی
ەڕتووک کی س
پە
الغ و
محەمەدی بال
ک ،ماوەﯾەک للەوێ ماوەتەووەو الی مامﯚستا سەﯾد م
چﯚتەکەرکووک
چ
دەچ ت بﯚ
عەرەبی دەخو ن و پاشان چ
ی
حيلمی زادەووانەی
حاجی سەعييد ئەفەندی ح
ح
مەال محەمەددی
ەدی باپيری م
گ جەلی زادەمەال ئەسعە
ککﯚﯾه ،لەالی ززانای بەناوبانگ
سعەد و شاعييری
ەبدو ی کوڕڕی مەال ئەس
حاجی مەال عە
ێ ،لەگەڵ حا
ککﯚﯾەدادەمەزرێ
کيان
لەمزگەوتی گەورەی کﯚﯚﯾەو ھەرس ک
ی
ئەبن
ن
ەﯾفی"دا پ کەووەفەق
ەناوبانگ "کە
بە
ەن وان ش خ ررەزا و
شی ئەکەو تە
ن ،پاشان زوووﯾری و ناخﯚش
ەژوور کدا ئەببن و دەخو نن
لە
سەخت بەسەرﯾەکا
ت
پالری زۆر
ی
ال ھﯚنراوەی توانج و
چونکەھەردووال
ککەﯾفی ﯾەوەچ
ەدواﯾيدا مەال ئەسعەد کەﯾﯾفی دەر دەککا لەسەر ش خ رەزا .
ھە ئەدەن ،لە
ھ
گەورتی گەورهه ،ئەوەی بەم
مانی و لەمزگە
ەدەوری فەقييەتيدا ھاتﯚتە شاری سل م
لە
مزگەوتی
ندووﯾەتی ،ئەو کاتەزماننی تورکی باوبووەو
،
خو
ی ش خ بەناووبانگ بووه ،خ
ککاک ئەحمەدی
ەناو و ژەی فاررسی و ف ربووونی
دەبواﯾەبخو نراﯾەو "ش خ رەەزا" ناچار کراووەسەربەڕ تە
شەوه.
مانی تورکيش
زم
ەگاتەدەوروبە
زمانی عەرەبی و و ژەی
ی
بەخو ندنی
و
ەری  25سا ی خﯚی
ش خ رەزا تا ئە
مام
پاش ئەوەی خو نندن تەواو دەکات بووەبەئيم
فارسی و تورککيەوەخەرﯾک دەکات .ش
فا
گنە.
ەناوچەی زەنگ
ەد ی "رەمەززان مامک" لە
لە
سا ی
سمانی ،لەس
پاﯾتەختی ميری عوس
ی
سەردانی و تاان و
پااشان دەکەو تەخوليای س
لەوێ ئەب و
ێ
ستەمبوڵ و دووو ساڵ
ی دا بەسەر "حە ەب"دا ئئەچ بﯚ ئەس
1860ی زاﯾينی
0
لەو سا ەدا
دەگەڕ تەوەبﯚ کەرکووک لە ناو ھەول ردا لەکاروانچيەککان دەبيست ت کەھەر و
1038

باوکی کﯚچی دوای کردووه ،ئەم مردنەی باوکی زۆر کاری ت دەکا و د گران ئەب
لەگەڵ ئەوەشدا ھەر د تەوەبﯚ کەرکووک بەناچاری ،لەپاش شەش مانگ ک لەبەر
ت کچوونيان لەگەڵ ش خ عەلی براﯾا ،ئەچ بﯚ کﯚﯾەو دەچ تەلکای ش خ غەفووری
مامی.
ش خ غەفوور ئەﯾھ تەوەبەو نيازەکەکچەکەی خﯚی بدات  ،بەو ھﯚﯾەوەشەش مانگ
لەکﯚﯾەئەم ن تەوەو ئيش و کار کی زۆری پ ئەکەن و بەزووﯾری دەری دەکەن و
کچەکەشی نادات ئەوﯾش گەڕاﯾەوەبﯚ کەرکووک و بەدەردی سەری و پەژارەﯾەکی
زۆرەوەلەکەرکووک ژﯾان بەسەر دەبا تا سا ی 1866دا بﯚ جاری دووەم ئەچ تەوەبﯚ
ئەستەمبوڵ .
لەم کاروانەﯾدا "ئەرز رۆم" دەبين و ماوەﯾەک لەئەستەمبوڵ ئەم ن تەوەو بەھﯚی
شاعير تی خﯚﯾەوەلە"کاميل پاشا" نزﯾک ئەخاتەوه.
لەو شەوەئەکەو تەبەر چاوی پياوانی "بابی عالی" دەنگ و ئاوازی ھﯚنراوەکانی لەو
ناوەدا دەنگ ئەداتەوه ،ھاتوچﯚی ھەموو دﯾوەخان کی کردووەو لەگەڵ ھەموو
جﯚرەکەس کدا ھە سوکەوتی بووەو زۆر چﯚتەالی "ئەحمەد پاشای بابان" و "مستەفا
پاشای ميسری ".
بەھﯚی "کاميل پاشا"وەئەن ردرێ بﯚ حەج و لەڕ گەی ميسرەوەحەج ئەکا و
ئەگەر تەوەبع ئەستەمبوڵ لەسا ی 1874ی زاﯾينی ئەگەڕ تەوەبﯚ کەرکووک و
بەتەواوی ئەستەمبوڵ بەج د ــ  .لەالﯾەن ميری عوسمانييەوەموچەﯾەکی کەمی
بﯚدابين دەکرێ ،خﯚشی وردەوردەبەبەرﯾەوەخەرﯾکی کاری کشتوکاڵ دەب ت و ژﯾان کی
ب باک و رەندانەو و ژەﯾانەی رابواردووە .
زۆر جار ھاتﯚ چﯚی وەسمان پاشا و مەحمود پاشای جاف و پياوەناسراوەکانی ئەو
ناوەی کردووه ،تا سا ی 1898دا بەتەواوەی کەرکووکی بەج ھ شتووەچﯚتەبەغدا.
لەتەکيەی تا ەبانی دانيشتووه ،لەبەغداش ژﯾانی لەگەڵ پياوەناودارەکان و
و ژەﯾەکانی سەردەمەکەی بەسەر بردووه.
پەﯾوەندی لەگەڵ بنەما ەی "سەليم بەگی بابان" و "سەﯾد عەبدول ەحمانی
نەقيب"ی بەغدادا زۆر خﯚش بووه ،تا سا ی 1910دا لەتەمەنی  79سا يدا
بەنەخﯚشی زەحيری کﯚچی دواﯾيکردووەو لەگﯚڕستانی گەﯾالنی لەنزﯾک "ش خ
عەبدولقادری گەﯾالنی" لەبەغدا ن ژراوه.
لەپاش خﯚی دوو کوڕی لەپاش بەج ماوەﯾەک کيان "محەمەد خالسی" شاعيره،
ئەوەی دوای باوکی  10ساڵ ژﯾاوەو سا ی  1920کﯚچی دواﯾيکردووه ،دووەميان "ش خ
عەبدو " ،ئەوەی پاش خﯚی بوو بەج نشينی ئەوﯾش لەسا ی 1941دا لەبەغدا
کﯚچی دواﯾيکردووه ،ھەردووکيان لەگﯚڕستانی گەﯾالنی لەتەنيشت باوکيانەوەن ژراون.
تەنانەت ش خ عەبدو س کوڕی لەپاش بەج ماوه ،موقەدەم "ڕەحمەتو بەگ" و
"حەسەن بەگ" ،ئەوەی لەسا ی  1946پار زگاری سل مانی بووەو "ش خ عەلی"،
ئەوەی سا ی  1946دﯾوانەکەی ش خ رەزای بﯚ ﯾەکەمجار چاپ کرد.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

چەمچەمااڵ

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1512 :

ش خ سدﯾق ئئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21313225512618
س
نووسەر و رۆژنامەنوس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1513 :

ش خ سەالم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81126163113541
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سراو کی
ييەوە ھەموو نووس
ە
لەشەش سا
ش
سا ی  1892لەد ی عازەباان ھاتﯚتە ژﯾانەوە،
س
دۆتەوە.
فارسی خو ند
فا
سل مانی
شا بووەتا سا ی  1915لەس
مەحمود پاش
سەالم ھاوە کی نزﯾکی م
بااوکی ش خ س
 19کراوەتە قاازی
کەمەالﯾەتی خو ندووە لەسا ی 924
ی
خو ندووﯾەتی ،،ش خ سەالم
خ
سل مانی.
ھە ەبجە سا ک دواتر کرا وەتە قازی س
ھ
دۆالن سەربە
ن
نيشتيمانپەرووەری کورد لەسا ی  1959لەد ی
ی شاعيری ني
ش خ سەالمی
ەخاک
شاری سل مانی بە
ی
نااوچەی قەرەدداغ کﯚچی دووای کردوە و لەگردی سەﯾوانی
سپ ردراوە.
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1514 :

طيف
ش خ عەبدولط
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281749136
64093
کردنی
ی
پاش تەواو
196لە داﯾک بووە ،لە ش
ناوی تتەواوی )عبدالطيف أحمد مستەفا(ﯾە ،لە سا ی 69
خو ند
شاری
ەنس ﯾە لە ش
عەرەبی لە زاننکﯚی موستە
ی و ئامادەﯾی لە بەشی ع
ی و ناوەندی
دنی سەرەتاﯾی
سەرکەوتووی ب ﯾوە.
خو ندنی بەس
بەغداوەرگيراوە ،وەە سوپاس بﯚ خوا ھەموو ققﯚناغەکانی خ
دی
ەی مامﯚستا لە دوا ناوەند
ن لە دوای تەوواو کردنی خو ندنی زانکﯚﯚ لە سا ی  1992بە پيشە
پاشان
چوارقووڕنە دادەمەزرر ت ،پاش مااوەﯾەک والت بەج دەھ ت و سەرددانی کﯚمە ک لە والتانی
الی کﯚمە ک
ی ،وە ھەر للەو ماوەﯾەدا ال
ستی شەرعی
المی دەکات ببﯚ خو ندن و ف ربوونی زانس
ئيسال
تی شەرعی خو ندووە.
ش خی ناوداروو بەڕ ز زانستی
زاناوش
سی شەرعی ال خو ندوون:
لەو زاننا بەڕ زانەی کە الﯾان ماوەەتەوەو دەرس
سﯚدان.
دنی قورئان ش خ حسين عشيش لە س
1.زانااو شارەزا بەززانستەکانی قورئان و جﯚررەکانی خو ند
ەمەن.
عز لە والتی ﯾە
ە شاری تەع
ميل صبری لە
2.زانااو فەقيھو شاارەزا ش خ جم
والتی ﯾەمەن.
ی
3.زانااو فەرمودە ناس ش خ ساامی العربی لە شاری صننعا و لە
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بت

4.زاناو فەرمودەناسی والتی ﯾەمەن ش خ مقبل بن ھادی الوادعی رەحمەتی خوای گەورەی ل
کە خاوەن مەرکەز کی گەورەی زانستی شەرعيە بە ناوی )دار الحدﯾث( ،وە مامﯚستای بەڕ زمان
نزﯾکەی دوو سال الی ئەم زانا بەڕ زە ماوەتەوە دەرسی شەرعی ال خو ندووە.
5.زاناو فەقيھو شارەزا ش خ عەبدول ەحمان العدنی لە والتی ﯾەمەن.
6.زاناو شارەزا لە بواری عەقيدەو بيرو باوەڕ ش خ ﯾحيی الحجوری لە والتی ﯾەمەن.
وە ھەروەھا لە دەرسی زۆر ک لە زاناﯾانی ترﯾش بەشداری کردووە ،لەوانە:
1.زاناو پ شەوای ئەھلی سوننە ش خ عبدالعزﯾز بن عبداللە بن باز رەحمەتی خوای گەورەی ل ب ت.
2.زاناو پ شەوای پاﯾە بەرز ش خ محەمەد بن سا ح العثيمين رەحمەتی خوای گەورەی ل ب ت.
3.زاناو پ شەوای پاﯾە بەرز ش خ سا ح بن فوزان الفوزان خوای گەورە بيپار ز ت.
4.زاناو پ شەوای پاﯾە بەرز ش خ عبدالمحسن بن عباد البدر خوای گەورە بيپار ز ت.
5.زانای پاﯾە بەرز ش خ سا ح اللحيدان خوای گەورە بيپار ز ت.
6.زاناو فەرمودە ناس و پ شەوا ش خ ربيع بن ھادی المدخلی خوای گەورە بيپار ز ت ،وە زۆر کی
ترﯾش لە زاناﯾان.
وە ھەروەھا چەند زاناﯾەکی بەڕ زﯾش )ئيجازەی عيلمی(ﯾان پ داوەو چەندانی ترﯾش تەزکيەﯾان کردووە،
لەوانە:
ﯾەکەم :ئيجازەی عيلمی:
1.زانای فەرمودە ناس ش خ مقبل بن ھادی الوادعی رەحمەتی خوای گەورەی ل ب ت لە والتی
ﯾەمەن.
2.زاناو فەرمودە ناسی کورد زوبان ش خ حمدی بن عبدالمجيد السلفی خوای گەورە بيپار ز ت لە
کوردستانی ع راق.
3.زاناو فەرمودەناس ش خ ربيع بن ھادی المدخلی خوا بيپار ز ت لە شاری مەککەی پيرۆز.
4.زانای بەڕ ز ش خ عبيد بن سليمان الجابری مامﯚستای زانکﯚی ئيسالمی شاری مەدﯾنەی پيرۆز.
دووەم :تەزکيەکان:
1.لە الﯾەن موفتی گشتی ش خ عبدالعزﯾز بن عبداللە بن باز رەحمەتی خوای گەورەی ل ب ت تەزکيە
کراوە بﯚ قەبول بوونی لە زانکﯚی )محەمەد بن سعود( بﯚ تەواوکردنی خو ندنی باال لەم زانکﯚﯾە،
ئەمەش بە کيتابی ژمارە ) (113708لە بەرواری )(1419/10/20ی کﯚچی.
2.زاناو فەرمودە ناس ش خ مقبل بن ھادی الوادعی رەحمەتی خوای گەورەی ل ب ت لە بەرواری
)/18ربيعی ﯾەکەمی  (1419تەزکيەی کردووە کەتياﯾدا دەربارەی مامﯚستا دە ت) :ﯾەک کە لە قوتابيانی
عيلم الی ئ مە لە دەماج ،وە ئەو خاوەنی خو رھوشت کی چاک و ئاکار کی بەرزە.
3.زاناو فەرمودەناس ش خ ربيع بن ھادی المدخلی خوا بيپار ز ت لەئامﯚژگارﯾەکيدا کە ئاڕاستەی
قوتابيانی عيلمی دەکات لە ع اقدا بەش وەﯾەکی گشتی تەزکيەی مامﯚستای بەڕ ز دەکات و دە ت:
)سوپاسی خوای گەورە بکەن لەسەر ئەوەی کەوا بﯚی ئاسان کردوون کەقوتابخانەﯾەکی سەلەفيتان
ھەب ت لە رووی عەقيدەو مەنھەجەوە ،کە ئاليەتی سوننەتی ھە گرتووە بە مەنھەجە راست و
دروستەکەی ،پاشان بە ھﯚی کەسانی د سﯚزی خﯚتان لە ئەھلی عيلم و زاناﯾان ،وە لە سەرووی
ھەمووﯾانەوە ش خ و زانای بەڕ ز باوکی عبدالحق الکردی کە من لەزوەوە ناسيومە کە بەڕاستی
حەقی خﯚش دەو ت و بير تيژو زﯾرەکەو شو ن مەنھەج و ر بازی پ شينە چاکەکان -السلف السا ح-
کەوتوە ،وەوام ناسيوە کە خاوەن فيقھو شارەزاو چاکەو قيامەتی ھە بژاردووە بەسەر دنياو
خﯚشيەکانيدا ،بﯚﯾە قەدرو ر زی ئەم پياوە بزانن ،وەئەوو قوتابخانە سەلەفيە پاکەکەتانەوە بە خر کانتان
بگرن).
وە ش خی بەڕ ز لە ئامﯚژگارﯾەکانی بەردەوام دەب ت و دە ت) :بەڕاستی پ م راگەﯾەنراوە کە لەوێ
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خە کان ک ھەن تانەو تەشەرلە قوتابخانەکەو ش خی بەڕ ز باوکی عبدالحق دەدەن)بە داخەوە لە
کوردستانی خﯚشمان خە کان ک ھەن کە نەخﯚشی وحەسادەت کەوتﯚتە ناوﯾانەوەو چاوﯾان بەو
بانگەوازﯾە حەق و راستەھەڵ ناﯾات کەوا مامﯚستای بەڕ ز دەﯾکات ،کە در ژە پ دانی بانگەوازی
پ غەمبەرانە سەالمی خواﯾان ل ب ت ،وە ھەروەھا دەعوەو بانگەوازی ھاوە ن و شو ن کەوتوانی
ئەوانە تا دەگاتە دەعوەو بانگەوازی زاناﯾانی ئەم سەردەمەمان ،وە گومانی تيادا نيە کە ئەوانە لەھەر
بەرگ و پﯚشاک کدابن ئەوا دوژمنی دەعوەو بانگەوازﯾە حەق وڕاستەن کە وتمان در ژە پ دانی دەعوەو
بانگەوازی پ غەمبەرانە سەالمی خواﯾان ل ب ت .وە ئەوانەش کەوا ئەم دژاﯾەتيە دەکەن ئەگەر ناوﯾش
لە خﯚﯾان بن ن سەلەفی ئەوا با چاک بزانن کە ئەوان در ژە پ دەری ر گای بيدعەچيەکان و ئەھلی
بيدەعن ،چونکە ھەموتان بە چاوی خﯚتان بينيتان کەوا زاناﯾان چﯚن وەصفی مامﯚستای بەڕ زﯾان کردو
بە زاناو بەڕ ز ناوﯾان ھ ناو شاھ دی حەقيان بﯚدا ،دە ئ وەش ئەی ئەوانەی نەخﯚشی حەسادەت و لوت
بەرزی ھاتﯚتە ناوتانەوە پ مان ب ن و با بزانين چيتان لە ھەگبە داﯾەو بانگەوازی ئ وە بﯚچيە؟!!
وەئەوە بانگەوازی مامﯚستاﯾە لە دژی بيدعەچی و حزبيەکان خﯚ بە چاوی خﯚتان دەﯾبينن کە چﯚن وەک
مامﯚستاو ش خە بەڕ زەکانی کە ل يانەوە ف ری چﯚنيەتی بانگەوازی و مەنھەجی راست بووە ھەر وەک
ئەوانيش دەعوەو بانگەوازی بﯚ الی قورئان و سوننەت و مەنھەجی ھاوە ن دەکات رەزای خواﯾان ل
ب ت ،وە ھەروەک مامﯚستاکانی خﯚی بووە بە چق ک وکەوتﯚتە ناو چاوی بيدعەچيەکانەوە ،وە بووە بە
شاخ ک و بەرامبەربە ئەھلی بيدەع راوەستاوە.
وە ئەوەش ئ وەن کە ھاوکاری و تەعاون لەگەأل بيدعەچی وحزبيەکاندا دەکەن و داوای کﯚمەکيان ل
دەکەن و لە ھەموو شت کدا راو ژ بە کەسانی بيدعەچی و نەخﯚش و حزبی دەکەن و تەنانەت
لەقوژبنی ما ەکانيشتاندا جورئەت ناکەن ناوﯾان بە بيدعەچی بھ نن وبەردەواميش خەرﯾکی
پەروەردەکردنی ئەندامەکانيانن!!!
کەواتە پ مان ب ن :لە پای چی تانەو تەشەر لە مامﯚستاوقوتابيەکانی و بانگەوازﯾکارانی دەعوەو
بانگەوازی حەق دەدەن؟!! لەبەر ئەوەی گ ﯚ ەتان کەوتﯚتە ل ژی؟ ﯾان لەبەر ئەوەی نەخﯚشن ود ەکانتان
توشی نەخﯚشی بووە؟ ﯾان وەک شەمشەمە کو رە چاوتان لەبەر تيشکی خﯚر ھە ناﯾات؟
وە ل رەوە پ تان دە م :کەوا تەوبە کەن واز لە ب و کردنەوەی فيتنە بھ نن ،وە چاکيش بزانن کە بەری
تيشکی خﯚر بە ب ژنگ ناگير ت.
وە کﯚتا قسەم بﯚتان ئەوەﯾە :کە باش بزانن ھەروەک زاناﯾان وتوﯾانە) :عالمة أھل البدع الوقيعة فی
أھل األثر( ،کەواتە لە خوابترسن ،(...............وە تﯚمەتی حزباﯾەتيان دەدەنە پاڵ ،وە ئ مە بەو کەسانە
دە ين کە تانەو تەشەر دەدەن :تەوبە بکەن و بگەڕ نەوە بﯚ الی خوای پەروەردگار ،وە ر گای دوژمنانی
مەنھەجی سەلەفی مەگرن ،ئەوانەی کەوا کﯚمە کی سەلەفی دەبينن کە دەستيان گرتووە بە
قورئان و سوننەتەوە ،وەھەروەھا ر ز لە زاناﯾان دەگرن ،ئەوا تانەی حزباﯾەتی لەو کﯚمە ەپيرۆزە دەدەن،
وە بيرﯾان چﯚتەوە کە کﯚبونەوە لەسەر حەق وھاوکاری کردن لەسەر چاکەو لە خوا ترسان ئەوە ئەو
کارەﯾە کە خوای گەورە بە شەرعی داناوە ،وە پ غەمبەران و شو ن کەوتوانيان وﯾارمەتی دەرانيان
لەسەری بوون).
وە ھەروەھا ش خی بەڕ ز لە تەزکيەﯾەکی دەنگی تﯚمارکراوداو لەڕ گەی تەلەفﯚنەوە دەربارەی
مامﯚستای بەڕ ز دە ت) :بەڕاستی لەتﯚدا راستگﯚﯾی و د سﯚزی و پاکی و ب گەردﯾم بەدی کردووەە ەتا
ئەم ۆژەی کە ئ مە تياداﯾن ،وە دان دەن م بەوەدا کە بەڕاستی تﯚخاوەن عەق و ژﯾری و زانست و
فەز کی زۆرﯾت سوپاس بﯚ خوا ،وەداواکارم کە خوای گەورە نمونەی تﯚ زﯾاد بکات).
4.وە ھەروەھا ش خ أحمد الزھرانی کە ﯾەک کە لە قوتابيە پ شەنگەکانی ش خ ربيع کە چەند کەس ک
لە ع اقەوە تەلەفﯚنی بﯚدەکەن ئەوﯾش بەم ش وەﯾە ئامﯚژگارﯾان دەکات و دە ت) :دوو کەس ھەن کە
ت ر نابن ،ئەوانەی بە دوای عيلم و زانستی شەرعيدا دەگەڕ ن،وە ئەوانەش کەوا طالبی دنيان ،ئەوەی
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کە بە دوای دنيادا دەگەڕ ت بەردەوام دەﯾەو ت ما کی زۆر کﯚبکاتەوە ،وە بﯚﯾە لەسەرقوتابيانی
عيلميش پ وﯾستە کەوا سور بن و بەردەوام بن لەسەروەرگرتنی زانستی شەرعی ،وە لە کەسانی
ج گای سيقەو متمانەو سەلەفی و راستگﯚ وەری بگرن ،وە ئ وە کەس کتان الﯾە کە زۆر لە من
باشتروچاکترە ،وە ھەروەھا زۆر لە من شارەزاترە ،من وای دەبينم وەش خمان ش خ ربيع بن ھادی
المدخلی خوا بيپار ز ت تەزکيەی کردووە ،کەئەوﯾش ش خ ئەبو عبدالحق الکردﯾە ،داواکارم لە خوای
گەورە کەشارەزای بکات و سەرکەوتووﯾی بکات وە ھەروەھا سەری بخات بەسەردوژمنانيدا).
پاشان ئەو کەسانە دەﯾانەو ت کەوا چەند پرسيار ک لە ش خ أحمدالزھرانی بکەن ،بە م وە ميان
ناداتەوەو دە ت) :واللە داوای ل بوردن دەکەم ،وە من پ م وتن کە من ش خ نيم بە کو خﯚشەوﯾست و
شو نکەوتووﯾی زاناﯾانم ،ئ وە ش خ )ئەبو عبدالحق(تان الﯾە کە ش خ ربيع تەزکيەی کردووەو وتوﯾەتی:
زاناو شارەزاﯾە ،ئاﯾا ئ وە ئەمەتانبەس نيە؟ کە خ رو بەرەکەت کی زۆری تياداﯾە).
پاشان و لە دوای وەرگرتن و ف ربوونی زانستی شەرعی الی زاناﯾان گەڕاوەتەوە بﯚ کوردستانی ئازﯾزو
وەک پ ش نو ژو وتار خو ن لەمزگەوتی گەورەی چوارقوڕنە دادەمەزر ت ،دواتر بﯚ تەواو کردنی خو ندنی
با دەستی کردەوە بە خو ندن و توانی بە سەرکەوتووﯾی خو ندنی ماجست ر تەواو بکات بە پلەی
ناﯾاب پاشان لە خو ندنی دکتﯚرا وەرگيرا بﯚ تەواوکردنی خو ندنەکەی و ئ ستا لە کﯚتاﯾيەکانيداﯾە.
وە مامﯚستای بەڕ ز خاوەنی چەندﯾن کت ب و ب وکراوەﯾە بە زمانی کوردی و عەرەبی ،لەوانە:
ﯾەکەم :بە زمانی کوردی:
1.خواپەرستی نەک شەخص پەرستی.
2.ت کﯚشان لە پ ناوی خوادا.
3.چيرۆکی مەسيحی دەججال.
4.نيشانەی ئەھلی بيدعە لەکەدار کردنی مامﯚستاﯾانی شو نکەوتەی سەلەفی سا حە.
5.گفتو گﯚﯾەکی ئاشکراو ھ منانە لەگەڵ مامﯚستا سەﯾد ئەحمەدی ﯾەکگرتوو.
6.سەلەفيەت در ژ بونەوەﯾەکی سروشتی ئيسالمە نەک گروپ کی تازە دامەزراو.
7.حەج و عومرە فەزڵ و چﯚنيەتی و حوکمەکانی.
8.ھەروەھا خاوەنی ئيمتيازو سەرنوسەری گﯚﭬاری )ڕ گای راست(ە.
دووەم :بە زمانی عەرەبی:
1اقتضا و القصر للتوحيد فی القرآن المجيد ،رسالة ماجستير.الجھود اللغوﯾة لتقرﯾر العقيدة السلفية ،رسالة دکتوراه.
براءة السلفية وأتباعھا من التفجيرات وأنصارھا.
تحذﯾر أھل السنة من الوقوع فی الفتنة.
األقوال السنية فی منع الدراسة عند الجمعيات الحزبية.
حکم دراسة أھل السنة فی الجامعات.
فضل الصيام وأحکامه.
الترتيبات البتوﯾنية للمنظومة البيوقونية.
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ترتيب متن العقيدة الطحاوﯾة.
الشرح المھذب لمتن العقيدة الطحاوﯾة المرتب.
11.اإلﯾمان باللە ،کە کراوە بە مەنھەجی خو ندن بﯚ قﯚناغی دووەم لەبەشی )علوم القرآن( لە کﯚل ژی
پەروەردەی جاميعەی تکرﯾت.
وە ھەروەھا دامەزر نەری قوتابخانەی )سوننە(ﯾە بﯚ زانستی شەرعی لە شاری )عەلەمی( پار زگای
تکرﯾت.
وە ژمارەﯾەکی زۆر قوتابی تياﯾدا خو ندوﯾانەو سودمەند بوون ،وە لەودەرسانەی کە مامﯚستای بەڕ ز بە
زمانی عەرەبی بﯚ قوتابيانی قوتابخانەی سوننەی شەرح کردووەو بە تﯚمار کراوی دەست دەکەون:
1کتاب التوحيد مع تعليقات قرة عيون الموحدﯾن.
2القول السدﯾد علی کتاب التوحيد.3شرح العقيدة الواسطية للەراس.4شرح العقيدة الطحاوﯾة البن أبی العز.5الشرح واإلبانة البن بطة.6شرح السنة للبربھاری.7شرح کتاب اإلﯾمان ألبی عبيد القاسم بن سالم.8قواعد معرفة البدع للجيزانی.9تسھيل الوصول الی معرفة األصول.10الدرر البھية مع شرح الروضة الندﯾة فی الفقه.11منظومة القواعد الفقھية للسعدی.الترتيبات البتوﯾنية لشرح المنظومة البيقونية.

نزھة النظر شرح نخبة الفکر.

حلية طالب العلم بکر أبو زﯾد.

قطر الندی وبل الصدی فی النحو.

عنوان الظرف فی فن الصصرف.
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الرائد فی علم الفرائض.

تطھير الجنان واألرکان عن درن الشرک والکفران.

وە ئەو کت بانەش کەوا بە زمانی کوردی شەرحی کردوون:
1کشف الشبھات فی التوحيد.2البدعة تعرﯾفھا أنواعھا أحکامھا.3لمعة اإلعتقاد.4القواعد األربع.5کتاب التوحيد)بةشی ﯾةکةم).6العقيدة اإلسالمية.7شرح العقيدة الواسطية)بةشی ﯾةکةم).8تةفسيری جوزئی عم.9متن العقيدة الطحاوﯾة)بەشی دووەم)10تةفسيری سورةتی الکھف.

تةفسيری سورةتی الزمر.

تةفسيری سورةتی ﯾس.

تةفسيری سورةتی نوح.

تةفسيری سورةتی الفاتحة.
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تةفسيری سورةتی العنکبوت.

تةفسيری سورةتی قاف.

تةفسيری سورةتی الصافات.

تةفسيری سورةتی المعارج.

تةفسيری سورةتی القلم.

شرح التحفة السنية.

شرح تطھير الجنان واألرکان عن درن الشرک والکفران.

شرح عنوان الظرف فی فن الصرف.

شرح القواعد الفقھية للسعدی.

شرح نزھة النظر.
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ألصول.
ل من علم األ
األصول
ەکراوە
بەالم تەسجيل نە
م
الری( شەرح ککردووە
ھمن علی کال
شرح شذا العررف فی فن الصرف بﯚ )بھم
26.ششو ن و کات :نەزانراو
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ئاﯾﯾينی

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ر کخرراو:

ئاﯾﯾينی

ژمارە1515 :

دی خاڵ
ش خ محەمەد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111815124
40348
نج پشت
عەلی کوڕی ش خ ئەمينی خا ه ،کەبەپ ج
ی
یشخ
ش خ محەمەددی خاڵ کوڕی
مستەفای باپييرەگەورەی ش خ
ەکان ،مەال م
ی موفتی بابانە
دەگاتەوەبەمەال مستەفای
بابان لەقەالچواالننەوەبﯚ سل ماانی،
ستنەوەی ميرنيشنی ن
محەمەدی خاڵ پاش گواس
م
ەکانی ھ ناوهه ،ئەو
سا ی  1784لەگەڵ خﯚﯾدا دەستنووسە
س
ەوه،
ه" بﯚی ماوەتە
ئەبوبەکری موسەنيفه
ی
ەال
ەلەباپيرەگەوررەﯾەوه ،کە"مە
دەستنووسانە
کەی 636
خی خاڵ ،کەنزﯾک
ی بەش ک لەددەستنووسەککانی ش ی
ئ ستا م ژووی
چوارسەد سااڵ لەمەوبەر.
دەسنووسەدەەگەڕ تەوەبﯚ چ
ەﯾەکی ئاﯾينی ناودداری
ی
ەبنەما
 190لەشاری سل مانی لە
مامﯚستا خاڵ لەسا ی 04
م
ت،
سا ی  194باوکی بەنەخﯚﯚشی کﯚچی دواﯾی دەکات
ککوردستان لەدداﯾکبووه ،لەس
ست بووه ،خاڵ و ھەر
ەپياو کی ناودداری خواپەرس
ی ش خ ئەميننی خاڵ" ،کە
بااپيری "حاجی
ەی
الی باپيری بووەەو لەقوتابخانە
خو ندنی ی
چوار براکەی ببەخ و کردووهه ،سەرەتای خ
چ
ستپاکی و خوواپەرستی و رازﯾبوون و
ستگﯚﯾی و دەس
بااپيرﯾدا بەڕاس
جيھان پەروەرددەبووه.
دوورکەوتنەوەللەھە پەی ج
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مامﯚستای خاڵ ھەر لەمندا ييەوەئەوﯾنی خو ندن و نووسين و خوليای پەرتووک و
دەستنووس بووه ،بەشی زۆری خو ندنی الی مامﯚستا ش خ عومەری قەرەداغی
بووه ،کەزاناﯾەکی ئاﯾينی بەناوبانگ بوو ،نەک ھەر لەکوردستاندا ،بە کو لەناو زانا
ئاﯾينيەعەرەبەکانی ئ راقيشدا ،بەش کيش لەخو ندنی الی مەال حوس نی پيسکەندی
و ش خ جەاللی قەرەداغی بووه.
لەسا ی  1931باپيری کﯚچی دوای دەکات ،ئەحمەد بەگی تﯚفيق بەگ
لەوسەردەمەدا بەڕ کاری سول مانی بووه ،ئاھەنگ کی گەورەلەمزگەوتی حاجی ش خ
ئەمينی خاڵ ساز دەکات ،کەزۆربەی پياو ماقوو نی سل مانی بانگھ شت دەکر ن و
ھەر لەم ئاھەنگەدا بەفەرمانی فەڕميی ش خ خاڵ دەکر ت بەپ شنو ژ و وانەب ژی
مزگەوتەکەی باپيری.
لەکﯚتاﯾی سا ی  1931تا کﯚتای سا ی  1938بەوانەوتنەوەو پ ۆژەی دانانی
فەرھەنگی خاڵ و ر زمانی کوردی و چەند پەرتووک کی ئاﯾينی وەک "فەلسەفەی
ئاﯾينی ئيسالم و ژﯾانی پ غەمبەر"ەوەسەرقاڵ دەب ت .ھەر لەم ماوەکورتەدا دوو
پەرتووک بەچاپ دەگە ن ت ،پاشان لەسا ی  1939لەالﯾەن شاليار تی دادەوەبانگەواز
دەکر ت بﯚ پ وﯾستی چەند قازﯾيەک ،ئەوﯾش بەش وەی تاقيکردنەوه.
ش خ خاڵ ﯾەک ک دەب ت لەوانەی تاقيکردنەوەئەنجامدەدات و پلەی ﯾەکەمی بەدەست
دەە ن ت .بەفەرمانی پادشاﯾەتی دەکر ت بەقازی و لەھە ەبجەدادەمەزر ت ،ئيتر ناچار
دەب ت دووربکەو تەلەوانەوتنەوه ،لەژﯾانی فەرمانبەر تيدا ﯾەک ک
بووەلەقازﯾيەناودارەشارەزاکانی ئ راق و لەماوەی  28ساڵ کار وەک قازی
لە"چەمچەماڵ و سول مانی و کەرکووک و مووس " ئەنجامداوه.
لەسا ی 1962دا لەناو ھەموو قازﯾيەکانی ئ راقدا ھە بژ راوەبەئەندامی دادگای
جياکردنەوەی شەرعی لەبەغدا ،لەم ماوەزۆرەدا ج پەنجەی لەشاليار تی داددا دﯾار
و ناسراو بووه ،بەوەی کەبەھيچ جﯚر ک لەﯾاسا و شەرﯾعەت الﯾنەداوه،
ھەرچەندەچەند جار ک لەالﯾەن کاربەدەستانی زۆر گەورەوەفشارﯾان خستﯚتەسەر بﯚ
ئەوەی لەﯾاسا البدات ،بە م ب سوود بووه.
ش خی خاڵ لەبەرئەوەی نووسەر کی خاوەن بيرول ھاتوو بووه ،خاوەنی بەرھەمی زۆر
و بەکە ک بووه ،بﯚﯾەﯾەک کەلەو کوردەزۆردەگمەنانەی کەلەزۆر زووەوەبووەبەئەندام
لەکﯚڕی زانياری ئ راقدا ،تەنھا خوال خﯚشبوو "تﯚفيق وەھبی بەگ" لەپ ش
ئەوەوەﯾەلەمبوارەدا ،ش خی خاڵ لەسا ی 1953وەئەندامی کﯚڕی زانياری ئ راق بووەو
لەسا ی 1972ەوەج گری سەرۆکی کﯚڕی زانياری کوردﯾش بووه ،ج پەنجەی زۆر
دﯾارەلەھەردوو کﯚڕەکەدا ،بەرھەمەکانی باشترﯾن بە گەن لەم رووەوەو توانيوەتی
خزمەتی نەتەوەکەی بکات لەبواری رۆشنبيرﯾدا و لەڕ ی ھەردوو کﯚڕی زانيارﯾيەوەناوی
گەورەپياوانی کورد بگەﯾەن بەجيھان ،وەک "موفتی زەھاوی" ،کەباوﯾکی شاعيری
گەورەی بەناوبانگ "جەميل سدﯾق زەھاوی"ﯾه ،ھەروەھا "ب توش"" ،ش خ ئەحمەد
فائيز بەرزنجی"" ،بابەتاﯾەری ھەمەدانی"" ،مەال محەمەدی خاکی" و چەندﯾن زانای
دﯾکەی ناودار.
مامﯚستای خاڵ کەساﯾەتيەکی کﯚمە تی رەوشت جوان و زمانپاک و د فراوان و
م شک کراوەو لەسەرخﯚ بووەو تاڕادەی خواپەرستی باوەڕی بەڕاستگﯚﯾی و ل بووردن
و ر زگرتن لەماف و دادوەری ھەبوو ،لەو باوەڕەدا بوو ،کەکورداﯾەتی خواپەرستييه،
بﯚﯾەلەناخی دەروونييەوەدژی ھەموو جەور و ستەم ک بوو ،کەلەنەتەوەکەی دەکرا.
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ﯾەکەم وتاری کەگﯚﭬاری گەالو ژدا لەکانوونی دووەمی 1940دا لەژ رناونيشانی
"خﯚشەوﯾستی نيشتمان" داﯾەکەسانی تر ،ئەگەر تەنيا ھەستی نەتەواﯾەتی
ھاندەربواﯾەبﯚ بەربەرەکانی ئەو رژ مانەی کەبەردەوامبوون لەکاولکردنی کوردستان و
زەوتکردنی خاکی کوردستان ،مامﯚستا ش خ محەمەدی خاڵ لەگەڵ ھەستی
نەتەواﯾەتيدا ھەستی ئاﯾينيش رۆ کی گەورەی ھەبوو لەزﯾادکردنی گ و ب سەی
تﯚ ەسەندن ت يدا بەرامبەر بەدوژمنانی کورد و کوردستان ،و لەو باوەڕەدا بوو ،کەدەب ت
ئاﯾين ئاو تەی نيشتمانی و نەتەوﯾەتی ب ت و خەباتی نيشتمانيش پ وﯾستيەکی
ئاﯾينی ب ت.
ش خ محەمەد خاڵ رۆژانە 10کاژم ر بەنووسين و خو ندنەوەوەسەرقاڵ دەبوو ،لەسەر
ئەم پ ۆگرامەش تامردن ھەر بەردەوام بوو ،سەرەتای خو ندنەوەی لەدەمەوبەﯾانيەکی
زووەوەتا نزﯾکی نيوەڕۆ ،کەدەﯾکردەنزﯾکەی  6کاژم ر لەجيھانی پەڕتووک و
دەستنووسدا و دوانيوەڕوانيش پ ش ئەوەی ب وات بﯚ مزگەوت  3کاژم ر لەخو ندنەوەو
پ داچوونەوەی ئەو پەرتووکانەی ،کەلەژ ر چاپدابوون و راستکردنەوەی ھە ەکانيان،
شەوانەش پ ش نووستن ماوەی کاژم ر ک بەخو ندنەوەوەخەرﯾک دەبوو،
لەناوەڕاستی حەفتاکانەوەتەنھا ﯾەک چاوی مابوو و بەردەوام زەڕەبينی بەکاردەھ نا بﯚ
خو ندنەوەو ھەند ک جار پ يان دەگوت" :کەوتوﯾتەتەتەمەنەوەو ئيتر ئەوەندەخﯚت
ماندوومەکه" لەو مدا دەﯾگوت" :تەندروستيم بەندەبەخو ندنەوەو نووسينەوه ،ئەگەر
دوورم بخەنەوەل ی ،نەک ھەر تەندرووستم خراپ دەب ت ،بە کو لەوانەشەبمرم ،من
وەک ماسی چﯚن ،کەلەئاو دەرت ھ نا دەمر ت ،منيش گەر دوورم بخەنەوەلەپەرتووک
و نووسين ئەوا دەب ما ئاواﯾيتان ل بکەم ،بﯚ نيوەچاوەکەشم ،تو خوا چاو ک لەم
ر گاﯾەدا کو ر نەب ت بﯚچی باشه؟"
مامﯚستای خاڵ لەڕۆژی 1989.07.15دا ما ئاواﯾی لەجيھانی زانست و زانياری کرد و
بەرەو جيھانی کﯚتاﯾی کەوتەڕێ ،مامﯚستا ش خ محەمەدی خاڵ لەدوای خﯚی 40
پەرتووکی لەچاپدراوی بەج ھ شتووه ،کەزانستەکانی "ل کدانەوه ،زمانەوانی ،و ژەﯾی،
بانگخوازی ،م ژووﯾی....،ھتد" لەخﯚی دەگر ت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

زمانەوان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1516 :

سنەزانی
حەمەد کەس
د ش خ مح
ش خ مەحمود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3090936538
82511
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ئااﯾينی

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1517 :

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
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سا ی  1908بەپيالنی تاقمی ئيتيحادو تەرەقی لەشاری موس ش خ سەعيدی
باوکی و ش خ ئەحمەدی برای شەھيدکرانو ئيتر ئەرکی بەڕ وەبردنی کاروباری
بنەما ەکە ئەکەو تە ئەستﯚی ش خ مەحمود کە لەو کارەساتەدا زۆر بەزەحمەت
رزگاری ببوو.
ش خ مەحمودی حەفيد وەک شەخسيەت کی موس مان ،سا ی  1915بەشدارﯾيەکی
کارﯾگەری کرد لە شەڕەکانی دەو ەتی عوسمانيدا دژ بە ئينگليز لە ناوچەکانی کوت و
شوعەﯾبە ،بەخﯚی و چەند سەد سوار کی کوردەوە بەرگرﯾيەکی قارەمانانەﯾان نواند.
سا ی  1918کاروباری شاری سل مانی گرتەدەست.
لە 18ی حوزەﯾرانی سا ی  1919دا ئينگليز بە تﯚپو ف ۆکە و ھ ز کی گەورەی ب
شومارەوە بە سەرۆکاﯾەتی ژەنەراڵ فراﯾزەر لە دەربەندی بازﯾان پەالماری ھ زەکانی
ش خ مەحمودی دا.
لەو شەڕەدا ھ زەکانی ش خ مەحمود قارەمان تييەکی زۆرﯾان نواندو قوربانييەکی
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
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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
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
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ژمارە1518 :

شپرزە
ەزھەر  -ش
ش خ نافيع مە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1213152309
92980
سەرەتای شەڕڕی ﯾەکەمی جيھانی
12ی ە لە سە
ەرسا ی 292
سا ی  1336ی ک .بەرانبە
س
سەردەم لە حووجرەوالی مەالکانی
ی سەقز لەدا ﯾک بو وە بە پ ی باوی س
ەوە لە شاری
ﯾە
دﯾوەو
گەل گوندوشارروناچەو ئەمد
مەبەستە ل
ن کە بﯚ ئەم م
ە بەر خو ندن
ەوکات چوەتە
ئە
ساح ب،الی
ح
بکەﯾن بە:سەقز ،گوندی
ن
ئەتوانين ئاماژە
ن
ەودﯾوی کردووە کە لەوشو نانە
ئە
ەسا ی
خچەو سەر بااخچە لەالی بﯚکان.....،ولە
گوندەکانی باخ
سەقز گوندی حەماميان،گو
س
خزمەت مامﯚستا ش خ
ت
ە گوندی تا ە جەڕ لە سەرشيوی سەققز لە
 1313چو وەتە
3
گەی ئەو
ەکا ھەرلە ر گ
ەردووخ قز ب خی سەرف ونەحوتەواوئە
محەمەدی مە
م
ستا
ی،کە ئەومامﯚس
ەوە بو وتە ھﯚﯚگرو خوليای ش عرو ئەدەبياتی کوردی
مامﯚستاﯾەشە
م
سا ەی
ەتاﯾبەت ئاغەس
ئاغاکانی تا ەجەڕ بە
ی
ک ش خ ناف ع باسی ل دەکا
مەردووخ ە وەک
م
عيرە.
شپرزەی شاع
سو تان پەنا ززۆرر زوحورمەتتيان ئەگرت،ﯾﯾەکيک لە ھانندەرەکانی ش
س
عيرانی
ەب ت لە وێ لە گەڵ شاع
ﯾوەی کوردستتانی ئ راق ئە
ھەر لە سا ی 1313داپەڕﯾو
ھ
وەک  :پيرەم ررد،فاﯾەق زﯾوەەر ،قانع،موفتتی پ نجو نی،ش خ لەتيف ،و ......ئاشننا دەب ت
کەی پيرەم رد ئەکا لە سا ی
ھاوکاری رۆژننامەی "ژﯾان "و"ژﯾن " ە کە
وسەردەم ک ھ
ولە سا ی
1936زاﯾنی دەەب تە سەرباز ی سپای ئ راق ولە وێ ددادەمەزرێ لە
6
ی (20ئەگەڕﯾتتەوە کوردستتانی ئ ران و ددوای زﯾندان بوون
1320قەزﯾەی )شەەرﯾوەری
0
ەکاتەوە و لە ش رو خورشييدی ئەوکات دادەمەزرێ .ش خ
ی دەسپ ئە
ژﯾﯾانی ئاساﯾی
ھﯚگران
ەکانی ر کخەرروھاندەری ھ
زۆری چاالکی ﯾە
نااف ع تەنيا شااعير نەبوو وەە بەشی ی
تارﯾک وب
ک
ەردەمە
ی کوردی بەگگشتی بووە ئئەوﯾش لەسە
وئەوﯾندارانی ش عروئەدەبی
ەبرێ وەک خﯚﯚی باسی ل دەکرد
ناکرێ ناوی ل نە
ێ
دەرەتانەکەی شاھەنشاھييدا کە
کردنی باسی
ی
دائەگيرسان باس
ن
ﯾان
شەمعی ش عرری کوردی ن
کدا ئەوان شە
:للە تارکستان ک
سەربوو.......
س
عر کە
ەوەی لەبەردەست داب ت دﯾوانە ش ر
ە بەرھەمی ئەدەبی دا ئە
لە
ئەم کﯚ ەکە
کراوە مخابن م
ە
کﯚ(کە سا ی 1995زاﯾنی للە و تی سووﯾد چاپ
ەناوی)گردوکﯚ
بە
 13لە
ەفرانباری 377
کوردی ﯾە لە رۆژژی چواری بە
وھاندەرود سﯚﯚزی ئەدەب ووھونەری ر
کرد.
شاری سەقز ما واﯾی لەژژﯾان وماڵ وخ زانەکەی د
ش
سەرچاوە :ما پەڕی چەمەڕڕا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

سەقز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1519 :

ش خ نوری ش خ سا ح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617135950
04438
ن
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزا نەوان

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1520 :

سەنی
قەرە حەس
ەحمانی ق
ش خ نەجمەدﯾنی ش خ عەبدول ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1282252087
74019
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1521 :

ەرەداخی  -گ لە
ەعەلی قە
ی ش خ بابە
ش خ کەمال ش خ نوری
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
9011515314
46995
ەی سەر بەناحيەی قەرەدداغ
ەرۆژی 15ی شوباتی سا ی  1934لەگوندی تەکيە
لە
ناوی
مﯚستای کە نا
الی ﯾەکەم مام
نی گوندەکە ی
ھەر لەوێ لەگگەڵ مندا ی
ەداﯾکبووە ،ھە
لە
قورئان خو ندن بوووە ،پاشان
ن
عەبدولکەرﯾم بوو ف ری ئەلفو ب و
م
ەمەی ش خ ع
ش خ کاکە حە
ەرەبيو کوردی
بی فارسيو عە
ھەند ک کت ی
الی ش خ عەببدو ی ش خ حەسەن ھ
ال
خو ندووە.
خ
ەردەمی خﯚی
عەالمەی سە
ی دواﯾی زانای پاﯾەبەرز ،ع
سا ی  1940لەدوای کﯚچی
س
ی ،ش خ
نوری ش خ
مانيو باوکی کە ش خ ی
خﯚشبووە ،ھااتوونەتە سل م
بااباعەلی کە بباپيری خوال خ
خﯚی بووە ،لەج گەی
سەردەمی ی
ھەمان ش وە عەالمەی س
ەميشيان بەھ
بااباعەلييەو ئە
ەبوبەکر )کە ئ ستا
ەوتی ش خ ئە
ەئيمامو مودەرررﯾسی مزگە
بااوکی دانيشتتووەو بووە بە
خﯚشبوو چووەتە
 1942خوال خ
نااوەکەی بووە بەمزگەوتی ش خ باباعەللی( .سا ی 2
ەرمانی
ەرەتاﯾيو پاش ماوەﯾەک خو ندن لەو قوتاابخانەﯾە بەفە
خاليدﯾەی سە
قوتابخانەی خا
قو
داو
ئاﯾنی بخو ن ت للەمزگەوتەکاند
ی
خو ندنی
خانە دەرچووەە بﯚ ئەوەی خ
بااوکی لەقوتابخ
ەوەی
بچ تە تاقيکردنە
ەو سەردەمە توانيو تی چ
سا ی  1947بەب ﯾار کی ممەجليسی ئە
س
پﯚﯚلی حەوتەموو لەو تاقيکرددنەوەﯾەدا دەرربچ تو دواتر ب وانامەی دبلﯚﯚمو دواترﯾش
ب وانامەی دبلﯚﯚمی با بەددەست بھ ن ت.
الی
بﯚ گوندی تەکييەو لەوێ ی
دوای بەدەستتھ نانی ب واناامەی دبلﯚم گگەڕاوەتەوە ﯚ
کت بی
مامﯚستای خووال خﯚشبوو ش خ محەمەددی ش خ عەبدو ی ش خ ئەحمەد ت
م
مەتی
ە)مستعيد( .پاشتر گەڕاوەەتەوە بﯚ خزم
)سوﯾگی( خوو ندووەو ھەر لەوێ بووە بە
خا ی ،ش خ
چووەتە خزمەتی خ
ە
مانی ،دواتر
،
حاجی ش خ ننوری باوکی ببﯚ سل
ح
لەخزمەتی ئەودا
ی
لەوێ
ێ
قەرەداغو
شارۆچکەی قە
مستەفای ش خ نەجيبی ققەرەداغ ،لەش
م
نی
مامﯚستا مەال حس ی
ا
ەتی
سﯚﯾيو لەخزمە
خو ندووﯾەتيو ددواتر چووەتە گوندی مەس
خ
مانيو الی
و
دن داوەو جار کی تر گەڕاووەتەوە بﯚ شاری سل
مەسﯚﯾيدا در ژژەی بەخو ند
م
گەلەنبەوی(و
ی حاجی ماممەندی لەمزگگەوتی سەﯾد حەسەن )گە
سەﯾد غەفوری
س
چووەتە مزگەوتی مەال حەککيم بﯚ وەرگرتتنی
ی ئەوەش چ
)ئئاداب(ی خو ندووە .لەدوای
شەوە چووەتە گوندی
ی ر ی گرتووەەتەبەر بەرەو ببيارەو لەو ش
زانستی زﯾاتروو لەو وە ملی
ندنی زانستە ئاﯾننييەکانی
عوسمانی پرﯾس خو ی
پررﯾس الی ماممﯚستا مەال ع
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تەواوکردووەو دواجار گەڕاوەتەوە بﯚ خزمەتی باوکی ئيجازەی مەالﯾەتی لەخزمەتيدا
وەرگرتووە ،ھەروەک چﯚن ئيجازەی لەخزمەتی ش خ مستەفای ش خ نەجيبی
خا يشيدا وەرگرتووە .
دوای کﯚچی دواﯾی حاجی ش خ نوری کرا بەج نشينی لەھەمان مزگەوتداو بەئيمامو
خەتيبو مودەررﯾس لەمزگەوتەکەﯾدا دامەزر نراو ھەر لەوێ دەستی کرد بەتەدرﯾس
ھەتا ناوەڕاستی شەستەکانی سەدەی پ شوو .لەو سەردەمەدا لەگەڵ چەند
ھاوە کی خﯚی گﯚﭬار کيان دەرکرد بەناوی دەنگی فەق کە سکا ی فەق کانی ئەو
سەردەمەی تيادا بەﯾان دەکرا ،لەوانەش )حەمەی مەال کەرﯾمی مودەررﯾس(و )مەال
عەلی توتەقاجی(و )مەحمودی مەال عەزﯾز(و..تاد .چەند جار ک لەشەستەکاندا
مامﯚستا لەسەر ھە و ستی سياسيو نيشتمانيو نەتەواﯾەتی لەگەڵ گﯚرانی شاعيرو
مامﯚستا حەمە سا ح دﯾالنی شاعير تووشی زﯾندانيکردن ھاتووە .ھەتا دواجار
دوورخراوەتەوە بﯚ شارۆچکەی ئەسکەندەرﯾيە لەباشووری بەغداو لەوێ بووە بەئيمامو
خەتيبی مزگەوتی گەورەی ئەو شارەو در ژەی بەکاری خﯚی داوە وەک مودەررﯾس کی
ئاﯾنيو چەندﯾن کەس وانەی ئاﯾنييان لەخزمەتيدا خو ندووە.
سا ی  1973جار کی دﯾکە گەڕاﯾەوە بﯚ شاری سل مانيو بﯚ ماوەﯾەکی کەم بوو
بەئيمامو خەتيبی مزگەوتی گەورەی شاری سل مانی .بە م ھ ندەی نەبرد لەسا ی
1974دا جار کی تر دوورخراﯾەوە بﯚ شاری رانيەو لەوێ کرا بەئيمامو خەتيبی مزگەوتی
گەورەی رانيەو بﯚ ماوەی دە ساڵ تياﯾدا ماﯾەوە کە ئەو ماوەﯾە ماوەی ز ﯾنی مامﯚستا
بوو لەرووی چوستو چاالکيو توانای بەخشينی زۆرترﯾن زانست بەژمارەﯾەکی زۆری
فەق و مامﯚستاﯾانو بەخشينی ئيجازەی مەالﯾەتی پ يان.
سا ی  1979بﯚ ﯾەکەمين فەرزی حەجی بەج ھ ناو لەمەدﯾنەی منەوەرە لەخزمەتی
فەخری عالەمدا بەسيفەتی باوکو کوڕ دەستی نزای بەرزکردەوە تا شەفيع ب ت بﯚی
لەرۆژی حەشردا .ھەر لەشاری رانيە بوو کە مامﯚستای پاﯾەبەرز بووە پ شەنگی
خە ک بﯚ سازدانی خﯚپيشاندانە مەزنەکەی سا ی 1982ی ئەو شارە کە دەستپ کی
زنجيرەﯾەک خﯚپيشاندانو راپەڕﯾن بوو لەسەر ئاستی کوردستان ،بﯚﯾە خە کی
راپەڕﯾوی رانيە وەک مەرجەع کی شﯚڕشگ ی دەھاتنەالﯾو پرسو راو ژﯾان پ دەکرد.
سا ی  1983جار کی دﯾکە گەڕاﯾەوە بﯚ شاری سل مانيو لەمزگەوتە کﯚنەکەی خﯚﯾدا
)مزگەوتی ش خ باباعەلی( در ژەی بەکاری تەدرﯾسو خوداپەرستی داو ژمارەﯾەکی
زۆر فەق لەسەر دەستی ف ربوونو زانستەکانيان وەرگرت .دوای سا ک بەسەر
گەڕانەوەﯾداو لەسا ی 1984دا کوڕە گەورەکەی مامﯚستا کە پ شمەرگەﯾەکی ئازاو
ناسراوی دەﭬەری بيتو ن بوو ،لەگرتووخانەکانی رژ می بەعسی فاشی لەس دارەدرا،
خە کی دەﭬەری بيتو ن بەگشتی شاھيدی ئازاﯾەتيو چاونەترسيو ل ھاتوﯾی شەھيد
مەال شﯚڕشی کوڕەگەورەی مامﯚستای کﯚچکردوون.
لەکاتی راپەڕﯾنە مەزنەکەی کوردستاندا مامﯚستا ھانی خە کی دەدا بﯚ بەفي ۆنەدانی
کاتو دەرامەتو وازھ نان لەتەقەی خﯚشيو لەو کاتەدا دەستەواژەﯾەکی ئەو ھەبوو کە
زۆر ج گەی خﯚی گرتبوو لەئ زگەو کەنا ەکانی راگەﯾاندندا زۆر دووبارەدەکراﯾەوە ،کە
دەﯾفەرموو" :لەبری ئەو بەفي ۆدانە با بەرد ک بخر تە سەر بەرد ک تا گوندەکانی
کوردستان زووتر ئاوەدان بکر نەوە".
دواتر ئەم زاتە لەگەڵ ھاوە نی کەوتە ھەو دان بﯚ زﯾندووکردنەوەی ﯾەک تی زاناﯾانی
ئاﯾنی ئيسالمی کوردستانو دوای ھەو و ماندووبوون دواجار لەکارەکەﯾاندا سەرکەوتوو
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بوونو ئەو ر کخراوەﯾان زﯾندووکردەوە کە ھەتا ئ ستا لەچاالکيداﯾە .لەھەمان کاتدا
دەستی داﯾە دروستکردنەوەی مزگەوتی تەکيەی قەرەداغ کە وەک ھەموو مزگەوتە
د رﯾنەکانی کوردستان بەر شا وی ئەنفال کەوتبوو ،ئەوەش وەک وەفاﯾەک بﯚ پيرۆزﯾی
ئەو شو نەوارەو زﯾندووکردنەوەﯾەکی ئەو ج گەی عيلمو زانستە کە خﯚﯾو باووباپيرانی
ھەر لەوێ دەستيان کردبوو بەوەرگرتنی زانستە ئاﯾنييەکانو لەو ش زانستيان
ب وکردبووەوەو سەردەمان ک لەھەموو الﯾەکی کوردستانەوە ئاشقانی ف ربوونو
زانست رووﯾان ت دەکرد .ھەر لەو ماوەﯾەﯾدا مامﯚستا ب جگە لەکارەکەی خﯚی وەک
ئيمامو مودەررﯾسی مزگەوتی ش خ باباعەلی ،لەمزگەوتی ش خ نەجيبی
قەرەداغيشدا لەشارۆچکەی قەرەداغ کاری وتارب ژﯾی پ سپ ردرابوو.
سا ی  1993بوو بەئيمامو خەتيبی مزگەوتی خانەقای مەوالنا خاليد ھەتا سا ی
1996و دوای ئەوە بوو بەئيمامو خەتيبو مودەررﯾسی مزگەوتی گەورەی سل مانی
)مزگەوتی کاک ئەحمەدی ش خ(و سەرۆکی ليژنەی زانستی سەر بەوەزارەتی
ئەوقافو کاروباری ئاﯾنی ،کە ھەتا سا ی  2006لەو پﯚستەدا ماﯾەوە ،لەھەمان کاتدا
ھە بژ ردرا بەسەرۆکی ليژنەی با ی ﯾەک تيی زااناﯾانی ئاﯾنی کوردستان.
لەکﯚتاﯾيەکانی سەدەی رابردوودا مامﯚستا وەک نو نەری زاناﯾانی ئاﯾنی کوردستان
لەدوو کﯚنگرەی جيھانی لەتارانی پاﯾتەختی ئ ران بەشدارﯾکرد بەناوی )مﯚتمر التقرﯾب
بين المژاھب).
شاﯾانی باسە لەماوەی مانەوەﯾدا لەمزگەوتی کاک ئەحمەدی ش خ ،ژمارەﯾەکی زۆر
فەق و مەال الی مامﯚستا وانەﯾان خو ندووەو زانستە ئاﯾنييەکانيان وەرگرتووە.
مامﯚستا دامەزر نەرو راگرو بەڕ وەبەری )پەﯾمانگای کوردستان بﯚ پ گەﯾاندنی پ شنو ژو
وتارب ژ( بوو کە ئ ستا بووە بەکﯚل ژ .ھەروەک ئەندامی ليژنەی راستکردنەوەی ماددە
ئاﯾنييەکانی مەنھەجی خو ندن بوو کە دوو ليژنەی لەالﯾەن وەزارەتی پەروەردەو
وەزارەتی ئەوقافو کاروباری ئاﯾنی بﯚ ئەو مەبەستە پ کھ نرابوونو بەر وەبەری خولی
زانستی بوو کە لەمزگەوتی کان سکان ئەنجامدراو کﯚمە کی زۆر مامﯚستای ئاﯾنی
لەو خولەدا خو ندﯾانو کﯚمە کيان ب وانامەﯾان تيادا بەدەستھ نا.
سا ی  2004بﯚ جاری دووەم چووەتە حەج ئەو فەرزەی بەج ھ ناوەتەوەو سا ی 2006
خانەنشينکرا.
مامﯚستا ش خ کەمالی حاجی ش خ نوری کەس کی لەراددەبەدەر زاناو بەتوانا بوو
لەبوارەکەی خﯚﯾداو لەھەموو زانستە ئەق يو نەق ييەکاندا شارەزاﯾی تەواوو دەست کی
با ی ھەبوو ،بەتاﯾبەت لەزمانی عەرەبيدا کە تواناﯾەکی لەراددەبەدەرو ب و نەی ھەبوو
و وەک مەرجەع کی بوارەکە پرسی پ دەکراو پەنای بﯚ دەھ نرا .لەھەمان کاتدا
کەس کی زۆر سەربەرز بوو کە لەھەموو ژﯾانيدا سەری بﯚ دوژمنانی نە دﯾن نە و ت
شﯚڕنەکردووەو م ژوو شاھيدی ئەو راستييەﯾە ،ب جگە لەوەش کەس ک زۆر سادەو
ساکارو ب تەکەببورو ھەواو خﯚنەوﯾست بوو و گرتەی ر بازی فەخری عالەمو
دواکەوتەی پەﯾامە پيرۆزەکەی بوو .مامﯚستا دەست کی با ی ھەبوو لەنووسينو
داڕشتنو ئەدەب بەش وەﯾەکی گشتيو شيعر بەتاﯾبەتيو چەندﯾن نووسينی ھەﯾە
لەبوارەکانی شەرع ،نەسەب ،م ژوو ،ئەدەب ،وتاری دﯾنيو سياسيو کﯚمە ﯾەتيو ..تاد،
کە بەش کی ئەو نووسينانەی چاپو ب و کراونەتەوەو بەش کی ترﯾان لەچاپکردندان،
لەوانە دﯾوان کی شيعر بەناوی )دﯾوانی گ لە).
ئەم ش خە زاناو خواپەرستە پاش ملمالن يەکی در ژخاﯾەن لەگەڵ نەخﯚشيداو
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سەفەرکردن بﯚ و تی ئوردون بەمەبەستی چارەسەرو دوای گەڕانەوەی لەو سەفەرە
کە دواسەفەری بوو لەژﯾاندا ،رۆژی  2009/1/13کاتژم ر شەشو نيوی سەرلەبەﯾانی
بەفەرمانی خودا د ی گەورەی لەل دان کەوتو ئەو چراﯾە کوژاﯾەوەو بەرەو ژﯾنی نەب اوەو
ب کﯚتاﯾی سەفەری کردو مەزارەکەی لەگردی سەﯾوانە لەنزﯾک مەزاری باووباپيری
خودا بەھەشت بکاتەج يانو لەوێ کﯚﯾان بکاتەوە.
بەرھەمەکانی شاعير
چاپکراوەکان:
1پەراو ز و لەسەر نوسينی سەرچاوەی ب گەرد بﯚ ناسينی مەرد.
2ئەم دﯾوانەی بەردەستت.
دەستنوسەکان:
1وتاری رۆژانی ھەﯾنی .
2بيرەوەرﯾەکان بەزمانی عەرەبی .
3کليلەو دمنە بەشيعر).وەرگ ان)
4چەند ناميلکەﯾەک لە بوارەکانی شەرﯾعەتی ئيسالمدا.
5ـ چەندﯾن وتاری ھەمەچەشنە بە کوردی و عەرەبی.
6الحب ﯾنتصر علی الجشع والدجل فی النھاﯾە .شانﯚنامە بە زمانی عەرەبی.
7دروس المحبە والوفاو کی ال تتحول السعادە الی الشقاو .
8الحسين سيد الشھداو و امام المجاھدﯾن.
9خو ندنگەی تەک ی قەرەداغ لە م ژووی کورددا.
10ژﯾاننامەی زاناﯾانی کورد.
11حقيقە اإلسالم).الصوم ،الصالە ،اإلستقامە ،التوبە ،الصدقە ،الحسد ،التربيە،
حقيقە الدﯾن)
ھەند ک لەوانەی ئيجازەﯾان لە خزمەت مامﯚستا وەرگرتوە:
1ـ مامﯚستا مەال عوسمان صﯚفی عەبدو .
2مامﯚستا مەال مەغدﯾد).ئەندامی سەرکرداﯾەتی بزوتنەوەی ئيسالمی بوو شەھيد
کرا.
3مامﯚستا مەال حەميد مەال محەمەدامين.
ھەند ک لەوانەی لە خزمەت مامﯚستا خو ندوﯾانە:
1مەال رزگار
2مەال محسن تاوگﯚزی.
3مەال محسن حس ن.
4مەال تەھا مەال محەمەد.
5مەال ﭬاھر عەبدول ەزاق.
6مەال عمر نزامی.
7ئيسماعيل حەسەن عب د.
8عەبدول ەحمان ابوبکر وەجاخی.
9ماجد الشمری.
10مەال حەمە ئەمين ئاشوری.
11مەال ھاوکاری مە کەندی.
12مەال ھيوا.
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13مەال ش خ عمر پيسکەندی.
14مەال حەسەنی پ نجو نی.
15مەال قادری و وبە.
16مەال عەبدولقادری پير مەمکی.
17مەال عبدالھادی فتح اللە.
18مەال تەھای بەردانگەﯾی.
19مەال عوسمانی حاجی داروی.
20مەال ش خ خدری وەرت .
21مەال عەبدو عبدالعزﯾز ھەرتەلی.
22مەال ھيوا پ نجو نی.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز ئاسﯚ کەمال بﯚ کوردﯾپ دﯾا سەبارەت بە ژﯾاننامەی ش خ
کەمال ش خ نوری ش خ بابەعەلی قەرەداخی  -گ لە لە 2010-10-17
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1522 :

ش خ ﯾوسفی مامش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012391511157
شيخ ﯾوسف کوری ئە حمە د مامش سا ی)(1162ی کﯚچی لە گوندی " ئە شنﯚزە
نگ"شاری"الھيجان" لە داﯾک بووه،ھە ربە مندا ی خە رﯾکی ف ربوونی علومی سە رتاﯾی بووه،بو
زﯾاتروە رگرتن و فيربوونی حە د ﯾس و علومی قورئانی کە وتە گە ران و بە ﯾن ک لە مە ھاباد و
سوليمانيە و ھە ول ر ماوە تە وە پاشان چوە تە سە ر ئيشی باوکی دە ستی داوە تە ئيرشاد و
ر نموونی خە ک تاسا ی )(1254ی کﯚچی کە ما ئاوای لە ژﯾان کردوە شيخ ﯾﯚسب لە ھونينە وە ی
ش عرا ھە ست کی ناسکی بووه.
سە رچاوه :داﯾرە المعارفی کوردی بﯚرە کە ﯾی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1523 :

ش ردڵ ئ

پوور

http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144511112
کرماشان
بەشدارﯾی نﯚھەمين خولی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

ژمارە1524 :

ش رزاد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112172043326
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گەرەکی خانەقا.
ی
ەول ر
شو نی لە داﯾﯾک بوون :ھە
ش
بوون لەسەر سا ی لە
باوکی ناکﯚک ن
ی
ک بوون :دﯾار نييە چونکە دداﯾک و
سا ی لە داﯾک
س
داﯾک بوون ،ﯾەککيکيان
ەرواری لە ک
ھەموو جار ددەبووە شەڕﯾان لە سەر بە
داﯾک بوونی ،ھ
جوولەکە لە ھەول ر ررۆشتبوو ،ئەووی دﯾکەﯾان
ە
ک بوو
ش رۆ( لە داﯾک
دەﯾوت کە )ش
ەر لەبەر ئەوە سا ی
شتبوون ،ھە
ەکەکان نەڕۆش
ت نەخ ر جولە
ەرپەرچی دەدداﯾەوە دەﯾووت
بە
.195
 1ب ت ﯾان 52
ەداﯾک بوون ددەکر ت 1951
لە
سەرەتاﯾی لە قوتابخانەی پاشای گەورە
ەشاری رەوانندز چوار سا ی قﯚناغی س
لە
قوتابخانەی )ئيبن
ی
شەشی سەرەەتاﯾی چوونەتتەوە ھەول ر للە
شان پﯚلی ش
خو ندووە ،پاش
خ
تەواو کردووە.
و
ی بەر لە زانکﯚ خو ندنی لە ھەول ر
خەلەکان( بووە ،تا قﯚناغی
خ
ئەدەبی ئينگلييزی /زانکﯚی بەغداد سا ی
س لە زمان و ئە
ی :بەکالﯚرﯾس
پللەی زانستی
.1975-1974
4
پيشەسازی کارەبا و ئەللکترۆنی سل مانی دامەزرراوە،
ی
ی
 1لە ئامادەﯾی
ە ئابی 1977
لە
بازرگانی سل مانی ت کەڵ.
ی
 1978گواسترراﯾەوە بﯚ ئاماددەﯾی
پااشان لە کﯚتااﯾی سا ی 8
بە
خراوی نا دەو ەتی سەر ە
 1997لە ر کخ
 1994ە وە تا حوزەﯾرانی 7
1..لە سا ی 4
لە بەشی پەروەردە و راگەﯾﯾاندن بﯚ ماوەی 2
ەرﯾتانيا کە ناووی  MGAبووو کاری کرد ە
بە
کخراوەکە دەرﯾدەکرت بﯚ
ە
سا يش سەررنووسەری گﯚﯚﭬاری ئاوات ووھ ﭭی بوو ککە ر
س
ترس و ھەڕەشەکانی
ی ئاگادار کرددنەوە بوو لە ببەرامبەر س
مندا ن و قوتابيان ،ئامانجی
م
مين -لوغم).
)م
چووە و تی فنلەننداو لە حوزەﯾﯾرانی
ە
2..لە ھاوﯾنی  1997بە بانگگھ شت کی ئئەدەبی
جيھانيد لە بەردەم ژمارەﯾەکی زۆر لە نووسەرانی
د
س کی
ھەمان سا دا لە کﯚنفرانس
ھ
ەس تی
ەر )زمان و کە
شکەش کرد لەسە
ش
رۆۆژھە ت و رۆۆژئاوا موحازەررەﯾەکی ئەدەەبی پ
نوووسەر).
چيرۆکی پەنابەرﯾيەککەی
ی
)تامپ ری( ژﯾا و پااشان
پ
ە شاری
بﯚﯚ دە مانگ وەەک پەنابەر لە
ەوە کوردستان .داوەتە ئەددەبييەکە لە الﯾەن
ی  1998گەڕاﯾە
ەتاڵ کردەوە و لە بەھاری
بە
وە چوو..
ی جيھانی( ﯾيەوە ) (Pen Clupبە ر ە
)ﯾانەی قە ەمی
 (Uتا ھاتنی ئئەمرﯾکا لە س
3..لە حوزەﯾراننی  1998ە ووە لە ر کخراووی )UNESCO
سا ی
.2003
3
ی پەﯾوەندی بە ھاوکاری ن وان ر کخراووەکە لە گەڵ دەزگای پەرووەردەی
ککاری سەرەکی
بوو
ئەندامی کارای پرۆگگرامەکان و
ی
ھەبوو،
دنی با وە ھ
ککوردستان و ققﯚناغی خو ند
سەرپەرشتيارری پسپﯚڕی کاری
 2007وەک س
 2تا ھاوﯾنی 7
4..لە ھاوﯾنی سا ی 2003
ککرد.
کاروباری
ی
 20تا ھەنووککە تەکليف کرراوە بە راپەڕانندنی
5..لە مانگی ئئەﯾلوولی 007
سل مانی..
لە پار زگای س
گرفتەکانی پەروەردە ە
ی
ەو
چوونی ک شە
ە و بە دوادا چ
راگەﯾاندن و بە
گو ی
چوار کﯚمە ە چيررۆک بە ناوی )تەنياﯾی ،و
ر
خاوەنی
6..وەک چاپکرردنی کت ب ،خ
ن( و دوو رۆماان و س نﯚﭬﭬل ت
لەکانی ئ واران
ن ،پيرە پەپوولە
ی داھﯚ ەکان
رەەش ،گەڕەکی
سەگەکانی بباوکم،
د ،حەسار و س
تەمی سەر خسند
ی
)پ دەشتی کارمامزە کوأراووەکان،
لەبواری شيعر،
ی
وەرگ ان
گ
بيست کت بی
ت
خەونی جا جا ﯚکەکان ،ژن ککی منگن( و پتر لە
خ
سی ،ھونەر ،رراگەﯾاندن ،کﯚﯚمە ناسی و
ی ،دەروونناس
ن ،شانﯚگەری
چيرۆک ،رۆمان
چ
کوردی.
ی
ەﯾە کە لە ئينگگليزﯾەوە کراووون بە
سياسەت ھە
B
)ئەدنبرە
ە
ھاوﯾنەی ئەدەبی
7..بەشداری ﭬﭬيستيﭭا ی ھ
) - Bookcaseبوو لە ھاووﯾنی
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 2007لە سکﯚتلەندا.
8.سەرباری ئەوەی کەلە بيست سا ی رابردوودا لە بواری بەرگری کردن لە مافی
مندا ن و ژنان و پەروەردە و پاراستنی ژﯾنگە لە کﯚڕو کﯚبوونەوەی زۆر بەشدار بووە لە
تەک نووسين لەو بوارانەدا .سەرباری بەشدارﯾکردن لە کﯚرس و سيميناری
پەروەردەﯾی لە عەممان ،بەرﯾتانيا و چين.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1525 :

ش رزاد ش خانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010917545622084
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1526 :
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د
رزاد عومەرر مەحمود
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0611110020
04377
ی رۆژنامەی ئئەم ۆی دووبزز2003/
سەرنووسەری
س
ەڕ وەبەری نوووسينی گﯚﭬااری نووھات 2007
بە
ی گﯚﭬاری ئ ووە2010/
سەرنووسەری
س
ئيسرائيل کورد
2011
2
ل
ەڕ وەبەری نوووسينی گﯚﭬااری
بە
ی پاﯾتەختی ھەر می کوردستان
شاری ھەول ری
دانيشتووی ش
ەڕ وەبەری ماا پەڕی
بە
http://w
www.kurdku
urdistan.com
m
سەبارەت
ەر مەحمود( س
)ش رزاد عومە
دﯾا لەالﯾەن ش
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
1:48:38 2012-12
ە )ش رزاد عوومەر مەحمودد( لە1 -29 :
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1527 :

رزاد نائف
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2052250116
64179
لە روژنامەی ووار و ئەﭬروی دھوک دا
ەربازی ﯾە ،ە
ی کول ژی سە
 1لە داﯾک بوووﯾە ،دەرچووی
لە روژژی 1972-5-8
گوتار ننوسيەوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان
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ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

شارەەکان:

دھﯚک

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1528 :

ی
رزاد ھەﯾنی
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11040044012426
 19لەھەول ر لە داﯾکبووم ،بەشی رووپ وﯾم لە ئامﯚژگگەی تەکنەلﯚﯚژﯾای
ە سا ی 955
لە
شەش مندا م
ش
چووم لە شارەەوانی ھەول رربووم،
ەغدا تەواوکردووە و ھەتا لە و ت دەرچ
بە
قﯚناخی باشيان ب ﯾوە ،لەن وان ھەول ر و ستتﯚکھﯚلم
خی
ی زانکﯚ
ن لە خو ندنی
ھەﯾە ،پ نجيان
ھ
دەژﯾم.
چاپکراوەکانم ...
چ
چاپکرد.
د
ئامادەو
 1985کت بی )ھەول ر( م ئا
شارەوانيدا5 ،
سەد سا ەی ش
1..لە ﯾادی س
سا ی  1994دا12 ،
ژمارەی رۆژنامەی )ھەول ر( م ددەرکرد.
ی
2..ھەر لە شاارەوانيدا لە س
3..کەالوە 1991 ...رﯾپﯚرتاژ ،،بﯚ ئﯚردوگاکاانی دەﭬەری ھەول ر.
رۆژنامەی )ئا ی ئازاددی( ی ب وکرراﯾەوە.
ی
 1999لە
1
ەﯾە ،لە
4..دﯾوەخانی فل ن ...رۆژانە
2000
رﯾپﯚرتاژ ،زانکﯚی ئازاددی بەرلين.
،
5..ھەول ر ...تاا دبلن0 ......
سل مانی.
6..بەغدا ....بﯚﯚ ھەول ر! 2000 ......رﯾپﯚرتتاژ ،سوﯾدو س
ن 2001.....رﯾپپﯚرتاژ ،سل ماانی.
ی فارگﯚنەکان
7..مەملەکەتی
8..کاکە ،ئەبو ئيسماعيل ،2001 . ..سل مانی.
 20رۆمانی گاابرﯾل مارکيز.
ی خنکاو 001
ی دەرﯾاوان کی
9..بەسەرھاتی
موکرﯾانی.
ی ،نيلسﯚن مااندﯾال ،وەرگ ان .دەزگای م
10..ر گای دووورم بﯚ ئازادی
سل مانی.
ن گەرم ) (12رﯾپﯚرتاژبوو ،للە رۆژنامەی ))ھەواڵ(ی س
11..سارد ،ﯾان
 2005ب وکراﯾەوە.
2
ەھەول ر
ی بەدرخان لە
ن ،لە دەزگای
12..فارگﯚنەکان
ەھەول ر ب وککراﯾەوە.
13..مەملەکەتتی کەالوە ،ووەک ناميلکە لەوەزارەتی ررۆشنبيری لە
.200
ەی وەرگ ان لە ھەول ر 07
شوور ،لە خانە
ی کﯚرﯾای باش
سە و م ژووی
14..کﯚرﯾا پ ناس
ن ...سەنتەری نما ھەول ر .2007
ست ...وەرگ ان
15..ھولﯚکﯚس
.200
سيسی نازدارری ب ناز ،دﯾانااو ماساکﯚ ...ھەول ر دەزگاای ئاراس 08
16..دوو پر نس
مەسەلە ھەوول ر
ناتوندوتيژی  1سەنتەری م
ە لە کت بی نا
سەر ،بەش کە
17..مارتن لﯚس
. 2008
8
ەی وەرگ ان . 2008
شکی ئاليزی  ،شيراک ،روواﯾال ،سارکﯚززی ...و :خانە
18..بەرەو کﯚش
ێ...و :سەرددەم 2008
ەرەنسای نوێ
لەژﯾانی دبلﯚماتی فە
ی
19..س کس و پﯚليتيک ،دﯾوو کە
2008
ەکی بينا ،ئاماادەکردن ..دۆۆسيەﯾەک لە گﯚﭬاری نما 8
سين ،نابيناﯾە
20..تەھا حوس
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21. 955دەقە لەگەڵ ش رکﯚ ب کەس دﯾمانە ...دەزگای نما 2008
22.دۆالر لە ئەمرﯾکا ،دوو بابەتی ئابوورﯾيە....و :دەزگای ئاراس 2008
23.مەجبوور ،سەربردەو رﯾپﯚرتاژە ...سل مانی 2008
24.من رۆژنامەنووسم ،جاسووس نيم ...وەرگ ان خانەی وەرگ ان سل مانی 2009
25.مﯚساد ..وەرگ ان ..لە ب وکراوەکانی ئاود ر چ1و  2ھەول ر 2010 ،2009
26.دانپ دانەکانی حاجی پاولﯚ ..لە ب وکراوەکانی ئاود ر ھەول ر 2009
27.تر نە خ راﯾەکی خﯚرھە ت ...وەرگ ان دەزگای موکرﯾانی 2009
28.نھ نييەکانی سندووقە رەشەکە ...وەرگ ان وەزارەتی رۆشنبيری 2009
29.کاکە ئەبو خەليل ...بەسەرھات ...رەخنەی چاود ر سل مانی 2009
30.برادەرە جوانەکە ،رەشيدە داتی ...دەزگای ئاراس وەرگ ان 2009
31.سارا پالين ...ژن کە دەرچوو لە نەرﯾتەکان ..وەرگ ان دەزگای ئاراس 2010
32.دەسە ت و نەخﯚشی ...وەرگ ان خانەی وەرگ ان سل مانی 2010
33.سياسەتی دڵ ...وەرگ ان دەزگای ئاراس 2010
34.جيھان لە دﯾدی کﯚشن ر ...وەرگ ان دەزگای نما 2010
35.سيﭭييەکان  ...1وەزارەتی رۆشنبيری ،کﯚمە ە دﯾدار کە 2009 _ 2002
36.گەشت ک بەرەو ئەوروپای نوێ ...دەزگای ئاراس ،وەرگ ان 2010
37.حيکاﯾەتەکانی غەدر و خو ن ...وەرگ ان خانەی وەرگ ان سل مانی 2010
38.چيرۆک ک لە خﯚشەوﯾستی و تارﯾکی ،وەرگ ان ئاود ر 2011 .ھەول ر

ئامادەی چاپە:
1.سيﭭييەکان  2کﯚمە ە بابەت و دﯾمانەﯾە 2009 2002
2.دەسە تی دوو ژن ...ئەنجيال م رکلو ئيليزاب تی شاژن 2008_ 2007
3.پاﯾزە ساڵ ...تﯚماری رووداوەکان2009 ...
4.ئيسک پ )دەربازبوون( ...وەرگ ان 2010
5.پاسپﯚرت ...ﯾادەوەری 2010
6.مافيا دەو ەتی سامان و خو ن 2011
7.کازﯾوە ژنەکەی ناو فەﯾسبوک ،نﯚﭬ ت 2011
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )ش رزاد ھەﯾنی( سەبارەت بە )ژﯾان و کارنامەی خﯚی( بﯚ
کوردﯾپ دﯾا لە 2011-08-17
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1529 :

ەری
ھيم حەﯾدە
روان ئيبراھ
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11117002910677
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1530 :

سنی
سەن حوس
روان حەس
شر
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014052
2022080610
00564
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد
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و ت:

شووری کورددستان
باش

ژمارە1531 :

روان خدر
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2241302338
82368
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1532 :

وانی
روان ش رو
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6191128496
60320
خزﯾرانا  1983ێ ژ دداﯾک بووﯾە ل
ا
شور ،ل
ێ گوﭬارا باش
سەرنﭭ سەرێ
رووژنامەﭬان و س
ت.
ھەﭬل رێ دژﯾت
ھ
)ش روان
ەبارەت بە ش
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ش روانی( لە11:13:59 2011-6-19 ::
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس
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ژمارە1533 :

روان عەبدول ەحيم
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1280925313
33063
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1534 :

رکﯚ بابان
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2042100127
75582
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ەکادﯾمی)
(ئە

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1535 :

1069

س
رکﯚ ب کەس
شر
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0211110754
41276
http
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
حوس ن عارف ،ج
سەرﯾدا ،س
ھاوڕ ی تری ئەدﯾب و نووس
ەگەڵ س ھ
لە
جەالل ميرزا ککەرﯾم و
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
شاری رومادی ،دوردەخر تەوە .
ی
ەرەو خواروی ع راق،
ی شﯚڕش بە
پااش ت کچوونی
سل مانی .
سا ی  1979دەگەڕ تەوە س
س
خﯚی لە
ھا بﯚ ئەوەی خ
سا ی  1984بﯚ پشتگيری شﯚڕش و ھ زی پ شمەررگە و ھەروەھ
س
جار کی تر روو لە چياکانی
سەدام( بپار ز ت /ج
(
وەرگرتنی خە تی )قادسييەی
ەرگە .
ککوردستان دەککاتەوە و دەب ت بە پ شمە
ستان و ھ رش
خراپی کوردس
چوونی باری خ
سا ی  1986بە ھﯚی ت کچ
س
شە ب ئامانەکاننی
ک ميابارانەوە ،پ شنيازی بﯚﯚ دەکەن بەرەەو دەرەوەی ووە 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
سا ی  1992لە ﯾەکەمين کابينەی حکوومەتی ھەر م
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
ستان و گەل بەرھەمی ترری ئەدەبی نووسيوە .
ی کراوە ،داس
پﯚﯚستەر ،دەقی
شيعری ش رککﯚ ب کەس بﯚ زۆر زمانی وەەکو ئينگليزی
ش
ی ،فەرەنسی ،ئە ەمانی ،ئيتا ی،
ھی ترﯾش وەەرگ دراون .
سو دی ،عەرەەبی ،تورکی  ،فارسی و ھ
س
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ەخﯚشيدا ش رکﯚ کﯚچی ددواﯾی
لە ئەنجامی نە
ی سو د و ە
 201لە وە تی
رۆۆژی 13 .8 .4
دەکات.
س
سەرچاوە :ما پەڕی باس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

وەزﯾر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1536 :

ل
رکﯚ جەالل
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0625130142
24512
ش وەکار و راگەﯾاندکارر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردست

ەس:
جﯚری کە

ش وەەکار

ەس:
جﯚری کە

راگەﯾﯾاندکار
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ەس:
جﯚری کە

ھﯚزا نەوان

ن:
شارەکان

کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1537 :

ەت
رکﯚ جەودە
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1232147537
75189
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1538 :

ب
رکﯚ حەبيب
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1010214512
29932
رۆۆژنامەنووس
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1539 :

ﯾی
رکﯚ سا ەﯾی
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0611103439
94372
کوردستان.
ن
ەﯾامن ری ئاژانسی رۆﯾتەررزی بەرﯾتانی لە
پە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1540 :

و
رکﯚ عەبدو
شر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0103233353
33072
سەری سيناررﯾﯚکانی بەرنامەی
خورمە و نووس
ی گﯚﭬاری تەننزئام زی سيخ
سەرنووسەری
س
ەرنامەﯾە.
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1541 :
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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
ەک  -بەرگی دووەم 010 -
کارەساتی کﯚميدﯾاﯾيە
ی
ی ﯾا
ڤ و دەوروبەری
ھەژاری مرۆڤ
ھ
20
چەند شيعری قاچاغی
شکﯚﯾەکی چ
ەنووسراوان کی قاچاغی ققﯚناغی خﯚﯾان  -و ای پاش
لە
چاغ 2008 -
جەماوەری قاچ
ج
وەرگ ان:
بروونەسن  -وەرگ  :ش رکﯚ
ن
سينی م.م .ففان
سمکﯚ  -نووس
راپەڕﯾنی کوردد بەرابەرﯾی س
ھەژار 2009 -
ھ
سينی کەنداڵ ،وانلی  -وەررگ ان و
ەکەم  -نووس
ک  -بەرگی ﯾە
ی کورد و تورک
چەند باس کی
چ
ھەژار -
200
چاپی دووەم 09 -
ی
ينی :ش رکﯚ ھ
ەراو ز نووسين
پە
کەنداڵ ،کﯚميتەی دژژی
،
سينی
ک  -بەرگی دووەم  -نووس
ی کورد و تورک
چەند باس کی
چ
فاشيزم لە ھﯚﯚ ندا  -وەرگ  :ش رکﯚ ھەژار 2009 -
فا
سياسيی
مە ﯾەتی و س
دەربارەی نەرﯾتی کﯚم
ی
ەت -
ک لە :ئاغا و ش خ و دەو ت
ھە بژاردەﯾەک
ھ
م  -نووسينی م.م .فان برووونەسن  -وەەرگ  :ش رکﯚ ھەژار -
ەرگی ﯾەکەم
ککوردستان  -بە
2009
9
مە ﯾەتی و س
دەربارەی نەرﯾتی کﯚم
ی
ەت -
ک لە :ئاغا و ش خ و دەو ت
ھە بژاردەﯾەک
ھ
سياسيی
م  -نووسينی م.م .فان برووونەسن  -وەرگ  :ش رکﯚ ھەژار -
ەرگی دووەم
ککوردستان  -بە
سەرچاوە :دووو نووسراوی ناوبراو
س
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

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

مەھاباد
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1542 :

ج
رکﯚ کرمانج
شر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112113372
22432
ئەندازﯾاری زانکﯚی
ی
 19لە ھەول ر لەداﯾکبووە .قوتابيی کﯚل ژژی
ە سا ی 963
لە
ەوەکەی سا ی
ی
کﯚر
ەی تەواو نەککردووە .لەدوای
سە حەدﯾن  -ھەول ر بووەە و خو ندنەکە
س
ِ
ندنی زانکﯚی
ەوێ خو ی
ەو تی ئ ران کردووە .دواتررﯾش چﯚتە ئﯚﯚستراليا و لە
 1991رووی لە
نامەی
ی
لەئەندازﯾاری ژﯾنگە و بينناسازﯾدا وەرگگرتووە،
ی
ی
ەواوکردووە و بەکلﯚرﯾﯚسی
تە
ی( بەدەستھ ناوە.
المی سياسی
بواری )ئيسال
ماستەری لەبو
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1543 :

ی با ەک
محەمەدی
شم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111016002
23260

1075

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.
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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1544 :

گتەکين
ھموس داگ
شھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2061616478
87388
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باشووری
ی
ەسا ی  1964لەحارن لەدداﯾکبووە .حاررن ﯾەک کە لەگگوندە کوردەککانی
لە
قەرە،
خو ندنی لەبوارری بيستن و بينين لەئەنق
ڕۆۆژھە تی توررکيا .پاش تە واوکردنی و
مانەی کە
سی دەب و ددەب تە ئەو زم
مانی فەرەنس
نساو ف ری زم
ەسا ی  1987د تە فەرەنس
لە
خە تی
ەرھەمە ئەدبيييەکانی پيدەەنووس  .داگگتەکين لەسا ی  2000ە
ەداھاتوودا بە
لە
) Les ch
تارﯾکی hemins du
ی
گاکانی
سەر دﯾوانی شيعری )ڕﯾگ
جيھان(ی فراانکﯚفﯚنی لەس
)ج
دوو خە تی بﯚ ﯾەک
 Leپ بەخشرا .لە  2007و
 ،nocturneچااپخانەی L Castor Asstral
e
ھا پرد ک ب ئاگر
دﯾوان وەرگرت :تيﯚفيل گوت يەو ست فان ماالرم ە ،بﯚ دﯾوانی )تەنھ
JJuste un pon
nt sans feu)).
ش ھموس داگگتەکين ڕۆمانوووسيشە ،ڕۆۆمانی )شەوو ،لەھەناوی سەرچاوەکەددا )
کراوە.
ەخانەی ڕۆب ررت الفﯚن2004 ، Robert Lafffontچاپک
la nuit À la ،sourceکە لە
e
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

س
رۆماننووس

ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر

ژمارە1545 :

حس ن
ەد عەلی ح
دە محەمە
شەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71299
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری
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ژمارە1546 :

شەرﯾف حس ن پەناھی  -شەرﯾف سنەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909101500042021
شاعير و مامﯚستای زمانی کوردﯾيە .دﯾوانە شيعر کی ھەﯾە بە ناوی ملوانکەی شين کە زۆرتر لە 30
شيعری ت داﯾه .ھەند ک لە شيعرەکانی کراوەتە گﯚرانی.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

سنە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1547 :

شەرﯾف سە ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070922150291166
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر
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ژمارە1548 :

سمان
شەررﯾف عوس
dipedia.org//?q=201301
1051725417
74705
http:///www.kurd
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1549 :

ی
شەررەفخانی بەدليسی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111014184
43231
ەگوندی
 1543.02.2لە
بەدليس لەسا ی 25
س
ەدﯾن
شەرفخان کوڕڕی شەمسە
ش
عەجەم لەداﯾکبووه.
م
لەئ رانی
"گەرمەڕووی" سەر بەشارری "قوم" ئ
 (1576لەگەڵ کوڕڕەکانی
1
 1543تا
م" لەسا ی )3
سپی ﯾەکەم
ەدﯾوەخانی ""شاتەھمان س
لە
ەو نازناوی ميرری
سەفەوی سا ی  1576پاﯾە
سماعيلی س
ەئ ران شا ئيس
ەودا ژﯾاوه .لە
ئە
ھﯚزی کوردەکاانی ئ ران.
ەسەرۆکی ھ
خان و دەﯾکاتە
ش تەشەرەفخ
ميران دەبەخش
م
عوسمانييەکان دا
ەنگی ن وان ئ رانييەکان و ع
ەکانوونی دوووەمی سا ی  1578لەجە
لە
400
ەکان دەکات ببەخﯚی و 4
الﯾەنگری عوسمانييە
ی
ەکان بەردەدا ت و
شتی ئ رانييە
پش
سمانييەکان ددەکات لەسا ی 1589
کرداﯾەتی عوس
ست سەرکر
چەکدارەوەدژ بەئ ران دەوەس
چ
خش تەشەرەەفخان و
رانييەکان پاﯾەو نازناوی خان دەبەخ
ن
ی س يەم دژژ بەئ
سو تان مورادی
س
 53سا يدا ج ەوی
دەﯾکاتەميری وﯾالﯾەتی بەددليس لەسا ی  1590واتا لەتەمەنی 3
شەمسەدﯾن بەگ.
فەرمان ەواﯾی خﯚی دەداتە دەست کوڕەکەی خﯚی ش
فە
ەسا ی  1591تا  1592دەەست دەکات بەنووسينی
159
شەرەفنامەو لە97.08.04
و
لە
سا ی
شەرەفنامەتە
ەدوا دوای ا
سينەکانی لە
ەواو دەب ت و پوختەی نووس
ەنووسينی ش
لە
ی پ ھ نا بەم جﯚرەپ ۆژەی تﯚمارکردنی کوردی ئەنجاامدا.
1597دا کﯚتاﯾی
7
بەرامبەر بەسا نی 1604-1603ز کﯚچی
ر
کﯚچی دا
ی
1012ی
مير شەرەفخان لەسا ی 2
م
 63ساڵ
نامەی کﯚچيش 6
ی
ی زاﯾينی  60ساڵ ژﯾاوەو بەسا
دواﯾی کردووە .بەسا نامەی
ژﯾﯾاوه.
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خوارەوه:
ه
خﯚ وەکو ئەمانەی
سەرەکی و گررنگی گرتﯚتەخ
شەرفنامەگەلل بابەتی س
ش
حەسنەوی و فەضلەوی و ئەﯾووبی.
1-حکوومەتەککوردﯾيەکانی مەڕوانی و حشتاوپشت حوکم انيان کردووه.
2-حاکمەکورددﯾيەکانی پش3-ئەو حاکمەکوردانەی پاررەﯾان ل داوەو وتارﯾان بەناو خو ندراوەتەووه.باسی حکوومەتی بتليسی کرددووه.
ی
ەش بەدوورو ددر ژی
4-جگەلەمانەسا ی 1978ی کﯚچی
زۆری پ دراوەلەس
گييەکی ی
ەلەکﯚنەوەگرنگ
ی شەرفنامە
ەم پەرتووکەی
ئە
ەن شامی
ی لەزمانی فاررسيەوەلەالﯾە
166ی زاﯾينی
ەرامبەری 67
بە
تورکی و لەدواﯾيدا "وليامينﯚف""ی رووسی
ی
نااو کەوەوەرگ دراوەتەسەرر زمانی
فەڕەنسيش
ش
ژوونووسی
ی
"کارمﯚی" م
"
چاپی گەﯾاندوووەو
ککردووﯾەتييەڕوووسی و بەچا
ەی رابردوو
ەميسرﯾش م ژوونووسی کورد لەچلەککانی سەد ی
ەڕەنسی و لە
ککردوﯾيتەتيەفە
سا ی 1953ددا بەپەراو زی
ەال جەميل رۆۆژبەﯾانی لەس
ەفارسی چاپپی کردوەو مە
بە
موکرﯾانی
ی
ەژار
بەچاپی گەﯾاندووەدوواجارﯾش ھە
ی
ەنرخەوەکردوووﯾەتييەعەرەببی و
بە
خامژگی
197دا لەچاپخ
ەتييەکوردی و لەسا ی 72
شەکيەکی درر ژەوەکردووﯾە
ەپەراو زو پ ش
بە
دا لەچاپ دراووه.
ککﯚڕی زانياری کورد لەبەغد
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

س
م ژوونووس

جﯚری کەس:
ج

ميری کوردد

ژمارە1550 :

ی ئەربيلی
مستەوفی
ی ئيبنول مس
شەررەفەدﯾنی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121512222
22701
روناکبيری ئەو سەردەەمە
ی
ەﯾەکی ناوداررو و
سا ی  1169لەقە ی ھەوول ر لەبنەما ە
س
ەر لەو ش بﯚتتە ﯾەک ک لەووەزﯾرە
تەواو کردووە و ھە
و
ەداﯾک بووە ،لە ھەول ر خوو ندنی
لە
ەتابەکييەکان
سەر
 1237ھ رشياان ھ ناﯾە سە
ەکان سا ی 7
ن ،کە مەغﯚلە
نااودارەکانی ئە
کرد.دوای ئەوە
ی
کی شاردا بەرگگری
ەگەڵ خە ی
ی لەقە وە لە
ل موستەوفی
ھەول ر ،ئيبنول
ھ
ژﯾانی بردە سەر.
ی
ەوێ دوا دوو سا ی
ە شو نی و لە
فەرمان ەوای مموس ناردﯾە
فە
ەول رە( ،بەپ ی قسەی
موستەوفی )م ژووی ھە
ی
ل
ەناوبانگترﯾن کت بی ئيبنول
بە
ستا تەنھا
ا
خەوە تا ئ
لە چوار بەرگ ،بە م بەداخ
ی کﯚن ئەم کتت بە برﯾتييە ە
م ژوونووسانی

1080

دەستنووسی بەرگی دووەمی دۆزراوەتەوە کە لە مﯚزەخانەی بەرﯾتانياﯾە ،وا دﯾارە
)ئيبنول موستەوفی( کت بەکەی بﯚ باسی گەورە پياوانی ھەول ر و ئەو ناودارانە
تەرخان کردووە کە ھاتوونەتە شاری ھەول ر) .ئيبنول موستەوفی( ھەمان کات ﯾەک ک
بوو لەشاسوارەکانی مەﯾدانی ئەدەب و زوبانيش ،ھﯚنراوە قورسەکانی )موتەنەبی( و
)ئەبو تەمام(ی لە ) (10بەرگی سەربەخﯚدا ل کداوەتەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

م ژوونووس

جﯚری کەس:

ئەدﯾب

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1551 :

شەعبان چالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070222381091145
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1552 :

1081

مان
عبان سل م
شەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302104944
41495
ەسەن
ھونەرمەند ن کورد )حە
د
سەرسنک ب دەنگ ن نازک ن
ساال  1965س
ژ داﯾک بوﯾ س
حەمەد تاھا ئااکرەﯾی،
جومعە ،بلند ئيبراھيم ،مح
شەرﯾف ،دلنياا قەرەداغی ،ئيسماعيل ج
ش
ەم ن
گوتن و ھن بەرھە
ن
دﯾتر ھاتينە
ھندەک ن ر
عەبدول ( و ھ
ی و سەمير ع
ھەﭬال زاخوﯾی
ھ
وبﯚ تو
سيدی وەک ددەنگ ب ناﭬ ن )تورا ئەﭬين  2004 -وننامەکا عشق  2006 -ﯚ
س
شق -
ھەلبەستان ب ناﭬ )دەوللەتەک ژ عش
ە و دﯾوانەکا ھ
ھاتی  (2007 -دەرکەفتينە
ھ
بوﯾنە کەرەست نامەکا ماست
ەم ن وی نە
چاپ و بەرھە
 (2007داﯾە چ
7
ستەرێ ل زانيننگەھا
دھﯚک .
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

دھﯚک

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1553 :

ی خدر
فيق حاجی
شەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22415071019720
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان
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کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1554 :

مەد
فيق محەم
شەف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113162543
33264
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

شانﯚﯚکار

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1555 :

جی خدر
فيقی حاج
شەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2091847287
75673
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

1083

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1556 :

ل
مەد بچکﯚل
ماڵ ئەحم
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8092236116
67502
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1557 :

ەﯾی
ماڵ باخچە
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3062134182
21651
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە1558 :

ماڵ سەراابی
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12613425010883
ھﯚزاننەوان
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پيياوان
رەگە
نەتەوە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە1559 :

ماڵ عادل سەليم
شەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004211949
99782
ش وەکارر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ش وەەکار

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە1560 :

ماڵ کاوە
شەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0205235526
63402
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کوردستان لە داﯾک بوووە .خوﯾندنی
ن
تی
شاری نەغەدەە لە رۆژھە ی
لە سا ی  1964لە ش
سالی
سياسی لە س
ھﯚی چاالکی س
ی لە نەغەدەە و مەھاباد تتەواو کرد و دوواﯾی بە ی
سەرەتاﯾی
 1989پەرراوەزەی سوﯾﯾد بوو .و ای چاالکی رۆژننامەوانی لە چەندان گﯚﭬارری جياوازدا ))لەوان
کوردﯾيەکان بوو.
ن
سيﯚنی کﯚمە ە
کاری لە ف دراس
سەت ھتد( ،خەرﯾکی ی
بەربانگ ،کﯚمار ،سياس
ی ،فەلسەفە و م ژوووی بيير و
ستی سياسی
ستﯚکھﯚ م لە ببەشی زانس
دواتر لە ززانستگای س
گای ستﯚکھﯚﯚلم لە
 200ماج ستررەکەی لە زانگ
خەرﯾکی خو نندن دەب ت و لە سا ی00
زانست خ
شکەش دەکاات و لە
ەکانی روسﯚ و فيختەدا پ ش
سەر پ وەەندی مﯚد رنييتە و ناسيﯚنا ليزم لە دەقە
سی
ەسەر عەقالننييەتی سياس
زانستگای ئوپساال لە
ی
ی لە
ی دۆکتﯚراکەی
 200دا ،ت زی
سا ی 06
ت .لە سا ی 2003ەوە تا ئ ستا
بيست تەواو دەکات
ت
سەدەی
سەرەتای سە
ی سو د لە س
ليبراليزمی
رتﯚرننی
ی
ی وانەگووتنە لە زانستگاکاانی ئوپساال ،ستﯚکھﯚلم و سﯚد
شەماڵ ککاوە خەرﯾکی
فەلسەفەی سياسی ،م ژووی سيااسەت و تيﯚرری
ی
دا
ستﯚکھﯚللم بووە و لە پپلەی ﯾەکەمد
ھﯚلم
ستگای ستﯚکھ
داگﯚژی زانس
سەماڵ کاوە للە بەشی پ د
ەوە .ئ ستا س
زانستی دەرس داوەتە
زمانی
ی
ەدا شەماڵ ککاوە دەﯾان وتتاری بە
ت .لەم ماوەﯾە
چاالکی دەکات
موستا کار و چ
وەک مامو
شو نی جياووازدا نووسيوە و بالوی کرددۆتەوە.
سوﯾدی و کوردی لە ش
سەرچاوەەکان
p://www.ideehist.uu.se/S
Shamal_Kavveh.htm
http
http://www
w.resoneman
ng.se/om_m
mig.html
http://w
www.su.se/p
pub/jsp/polo
=opoly.jsp?d
=11617&a= &uid=shaka
=av&xmlUrl
=http%3
A%2F%
%2Fwww2.su
u.se%2Fsuk
kat%2Fperso
on_xml.jsp%
%3Fuid%3D
Dshakav
ەن )کەمال( لە17:52:20 2010-2-5 :
سەرچاوەە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کورردﯾپ دﯾا لەالﯾە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

ەدە
نەغە

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1561 :

مزﯾن جيھاانی  -ميتررا ئارﯾان
شەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111114033
33284
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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
ەچاالکی پاراستنی
سا ی دا ،ھاووکات لەگەڵ چاالکی ئەدەەبی و نووسيين ،دەست بە
س
شاری مەھاباد بﯚ ﯾەکەمين جار،
ەتەمەنی  15سا يدا لەش
فلکلوری کوردی دەکات! لە
فل
 17سا يەوەدەست
ەڕ وەدەبات! للەتەمەنی 1
ستيﭭا ی ئەدەەبی منا ن بە
ەکەمين ف س
ﯾە
ەکانی ئ ران و کوردستان دا
ی ئازاد و لەزۆۆربەی رۆژنامە
ی رۆژنامەوانی
دەکات بەکاری
سياسی
ی
ەتاوانی چاالککی
 20سا يدا ،بە
چاپ دەدڕ ن! لەتەمەنی 0
وتارەکانی لەچ
ەتەمەنی  21سا يدا
شاری مەھابباد دا بووە! لە
العات و زﯾنداانی گشتی ش
ەزﯾندانی ئيتال
لە
شتگيری دەﯾان ر کخراوی ناونەتەوەی
ی ژنان ،بەپشت
ی ناونەتەوەی
بﯚﯚ کﯚنف انسی
ەچاپ دەدرێ
مين کت بی لە
ەورووپا دەک ت! لەسا ی  2004ﯾەکەم
باانگھ شتی ئە
ێ!
ستەی
ەندامی دەس
ناوەندی پ نی کورد و ھەروەھا ئە
ی
 2دەب تەئەندامی
ەسا ی 2005
لە
نی
ەندام ،لەپ ی
کەمتەمنترﯾن نووسەری ئە
ن
نوووسەرانی ناونەتەوەﯾيە! گەنجترﯾن و ک
ستاش  2کت ببی
کت بەو ھەر ئ س
سيﯚنا داﯾە! خاووەنی پ نج ت
سەنت اڵ و پ ننی ئينت رناسي
س
ستان لەژ ر چااپ دان !
شووری کوردس
دﯾکەی لەباش
کرد و ھەتا
ژنان،لە دەورانی دەەبير ستاني ا ددەستی پ د
ە
خەبات و چاالککی بﯚ
دەستپ کی خە
تاﯾبەت بە
ت
سەری بەردەو امە و لە دەﯾان کﯚرو کﯚبووونەوە و کﯚنفررانسی
ئ ستاش لەس
پررسی ژنان رۆۆ ی ھەبووە !
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 س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

مەھاباد

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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ژمارە1562 :

وری
ی شارەزوو
مسەدﯾنی
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1022201038
88080
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1563 :

و
شەننکار عەبدو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0204185022
23394
ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1564 :

ھاب زەنگننە
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4221107166
64591

1088

ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1565 :

خی
ھاب ش خ
شەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0909115043
32000
ەرحومی
ەی سەقز مە
ەبەرزی ناوچە
ەی زانای پاﯾە
ی لە بنەما ە
شەرﯾف ش خی
ککوڕی ش خ ش
سا ی 1354ی ھەتاوی لە سەقز داﯾک بووه.
ن مەوالناوا س
ش خ حەسەن
ەقز تەواو کرددوە و پاشان لە پﯚلی
لی 2ی دواناووەندی لە سە
خو ندنی سەرەتاﯾی تا پﯚلی
خ
وانامەی دﯾپلﯚمی لەوێ
ی
ندوﯾەتی و ب
ی
ە دانشسەرا خو
ی بە دواوە لە
2ی دواناوەندی
مامﯚستای قوتابخانە گگوندی وشک نی مەرﯾوان دﯾاری
ی
ش سا ک وەەک
وەرگرتووه .پاش
ناسی
ی
رشتەی کﯚمە
ی
تەباتەباﯾی لە
ی
المە
ە زانکﯚی عەال
ن سا يش لە
ککراوە و ھەمان
وەبردنی ئەرکی مامﯚستاﯾی لە سا ی
1376ی
1
ی
ە دوای سا ک بەڕ
وەرگيراوە و لە
زاﯾينی بە مەبەستتی رۆﯾشتن ببﯚ زانکﯚ دەچ تە تاران
ی
199ی
ھەتاوی بەرانببەر لەگەڵ 97
ھ
ﯾەتی لە زانکﯚﯚی ناوبراو وەرردەگر ت.
سی کﯚمە ﯾە
و پاشان ب واناامەی ليسانس
سينی
ەوە بە نووس
ەمەنی  16سا ييە
ی
خی چاالکيی کولتووری خﯚﯚی لە ت
شەھاب ش خ
ش
دەست پ کرد .ناوبراو پاش
ت
سەقز
ئەدەبيەکانی ئەو کاتی س
ی
داری لە کﯚڕە
ش عر و بەشد
ھەمەڕەنگ و لە پ شدا لە
ستی کرد بە ننووسينی وتار و بابەتی ھ
ماوەﯾەک دەس
م
22
ئەدا ،بە م دواتر لە تەمەنی 2
،
می ل
بووارەکانی ئەددەبی و کﯚمە ﯾەتی قە ەم
رۆژنامەوان ک
ن
وەی فەرمی وەک
وتر و بە ش ی
ەکی بەرب ر
سا ی بە دواووە بە ش وەﯾە
س
ران وەک:
دەستی داﯾە نووسينی باببەت و ھاوکارری لەگەڵ رۆژژنامە بەناوباننگەکانی ئ ن
عصر آزادگان ،،شرق ،ھم ميھن ،اعتمااد ،روز آنالﯾن( و ھەروەھا لە زۆربەی رۆۆژنامە و
)ع
لە بواری
ستان کاری کرردوە و وتار و ببابەتی ب و ککردوەتەوه .ە
گگﯚﭬارە کوردﯾەکانی کوردس
شتی
رۆژنامەی داخراوی ئاش
ی
سی
ک بەرپرسی بەشی فارس
پللەی رۆژنامەووانی ماوەﯾەک
نامەی )گفتمان نوو( کاری
ی
ﯾەتی مانگ
ی
بەشی کﯚمە
ی
ھا وەک بەرپررسی
بوووە و ھەروەھ
ونەتەوەﯾی
ی
بەشی ن
ی
سی بەشی وتار و بابەتەککانی
ککردووە و ماوە کيش بەرپرس
ستﯚ بووه.
تمادی لە ئەس
رۆۆژنامەی ئ عتم
خی ھەنووکە خەرﯾکی کﯚتاﯾی ھ نان ببە نووسينی ت زەکەﯾەتی و بە
شەھاب ش خ
ش
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ەھان
ەشی)مطالعاات زنان(ی زاانکﯚی ئيسفە
يسانس لە بە
ەی فەوقە ليس
زوووﯾی ب وانامە
سياسی ،مەددەنی و
کی ھە سوڕ لە بوارەکانی س
گە لەوش وە ک چاالک ی
وەردەگرێ .جگ
خەرﯾکی ت کﯚ شانه .
مافی مرۆڤ خ
م
سەرچاوە :ما پەڕێ سەقزز
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

سەقز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1566 :

سمان
ھاب عوس
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02219432310193
نووسەر
ەندﯾيەکانی با بەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

ش(قە ەم
(جاش

ژمارە1567 :
1090

ی سورەوەرردی
ھابەدﯾنی
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9092032218
88830
ست و فەلسەفەی کورد ،ک بوو؟
ەھيدی زانس
ی ،ﯾەکەم شە
ی سورەوەردی
شەھابەدﯾنی
ش
ناوی ھاتووە .زۆۆرﯾنە
سورەوەردی ،بە زۆر ش وەی جياواز ی
سوفی کورد ،س
زانا و فەﯾلەسو
فەتوح
تەواوی برﯾتی بووب ت لە شەھاابەدﯾن ئەبولف
ی
ە ناوی
ەر ئەوەی کە
ڕ کەوتن لەسە
ئيببن خەلەکان پيتی
ی .بەپ
ئەميرەکی سورەوەردی
ی
حەبەشی کوڕڕی
ەحيا کوڕی ح
ﯾە
پاشگرە لە
ە
)ک( بﯚ بچووکرردنەوەﯾە بﯚ ووشەی )ئەمييرەک( کە برﯾﯾتيە لە )مير( وئەم
بﯚ دانراوە.
ندﯾن نازناوی جيياوازی تری ﯚ
مەﯾی چە ن
ککوردی نو دا مماوە .لەبەر زﯾﯾرەکی و کارام
سوروەرد )سوررەبەرد( لە نزﯾک زنجان لە
سورەوەردی للە سا ی  1155ز دا لە س
س
ەند سورەوەرردﯾەکی تری ناسراو ھەبووون،
ڕۆۆژھە تی کووردستان لە دداﯾک بووە .چە
شارەزووری کە
ی
شەمسەدﯾنی
ی
ک لە ھەمووﯾاان ناودار تر بوووە .بەپ ی ش
ە م ئەميرەک
بە
ەرچاوە بە خززميشی دادەەن ت،
ھاوسەردەم و شاگرد و ھااوڕ ی بووە و ھەند ک سە
ھ
ەھان و زانستتەکانی
ە مندا يدا چوووەتە شارەکانی وەک مەرراغە ،ئەسفە
سورەوردی لە
س
بەرزی زانست و ززانا و
ی
ست کی
فەلسەفەفە و ماتماتيکی خو ندووە و گگەﯾشتﯚتە ئاس
فە
خﯚی بووە .سوورەوەردی پەﯾﯾوەندﯾەکی پتتەوی
سەردەمی خﯚ
ی ناسراوی س
فەﯾلەسوف کی
فە
ی ئەو سەرددەمەدا ھەبوووە و ھاوڕ يەککی نزﯾکی ش خ فەخرەدﯾننی
ەگەڵ زاناکانی
لە
کە
شارەزووری پ ی واﯾە ە
ی
ی فکرﯾان لە ن واندا ھەبووەە.
ماردﯾنی بووە و گﯚڕﯾنەوەی
م
سەردانی زۆر
ی
خەرﯾکی سەفەر بوووە و
ی
ميشە
سەرەڕای ئەووەی کە ھەم
سورەوەردی س
س
شاری ئامەد )ددﯾار
حەزی لە مانەوە کردووە لە ش
ی
ە م زۆر
ی کردووە ،بە
شاری جياوازی
ش
ستان و
حەلەب لە ڕۆژژئاوای کوردس
نی ڕووی کرددۆتە شاری ح
ک کﯚتاﯾی ژﯾانی
ەکر( دا .نزﯾک
بە
لەوێ ماوەتەووە.
ەھيدکردنی لە
ھەتاوەکو شە
ھ
سورەوەردی ککردووە و سەررەڕای
ش خی ماردﯾننی ئاماژەی ببە زﯾرەکی و بە تواناﯾی س
ەوەی کە تەممەنی سورەووەردی سەرووو سی سا ن بووە بە م بليمەتی بوووەتە
ئە
شاری
ھﯚی ئەوەی ککە زۆر لە زانا کان ئ رەﯾی پ بەرن .سوورەوەردی ماوەﯾەک لە ش
ھ
ەوە و پلەو پاﯾﯾەی الی ئەو ميرە
ی کوڕی سە حەدﯾنی ئەﯾووبی دەم ن تە
حەلەب لەالی
ح
گەرمانە
ە
ەب بووە ،زۆر خو ن
ماوەﯾەی کە لە حەلە
ی
ککوردە زۆر بەرزز دەکر تەوە .ئەو
ئاﯾنيەکانی شاری حەلەبدا .لە
ی
ەفی بووە لەگگەڵ کەساﯾەتتيە
خەرﯾکی گفتووگﯚی فەلسە
خ
ی
مەنتق(
ﯾنی ژ رب ژی )م
جار بيروبﯚچووونی فەلسەففی و دەرب ی
ەنجامدا زۆر ج
ئە
ﯾانەی ئەم
ەند ک لە کەساﯾەتيە ئاﯾنييەکانی ئەو
فەﯾلەسوفە دەب تە ماﯾەی نيگەرانی ھە
فە
ەند کيان
خەنە پاڵ و ھە
سەردەمە کە بە زەندﯾق ) کافر( ناوی دەەبەن و ئەو تﯚﯚمەتەی دەخ
س
ڕادەەگەﯾەنن کە مانەوەی
سر و پ
ەﯾوبی لە ميس
الحەدﯾنی ئە
ەم ھەوا ە دەەگەﯾننە سەال
ئە
دەن ر ت بﯚ
ەدﯾن نامە ن
ەوە سەالحە
ەم فەﯾلەسوفە فيکری کووڕەکەی ت ک دەدا .بە داخە
ئە
حەدﯾن
دەردەکەوﯾت کە سەالح
ﯾت
ەرمانی پ ددەدات کە لەنناوی بەر ت .وا
ککوڕەکەی و فە
ەزن،
کوردی جيھانی مە
ی
ەت کی
ەدا وەک سەررکردەﯾەکی گگەورەی دەو ە
ەو سەردەمە
لە
ست نەﯾارەکانييەوە و ب ﯾارەککەی وا دەردەەکەو ت
ەی وﯾستووەە خا ی الواز ببدات بە دەس
نە
نەک فيکری .
ھەبووب ت ک
ی سياسی ھ
ککە بنەماﯾەکی
نيوە لە
ەدﯾنيش ھەررچەندە زۆر ڕ زی سورەوەرردی گرتووە ،بە م نەﯾتواني
ککوڕی سەالحە
سا ی  1191ی
فەرمانەکەی ج بەج ککردووە و لە س
ی
ی دەربچ ت و
فەرمانی باوکی
فە
کوردەﯾان کوشتووە .بﯚچوونی زۆر ھەﯾە
ن
ەنی  36سا ييدا ئەم کە ە زانا
زاﯾنيدا لە تەمە
1091

بگەڕ ن و
لەسەر چﯚن تی کوشتنی ،ھەند ک دە ن داوای کردووە لە شوﯾن کدا ل
خواردنی نەدەن و مردووە ،ھەند کی تر دە ن بە پەت خنک نراوە و ھەند ک دەل ن
لە ناو ژور کی قە ﯾەکدا سوت نراوە .مردنی ئەم فەﯾلەسوفە کوردە جيھانيە
ھەرچﯚن ک بووب ت ،بە ﯾەکەم شەھيدی زانست و فەلسەفی کوردی دادەنر ت لە
م ژوودا .
دوای خﯚی قوتابی و شاگردەکانی برەوﯾان بە فەلسەفەی ئيشراق داوە ،ئەو
فەلسەفەﯾەی کە لە بنەچەدا ﯾﯚنانيە و ئەم تاﯾبەتمەندی ڕۆژھە تی/کوردی پ
بەخشيوە .بﯚﯾە سورەوەردی بە دانەری قوتابخانەی فەلسەفەی ئيشراقی
ڕۆژھە تی/کوردی دادەنر ت .سورەوەردی لەو تەمەنە کورتەی ژﯾانيدا کە تەنھا 36
ساڵ بووە ،ناوی  49کت بی لەالﯾەن شارەزوورﯾەوە ھ نراوە کە ئەوە بليمەتی ئەم کە ە
زاناﯾە دەردەخات .بە داخەوە ھەموو کت بەکانی نەماون و ئەوانەش کە ماون ھ شتا
بەش کيان ھەر دەسنووسن .
بە بﯚچوونی من ،ت گەﯾشتن لە فيکر و فەلسەفەی سورەوەردی ،ت گەﯾشتنە لە
ڕابردووی کورد و ھەتاوەکو لەو کەساﯾەتيە کوردانە ت نەگەﯾن ،کورد لە ڕووی فيکرﯾەوە
بزرە و ئە قەی گەشەسەندنی ھزری کوردی ئە قەﯾەکە بە پچ اوی دەم نيتەوە تەنھا
بە ت گەﯾشتن لەوان ئە قە بچ اوەکە گرێ دەدر تەوە و تەواو دەکر ت .
ت بنی :و نە دەستکردەکەی سورەوەردی لە دەستی ڕاستدا ،و نەﯾەکی خەﯾا ييە و
بنەمای م ژووﯾی نيە .و نەکەی دەستی چەپ ،کﯚپی دوو پەڕەﯾە لە کت بی )حکمة
االشراق( ی سورەوەردی .ئەو کت بە نزﯾکی  29ساڵ دوای کوژرانی سورەوەردی
خﯚی و نزﯾکی ھەشت سەد ساڵ لەمەوبەر لە سا ی  1220ز دا نووسراوتەوە.
سا ک لەمەوبەر لە  23/4/2012دا لە شاری لەندەن بە ب ی ھەزار و سەد و بيست
و پ نج ) (1125پاوەن لە مەزاتخانەدا فرۆشراوە و ھەرچەندە ھەو کم دا و پەﯾوەندﯾم
پ وە کردن ،بە م ھەو ەکەی من درەنگ بوو .
سﯚران حەمەڕەش
سەرچاوە :ما پەڕی پ نووسەکان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1568 :

شەھال دەباغی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20209371311175
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.
کە کە ئارامی پ دەداو ت دا تە
ن تەنيا کار ە
کە نووسين
دەباغی دە
ەواو خﯚی دەبين تەوە.
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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1569 :

ھال س ماانی
شەھ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611124
کاميارران
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە1570 :

ھال سيماﯾﯾی
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8161059266
65653
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1571 :

ەرﯾم عەبدو
ھلە عەبدولقادر کە
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71232
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مەنووس
رۆژنامە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

جﯚری
ی کەس :رۆژناامەنووس

ژمارە1572 :

ﯚسی
ھيد کەولﯚ
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1242344417
73877
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1573 :

ھين تەھا
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8261126408
89102
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :خانمان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

1095

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە1574 :

وقی کانەبی
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11116585610676
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1575 :

زەﯾی
ونم ھەمز
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8011257398
89349
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە1576 :

ھير سندی
وکەت تاھ
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8081325528
89235
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1577 :

ی
وﯾن حاجی
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5030906435
57217
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1578 :

يد
کەر مەجيد
شەک
1097

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

چاالکی س
سياسی

شارەکان:
ش

خورماتوو

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

پپارت:

ژمارە1579 :

شەﯾﯾدا ب باس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1111017413
32676
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە1580 :

وف
شەﯾﯾدا مەعرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6241403407
71167
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1581 :

ع .شەونم
ع .ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11410361410716
بی
ی
ھەرە شارەزا و ئە
ە
مامﯚستا
شەونم ﯾەک کە لە ھەرە ما
ش
ەدﯾبە بەتوانا و شاعيرە َ
ەم
پەروەردە وف رکردن ،ئە
ە
ەتواناکانی بوااری
ە مامﯚستا بە
ھاوتاکانی کوررد ،ﯾەک کە لە
ھ
شاعيرە زمان پاراوە لە سا ی  1929ز للە ھە ەبجە لە داﯾک بووە کەس کی دﯾار و بە
ش
خﯚش و ئاواز
کی دەنگ ش
ھا شاعير نەبوووە کەس ی
ئااگاﯾە لە ئەدەەبی کوردﯾدا ،شەونم تەنھ
دانەر و ش وەککار و خﯚشنوووس و م ژوونوووس و شارەەزابووە لە زمانی کوردی و عەرەبی
گﯚرانی دانا
ی
سروود و
گروپی موزﯾک و س
ی
ەدا کە
و فارسی.ﯾەککەم مامﯚستا لە ھە ەبجە
سەﯾری ئەرشيفی و نەکانی
ی
ەمان
ع شەونم( بووو ،بﯚ ِراستی ئەم بﯚچوونە
مامﯚستا )ع.ع
م
پی
ھە ەبجەی کﯚﯚن بکەن .ناوونيشانی شيع
ھ
يعرەکانی )ھااتم..ھاتم ،..پپە پ و بيانوووم َ
ەک ژەن ،لەگگەڵ زۆر گﯚراننی و سروودی تر ...ﯾەک ک لە
ی مينەی لوولە
مەگرە ،ئادەی
م
جەماوەری
ی
کە بووەتە و رددی سەر زماننی
ن ھﯚنراوەی ننيشتمانی ە
ھەرە بەرزترﯾن
ھ
جەژنی
ی
جەژنە
بەتينەﯾە کە دە ت )ج
ە
ەسﯚز و ھاندەەر و
ەو سروودە بە
ککوردستان ،ئە
سم جەژنە پيررۆژە (..کە
تيشکی ئاگر ئەنوس
ی
ەژنی نەورۆزەە...بە
ککوردستانە جە
پر
ەبی منا ندا بﯚش
ﯚﯾەتی.شەونم لە ئەد ی
م
ئااوازەکەشی ھەر ھی خﯚ
شاﯾی ﯾەکی ززۆری ِ
نمونەی پەروەردە و ِر نماﯾی
ی
ھەﯾە و
ی تاﯾبەتی ھ
ککردوەتەوە کە چ ژ و تام کی
ەوتنەوە لە کاررە
ستورەکانی ژژﯾان و دوورکە
ی ﯾاسا و دەس
پەﯾرەوی
جگەرگﯚشەکانە بﯚ
ج
ِ
منا ندا
مانی حا ی م
ھﯚنراوانە لە سەر زم
ە
جﯚرە
شتنی ئەم ج
دارش
دز وەکانِ ،
نوسەرانی کورد( لقی بەغداد،
ی
تی
دامەزر نەری)ﯾەک ی
ر
ھﯚنراونەتەوە.شەونم ﯾەک ککە لە
ھ
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سا ن ک ل پرسراوی چاالکی قوتابخانەکانی سل مانی بووە ،ﯾەکەم خە تی شيعری
بنکەی ئەدەبی و ِرۆشنبيری سل مانی پ بەخشراوە .برای ﯾاساناس و شاعير و
م ژوونووس و خﯚشنووس و ھونەرمەند )سا ح شارەزووری(ﯾە کە لە کارەساتە
د تەز نەکەی سا ی )(1988دا بە بﯚمبی کيمياوی خﯚی و ماڵ و منا ی بوونە قوربانی
و سەرفرازی نەتەوەکەی .شەونم چەندﯾن بەرھەمی جوان و بەسوودی ئەدەبی و
لی
زمانەوانی ئامادەﯾە بﯚ چاپکردن کە مافی خﯚﯾەتی وەزارەتی ِرۆشنبيری الﯾەکی َ
بکاتەوەو ھاوکاری بکات بﯚ ئەم کارە نيشتمانی و نەتەوەﯾی ﯾە .شەونم تا ئ ستاش
لە ژﯾاندا ماوە و لە ھەموو سەردەمان ک پتر خەرﯾکی کﯚکردنەوەی بەرھەمەکانيەتی.
نموونەﯾەک لە شيعرەکانی ھاتم ھاتم بە سەربەستی ھاتم نەمزانيوە گرژ و پەستی
بی دەربەستی ھاتم ئەم شيعرە کرا بە گﯚرانی و ع.ع.شەونم ئاوازی بﯚ دانا و ھيوا
َ
پی
سيد ئەحمەد کە ئ ستا لە ھەول رە بە دەنگە زو ەکەی ئەﯾچرِی پە پو بيانوم َ
مەگرە من دﯾلی پەﯾمانممەمخە داوی تەفرە تﯚی ئارامی گيانم ئاوازی ع.ع.شەونم
وتنی ھيوا سيد ئەحمەدت بينی :ئەم ھﯚنراوەﯾە لە الﯾەن گﯚرانی ب ژ )عمر رەزا( وە لە
ئيستگەی کوردی بەغداد وتراوە .ئادەی مينەی لولک ژەن شمشا کی زۆر
ی ئاوازی ع.ع.شەونم وتتنی الح
پەسەنھەستی پەستی ژەنگاوی ئای ئاﯾەک ب َ
ئەحمەد باول دەﯾان گﯚرانی و سروودی بەسود کە زۆربەﯾان لە ئاوازی خﯚﯾن ئەمە
پر جﯚشەکەی )جەژنە( جەژنە جەژنی کوردستانە جەژنی
جگە لە سروودە ئاگرﯾنە ِ
نەورۆزە بە تيشکی ئاگر دەنوسم جەژنە پيرۆزە ئاوازی ع.ع.شەونم وتنی سەدان
گروپی کوردستانی شەونم لەم دواﯾيەدا لە سەر ئەرکی خﯚی زۆربەی ناميلکە و
شيعرە پەروەردەﯾی ﯾەکانی لە چاپ داﯾەوە و بە نرخ کی ِرەمزی بە قوتابخانەکانی
سل مانی و دەورو بەری دا ب وی کردەوە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھە ەبجە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

ھە ەبجە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1582 :

عابد جەميل
1100

http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170146
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :نووسەر

ژمارە1583 :

عابد سيراجەدﯾن نەقشبەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122312242074433
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1584 :

عادل ئەلياسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033113140482653
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان

1101

نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1585 :

ن
ل باخەوان
عادل
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121609543
36777
کورد.
د
ستەکانی
سﯚسيﯚلﯚژﯾس
ە نووسەر و س
عادل باخەوان ﯾەکيکە لەستھيناوە.
زانکﯚی ليﯚن بەدەس
ی
ـ ليسانسی للە سﯚسيﯚلﯚژژﯾا ،لە
ە سﯚسيﯚلﯚژژﯾا،
ەکان،
زانستە کﯚمە ﯾەتيە
ە
قوتابخانەی خو ندنی با ی
ی
ماستەری لەستھ ناوە.
پاارﯾس بەدەس
خو ندکاری ددوکتﯚراﯾە لە سﯚسيﯚلﯚژﯾا ،قوتابخانەی خو ندنی با ی زانستەککﯚمە ﯾەتيەکان،لە پارﯾس .
ککتيبە چاپکراوەەکانی:
ج ،سل مانی.2006 ،
ەﯾسە ەوە تا تا ەبانی ،چاپخانەی رەنج
عيراق لە فە.20
سل مانی006 ،
ەی رەنج ،س
ئيسالم و رۆۆژئاوا ،چاپخانە.200
سل مانی07 ،
چاپخانەی سەردەم ،س
ی
ی،
ی کﯚمە ﯾەتی
تيرۆرﯾسم وەەک بيناکردنیەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئيسالمی
ی سياسی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

ژمارە1586 :

ل سدﯾق
عادل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823120012
24842
1102

نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری

ژمارە1587 :

ل شاسوارری
عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22416370319726
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1588 :

ل عەلی
عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171352587
70121
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1589 :

ی
ل گەرميانی
عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5171058035
58025
خو ندنی سەررەتاﯾی و
ی باب ئەلش خ-ی بەغدا للەداﯾکبووە و
ەسا ی ) (1955لەگەڕەکی
سا ی )((1987دا ب وانامەی
لەبەغدا تەواووکردووە ،لەس
نااوەندی و ئاماادەﯾی ھەر لە
بەدەستھ ناوە ،لەسا ی
ھ
لەزانکﯚی سە حەدددﯾن
ی
ەکالﯚرﯾﯚسی لەزمانی کورردی
بە
 (2000ب وانامەی دکتﯚرای
2
سا ی )
بەدەستھ نا ،دواتر لەس
ھ
 (1996ب واناممەی ماستەرری
)6
ەبواری ئەدەببی کوردﯾدا وەەرگرت ،زﯾاتر لە) (300بابە
لە
ەتی ئەدەبی کوردی لەگﯚﭬﭬارو
الوکردۆتەوە.
رۆۆژنامەکاندا بال
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1590 :

دپوور
ل محەمەد
عادل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4250932447
78735
ستەری لەبوارری زمان و ئەددەبی
مەرﯾوانەو ماس
سا ی  1336ی ھەتاوﯾی م
ەداﯾکبووی س
لە
ستا جگە کارری
ەکی زۆر مامﯚﯚستا بووە .ئ س
ەزانکﯚ ماوەﯾە
فارسيی بەدەەستھ ناوەو لە
فا
چەندﯾن
ن
ەدەبيی و زمانەوانييە .خاووەنی
ی خەرﯾکی توو ژﯾنەوەی ئە
رۆۆژنامەنووسی
سيی و
ەرھەمە لەبوواری زمان ،رەەخنەو ل کﯚ يننەوەوەی ئەدەبی ،رۆشنبييری و جوانناس
بە
ی.
شيعری کوردی
ش
وکراونەتەوە:
ە
ەی چاپ و ب
ەم بەرھەمانە
ئە
ی ،فارسی،
شعار بيسارانی
شناسی اش
ن ،تحليل انتقاادی -سبک ش
1سرود خزان1
1381ه.ش
ەگاساکان تا ،...م ژووﯾی -زوانەوانی،
ی ھورامی لە
2شەبەنگی زوانی کوردی
21104

سل مانی ،چاپخانە بابان.2008 ،
3ت وانينيکی نوێ بو ھيرمنﯚتيک و راﭬەی ئەدەبی ،وەرگ ان لەفارسييەوە بو کوردی،چاپ و ب وکردنەوەی سل مانی.2009 ،
4سﯚزی ليرﯾکا لەئەزموونی شيعری کوردﯾدا ،راﭬەکاری تيﯚرﯾکی شيعری کوردی،ناشر احسان1388 ،ی ھەتاوی.
5رەنگا ە ،ل توژﯾنەوەﯾی ،تيﯚرﯾکی ،رەخنەوانی و روانگەی ئەدەبی ،چاپخانەی ئاکام،سل مانی .2012
ئەو بەرھەمانەی کە ئامادەی چاپن:
1روزنامەھای کوردی و بازشناسی ساختاری انھا )بيبلوگرافی نشرﯾات کردی(-بەزمانی فارسی
2تەرح ،قﯚناغ شناسی شيعری کوردﯾی ھورامی تا ئەم ۆ بەزمانی فارسی )لەچاپخانە داﯾە).
3کولتووری ھورامان.تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

زمانەوان

شارەکان:

مەرﯾوان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1591 :

عادل کورت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010117003063608
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نووسەرر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

پەڕ ەمانتار

جﯚری ککەس:

رۆمااننووس

ژمارە1592 :

ن
ف ز رەﭬان
عارف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1217100020
03006
کار
راگەﯾاندکا
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1593 :

ی
ف قوربانی
عارف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111112803
33225
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نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

چاالککی ئەنفال

ن:
شارەکان

کەرککوک

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1594 :

ف نادری
عارف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206104844
42831
ئەنجومەنی
ی
شـووی
ی
می پـ
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

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1595 :

1107

سی
عاس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0730163422
24596
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە1596 :

ی تيلەکﯚ
سی عەلی
عاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2101053307
74278
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1597 :

سەن
ەرﯾم حەس
عدنان رەفيق عەبدولکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71241
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1598 :

عەلی شروە
عربع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5070914085
57536
کوردستان خزمەت کی بەرچاوی بە ھونەری کورددی
ن
ی
سا ن کی زۆرر لە رۆژھە تی
س
ھا لە
شی ،گﯚزەگەرری ،ھەروەھ
ن ،پەﯾکەرتاش
ی و نەک شان
ککردووە لە زۆرببەی بوارەکانی
 140بەرھەمی ننووسين
خاوەنی زﯾاتر لە 1
ی
شدا کاری وەررگ انی کردوووە و
بوواری ئەدەبيش
و وەرگ انی ککت بە.
تی
ەی رۆژھە ی
بە شاری سنە
ھونەرمەند عرربعلی شروە خە کی )قرووە(ی سەر ە
ھ
ککوردستانە و للە ر کەوتی  2011/5/4کﯚﯚچی واﯾی کررد.
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ھونەرمەنند

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

سنە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1599 :

1109

عرفان عوسمان محەمەد امين شاسوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371260
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1600 :

عسمەت خابوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020610461675615
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە1601 :

عفرﯾنا کوردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010913152774783
...
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ستان
رۆۆژئاوای کوردس

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1602 :

ەزﯾر
عوز ر حافز نە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112011510
07416
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
داﯾک بووم ،سەررەتای
 1957لە ک
ی تەو ەی نااوچەی ھەورامان سا ی 7
ە شارۆچکەی
لە
ھە ەبجەو سەرگەت و
مدا بوو لە ە
خو ندنم ھەر لە تەو َ ە لە خزمەت باوککی رەحمەتيم
خ
ەرﯾعەی زانکﯚﯚی
 1989کﯚل ژی شە
1
– 1988
مانی خو ندووومە ،سا ی 8
گگو پ و سل م
ەفسيرو
ەغدام تەواو کردووە ،ھە گگری دوو ب ِوانامەی ماستتەرم لە ھەرددوو بواری )تە
بە
ستا قوتابی دککتﯚرام.
فيقه( دا ،ئ س
في
ەوە بە کاری
ی  5مندا م ،دووکچ و س کوڕ لە سا ی  1985ە
ھەﯾەو خاوەنی
ەک خ زانم ھ
ﯾە
بە زمانی
نوسراوو ناميللکەم بە چاپ گەﯾاندووە ە
م ،چەندﯾن نو
دەعوەو بانگەووازەوە خەرﯾکم
شدارﯾم کردوووە لەناوەو دەەرەوەی
سيميناردا بەش
شيرﯾنی کورددی ،لە چەندﯾﯾن کﯚنگرەو س
ش
زاناﯾانی ئيسالمی جيھانيدا ،س حەج و دووو
ی
ەک تی
ئەندامم لە ﯾە
ککوردستاندا ،ئە
ەم
ەو سەرقا ی ووتار ب ژی و پ ش نو ژﯾم ،لە
عەمرەم کردوووە ،لە سا ەککانی  1988و
ع
مەتەوە لە کارری خﯚم.
کراوم و دوورخراوم
م
ماوەﯾەدا زﯾاتر لە  30جار باننگ کراوم و ززﯾندانی
م
پەڕی کوردستان ن ت
ی
جی  -ما
حەمەد بەرزنج
سەرچاوە :مح
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئيسالمی
ی سياسی

1111

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1603 :

ەعيد فەرەج
وبەکر سە
سمان ئەبو
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71278
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

رەگەززی کەس :پيااوان

ژمارە1604 :

مر
سمان جوام
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1031049506
63650
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سل مانی

1112

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1605 :

عوسمان حاجی مەحمود ﯾاخيانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052509371283018
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1606 :

عوسمان حەسەن شاکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011913002074967
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

1113

ژمارە1607 :

عوسمان حەمە رەشيد گورون
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011912593274966
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە1608 :

عوسمان حەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033010015882638
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1609 :

عوسمان دانش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050910520057581
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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
ی کوردستان پ ی بەخشرراوە،وەک ئينس
ش ،لە کﯚماری
نااسناوی دانش
سان کی کورددپەروەری
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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1610 :

دزی
سمان رواند
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41210211519522
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1611 :

مەد
سمان سەليم محەم
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71237
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1612 :

ی
سمان سەنگەسەری
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3301719516
67457
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

رەگەزی کەس :پياوا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ن:
شارەکان

ە
رانيە

نەتەوە:

کوردد

ژمارە1613 :

سمان شاررباژ ی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8050827546
60552
ەلی حاجی )مارف(ە.
عوسمان کوڕڕی حاجی عە
عداﯾک بووە.
چوارباغ لە ک
لە گەڕەکی چ
ی سل مانی ە
 194لە شاری
للە سا ی 40سەرەتای لە شارۆچکەی چوارتا تەواو کردوە.
ققوتابخانەی ستەواو کردوە.
و
ستاﯾانی
للە شاری سللەﯾمانی قوتاابخانەی ناوەنندی و مامﯚس 196بووە بە ممامﯚستاو چﯚتتە شاری خﯚﯚشەوﯾستی رواندز ج ی
للە سا ی 63مەزارگەی گﯚﭬاری زارری کرمانجی.
ی
شای )کﯚڕە-گگەورە( و ج ی
م رنشينی پاش
للە شەق وەوو پيرزﯾن مامﯚﯚستا بووە.ستای
مە بەندی چاالکی قوتابخاانەکان مامﯚس
 1970-196لە ھە ول ر لە م
للە سا ی 69وانەی سروودو مﯚسيقا بوووە.
ەوالناخاليد،گﯚﯚﯾژە(
ن،ڕاپەڕﯾن،مە
ت،سە حەدﯾن
للە سل مانی لە قوتابخانە کانی )خەباتبووە.
مامﯚستای واننەی سروودوو مﯚسيقا ە
م
کردۆتەوە.
ە
ژﯾن ھﯚنراوەی ب و
 1956لە گﯚﭬارری ھە تاو و رۆژنامەی ن
للە سا نی 6گﯚرانی تﯚمار کردووەە،تا ئەم و نزﯾﯾکەی 30
ی
ەکەم
 1960/8/16ﯾە
ی کوردی لە 6
للە ئ ستگەیگگﯚرانی بﯚ ئەوو ئ ستگەﯾە تﯚﯚمار کردووە.
ی کەرکوک 1
للە تەلەفز ﯚنی 21گﯚرانی رەش و سپی و  7گﯚرانی ررەنگاو رەنگی ھە ﯾە.
بﯚ
ھاتە عيراق ﯚ
مارکی )ﯾﯚرکاان پل تنەر( ھ
سا ی  1973مﯚسيقاری جيھانی دانيم
سنەتەوەکانی رۆژھە ت ج ی شاناززی بووە
ی
ميللی
ی
لﯚری و
ککﯚکردنەوەی گگﯚرانی فﯚلکلﯚ
سمان شارباژ ی چەند گﯚررانيەکی بﯚ
ی داوە بە ما مﯚستا عوسم
ککە ئەو رەواﯾەی
تی دانيمارک.
تﯚﯚماربکات،لەگگەڵ خﯚی گﯚررانيەکان بەر تتەوە بﯚ و ی
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-چاپکراوەکانی مامﯚستا عوسمان شارباژ ی:

1دﯾاری و ﯾادگاری-ھﯚنراوە1962-2ئەست رەی بەﯾان-ھﯚنراوە1969 -3کاروان-ھﯚنراوە1969-4ھە زارو ﯾەک پەند-پەندی گەالن1969-5ل دوان کی کورت لە مﯚسيقاومەقامی کوردی-تﯚژﯾنەوە1972-6بەستە و مەقام1979-7گەوھە رێ -گﯚرانی ﯾەکانی حەسەن زﯾرەک1982-8گەنجينەی گﯚرانی کوردی1985-9کوردنامە-ھﯚنراوە2006-10دڵ و دەو ەت-ھﯚنراوە2011-11کت بی )نوسينەوەی م ژووی کﯚن و نو ی گﯚرانی و ميوزﯾکی کوردی(...ئامادەﯾە بﯚچاپ.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )دﯾلمان عوسمان شارباژ ی(
سەبارەت بە )عوسمان شارباژ ی( لە7:15:08 2012-4-28 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1614 :

عوسمان ش خ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012609404633033
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مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ی کەس:
جﯚری

تيررۆرکراو

ژمارە1615 :

ی
ی  -ئازاد گەرميانی
سمان عەلی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10713170510595
بەھﯚزی
ی
ەﯾالن ،کەرکوووک ،ع راق ،سەر
سا ی )((1955ی گوندی لە
ەداﯾکبووی س
لە
ککافرۆشی کورردﯾيە.
تەواو کردووە ،دواتر لە بەشی زمانی ئينگلييزﯾی
و
ەرکووک
ـ خو ندنی ئاممادەﯾی لە کە
سأل دەرچووە .
ی زانکﯚی موس
ککﯚليژی ئادابی
لە کەنەدا
زانکﯚی )جوﯾلف( ە
ی
سياسييی ) پەﯾوەندﯾيە ن وودەو ەتييەکان( لە
ـ لە زانستی س
ماستەری تەوواو کردووە .
م
سالميی لە زانکﯚی تﯚرﯾنتﯚﯚی
ـ دکتﯚرای لە ددﯾراساتی رۆژژھە تی ناوەەڕاست و ئيس
ککەنەدا تەواو ککردووە .
ەدا .
سﯚن( لە کەنە
ی م ژوو ،پەﯾماانگای )راﯾرس
ـ ئ ستا وانەب ژژە لە بەشی
حەددﯾن .
يژی ئادابی زانکﯚی سە ح
ـ مامﯚستا بوووە لە بەشی م ژووی کﯚليژ
مامﯚستای م ژوو و م ژوووی شارستاانييەت بووە للە
ی
(1
ـ لە سا نی )1999 -1995
ی لە ماليزﯾا.
الميی جيھانيی
زانکﯚی ئيسال
ەت م ژوو
ەوەﯾە لە بابە
چەندﯾن تو ژﯾنە
عەرەبيی خاوەنی چ
ی
یو
ـ بە ھەردوو زممانی ئينگلزﯾی
و کاروباری کوررد.
ەکەم،
ەند ل کﯚ ينەوەەﯾەک دەربارەەی بزاﭬی ھااوچەرخی کوورد ،بەرگی ﯾە
سەرچاوە :چە
س
بابان زادە ،چاپی
ەران جەمال با
وەرگ انی :کامە
گ
ن عەلی،
نوووسينی :دککتﯚر عوسمان
ێ نوێ.
ەکەم  ،2010چاﯾخانەی رێ
ﯾە
ن
ەد( سەبارەت بە
سەرچاوە :ناممەﯾەکی )ئيدررﯾس محەمە
س
)عوسمان عەلی  -ئاززاد
20
ە 010-11-06
گگەرميانی( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1616 :

عوسمان محەمەد ھەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020610211475610
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1617 :

عوسمان مەال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010921041422116
نووسەر
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1618 :

سمان ھوررمزﯾار
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41022450619486
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1619 :

سين
سمان ﯾاس
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4180805598
82692
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1620 :

عومران ش خ موس
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710263174
سا ی  1967لەشاری قامشلی -رۆژئاوای کوردستان لەداﯾکبووە و سا ی  1988چﯚتە مﯚسکﯚ و
لەسا ی 1989وە لەئا مائاتا لە و تی کازاخستان دەژی و وەک ئەندازﯾاری نەوت کار دەکات.
ھونەرمەند عومران ھەر لەمندا يەوە خەرﯾکی نەقاشی بووە و لەسا ی  1985ھەتا  1988لەئاکاد می
گرافيک لەدﯾمشق بەشی گرافيکی تەواو کردوە .بەرھەمەکانی زۆرتر لەرۆن و ئاکرﯾل پ ک د ن و
بەش ک لە بەرھەمەکانی کاری گرافيکە .ت م و بابەتی کارەکانی بيرﯾتين لەمندا ی ،بيرەوەری و
کﯚمە گای کوردەواری .عومران جگە لەکاری نەقاشی ھﯚنراوە و کورتەچيرۆک بەزمانی عەرەبی
دەنووس ت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای کوردستان

جﯚری کەس:

پەﯾکەرتاش

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

ژمارە1621 :

عومەر ئيسماعيل مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082620533364272
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1622 :

ەر ئەمين عەلی
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4221004425
56805
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1623 :

ەر جەالل
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
22812145919430
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1624 :

ی
ەر چنگيانی
عومە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81214150017655
سل مانی /باشوووری
ی لە نيوەی ددووەمی سەددەی رابردوو للە شاری ل
عمر چنگنيانی
ع
ککوردستان لەدداﯾک بووە.
ەی شارباژ رەە،
خە کی د ی))چنگنيان(ـە ،کەالد يەکی سەربەناوچە
لەبنەرەتدا خ
·
ِ
نازناوەﯾشی ببﯚخﯚی ھە بژژاردووە.
ھەربﯚﯾە ئەو نا
ھ
مزگەوتەکانی سل مانی و دەورو بەری دەست
بی ی خو ندنی لە حوجرەو م
·ئەلف و َ
ندنی حوجرە رۆۆﯾشتووە.پاشاان چﯚتە
پ کردووە ،ھەرر بەفەق ياتی تادوواﯾن پلەکانی خو ی
)مزگەوتی گەورە( لە سل مانی و ئەو پەﯾمانگاﯾﯾەی بە
ی
ەﯾمانگای خوو ندی ئيسالممی
پە
ی ،تەواوکردوووە.
پ شکەوتووﯾی
زاناﯾانی ئاﯾينی ،کە
ی
ەک تی
ی ،سەربە ﯾە
·وەک ئەندام کی فەق يانی
ەئەوکات
ەزنی
عبدالعزﯾز بوو ،بەژداری لە شﯚرشی مە
ەالعوسمان ع
سەرۆکەکەی مامﯚستا مە
س
ەﯾلول کردووەە.
ئە
خزمەت مامﯚس
·بﯚماوەﯾەک ببەر لە خو ندننی زانکﯚ لە خ
ستا مەال عەبدولکەرﯾمی
غدا خو ندوﯾەتی.
ەﯾالنی ،لەبەغ
مودەرﯾس ،لەممزگەوتی گە
م
ھاندانی مامﯚﯚستا ئەحمەددی برای بﯚ خ
·بەھﯚی حەززی خﯚﯾی و ھ
خو ندنی بەکاالﯚرﯾﯚس
سا ی 1980ز،
وأصول الدﯾن( لە س
ل
لەوی لە کﯚل ژی )الدعوە
چ
چﯚتە مەدﯾنە و ھەر
َ
جدا(تەواو کرددووە.
ەپلەی)جيد ج
بە
پاش چەند ساڵ لە ئيمام
ەوە بﯚ شاری ھەول ر ،ش
·لەسەرەتای ھەشتاکان ،دوورخراوەتە
ەند بوون
گەﯾالنی و رازی نەبوونی بە پابە
ی
قادری
شيخ عەبدولق
ە مزگەوتی ش
و خەتيب تی لە
ی دەسە ت و دوعانەکرددن بﯚ سەرۆککەکەی.
ە فەرمانەکانی
بە
نەوەدەکانی
ی
سەرەتای
ی
ستان کردووە لە
·بەژداری لە رراپەرﯾنە مەزننەکەی کوردس
خﯚی
ﯾنيش راستەوخﯚ دەستی بەباانگەوازی ی
راپەر ش
ش
سەدەی پ شووو ،ھەر لەپاش
س
ِ
بەناوی عومەری کووری
ی
مانی و قوتابخانەﯾﯾەکی
ککردووە لە مزگگەوتی ئيمان لە سل ی
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شەرەکانی کورد کوژی ،بەر ئەو
گﯚرانکارﯾيە سياسييەکان و
خەتتاب داناوە .لەبەر
ِ
ِ
شا وە کەوتووە و قوتابخانەکە لەکار خراوە و کت بخانە تاﯾبەتييەکەﯾشی سوت نراوە.
·چەند جار ک بﯚ پلەی ماستەر خو ندو تی لە و تە عەرەب کان ،بە م بﯚ ھەرجار کيان
لەدووا ساتەکاندا نەﯾانھ شتووە ئەو پلەﯾە وەرگر ت ،گرنگترﯾن ھﯚکارەکانيشی
کوردزمانی ئەم و رەگەزپەرستی ئەوان بووە.
·ھەفتانە لەرۆژانی شەممە لە رۆژنامەی خەبات و چوارشەممان لە رۆژنامەی ئەﭬرۆ،
بەزاراوەی کرمانجی ژوورو)بادﯾنی( بابەتی ج گيری خﯚی ھەﯾە ،جگە لەچەندﯾن
ب وکراوەی لە رۆژنامە و گﯚﭬارە جياجياکانی کوردستان.
عمر چنگنيانی بﯚماوەی چەند سا ک دەب ت ،راو ژکاری ئاﯾينی مەکتەبی ناوەندی
راگەﯾاندنی پارتی دﯾموکراتی کوردستانە و ئەندام و راو ژکاری کﯚربەندی ھزری
ئيسالميە کە بارەگای سەرەکی لە ھەول ری پاﯾتەختە و پ شکەشکاری بەرنامەی
)ئاﯾين و کﯚمەڵ( ،لە زاگرۆز تی ﭬی و پ شکەشکاری بەرنامەی )ئاﯾين و ژﯾان(ـە لە
رادﯾﯚی زاگرۆس.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1625 :

عومەر حەمەد مەولود حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371245
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1626 :

ش
ەر خامﯚش
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2192300066
64264
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚززانەوان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1627 :

د رەسوڵ غەفور
ەر رەشيد
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71272
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری
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ژمارە1628 :

ەر سەﯾد
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2272029458
80603
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1629 :

ە
ەر سەﯾدە
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9132226346
61216
ەن سەﯾدە
عومەر حەسە
ع
کەرکوک
29/9/1977کە
7
ەر
ەوتوەتە بەر دەەستی خو نە
پ نج کت بم کە
شيعر 1999
1..پەرﯾسا /ش
2005
2..بەرەو ش تببوون /شيعر 5
200
ەڵ دڕندە  /کﯚﯚمە ە وتار 05
3..گەمە لەگە
کت بەﯾان تەنھا لە ر ی ئينەررن تەوە ب و بوووەتەوە)
شيعر )ئەم ت
4..ژﯾان بە درۆۆوە جوانە  /ش
شيعر 2008
5..ش تبوون /ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان
1127

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1630 :

عومەر ش خە

دەشتەکی

http://www.kurdipedia.org/?q=2014042920284476016
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

نووسەر

رەگەزی کەس :پياوان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
شارەکان:

ھەول ر

نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە1631 :

عومەر عيناﯾەت حەمە سەعيد  -عومەری حاجی عيناﯾەت ھە ەبجەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002181007593496
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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
لەگەڵ
سل مانی گ
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
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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ژمارە1632 :

ەر عەبدولل ەحيم
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2281444028
87023
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1633 :

عومەر عەبدو

حەسەن

http://www.kurdipedia.org/?q=2013020316594175564
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە1634 :

عومەر عەبدو

عەبدول ەحيم مەحمود

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171201
رۆژنامەنووس
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1635 :

عومەر عەبدو

فەتاح محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471297
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1636 :

عومەر عەلی سيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371246
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس
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ژمارە1637 :

ەر عەلی غەفور
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5132118406
64701
سانييەکان
خالقی-ئينس
سياسی و ئەخ
بابەتە فيکری و س
ە
نوووسەر و روژننامەنووس ،بااﯾەخ بە
عەرەبی بالو کردووەەتەوە .تا
ی
دەدا .سەدان وتار و ليکوليننەوەی بە زماانەکانی کورددی و
ی چاپ و ب و کراوەتەوە ،ئەوانيش:
ئييستە  8کتيبی
الرﯾدا.1997 ،
رەگەزساالری و مروﭬساال
ی
1-مافی ئافرەەت لە نيوان رن.2001 ،
 2بەئاﯾدﯾولوژژﯾاکردنی ئاﯾنعەلمانی.2002 ،
3-جەدەلی ئييسالمی و عە سياسەتدا.2002،
4-ئەخالق لەی ئاﯾدﯾولوژﯾاداا.2009 ،
ن لە بوسەی
5مروﭬاﯾەتيمان
5کری مەسعودد محەمەددا.2009 ،
6-ئاﯾن لە فيک7-گوتاری ئاﯾننی لەژﯾر وردببيندا.2010 ،. 20
ک خﯚی011 ،
8-ئافرەت وەک9-ئيسالم و ددﯾموکراسی )وەرگ ان).10-موبارەک و سەردەمەککەی )وەرگ ان).تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1638 :

ەر
مەال عومە
ەر عەلی کەرﯾم  -م
عومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1004163820
02068
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کوردستان.
ن
باشووری
ی
ەر بە
گوندەکانی بناری بەمﯚ سە
ی ﯾەک ک لە گو
ە داﯾک بووی
لە
زانستەکانی کﯚمپيوتەرددا لە بەرﯾتانيا.
ی
لە
ست ھ ناوە ە
ب وانامەی دﯾبللﯚمی بەدەس
دەرچووی کﯚل ژی شەرﯾعە و خاوەن ب وانامەی بەکالﯚﯚرﯾﯚس لە بەررﯾتانيا.
خاوەنی ب وانامەی مەالﯾەتتی ئيجازەی عيلمی.1
خ
(English
ست ھ ناوە h
مﯚستاﯾی ئيننگليزﯾدا بەدەس
دﯾبلﯚمی با ی لە زمانی ئيينگليزی و مام
ە بەرﯾتانيا زاننکﯚی وەﯾ زUniverssity of Wales.
))with TEFLلە
خو ندنی ئينگ
ەر رەوشی خ
ستەری لەسە
ب وانامەی ماس
گليزی لە کوردستاندا بە
ە زانکﯚی وەﯾﯾ زUniversity of Wales.
دەستھ ناوە لە
جيا جيا وەک بەشداری کرردنی خول ە
ن ب وانامەی ج
خاوەنی دەﯾان
خ
لە بوارەکانی
رﯾاری...ھتد.
د
ژم
ککﯚمپيوتەر ،زماانەوانی ،رۆژننامەوانی ،م
ی ھەمەجﯚرو ل کﯚ ينەوەی ب وکراوەی ھەﯾە لە بوارەەکانی
سراوو بابەتی
ە سەدان نوس
بە
سی...ھتد.
ئااﯾنی ،کﯚمە ﯾەتی ،سياس
رسيارەکانتان لە ژ ر رۆشننای شەرﯾعەتتدا).
ن
ی )وە می پر
خاوەنی کت بی
خ
ەکراو.
ن کت ب و نامييلکەی چاپ ککراو و چاپ نە
خاوەنی دەﯾان
خ
خاوەن ئيمتياززی گﯚﭬاری بووار.
خ
لە بەرﯾتانيا.
ماوەی سا ک ە
ی
ەڕ وەبەری ر کخراوی بوار بووە بﯚ
بە
خراوی  WEAببﯚ ف رکاری.
ەندامی ر کخ
ئە
لە
خراوی چاود ری کوردۆسااﯾد)چاک(ە ە
ستەی بەڕ وەببەراﯾەتی ر کخ
ەندامی دەس
ئە
ەرﯾتانيا.
بە
نوور.
ساﯾتی دەرﯾای ر
ی
گﯚﭬارو
ی پ شووی گﯚ
سەرنووسەری
س
بەرﯾتانيا.
ا
گھام
شاری ب رمينگ
شووی مزگەووتی نوور لە ش
پ ش نو ژو ووتتار خو نی پ ش
خشی.
ەرتەکی بەمﯚﯾە لە ئ ستەددا بە خﯚ بەخ
ەﯾرانگای سە
ووتار خو نی ممزگەوتی سە
جياوازی ووتوووەتەوە.
ە پەﯾمانگای تەکنيکی دەەربەندﯾخان و پ نج مادەی ج
وانە ب ژ بووە لە
لە
کی جياوازی ت دا دەکات ە
سی چەند کار ک
ئ ستە لە کﯚل ژ ک بەناوی ئی دی ی
ەرﯾتانيا.
بە
مەروە.
ﯾە کوڕو کچ ک بەناوەکانی محەمەد و م
خ زاندارەو دووومندا ی ھەﯾە
دو بە خو نندنی
ەزﯾز مەال عەبد
1سەرەتاﯾی خو ندنی دﯾننی الی مامﯚستا مەال عەحەزکردنی لە زانستی
ھەر لە بناری بەمﯚ لەبەر ح
قورئان دەستپپ کردووە لە بنناری بەمﯚ .ھ
قو
ندووﯾەتی بەتاﯾبەت
ی
م محەمەد و دکتﯚر حس ن خو
ئااﯾنی الی ماممﯚستا جاسم
مﯚستا کاوە ع
مان ج گە مام
سالمی و لەببەرکردنی قوورئان ،لە ھەم
بييروباوەڕی ئيس
عەبدو و
خو ندن
بەردەوام ھانييان لەسەر خ
ن لە ف رکردنييدا ھەبووەو بە
دو ش رۆ يان
ککامەران عەبد
ەر وانەکانی و وانەشيان پ ووتووەتەووە ،مامﯚستا ع
ن داوە لەسە
داوەو ﯾارمەتيان
عومەر
بااخەھەنارەی و کاک ئەکرەەم عيزەت بﯚ ماوەﯾەکی ککەم وانەﯾان پ ووتووە ،دوواتر بﯚ
لەکەالرو
و
ەرﯾم
لە حەمەی کە
مزگەوتی شافعی ە
ی
الی مامﯚستاﯾﯾان مەال کەرﯾﯾمی
ال
لە ژ ر
سا ح کەالری رۆشتووە ،ە
ەن حاجی س
مامﯚستا مەال فەرەج و ماممﯚستا حەسە
م
ەحمەدی
موسای سل مانی و مامﯚستا ئە
ی
ەرﯾمدا بﯚ الی مەال
چاود ری مامﯚﯚستا مەال کە
چ
دی ئاستی زاانستی
شافعی ن ردرااوەو دوای دەەرچوونی لە تتاقيکردنەوەو ھە سەنگاند
ش
ەبجە لە
ە
دواتر لە ھە
ر
شافعی
ساو مامﯚستا ئەحمەدی ش
ستا مەال موس
ەالﯾەن مامﯚس
لە
مﯚستا
بەناوی ئيبن سە حی شارەرزوووری الی مام
ی
عيەکان
قوتابخانەی زاننستە شەرع
قو
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حەسەن شەم ران و ش خ ئيبراھيم و مامﯚستا شەھاب ھەورامی و مامﯚستا
مەحمود و مامﯚستا عەبدولخالق و مامﯚستا ئەبوبەکری تاسلوجەی شارەزوو و چەند
مامﯚستاﯾەکی تر لە زانستە سەرەکيەکانەوە دەستی پ کردووە لەوانە جوان
خو ندنەوەی قورئان ،فيقھی ئيسالمی ،قەواعيدی نەحو سەرف و زۆر لە زانستە
ئيسالميەکانی تر .ھەر بﯚ ف ربوونی زﯾاتر بەژداری لە زۆر کﯚڕوو سيميناردا کردووەو
خﯚشەوﯾستی کەساﯾەتيە ئاﯾنيەکانی زۆر البووەو بەردەوام سەردانی کردووە لەوانە
مامﯚستا محەمەدی ھﯚر نی و مامﯚستا عەبدو قادر سﯚ وەی و زۆر مامﯚستاﯾانی تر.
لە بەرﯾتانيا الی کﯚمە ک مامﯚستاو دکتﯚری ناوداری وو تانی عەرەبی خو ندووﯾەتی
لەوانە ،پرۆفيسﯚر عەباس تﯚفيق کوردی ،پرۆفيسﯚر مەوئيل ع راقی ،دکتﯚر کازم راوی
ع راقی ،ش خ عەبدو جودەﯾع ع راقی ،دکتﯚر وەنيس مەبروک ليبی ،ش خ سالم
ليبی ،ش خ شوشان جەزائيری ،دکتﯚر موحسين ميسری ،دکتﯚر عيزەدﯾن
عەبدل ەحمان ئوردنی ،دکتﯚرە عاتيفە فەلەستينی.
جگە لەوانەی باسکران زۆر مامﯚستاو کەساﯾەتی تر رۆ يان لە پ گەﯾاندن و ف رکردنی
مامﯚستا عومەر عەلی دا ھەبووە لەوانە مامﯚستا مەال عادل ئەمين ،مامﯚستا
عوسمان ھە ەبجەی ،مامﯚستا عومەر رەحيم ،مامﯚستا محەمەد سا ح ،مامﯚستا
ﯾاسين گە ی .مامﯚستا ئيحسان سا ح ﯾش دەوری سەرەکی نا راستەوخﯚی لە
پ گەﯾاندنيدا ھەبووە بە تاﯾبەت کار ئاسانکردنی بﯚالی ئەو کەساﯾەتيانەی کە باسکران
لە بەرﯾتانيا.
وەک خﯚشی ووتی لە ر گەی گو گرتن لە ووتاری ف رکارﯾەوە سودم لە زۆر زاناو
کەساﯾەتی گەورە وەرگرتووەو تا ئ ستەش بەردەوامم لە گو گرتن ل يان لەوانە :ش خ
ئەبوبەکر جابر جەزائيری ،ش خ عوسەﯾميين و ھەند کی تر.
ئەو زانستانەی کە بە وانە لە خزمەت پرۆفيسﯚرو دکتﯚرو ش خ و کەساﯾەتيەکاندا
خو ندووﯾەتی برﯾتين لەمانە.
1قورئانی پيرۆز-2 .جوان خو ندنەوەی قورئان-3 .قورئان لەبەرکردن-4 .زانستەکانیقورئان-5 .زانستەکانی فەرموودە-6 .چﯚن تی دەرھ نانی فەرموودە-7 .تەفسيری
قورئانی پيرۆز-8 .ل کدانەوەی فەرموودە-9 .تەفسيری تەحليلی قورئانی پيرۆز-10 .
تەفسيری تەحليلی فەرموودە-11 .ئاﯾاتی ئەحکام-12 .ئەحادﯾسی ئەحمام-13 .
بيرباوەڕی ئيسالمی-14 .فيقھی ئيسالمی-15 .چﯚن تی بەحس نوسين و مەختوتات.
-16دەرگاﯾەک بﯚ چوونە ناو شەرﯾعەتەوە-17 .زانستی نەحو-18 .زانستی سەرف-19 .
بەالغە-20 .ئەدەبی عەرەبی-21 .مەقاصيدی شەرﯾعە-22 .ميرات دابەشکردن-23 .
ئوسو ی فيقە-24 .سياسەتی ئيسالمی-25 .کەساﯾەتيە ناودارە ئيسالميەکان-26 .
حيزبە ئيسالمی و نا ئيسالميەکانی جيھان-27 .دﯾنەکانی تر ،مەسحی و ﯾەھودی
وەک ئاﯾنی ئاسمانی و ھەند ک لە ئاﯾنيە دروستکراوەکانی تر-28 .ژﯾانی پ غەمبەری
مەزن -29 .م ژووی ئيسالمی-30 .ئابووری ئيسالمی-31 .مەناھجی موفەسيرەکان.
بەڕ وەبەری پەﯾوەندﯾەکانی دەرەوەی زانکﯚی لەندەن بﯚ زانستە مرۆﭬاﯾەتيەکان
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ھەردی ش خانی بەڕ وەبەری
پ گەی عومەر عەلی( سەبارەت بە )عومەر عەلی کەرﯾم  -مەال عومەر( لە-5-4 :
17:06:31 2012
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ی سياسی
ئيسالمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1639 :

مام ھﯚمەرر
ەر فارس عەزﯾز  -م
عومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103143518
82304
ستان ن ت
رۆۆژنامەوان و ببەرپرسی ما پەڕی کوردس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1640 :

ی
ەر فاروقی
عومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0909152630
02002
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مەی
ە شاری سەققز لەداﯾک بوووە .پاش وەرگگرتنی ب وانام
سا ی 1325ی ھەتاوی لە
س
مووچەخﯚر و ددواتر
دﯾپلﯚم لە دائيررەکانی دوخا نيات بﯚ ماوەﯾﯾەک بووەتە ففەرمانبەر و م
لە ئەستﯚ دەگررێ و پاشان وەک
ەنگ وھونەر"ی ئەوکات ە
ەر وبەری خاننووی "فەرھە
بە
ەقز
ژووﯾيەکانی شاری سە
ی
رﯾنەکان و ئاسەوارە م
ن
شی شو نەووارە د
ەرپرسی بەش
بە
دﯾاری دەکر ت.
ئيدارﯾدا نەما و
ا
ەتاوی لە کارووباری
ی گەالنی ئ رران لە سا ی 1357ی ھە
دوای شﯚڕشی
بﯚ دادگا،
ک زمان حا ی خە ک و بە مەبەستی ررەوانە کردن ﯚ
ی خﯚﯾدا وەک
ە دووکانەکەی
لە
ھەنگ و ئەدەەبيشدا بە دووو زمانی
ناامە و سکا ی بﯚ خە ک ئئەنووسی و للە بواری فەرھ
ەوە کە کت ب وبەرھەمە ففارسی ﯾەکاننی
ی ب و کردوەتە
سی بەرھەمی
ککوردی وفارسی
بررﯾتين لە:
چاپی روزبھان تاران 1357
ت( دەزگای چ
سنگين غربت
1ـ کومە ە ش عری )فصل س
2ـ آوازھای جننبش تاران س
سا ی  1358م ژووﯾی
ن م ژووﯾی
ی از کردستان
3ـ ﯾاداشتھاﯾی
4ـ نگاھی بە تارﯾخ و فرھنگ
گ کردستان م ژووﯾی
گ سقز )لە  2بەرگدا( م ژوووﯾی
5ـ نظری بە تارﯾخ و فرھنگ
شاوەﯾس م ژووﯾی
س
6ـ پنجاە سال مبارزە در کرردستان بيرەووەرﯾيەکانی نووری
بارزانی م ژووﯾی
ی
ستەفا
7ـ سردار دانا ،،بيوگرافی مررحوم مال مس
ژووﯾی
ی
سناد م
خ بە رواﯾت اس
8ـ کردستان ددر مسير تارﯾخ
قز م ژووﯾی ئاﯾينی
ن منطقە سق
9ـ تذکرە سادات و سا حان
ژووﯾی
ی
ستان م
فرھنگی سقز کردس
ی
یو
10ـ مروری بر اسناد تارﯾخی
0
لکە بە زمانی ککوردی چاپ و ب وی
ش کە وەک ککت ب و نامي کە
ھەروەھا ئەو بەرھەمانەﯾش
ھ
ککردونەتەوە بررﯾتين لە:
1358ی ھەتاوی
1
ە بەستەکان سا ی
ە بژ راوی ھە
1ـ بانگەواز ھە
ن نەزمی کورددی
2ـ ر گەی ژﯾان
3ـ ئەو ستاناممەی مينەوی زەردەشت چ
چاپی ھەول ر
4ـ وەرزنامەی ئاژوان  5ژماررە سەقز
5ـ خوليای ﯾار ش عر ئامادە ی چاپ
وتارە چاپ کراوەککان
ە
6ـ گەنجينەی کوردەواری ززنجيرەی
ئەردەش ری ببابەکان م ژوووﯾی
7ـ کارنامەی ئە
ی سروەدا
8ـ چاپی  62ووتار لە گﯚﭬاری
ی گو ن دا
9ـ چاپی  10ووتار لەگﯚﭬاری
10ـ چاپی  35وتار لە گوﭬارری ئاوﯾەردا
0
11ـ چاپی  29وتار لە ھەفتتەنامەی سيرروان دا
12ـ چاپی  16وتار لە گﯚﭬارری ئاو نەدا
2
ی مەھاباد دا
13ـ چاپی  5ووتار لەگﯚﭬاری
3
ی گەالو ژدا
14ـ چاپی  4ووتار لەگﯚﭬاری
4
سووڵ
ەڵ مامﯚستا محەمەد رەس
15ـ ھاوکاری بﯚ چاپی کت ببی سمکﯚی شکاک لە گە
5
ھاوار سوﯾد
ھ
ی نووسينەکاننی ش خ محە
16ـ وەرگ انی
6
ەمەد رەئوف زﯾاﯾی سەقزی
رام بەگی م ژوووﯾی
ەرحومی ميرززا کەرﯾم با م
ەکانی من مە
ن و بيرەوەرﯾە
17ـ کوردستان
7
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بەرپرس
س
18ـ بﯚ ماوەی خول کی دووو سا ە
8
مەولەوی کوردد بووە لە شا ری سەقز
م
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

سەقز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1641 :

ەر مارف ببەرزنجی
عومە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103162658
82337
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1642 :

ەد ئەمين
ەر محەمە
عومە
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گی ئەدەبی
ەنی فەرھەنگ
ئەنجومە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013121211240089361
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1643 :

عومەر ھەمزە سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031323013082569
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1644 :

عومەر کەرﯾم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571322
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رۆژنامە
مەنووس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1645 :

ەری سو تانی وەفاا
عومە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110717254
47112
شاری بﯚکان
ی
ەکانی
ەﯾەک ک لەکﯚﯚنترﯾن گەڕەکە
سا ی  1941لە
عومەری سو تتانی وەفا س
ع
بﯚگەنی
ی
لەرۆژگارانی کپ و
ی
وەفا
ا
شيعر لەئام ز ددەگر ت.
ەبەندﯾخان ش
ەداﯾک بوو .لە
لە
لەھيندوستان و خە تی ﯾﯾەکەم
ن
شاﯾەتيدا شييعری دەگاتەررادﯾﯚ دﯾھلی ل
سەردەمی پاش
س
تی
نەوەکەبچ ت بﯚ و ی
چ
وەردەگر ت و ل ی دەەگ
ر
سيدا
ەم ھرەجانی شيعری فارس
لە
زخانەی ھيندوستان خە تی تاﯾبەتی و
ی
ە م بﯚی نالووێ و لەتاران لەبا و
ھيندوستان بە
ھ
نەھرۆ وەردەگر ت.
ۆ
 5کت ب بەئيمززای جەواھيرر لەعل
ی
ەوەفا ﯾەکەم کت بی شيعری
عومەر سو تاننی ناسراو بە
ع
کەبەزمانی فارسييەبەن وی
سروودی پەرەەستوو ب و دەەکاتەوە.
س
ی
ەشداری ت داکرد ش
سا ی  1953بە
ەی کەئەو س
م ئەو شﯚرشە
ەداخەوەھەم
بە
کستی ھ نا،
شی
 1979بەشداررﯾمان ت داکرد .بە م شﯚڕش
مەلەسا ی 9
ھەم ئەو شﯚڕڕشەی کەئپم
ھ
کردنەوەی شيعری کووردی و
ی
واتەشﯚڕشی نو
ی
دووھەم کەئەوو ﯾەک ک لەراابەرانی بوو،
خﯚی بکات.
دەب پ بە ٌد ُ◌ڵ شانازی بەخ
ش "وەفا" ب
فارسی سەرککەوت ،بەوەش
فا
ما ئاواﯾی لەز د و نيشتماننەکەی
بەھﯚی نەخﯚشی م
ی
2005
ەم شاعيرەرۆۆژی 5/11/22
ئە
ککرد.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان
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شارەکان:
ش

بﯚکان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1646 :

ن
فان ئاکتان
عيرف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01411041210064
شەکانی
سەرقا ی ک ش
لەباکووری کوردستان بەردەوام سە
ی
ەی
ەک کە لەو رۆۆژنامەنووسانە
ﯾە
چەندﯾن
ەی کورد لەچ
ی ،ژن و ک شە
ککﯚمە گەی کووردﯾيە و دەرباارەی کﯚچبەرری ،پەنابەری
رۆۆژنامەو گﯚﭬارر دەنووس ت.
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1647 :

ەد
فان ئەحمە
عيرف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0109165645
53184
ندنی سەرەتاﯾی و
مانی لە داﯾک بوووە .خو ی
ە 31ی ئابی  1963لە شااری سل ی
لە
ﯾمانگای تەکنﯚﯚلﯚژی
مانی تەواوکردوە .دواتر لە پەﯾم
نااوەندﯾو دوا ناووەندی لەشاری سل ی
شەڕی ع راقو
ی
گا بوو
ەو لە پەﯾمانگ
ەو کاتانەی ئە
ن دا .بە م ئە
ککەرکوک در ژەەی بە خو ندن
ەڕەوە گالندبووو.
زۆر خە کی ع رراقی لەو شە
بەعس بە ر
ئ ران بوو .ئەوەەبوو رژ می بە
جيش الشعبي بوببەوە
سن بﯚ ش
خە ک بﯚ بەرە کانی جەنگو بەزۆر بردنياس
راپ چکردنی خ
ەی رژ م
مﯚتەکە بسەرر شانی خەلککەوە .خو ندککارانی زانکﯚو پەﯾمانگاکان لەو حەملەﯾە
م
ەوھﯚﯾەوە لە پەﯾمانگا
رززگارﯾان نەبووو .بەالم عيرفاان بەشداری جيش الشععبی نەکردو بە
دەرچوونی ب ﯾاری
ی
ەوەبوو بﯚ ماوەەﯾەک بە فيراری لەناو شار ماﯾەوە .دوای
فەس کرا .ئە
فە
 198عيرفان تتوانی بەر ل بووردن
توو لەسا ی 88
936و  937تاﯾببەت بە سەر بازی ھە و
6
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بکەوێ و دەست بکاتەوە بە خو ندن بە م ئەمجارەﯾان لە پەﯾمانگای پزﯾشکی
سل مانی .ئەوەبوو لە سا ی  1990پەﯾمانگای تەواوکرد بوە ﯾارﯾدەدەری پزﯾشکی.
سا ی سا ی 1994ﯾش ژﯾانی ھاوسەری پ کەوە ناوەو کچ کی ھەﯾە بەناوی
پەﯾﭭينەوە.
ھەر لەوکاتانەدا کە خو ندکاری پەﯾمانگا بوو ل ھاتوﯾی و توانای ئەدەبی عيرفان بەدﯾار
کەوت بەتاﯾبەتی لەبواری شيعرنوسيندا.ئەوەبوو لەگەڵ کﯚمە ک گەنجی دﯾکەدا
بەھرەی ئەدەبييان پەرە پ دەدەنو لە ماوەﯾەکی کەمدا عيرفان وەکو شاعير کی
بەتواناو بەرجەستە دەردەکەوێ.
دوای راپەرﯾن ،بەشداری دەﯾان چاالکی ئەدەبيو کﯚڕو فيستفا ی ئەدەبيو شيعری
دەکاتو ﯾەک ک دەب ت لە سيما ناسراوەکانی شيعرو ئەدەب لە شاری سل مانی.
ھاوکاتی کاری ئەدەبی ،عيرفان وەکو مرۆﭬ کی دۆستی خە کی ھەژارو زەحمەتک ش
سود لە زانستو خو ندنەکەی دەکاتو سەرەتا ھاوکاری ئاوارەکان دەکات لەر گای
ووتنەوەی وانەو ف رکردنی منا نی رەشو رووتو ئاوارەوە لە شارۆچکەی سەﯾد سادقو
شانەدەرﯾو سەراوی سوبحان ئاغا .ئەوەبوو لە سا ی  1992وەکو بەر وەبەری ﯾەک ک
لە قوتابخانەکانی ئەو ناوچەﯾە خﯚبەخشانە دەست بەکار دەب تا ئەوکاتەی
بەر وەبەراﯾەتی پەروەردە پ يان رادەگەﯾەن کە خﯚﯾان مامﯚستا بﯚ ئەو خو ندنگاﯾانە
دابين دەکەن .ئيتر عيرفان لەگەڵ کﯚمە ک ھاور و کەسی خ زانەکەﯾدا کە پ کەوە
کاری خﯚبەخشيان ئەنجام دەدا ،دەگەر نەوە بﯚ سل مانيو دواتر وەکو کارمەند کی
ر کخراوی خ رخوازی "شنەبای ﯾابانی" دەست بەکار دەب  .ئەمجارەﯾان عيرفان نەک
وەکو مامﯚستا بە کو پيشەکەی خﯚی وەکو ﯾارﯾدەدەری پزﯾشک ئەنجام دەداتو
لەچوارچيوەی تيم کی پزﯾشکی خەستەخانەﯾەکی گەرۆک دروست دەکەن و
کﯚمەکی پزﯾشکی و خزمەتگوزاری پزﯾشکيو دەرمانی پ شکەشی خە کی
د ھاتەکانی دەروبەری سل مانی دەکەن .ئەم کارەی لە سا ی  1996ەوە بەردەوام
بوو تا سا ی 2003و دواتر چوە بنکەی روناکبيری گەالوﯾژ...
عيرفان دوای ئەوەی کە لە بنەی ئەدەبی گەالو ژ دەست بەکار دەب  ،ﯾەک ک دەب
لە ئەندامە چاالکەکانی ئەو بنەکەﯾەو سەرپەرشتی چەندﯾن کﯚڕی شيعر خو ندنەوە
دەکات.
بەداخەوە عيرفانی ئەحمەد دوای ئەوەی کە رۆژی 2012/7/30سەردانی ئوت کی
سل مانی پاالس دەکات بﯚ کەم ک پشوودان و حەوانەوە ،لە ھەلومەرج کی گوماناوﯾو
نارۆشندا رەوانەی بنکەی پﯚليسی رزگاری دەکر و رۆژی  2012/8/5کاتژم ر  3:05ی
عەسر لە نەخﯚشخانەی فرﯾاکەوتن لە بەشی چاود ری چ وپ )عيناﯾە مرکزە( گيان
لەدەستدەداتو تەرمەکەی لە گﯚڕستانی سەﯾوان دەن ژر ت.
لەالﯾەن داناز عەبدول ەحمانەوە ئەم بابەتە ئامادە کراوە.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )داناز عەبدول ەحمان بابان(
سەبارەت بە )عيرفان ئەحمەد( لە19:59:26 2012-9-5 :
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1648 :

فان ساح ببی
عيرف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1210100334
42957
خو ندنی
شاری سەقز لە داﯾک بوە خ
سەرپەچەی ش
ە گەڕەکی س
سا ی 1316ی ھەتاوی لە
س
ست پ کرددوە خو ندنی ناوەندی لە تتەنيا
سەرەتاﯾی لە قوتابخانەی حيکمەت دەس
س
ھەتاوی
سا ی  1332ھ
ئەوکات تەواو کردووە دواتر لە س
ت
قوتابخانەی 3ککالسەی شااپووری
قو
کا ی شاری وورم وەرگيرااوەودەرسی خو ندوەو دوای
ە دانشسەرای کشت وکا
لە
ەواوکردنی
تە
ی
شاری بانە و
ی
چوەتە
وەک مامﯚستا چ
 35 -34دا ک
دەورەکەی لە سا ەکانی 4
وانەی بە
خزمەتانەدا لە شاری سەققزﯾش
در ژەی ئەم خ
شارە وتوەتەووە ،ھەر لە ر
قوتابيانی ئەوش
قو
ە پ نج ساڵ ببوو لە شاری بانە وسەقزددا وانەی وتوەەتەوە لە
ھەتا کﯚتاﯾی ب ﯾارەکەی کە
ھ
دوای
شسەرای عاالی تاران وەررگيراوە و ی
سا ی  1340 - 1339ھەتا وی دا لە دانش
س
ەدەستی پ ەەوە گەڕاوەتەووە
سانسی پەرووەردە و بارھ ننان دﯾسان بە
وەرگرتنی ليس
قوتابخانە
ە
وتنەوە لە
ە
ز دەکەی واتە شاری سەققز و دەستی کردوە تەوە ببە وانە
ی سەقزدا.
دواناوەندﯾەکانی
ەوقەليسانسی بارھ نان
ی
مين خولی فە
 13دا لە ئەزمموونی ﯾەکەم
ە سا ی 349
لە
بﯚ ماوەی
ەواو بوونی ﯚ
م تەربيەتی تارران وەرگيراوەەو لە دوای تە
وپەروەردەی زانکﯚ ی علوم
وانە
مازندەران ە
راونی شاری بابل لە ناوچەی م
ی
ی نوش
سگەی فەنی
سا ک لە زانس
س
پەروەردەوبارھ نانی
ھ
تە بەرپرسی پە
ەقز کە دەب ە
ە تەوە پاشان دەگەڕ تەووە شاری سە
ئە
لە شاری سەققز
وسەردەمی خانەنشين بوون ھەر ە
ی
ت
شاری سەقز کە ھەتا کات
ش
تەربيەتی و
ی
ەتی زانکﯚی لە بواری علوومی
شدا مامﯚستاﯾە
نييشتەج يەو للەم ماوەﯾەش
شارەکانی دەووروبەر
نووری سەقز و ش
ی
ە زانکﯚی ئازاددو پەﯾام
رەەوانناسی لە
کاری بنەما ە کە
ھاوکات لە ناوەندی راو شک
ی بە ج دەەگەﯾەن و ھ
ەوپەڕی باشی
بە
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دەفتەرەکەی لە ن و شآری سەقزداﯾە سەرقا ی خزمەت کردنە.
مامﯚستا عيرفان ساح بی جيا لە ئەرکی مامﯚستاﯾەتی بوون چەن بەرھەمی
بەکە کيشی پ ش کەش بە کت بخانەی کوردەواری کردوە کە برﯾتين لە:
"قصەگوﯾی ونماﯾش خالق در تربيت"
"خانوادە و شکوفاﯾی خرد کودک"
"افسانە ھای روستاﯾی و فولکلورھای منطقە سقز"
"پژوھشی در فولکلور کردی ")وەرگ ان)
ھەروەھا گەل وتاروبابەتی بەکە ک کە لە گوﭬار و رۆژنامەکاندا چاپ وب و بوونەتەوە،
ھەر ئەم مامﯚستا پاﯾە بەرزە لە دوای خانەنشين بوونيشی ئەتوانين ب ين چاالکتر
بوەو بە خﯚشی ﯾەوە دەستی بەرنەداوەتەوەو دانەنيشتوە بە کوو زۆر ش لگيرانە
بەردەوامە لە چاالکی وخزمەتگوزاری باشتر بەتاﯾبەت بە چين وتو ژە گەنجەکانی
گﯚڕەپانی زانين و خو ندەواری لە زانکﯚ و
کﯚڕ و کﯚبوونەوەکان دا بە ش وەﯾەک کە لەم رۆژانەدا لە ن و شاری سەقز کەم
کﯚڕوکﯚبوونەوەی کﯚمە ﯾەتی وزانستی ئەبينين کە بەڕ ز مامﯚستا عيرفان ساح بی
بەشداری ت دا نەکردب و لەودا بە باشترﯾن ش وە وتە ب ژی ﯾان وتاری پ ش کەش
نەکردب ت!
سەرچاوە :ما پەڕی چەمەڕا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1649 :

عيرفان سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112521105987627
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1650 :

عيرفان شەمزﯾنی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121102346420
لەسا ی ) (1965لەقەزای شەمزﯾنانی سەر بەجﯚلەميرگ لەباکووری کوردستان لەداﯾکبووە.لەسا نی ) (1981ھەتا ) (2005لەرۆژنامەکانی تورکيا )ميللييەت ،ترکيە ،برگون ،مەﯾدان و ئاژانسیھەوا ی ئەنادۆڵ و ئيخالس و رۆژنامەی ﯾوکسﯚکﯚﭬا خەبەری شەمزﯾنان( کاری کردووە.
لەسا ی )(2005وە وەکو نووسەری ھەواڵ و دەنگ و باسەکانی تاﯾبەت بەتورکيا و باکووریکوردستان لە سەتەالﯾتی کوردستان کاردەکات.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

ژمارە1651 :

عيرفان قانعی فەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111141408290
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سا ی  (1976)1357لەشااری سنە لەدداﯾک بووە.
س
ساﯾەتييە
دﯾن چاوپ کەووتنی گرنگی رۆژنامەوانی لەگەل کەسا
تاا ئ ستا چەند
ەوانيش خەرﯾﯾکی
ەکاری رۆژنامە
ی ئ رانی و کوورد ئەنجام داوە و جگە لە
سياسييەکانی
س
زمان ناسی.
ليسانسی بواری ن
ی
زانکﯚﯾە و
ە
وەرگ ران و نوووسينە و ليکﯚﯚلەری
ەش ک لەبەررھەمەکانی نناوبراو برﯾتين له:
بە
شاورز
ی انگليسی  -فارسی  /با بھمن کشا
فرھنگ حقوقی
فر
ھا/ di ctioneries
فررھنگ لغت ھ
ی  -فارسی
فرھنگ ﯾونانی
فر
فرھنگ ﯾکجلد
فر
دی نروژی  -ففارسی
سە -فارسی
گاھی فرانس
فرھنگ دانشگ
فر
شاھپور اردشيير  -جی رﯾپوورتر
ت فارسی  -اننگليسی  /ش
گ اصطالحات
وﯾراﯾش فرھنگ
سھای فرھنگ
خستين درس
نخ
گ نگاری
حرفەای
ی با قاضی ،درربارەاصول و رروش ترجمەح
م  /گفتگوﯾی
سالت مترجم
رس
شخصيت تارﯾخی و فرھنگی معااصر کردھا
ت
ھنگ وفا  /گففت و گوﯾی ببا 30
اھ
م  /ترجمەعقاﯾﯾد محەمەد ررضا شجرﯾان
سروش مردم
س
ناامزد من  /ادببيات مجارستتان  /الﯾوش زﯾالھی
مرگ دﯾکتاتور  /ادبيات امرﯾﯾکای التين  /پی .ار .سالوونيا
م
ئارتور ميلر
ر
ش  /ادبيات اامرﯾکا /
مرگ دستفروش
م
عيت کرد  /اددبيات کرد  /رروناک ﯾاسين
خاطرات ﯾک رع
خ
م
مافيای قدرت و دفن دمکرا سی " ناسيووناليسم نژاددی کرد "  /ناددر انتصار
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

سنە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1652 :

سا ح
ح حەمە س
عيزززەت فەتاح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0122024918
81061
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پلەی
 2005دا ب واناامەی بە ی
ی کوردستان للە بيارە لەداﯾﯾک بووە .لە 5
لە ساا ی  1956دا لە باشووری
1999
1
نی -1996
سل مانی بەدەست ھ ناوەە .لە سا ی
ەر لە بواری ککﯚمە ناسيدا لە زانکﯚی س
ماستە
مانی .ئ ستا مامﯚستاﯾە للە
ەروەردەﯾی بوووە لە بەڕ وە بەر تيی پەرووەردەی سل م
ەرشتياری پە
سەرپە
دامی سەنتەری ل کﯚ ينەووەی ستراتيژﯾﯾی
ی زانکﯚی سل مانی .ئەند
ی زانستە مرۆﭬاﯾەتييەکانی
کﯚل ژی
)ھەورامان –
ن
ناوی
ەر ھەورامان بە چاپ گەﯾااندووە بە ی
ستانە لە سل ملنی .پەڕتوووک کی لەسە
کوردس
ەنتەری ل کﯚ يينەوەی ستراتيجی ی کوردستان،
ەوەﯾەکی سﯚﯚسيﯚئەنترۆپﯚﯚلﯚژجی( ،ب وکراوەی سە
تو ژﯾنە
 3الپەرەﯾە.
ی سپاردن)(583ی سا ی 304 ،2006
ژمارەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1653 :

ل
ەت سابير ئيسماعيل
عيزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5162106115
58020
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1654 :

گير ئيبراھييم
ەدﯾن سەببری جھانگ
عيزە
1146

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71271
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1655 :

دی
زی ئەفەند
ەدﯾن فەﯾز
عيزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2021247287
74103
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ئەدﯾﯾب

ن:
شارەکان

ھەوول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1656 :

وڵ
ەدﯾن مستتەفا رەسو
عيزە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0401115555
54083
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زمانەوان و ئەکادﯾمی.
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

ەوان
زمانە

ەس:
جﯚری کە

(ئەکاادﯾمی)

ن:
شارەکان

سل م
مانی

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە1657 :

سا بەنستاننی
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2160904463
37531
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1658 :

سا چياﯾی
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2181610317
74372
1148

...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1659 :

سا خدر
عيس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0916121956
69518
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1660 :

عەبدول ەززا فەﯾلی
سام کازم ع
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5031429445
57246
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1661 :

دەل
ەمەد بەد
سمەت محە
عيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20913294312423
198ێ
باشوورێ کوردستان  .ل ساال 88
ێ
19ێ ﯾە ،باژ ررێ س م ل  ،ل
ژ مەواليدا 965
سە حەدﯾن ب داوی ھيناا .ژ ساال
عەرەبی ل زانکﯚﯾا س
ی
ککﯚليژا ئەدەبياتت بەش ززمان
ئەدەبی چاپکرﯾيە .ئانھا ژی
ی
ھەمەک
1984ێ وەرە دەست ب نﭭﭭيس کرﯾيە و پتر ژ بەرھە
4
کارێ
ەر ن جوان ل دھﯚک و کا
ی ﯾە ل پەﯾماانەگەھا ھونە
مامﯚستاﯾ زممان عەرەبی
م
رۆۆژنامەگەرﯾي ژی دکت.
ەبارەت بە )عييسمەت
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
23:5
محەمەد بەدەل( لە58:54 2010- 12-8 :
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

ژمارە1662 :

قادر
ف عەبدولق
ق شەرﯾف
سمەت نامق
عيس
1150

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471306
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1663 :

عيسی تاھر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170136
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :نووسەر

ژمارە1664 :

عيماد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061512475260274
نوسەر،پ شتر ئەندامی کﯚميتەی ناوەندی حيزبی زەحمەتک شان با ی مەکتەبی سياسی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1665 :

عە لی الچين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012403411158
عە لی کوری "قولی"ناسراو بە الچين"سا ی 1215ی کﯚچی" لە گوندی الچين لە داﯾک بووه،ھە
رالوﯾە تيداگوندە کە ی بە ج ئە ھ ت وبو ف ر بوونی عيلم ومعارﯾف روو ئە کاتە کرماشان و بﯚماو ک
لە خزمە ت"سە ﯾد براکه" کە سبی زانست ئە کا.دوای تە واوو بونی دە رسە کە ی پاش ماوە ی
ژﯾانی خە رﯾکی ئيرشادی جە ماوە ر ئە ب ت.
ناو براو لە وتن ھﯚنينە وە ی ش عرا دە ستيکی فراوانی بووه ،شاعير"عە لی الچين" سا ی " "1260ی
کﯚچی ما ئاوای لە ژﯾان ئە کات.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1666 :

عەباس بەدری
http://www.kurdipedia.org/?q=201010051938549800
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ھﯚزانەوان
ھ
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1667 :

ی
عەبااس خاکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12813125910925
سەقزی بوو.
ی
شاخەوانن کی بەناوباننگی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ژمارە1668 :

عەبااس رۆستتەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127231016
62703
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ژمارە1669 :

عەبااس سا ح عەبدو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81221191317900
شی
لە  1981بەش
سل مانی لە داﯾک بووە .ە
سا ی  1953لە گەڕەکی ککانيسکانی س
س
ەی
 1992لە پەﯾمانگە
1
ککوردﯾی کﯚل ج
جی ئادابی زا نکﯚی سل مانيی تەواو کرردوە .لە
شی کوردی بوووە .لە
سەرۆکی بەش
مە بەندی ماممﯚستاﯾان داممەزراوە تا سا ی  1996س
م
سا ی  2001ب وانامەی
بووە ھەر لەو پەﯾمانگاﯾە .س
دەدەری راگربو
1996ەوە ﯾارﯾد
6
سەفوەت
شاعيرو زانای ئاﯾينی مەال مستەفای س
ە سەر ژﯾانو بەرھەمی ش
ماج ست ری لە
م
ە زانکﯚی سلل مانی وەرگررتوە.
لە
لە کﯚﯾە،
زانکﯚی سل مانی ە
ی
20ەوە لە کﯚل ژی پەروەردەە ،بەشی کوردﯾی
ە سا ی 001
لە
بووە ﯾەک ک
ک سەرۆکی بەشی کورددی و مامﯚستتا لەو کﯚل ژە کە دواتر ە
دامەزراوەو وەک
ە ،خزمەتی ککردوە.
ی زانکﯚی کﯚﯾە
ە کﯚل ژەکانی
لە
ی
ھەشتاکانەوەە ش عرو بابەتی
ە سەرەتای ھ
لە
ئەدەبيی لە رۆژنامەکااندا ب و کردۆۆتەوە.
ھەﯾە:
ی چاپکراوی ھ
دوو بەرھەمی
1ـ راز ،کﯚمە ە پەخشان.
ح )دﯾوانە ش ععر).
2ـ گو ە پەمەﯾﯾييەکانی رۆح
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

جﯚری کەس:
ج

ھﯚزانەوان
ن

ژمارە1670 :

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
ەواو کردووە
ە  7ساڵ لە دەرگەز ن تە
ی سەرەتاﯾم بە
-::قوتابخانەی
دی کﯚماری
-::لە  16ی  9ی  1969چووومەتە ناوەند
بووم
 1976.10.2تا  1978.9.17سەرباز م
-::لە رۆژی 23
شرﯾعی و تەننفيزی ،لەسە
ەجلسی تەش
-::لەﯾەکەم ھە بژاردنی مە
ەر دڕاندنی و نەی
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
کارﯾم دەردەکرد
 1991بﯚ ناوەڕڕاستی
 1996گﯚﭬاری ئەددەبی کر ﯾم
1
-::لە کﯚتاﯾی 1
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
ئييسالمی ﯾەککدووﯾەکيان نااردبوو بﯚ تيرۆررکردنم ،کەش
شف بوون و گييران و حوکم دران.
-::لە  10ی  12ی  1998دا گەﯾشتينە ففينالند
-::لەھاوﯾنی 9
 2009دا بووممە پشتيوانی ليستی گﯚڕان ،کە ليست کی ئﯚپﯚزسييﯚنيکی
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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 ،2010.6.31لەھەمان شو ن کار در ژەی ھەﯾە.
سەرچاوە :فەﯾسبووکی عەباس شوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1671 :

عەباس موحەممەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030521360382480
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کرماشان

زمان  -ش وەزار :ک .لوڕی

ژمارە1672 :

عەباس مەحمود عەققاد
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103145043
32312
نوووسەر و بيرﯾﯾاری ناوداری ميسری بەڕەەگەز کورد.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1673 :

عەبااسی جەلليليان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127093529
92673
نووسەر و ل کﯚ ەرەوە
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە1674 :

گﯚلی
دول قەرەگ
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2141313377
75780
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سوﯾد خﯚم کااندﯾد کردوە ببﯚ ئەندام تی
حس ن غەفوور ،لە و تی س
نااوم عەبدول ح
گرەی بزوتنەووەی گﯚڕان .
ەکەمين کﯚنگ
ﯾە
ر
چەی
ەندە لەداﯾک بوی سا ی ١٩٦٩ی ناوچ
بە
شارەزور سەر بە پار زگای سل مانيم تا
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
خ
-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
ەرەفی نوسيننی ﯾەکەم بە
شتيوانيمان للە داواکارﯾەکاانی )رەگ( رراگەﯾاند و شە
پش
ەﯾاننامە
دان و زﯾندانيانی
ش مەرگەی د ررﯾن و کەسوککاری شەھيد
ە واژۆی  ٩٠ککەس لە پش
بە
سياسی بە ممن بەخشرا.
س
ھيدی ھەموال
ەوەی گﯚڕان بەندە بەشاھ
ەﯾاندنی بزوتنە
-٢لەگەڵ راگە
الﯾەک ﯾەک ک بووم لە
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
ھاوڕ يانی
فرانسی س ج گام بﯚ ھ
ەنجومەنی بززوتنەوەی گﯚڕڕان ھە بژ ردرام و لە کﯚنف
ئە
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
مەدەنيەکان لە
ن
کخراوە
ە
چەندﯾن کﯚنفررانسی کﯚمەڵ و ر
گگﯚڕان لە ئﯚرەببرو ،لەگەڵ چ
و تی سوﯾد.
وەبردنی چەندﯾن کﯚﯚڕ و سيمينار و خﯚپيشانداان بﯚ
ی
-٦ڕۆ م ھەبوەە لە سازدان و بەڕ
 ١٧شوبات و رۆژانی دواتررو ھەموو ئەو تاوان و
ی خە ک لە ٧
شتيوانی لە داواکارﯾەکانی
پش
مدراوە،
ەکةم ئەنجام
چەی کوردستاان دژ بە گەلە
ھەرچوار پارچ
زوو مانەی لە ھ
شتی چەندﯾن کەمبين و بەﯾاننامەو نامە نوسينم بﯚ ررای گشتی
- ٧سەرپەرشت
ناوەندەکانی ب ﯾاردان لە و تی سوﯾد و ئەوروپا کردووە.
ککوردستان و نا
لە
- ٨لەگەڵ ھەررﯾەک لەم کﯚﯚمە نە چاالککم و کاردەکەم )کﯚميتەی پشتيوانی ە
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ەی مەتين  ،کﯚﯚميتەی
مە ەی گەرمييان ،کﯚمە ی
داواکارﯾەکانی خە کی کورردستان  ،کﯚم
عوسمان بﯚ دداکﯚکی لە ئاززادی)
سەردەشت ع
س
پەﯾوەندﯾەکی
ی
کﯚمە ﯾەتيەکان و
ە
ھەبوە لەبﯚنە
ە
ەرچاوم
-٩ھاوکاری و بەشداری بە
ی کوردی ھەبوەو ھەﯾە.
ەرفراوانم لە گەڵ رەوەندی
بە
ساﯾتە ئەلەکتررۆنيەکاندا
چاوپ کەوتنم لە رۆژنامەو س
-١٠دەﯾان وتاروو نوسين و چ
ب وکردؤتەوە.
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

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1675 :

ی
دولباقی ررەوشەنی
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0907141757
71985
ەکی 9
شاری سەقز لە بنەما ی
ەماڵ ئاوای ش
ە گەڕەکی حە
سا ی 1355ی ھەتاوی لە
س
کەشيان واتە دوو برا و
عەبدولباقی  3کەسی دﯾک
جيا لە کاک ع
ککەسی لە داﯾﯾک بووە کە ج
ھەروەک
بەھار بە داخەوە ھ
ر
شکە گو
العەتا ،کاک ککامران ،خوش
خوشک ک بە ناوکانی :مەال
خ
نان.
ککاک باقی لە زگوماوە نابينا
سەقز دەست پ کردوە و
ز
شاری
ککاک باقی رەووشەنی خو نندنی سەرەتااﯾی ھەر لە ش
سەقز قوتابخانەی تاﯾبەت بە ناببيناﯾان نەبوە دووری
ز
شاری
ەوەی کە لە ش
دواتر لە بەر ئە
شاری تاران و لە قوتابخانەی شەوانەڕۆۆژی
ە کەس و کارری ھە بژاردووە و چوەتە ش
لە
داوە و لەوێ
بە خو ندنی نناوەندی و دواناوەندی ە
ی( در ژەی ە
شەھيد موح بی
ناابيناﯾانی )شە
توە.
ب وانامەی دﯾپللﯚمی وەرگرتو
سەوه،
سانەﯾە کە خﯚﯚی نەبەستوەەتەوە بە قەدەر و چارەنووس
ککاک عەبدولباققی لەو کەس
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ھەر بﯚﯾە ھيچکات دەستەوەستان نەماوەتەوە و دەستی لە کاروبار بەرنەداوە و ھەر
دەم ھەو ی داوە کە بيرو ئەند شەی خﯚی زﯾاتر بە زانستەکانی سەردەمەوە تەﯾار
بکات ،ھەر بﯚﯾە لە سەردەمی خو ندنی دواناوەندﯾدا ھەو ی دا زمانی ئينگليزی و
ھەند ک ئا مانيش ف ر بب ت کە ھەتا رادەﯾەک لەو بوارەدا سەرکەوتوو بووه.
سا ی 1373ی ھەتاوی لە زانکﯚی )شەھيد بەھەشتی( وەک خو ندکار وەرگيراوە و
بوەتە خو ندکاری علوومی ئيجتماعی و بە سەرکەوتووﯾيەوە لەم قﯚناغەﯾش دا
ب وانامەی ليسانسی ل کﯚ ينەوەی وەرگرتوە و دواتر لەگەڵ خو ندن دا بەردەواميش
سەرقا ی ل کﯚ ينەوە و خو ندنەوەی بابەتە فکری و ل کﯚ ينەوەکان بە تاﯾبەت
بابەتەکانی پ وەندﯾدار بە ژنانەوە ،دواتر بﯚ دەورەی فەوقەليسانس بەشداری کردوە کە
بە خﯚشيەوە لەم قﯚناغەش دا وەرگيراوە و ئەم جارەشيان بە سەرکەوتووﯾەوە توانی
ب وانامەی فەوقەليسانسی کﯚمە ناسی لە زانکﯚی ئازادی شاری تاران وەربگر ت.
بەش ک لە چاالکيە مەدەنی و ئەدەبی و ل کو ينەوەکانی کاک عەبدولباقی رەوشەنی
ئەمانەن:
ـ چەند سا ک لە شاری سەقز و سنە وەک ئەندامی بەڕ وبەری )ئەنجومەنی
نابيناﯾان( دەستی داﯾە چاالکی بﯚ نوقسان و نابيناﯾان ،کە ئ ستاﯾش ھەر ﯾارﯾدەدەری
ئەو ئەنجومەنە ھەﯾە.
ـ دوو گە ەی ل کﯚ ينەوەی بﯚ پار زگای کوردستان لە بواری ھە بژاردن بەڕ وە بردوە.
ـ دوو گە ەی ل کﯚ ينەوەی لە بواری ک شە کﯚمە ﯾەتيەکان بﯚ دائيرەی ب ھزﯾستی
بەڕ وە بردوە.
ـ ل کﯚ نەوەی خەسارناسی لە شاری سنە بەش وەی ھاوبەش بەڕ وە بردوه.
ـ ل کﯚ نەوەی تاوتوێ کردنی ھﯚکاری تە ق و جيابوونەوەی خ زانەکانی لە شاری
سنە بەڕ وە بردووە.
ـ ل کﯚ ينەوەی ھە س وکەوتی ھە بژاردنی دانيشتوانی ناوەندی کوردستان لە
ھە بژاردنەکانی دەوری دووھەمی شﯚراکانی بە ش وەی ھاوبەش بەڕ وە بردوه.
ـ راپرسی ھاو تييانی بﯚ بەشداری لە ھە بژاردنی مەجليسی ھەشتەم بە ش وەی
ھاوبەش بەڕ وە بردوه.
ـ چەند پ ۆژە لە بابەت سەرماﯾەی کﯚمە ﯾەتی ،ژنان ،مﯚسيقا و ئەدەبيات ئامادە
کردووە کە ھ شتا چاپ و ب و نەکراونەتەوە.
ئەم بەرھەمانەﯾشی لە زمانی ئينگلزﯾيەوە بﯚ سەر زمانی فارسی وەرگ راوە:
1ـ مددکاری کودکان خيابانی در  450صفحە انتشارات پرتو بيان
2ـ ﯾکی از منابع دانشگاھی برای روش تحقيق در رشتەی جامعەشناسی تحت
عنوان شيوەھای تدوﯾن پرسشنامە در  450صفحه ،ناشر ،مؤسسەی افکارسنجی
دانشجوﯾان اﯾران ،اﯾسپا.
35وتاری لە بواری کﯚمە ﯾەتی و سياسی پ شکەش کردوە کە ھەند کيان برﯾتين لە
:
1ـ سرماﯾەی اجتماعی و جامعەی مدنی
2ـ سرماﯾەی اجتماعی و بھداشت عمومی
3ـ اقامتگاە بحرانزدگان و…
ھەروەھا کاک باقی دەستی داوەتە وەرگ انی کﯚمە ە چيرۆک ک لە زمانی فارسييەوە
بﯚ سەر زمانی زگماکی خﯚی واتە کوردی و لە الﯾەکی دﯾکەﯾشەوە کﯚمە ە ش عر کی
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شاعيرانی کوردی بە ش وەی ھاوبەش وەرگ اوەتە سەر زمانی فارسی .مامﯚستا
عەبدولباقی رەوشەنی کﯚمە ک وتارﯾشی نووسيوە کە زۆربەﯾان لە گوﭬار و
رۆژنامەکاندا ب و بوونەتەوە کە ھەند کيان ئەمانەی خوارەوەن:
1ـ آسيبھای اجتماعی پيامد گرﯾزناپذﯾر تغييرات اجتماعی
2ـ معلولين جامعەی مدنی
3ـ نابيناﯾان در کجای ھرم قشربندی
4ـ آثار امنيت اجتماعی در پوﯾاﯾی اجتماعی
ئەم مامﯚستا نەسرەوتوەی شاری سەقز لە بواری رۆژنامەگەرﯾشدا دەوری بينيوە و بﯚ
ماوەی  3ساڵ سەرنووسەری مانگنامەی )ناوخﯚﯾی( لە سەنتەری ئورژانس و
چاالکی کﯚمە ﯾەتی ر کخراوی ب ھزﯾستی بووه.
لە بواری چاالکی زانستی کﯚمە ﯾەتی و  NGOﯾشدا لە کاروان نەماوەتەوە و دەوری
سەردەميانەی خﯚی بە جوانی گ اوە کە لە کﯚمە ک ر کخراو وەک ناوەندی
پ شگيری لە ئ عتياد لە شاری سەقز ئەندامی چاالک بوە و ئەندامی ئەنجومەنی
بووژانەوە و باﯾەخەکان تاﯾبەتی خەسارەکانی کﯚمە ﯾەتی تارانە و لەم بوارانەدا تا
ئ ستا بەشداری لە چەندﯾن م زگرد و سمينارگەلی جﯚراوجﯚر لە ناوخﯚی و ت کردوه.
ج گەی ئاماژەﯾە کاک باقی شارەزاﯾەکی تەواوی بە سەر کامپيوت ر و لەوەﯾش گرﯾنگتر
تواناﯾەکی تەواوی لە نەرمەفزاری تاﯾبەت بە نابيناﯾان ھەﯾە و زۆربەی بابەتەکانی ھەر
خﯚی تاﯾپيان دەکات و ئەتوان بە جوانی ئيمەﯾل بﯚ شو نکانی مەبەست و ھاوڕ کانی
رەوانە بکات.
دﯾارە ل ھاتووﯾی و ھەوڵ و کﯚششەکانی کاک باقی شو نەوار کی باشی لە سەر برا
و خوشکە نابيناکانی داناوە و ھانی داون سەرەڕای ئەوەی کە نابينان ھەوڵ بدەن
دەرس بخو نن و پلەکانی خو ندن ﯾەک لە دوای ﯾەک بب ن ،کە بە خﯚشييەوە مەال
عەتا شارەزاﯾەتی باشی لە بابەتە ئاﯾينيەکان و قورئانی پيرۆز ھەﯾە و کاک کامران
براکەی دﯾکەی لە شاری تاران خو ندکاری بەشی پ وەندﯾەکانە )ارتباطات( و
خوشکەکەشيان بە ناوی گو بەھار ھەر لە شاری تاران خو ندکاری زانستی
کﯚمە ﯾەتييە.
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس
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شارەکان:

سەقز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1676 :

عەبدولحەکيم حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170129
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :نووسەر

ژمارە1677 :

عەبدولخالق ئيبراھيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011715393174895
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر
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ژمارە1678 :

سەرسام
دولخالق س
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206124558
82833
مبەری
ەوە ،لە ر کەوتی  4دﯾس م
نوووسەر و ل کﯚﯚ ەر ،بەھﯚی نەخﯚشييەککی در ژخاﯾنە
 2008لە ھەولل ر ما ئاواﯾی لە ژﯾان کرد.
8
سار فاﯾەق  -ما پەڕی پەﯾﯾامن ر
سەرچاوە :پەس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1679 :

ەد
دی محەمە
عەبدولھاد
دولخالق ع
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71277
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1680 :

ن
عەالئەدﯾن
دولخالق ع
عەبد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2081433517
75652
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1681 :

مەعروف
دولخالق م
عەبد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81215131617721
عەبدولخالق
ق
شەھيد
د
ست و روناکبيری ناسراوی کورد
نوووسەری خاووەن ھە و س
کەمين رۆژی ممانگی کانووننی دووەمی سا ی  1935لەبنەما ەﯾەککی
مەعروف ،ﯾەکە
م
لەداﯾک بوو.
ک
ھەول ر
نييشتمانپەروەری شاری ھ
ی ،سا ی  1958بﯚ در ژەدان
پااش تەواو کرددنی قﯚناغەککانی سەرەتاﯾﯾی و ئامادەﯾی
ەر چﯚتە قاھيررە .
ەخو ندن لەزانکﯚی ئەزھە
بە
ی
عەبدولخالق ممەعروف ھەرر لەتافی الو تتييەوە
ع
خوليای خو ندنەوە و خﯚ رۆشنبيير کردن
ەرخ ناوی دەررکردبوو.
بوووەو لەناوچەکەی خﯚﯾدا ووەک خو ندەووار کی ھاوچە
شﯚڕشی ئەﯾﯾلولەوە کردوووەو بەوپەڕی توانا فيکری و
سا ی  1963پەﯾوەندی بەش
س
خزمەتی شﯚڕڕش دا بووە .
ی خﯚﯾەوە لەخ
ھونەرﯾيەکانی
رۆۆشنبيری و ھ
کی
ەکی روناکبيررو نووسەر ی
ەم پياوە ھە کەوتووە ،جگگە لەوەی کە پ شمەرگەﯾە
ئە
ەلەکترﯾک دا ھەبوو ،ئەم تواناو بەھرەﯾﯾەشی
ەتوانابووە شاارەزاﯾيەکی ززۆرﯾشی لە ئە
بە
کی
شﯚڕشی نو ی خە ی
ی
دانی
ەسەرھە نی
ەلەکەﯾی و لە
ەرخان کرد بﯚﯚ خزمەتی گە
تە
ەلی کوردستاان(ی دامەزراند.
ی )دەنگی گە
ککوردستاندا دەەزگای رادﯾﯚی
خسييەت کی
عەبدولخالق ممەعروفی نوووسەرو روناکببير و نيشتماننپەروەر ،شەخ
ع
ەت لەناو
ستانداو بەتاﯾبە
سەری کوردس
ککﯚمە ﯾەتی ھ ندە خﯚشە وﯾست بوو کە لەسەرتاس
ەبرا .
بەڕ زەوە ناوی ئە
خوازەکاندا ڕ
سەران و ھ ز ە سياسييە پ شکەوتن خ
ەدﯾبان و نووس
ئە
ەو ی
ەدەب و فيکر و زانستدا ھە
ەل بواری ئە
ەم خەمخﯚرەەی کوردو کوررداﯾەتی لەگە
ئە
سا ی  1985پ ننج
197ەوە تا ا
داوەو لەسا ی 77
و
پ شخستنی کﯚمە ی کورددەواری
سا ی
ەکنيکار( کەس
ەخشی ،لەوانە کت بی )تە
خانەی کورد بە
ەرھەمی گرننگی بەکت بخا
بە
 1980چاپکراوەەو کت بی )ئاددەميزاد لەکﯚمە ی کوردەووارﯾدا).
0

1164

 1979ناميلکەﯾەکی
سەبارەت بە ببابەتە زانستيييەکانی فيزﯾااو ئەلەکترﯾکييش سا ی 9
س
کی ترﯾشی دەربارەی )ترانزستﯚر( بەددەست
ەزمانی عەرەەبی بەچاپ گگەﯾاندو کت ب ک
بە
تەوە .
نوووسی ماوەتە
10ی مانگی نييسانی سا ی  1985بەدەەست کی
دولخالق مەعرروف رۆژی 1
شەھيد عەبد
ش
شەھيد کرا.
چەپە ی تيرۆررﯾست لەشارری ھەول ر ش
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

جﯚری کەس:
ج

تيرۆرکراو

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1682 :

دولخالق ﯾﯾەعقوبی
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1214213957
72988
 1996لە زانکﯚﯚی تەور ز
سا ی  1974لە شاری بﯚککان لەداﯾک بوووە .سا ی 6
س
ستا ) 8 – (2008کت بی ل ب و
ەکالﯚرﯾوسی لە زمانی ئيننگليزی وەرگررتووە .تا ئ س
بە
بﯚﯚتەوە کە برﯾتتين لە:
رەەخنەی ئەدەبی و قوتابخا نەکانی ،چارلز بر سل ر ،ووەرگ ان لە ئيينگليزﯾيەوە ،دەزگای
.2007
چاپی دووەم 7
ەم ،2002 ،چ
ئااراس ،ھەول رر ،چاپی ﯾەکە
مە ە وتار ،وەززارەتی رۆشنببيری ،سل مانی.2005 ،
ی دەق ،کﯚمە
دەنگی بلورﯾنی
ی ،رۆمان ،وەەرگ ان لە فاررسييەوە ،دەززگای
تسيﯚ سيلﯚنی
ﯚڕەکان ،ئينياتس
ر بازی دﯾکتاتﯚڕ
.2
سەردەم ،سلل مانی2005 ،
س
س،
ير ،شانﯚ ،وەررگ انی لە ئيننگليزﯾيەوە ،ددەزگای ئاراس
مەکب س ،وﯾلييام ش کسپير
م
 ،2چاپی دوووەم .2007
ی ﯾەکەم 2006
ھەول ر ،چاپی
ھ
توو ژﯾنەوەی تيﯚﯚری ئەدەبی
دەزگای
ی
انی لە ئينگليززﯾيەوە،
ستر ،وەرگ ی
ی ،جﯚرج و ب س
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موکرﯾانی ،ھەول ر .2007
زەمزەمەی زو ڵ ،سوارەی ئيلخانيزاە کﯚکردنەوە و ر کخستن ،دەزگای ئاراس ،ھەول ر
.2007
مارکسيزم و رەخنەی ئەدەبی ،ت ری ئيگلتﯚن ،وەرگ انی لە ئينگليزﯾيەوە ،دەزگای
ئاراس ،ھەول ر .2008
لە کولتوورەوە بﯚ ئەدەبيات ،کﯚمە ە وتار ،دەزگای ئاراس ،ھەول ر .2008
لە سا ی  2003تا  2005بﯚ ماوەی دوو ساڵ دەستەی نووسەرانی گﯚﭬاری سروە
بووە و لە سا ی  2001ئەندامی کﯚڕی زانستيی زمانی کوردی لە رۆژھە تی
کوردستانە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

وەرگ

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

بﯚکان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1683 :

عەبدولخاليد سابير
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030512005882456
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1684 :

عەبدولخاليد سابير کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032511595463954
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

رەگەزی کەس :پياوان

ژمارە1685 :

عەبدولستار جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021113332875714
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ
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ژمارە1686 :

دولعەزﯾز پپاڕەزانی
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0201103113
33371
سا ی
ەحمەد ،لە بننەما ەی ش خ ئيلياسە ،س
ەمين ش خ ئە
عەبدولعەزﯾز ککوڕی ش خ ئە
ع
ەوە
حەوت سا ييە
ەداﯾک بووە ،لە تەمەنی ح
ی شارباژ ر لە
1928ز( لە گووندی پاڕەزانی
)8
سەر کی
ەالﯾەتی وەرگگرتووە ،نووس
ی مەال سا ح ئيجازەی مە
دەستی داوەتتە خو ندنو الی
)ژﯾانی پ غەمبەری مەزن،
ی
ەمەکانی برﯾتتين لە
ەليقە بوو ،گر نگترﯾن بەرھە
ککارامەو بەسە
شکﯚی
سالمەوە ،پاشک
ج پاﯾەکانی ئييسالم ،لە دەەروازەی ئيس
مونەﯾەک لە ئيسالم ،پ نج
نم
سالمو
کی ھەژار ،ئيس
السارو باوک ی
ن ،کوڕ کی ال
ژﯾﯾان ،خ زانی بەختيارو کﯚممە ی کامەران
ناگير ت(،
ر
بەدەست ک ھە
ت
ەربزە
تەمە ی ،دوو خە
ە
ن ،ئيسالم کاارە نەک
ەرنامەی ژﯾان
بە
ەوە،
ن وتاری لە گگﯚﭬاری )التربيية اإلسالمية((دا ب وکردۆتە
ەوەی چەندﯾن
ەمە و ای ئە
ئە
دواﯾی کردووە.
ی
 ( 1976 12 23کﯚچی
شەوی )3\22
ش
درﯾس سيوەﯾﯾلی :رەوتی ئئيسالمی لە باشووری کووردستان ،چاپی
سەرچاوە :ئيد
س
دووەم2009 ،
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئاﯾينی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1687 :

دولعەزﯾز س مان
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6051343036
65046
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

ن:
شارەکان

زاخﯚﯚ

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە1688 :

موحسين
دولعەزﯾز م
عەبد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110913495
52161
لەوێ لەداﯾک بوووە،
ێ
ککات ک لەسا ی  1975خ زاانەکەی راگو زراون بﯚ دﯾواننيە ،ئەو
سەروشو ن ککراون ،سەرۆکی
ەئەنفالی بارززانيەکاندا  57کەس لەبنەما ەکەی ب س
لە
گﯚﭬاری سن الﯾە.
ی
سەری
ی،و سەرنووس
کوردەبﯚ رۆشنببيری گشتی
ەنستيتﯚی کو
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1689 :

ەحيم
موحسين عەبدول ە
دولعەزﯾز م
عەبد
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0615150359
94392
سەرنوووسەری گﯚﭬﭬاری سن له
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1690 :

عەبدو
دولغەفار ع
عەبد

ررەحيم

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824142045
54891
شاری ھەول ر لەداﯾک بووە ،لە سا ی
ی منارەی ش
 (19لەگەرەکی
ەسا ی )982
لە
چەندﯾين خولی
ن
تائ ستا بەشداارﯾی
(2002ـوە دەستی کردووەە بەکاری رۆژژنامەوانی ،ئ
)2
دەزگای راگەﯾاندن کاری کردووە ،لەوانە
ی
ەندﯾن
رۆۆژنامەوانی و ورۆکشﯚب ککردووە ،لە چە
ەرستان ،گﯚﭬااری
ێ ،نوا ەی وەررزشی ،ھونە
دﯾا ،جەماوەر  ،نوا ەی نوێ
رۆۆژنامەی )ميد
گﯚﭬاری گو ن ،ھەروەھا ئامادەککار و
ی
ی پەﯾامن ر ،ررووداو،
ئااو نەکان ،سااﯾتی ئاژانسی
س،
نيشتمان و رادﯾﯚی زاگرۆس
بووە لە رادﯾﯚی ني
پ ش کەشکارری چەند بەرننامەﯾەک ە
بەرنامەی
ی
 tvئامادەکار و پ ًش کشکااری
مانی کﯚرەک v
ھەروەھا لە ککەنا ی ئاسما
ھ
ەول ر(
)ستاتيک( بوووە بﯚ ماوەی ) (11مانگ( ئ ستاکەش ککارمەندە لە ررۆژنامەی )ھە
ەنامەی
ەرانی ھەفتە
ستەی نووسە
ەردەوامە لەککاری رۆژنامەووانی خﯚی و ئەندانی دەس
بە
ۆژنامەنووسانی
ی
سەندﯾکای رۆ
"ھونەری ھەوول ر"ـە لەھەممان رۆژنامەدا ،ئەندامی س
ەروەھا ئەنداممی فيدراسﯚﯚنی رۆژنامەنوووسانی ن ودەو ەتيە.
ککوردستانە ھە
ی ﭬی
سەرچاوە :ما پەڕی چرا تی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان
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جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1691 :

عەبدولغەنی کاکﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613310032801
نووسەر و رۆژنامەنووس  -بەرلين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1692 :

عەبدولقادر بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030414313682444
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1693 :

عەبدولقادر تەوحيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012017311975031
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1694 :

عەبدولقادر سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121112031674299
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان
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ژمارە1695 :

ەرچناری
سەعيد سە
دولقادر س
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617144942
24441
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە1696 :

شکاک
دولقادر ش
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8061256198
89265
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1697 :

ی
ن دەشتی
دولموئمين
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3172019258
82580
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1698 :

ب عەبدو
دولموتە يب
عەبد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112112090
08423
ی لەداﯾکبووە ،لەزانکﯚی دﯾمەشق سا ی  1981بەشی
ی کورد ،لەسوورﯾا-قاميشلی
ەرو ل کﯚ ەری
نووسە
ھەمەفيکری و مەعرﯾفی و
سەفەی تەواو کردووە ،لەزۆۆربەی گﯚﭬارو رۆژنامەعەرەەبييەکان بەرھ
فەلس
کردنەوەی بﯚ گﯚﭬاری )المسيرە( ی لوبنانی
ی
ەی ئەدەبی ب و دەکاتەوە ،سەرەتای ب و
رەخنە
ژووی ئيسالمی ددەنووس ت.
ی
ەبارەی ئەنترۆۆپﯚلﯚژﯾا ،بەتاﯾببەتی م
دەگەڕڕ تەوە ،لەو دوواﯾەدا ز تر لە
لەکت ببە ب وکراوەکاانی:
م،1995:
 ،1994الھجرەالی االسالم
ەو تجلياتھا4:
 ،1994البنوﯾە
س فی القرا ّن4:
 ،199الجنس
(البنوﯾﯾەکما ھی91:
،1999
ەالمقدسە9 :
الجنە ،1998:الفتنە
:
س فی
ملژات ،الجنس
 ،1جغرافيەالم
اپمەو سحرە1996:
).200
ەالمحﭭورە00:
المتعە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

ستان
رۆۆژئاوای کوردس

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1699 :

دولمەجيد لوتفی
عەبد
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htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81110170013267
مەر
فی کوڕی عوم
نوووسەری گەوورەی کوردی بە عەرەبی نووس عەبدوولمەجيد لوتف
1905.0دا لە شاری خانەققين لە
لە رۆژی 06.30
ی محەمەد ە
ککوڕی عەبدول ەحمان کوڕی
ە ووزی" لەدا ﯾکبووه.
بننەما ەی "خە
ە
عەرەبی بووەتە "خلووصی"،
ی
نااوی ئەو بنەمما ەﯾان لە ئماانی
چونکە ئەوانە بە
دا
ەمی جيھانيد
ن ،باوکی لە جەنگی ﯾەکە
"خە ووزی" ،وواتا خە ووز فررۆش ناسراون
غدا تەواوکردوووە و لەو شاررە ژﯾاوە
شەھيد کراوهه ،ئەميش خوو ندنی دواناووەندی لە بەغ
ش
بﯚﯚﯾە نووسينەککانی بە عەررەبی بوون.
ەوتووه.
سەری ل ھاتوووی ل ھە کە
ە ووزی" گەل ک زانا ونووس
بننەما ەی "خە
سراو بووە و ددادگاﯾی کردننی
"عەبدولعەزﯾز خلوصی"ی برا گەورەی ددادوەر کی ناس
چيرۆکنووس کی
س
ژەناس کی گەورە و
س
شی و
ی کردووە خﯚﯾش
تااوانبارانی بەززمانی کوردی
کی زانا و
صی"ی برازای پ ۆفيسﯚر ی
راستەقينەی بووه ،دکتﯚر ""صفا و خلوصی
سفﯚرد وانەی گوتﯚتەوە
بەغدا و ئﯚکس
لە زانکﯚکانی بە
ی ل ھاتووی زا نکﯚ بووە و ە
مامﯚستاﯾەکی
م
بﯚ عەرەبی و بەپ چەوانەوەەش.
و باشترﯾن وەررگ بووە لە ئئينگليزﯾەوە ﯚ
عەبدولمەجيد
خو قابوو ،تا لە ژﯾاندا بووە 9
د بﯚ و ژە و نوووسين و پەرتوووک دانان و
ع
19
19دا
رۆژی 992.10.27
ەرتووکی بەنررخی چاپ و ب وکردۆتەوهه ،بە م کات ک کە لە ی
پە
لەپاش بەج ما
ش
نزﯾکەی  190پەرتوووکی دەسنوووسی
ی
دا کﯚچی دواﯾﯾيکرد،
ەشاری بەغد
لە
چونکە زمانەکاانی کوردی و
بەزمانی کوردﯾن و چ
ی
و ھەند ک لەوو دەسنووسا نەی
ی دەزانی بﯚﯚﯾە چەند پەرتتووک کيشی لەزمانی تورککی
عەرەبی و توررکی و بەچاکی
ع
ەم کەمە نووسين و ھﯚنرااوەی
بەزمانی کوردﯾش کە
ی
وەرگ اﯾە سەر زمانی عەررەبی
چوار نی ھەبووو.
چ
کی ھەست نااسک
ەوە شاعير ی
ڵ چيرۆک و رۆۆماننوسيشە
د لوتفی لەپاڵ
عەبدولمەجيد
ع
بەزمانی کوردی و زۆۆربەی ھﯚنراووەکانی چوارﯾﯾنن و تام
ی
ھەﯾە
بووو ،دﯾوان کی ھﯚنراوەﯾی ھ
ەدانيان ل دێ و دەتوانين ب ن ﯾەکەمين
و چ ژی چوارﯾننەکانی بابەتااھيری ھەمە
سەدەی
سييەکانی س
ە کوردستان پەخشانە ھﯚﯚنراوەی لە س
و ژەناس بووە لە ئ راق و لە
ھاوتای جەعفەر ئەللخەليلی و زەەنوون
ی
شندا
چيرۆکنووسيش
بييستەمەوە نوووسيوه ،لە چ
مالن ی
ەن کی باش ژژﯾاو  87ساڵ لە ژﯾاندا ملمال
د لوتفی تەمە
عەبدولمەجيد
ەﯾوب بووه ،ع
ئە
شەی
سەرکردنی ک ش
ەگەڵ چارەس
ەکەﯾدا دەکرد و ھەردەم لە
ەگەڵ ک شەککانی کﯚمە ە
لە
زانستی کورددا
ی
رۆشنبيری و
ی
ککورد بوو لە چووارچ وەی ئ رراقدا لە ھەمووو چاالکييەکانی
می مامﯚستاﯾاانی کورد لە شەقالوە لە ن وانی
ەشدارﯾی دەەکرد و لە کﯚنگگرەی دووە ی
بە
ژوو و ژەﯾی
لەبارەی زمان و م و
ی
دارﯾی کرد و گەلی پ شنييازی
ی  1960بەشد
17-15ی ئابی
5
ھەستی نەتەووەﯾی پا ی پ وەنا و
ەسندکران ھە
ەش بە گﯚنگررەکە کرد و پە
ککودری پ شکە
خانەقين تاکو لە کورردستان
ن
ەکەی بب تەوە بﯚ
راسپاردەی کررد ،کە پاش ممەرگی تەرمە
کی بزانن،
ھەتاکو خە ی
مود" لە سەر رووباری ئە ووەند بن ژرێ ھ
ە گﯚڕستانی "باوەڕ مەحم
لە
ەش بووتر ت ،کە گرنگی و ژەی
ککە رۆ ەﯾەکی د سﯚزی کوورد بووە دەب ئەو راستيە
ەمەکەی نييه ،بە کو چﯚن تتی پتەوی
د لوتفی لە زۆۆربەی بەرھە
عەبدولمەجيد
ع
ھەموو کارە و ژەﯾيەکانيدا ﯾەکسانی و ئاشتی و براﯾەتی
ی ،چونکە لە ھ
باابەتەکانيەتی
م و زۆرداری ببوو ،ھەندێ للە کارە و ژەککانی وەرگ ردرراتە سەر
ە دژی ستەم
داوا دەکرد و لە
ئينگليزی و تەنانەت رۆۆژھە تناس و
ی
فەڕەنسی و
ی
یو
ی و ئيسپانی
مانی رووسی
زم
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ەوەی کﯚچی دواﯾی ئەم و ژە مەزنە گوووتووﯾەتی "گگﯚرکی
رەەخنەگر کی رووس بەبﯚنە
ئ راق" کﯚچی دواﯾيکرد.
ە
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

ھﯚزانەوان
ن

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

ژمارە1700 :

ک فورات
دولمەليک
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0930105358
82060
شاری
باکووری کوردستان لەداﯾکبووە و دبلﯚمی لە ززانست
ی
ئەرزەرۆۆم لە
ە  1934لە ش
لە
ِ
کەساﯾەتی کورد
ی
شاری ئامەد بەدەستھ ناووە.
ی تەکنيکی ش
ککﯚمە ناسييدا لە پەﯾمانگای
سەری
ئازادی و ماف( لە تورکيا و نووس
ی
ک فورات سەرۆۆکی روحيی )پارتی
عەبدولمەليک
ع
ۆم بووەتە
ئەرزەر م
ەری
جار وەک نو نە
ەک لە ميزۆپﯚتتاميا(ﯾە .دووج
ککت بی )ژﯾانی دوورخراوەﯾە
ِ
دووەميش لە سا ی  1991دا
ش
ی ﯾەکەميان للە  1957و جااری
ەڕ ەمانتاری تورکيا و جاری
پە
پەﯾوەندﯾيەکی
ی
کوردستانی ھەميشە
ی
کەساﯾەتييەکی
ی
ک کورد ک و ک
بوووە .ئەو وەک
لە ھەر می
نەوەی سياسی ە
ی
ناسراوەکانی جو
ی
ە
بااشی لەگەڵ کەساﯾەتييە
وردی باسی لە ژﯾانی ئاوارەﯾﯾی و
ی
خﯚﯾدا بە
ە کت بەکەی خ
ھەبووە .ئەو لە
ککوردستاندا ھ
سکﯚی
الﯾەنگرانی ش خی کردووەە ،کە دوای نس
عيد و نەوە و ال
ی ش خ سەعي
دوورخرانەوەی
پەرستەکانی کﯚمە ەی ئييتحاد و تەرەققی لە
ی
ستی نەتەوەپ
ن لەسەر دەس
شﯚرشەکەﯾان
ش ِ
بەرووﯾان بووەەتەوە .لە
اوەراست و ککﯚتاﯾيەکانی ددەﯾەی دووەم
می سەدەی رابردوودا رووب ِ
نا ِ
دواﯾی کرد.
ی
ئەنکەرە کﯚچی
ە
دە لە
ەکی کوشند
 2009-09-29بە نەخﯚشييە
9
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

پەڕ ەمانتار

شارەکان:

ئەرزەروم

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە1701 :

عەبدولواحد تەھا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170145
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :نووسەر

ژمارە1702 :

عەبدولواحيد خەندەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201002082245033429

1177

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

ژمارە1703 :

دوکانی
دولواحيد د
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10823022810637
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سەرەتاﯾی و ناوەندﯾم
م ،خو ندنی س
ەواری دوکان لەداﯾک بووم
سا ی  1977لە ھاوﯾنە ھە
س
حاجياوا و دواتررﯾش لە
شارۆچکەی ح
مادەﯾی لە ش
ە دوکان و پيررەمەگرون تەوواو کردوەو ئام
لە
رۆژنامەنوسيم لە کوردستتانی
يم
ەمين بابەتی
سا ی  1996ەوە بﯚ ﯾەکەممين جار ﯾەکە
س
ەرەتای
چەندە لە  1992-2-22سە
ەوﯾست بەرەەسمی ب وکرردۆتەوە ھەرچ
نووێ ی خﯚشە
رۆژنامە
ە
کارکردنم لەو
م
سمی
ستانی نوێ ببە م بە رەس
ەکەمين بابەتتمە لە کوردس
ﯾە
 1ەوە تا ماوەی  14ساڵ ببەردەوام لەو رۆژنامەﯾە بە رۆح
خﯚشەوﯾستە سا ی 1996
خ
پەﯾامن ری کەنا ی ئاسمانی ککوردسات
من
م و شانبەشا نی ئەوەش  4ساڵ
ەگە يدا ژﯾاوم
لە
گەلی
ی
ئيزگەی دەنگی
ی
ی رانيە و  10ساڵ کارکرددن بﯚ
ست لە سنوری
ی خﯚشەوﯾس
ککوردستان و  4ساڵ کارکرددن لە تەلەفززﯾﯚنی گەلی کوردستان و ئ ستاش لە news
ستەکانم بەرددەوامم،
کوردستان لەگەڵ ھاوڕڕێ خﯚشەوﯾس
ن
ی
roomی سەتتەالﯾتی گەلی
m
 pukم و ھەرروەھا وەزﯾفەی
شدا بەڕ وەبەر ی پەﯾوەندﯾەککانی kmedia
ەگەڵ ئەوەش
لە
راپەڕﯾنم لە سل م
شارەوانی ە
ەرۆکاﯾەتی ش
حکوميشم بەڕڕ وەبەری راگگەﯾاندنی سە
ح
مانی،
بووم کە
شەوﯾست م
ەری گﯚﭬاری ررانيەی خﯚش
ڵ سەرنوسە
ج ی شانازﯾشمە  6ساڵ
وەی وەرزی دەررچووە ،ئەمە جگە لەوەی وەک
ساڵ بە ش ی
ەب داب ان بﯚﯚماوەی  6س
بە
کەنا ک
ا
ەھەر شو ن و کات و
ەکتەبی راگەﯾﯾاندنی  pukلە
ککادﯾر کی ھە سوڕاوی مە
ەندﯾکای رۆژننامەنوسانی کوردستان و ئەندامی
می کارای سە
بوووب ت کارم ککردوە ،ئەندامی
ئەگەر خوا تەمەن ببدات سا ەکانی
ر
ھانيم.
ەنوسانی جيھ
سيﯚنی رۆژنامە
ککارای فيدراس
کەم.
مەنم دەمەو ت ھەر لەو بووارەدا بەڕێ بک
داھاتووی تەمە
htttp://www.d
dwkane.com
m
dw
@wkane2002
@yahoo.com
m
http://www
w.facebook.ccom/abdlwa
aheddwkane
e
سەبارەت
 (abdlwahس
hed dwkane
دﯾا لەالﯾەن )e
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
حيد دوکانی( لە8:08:08 2011-11-13 :
ە )عەبدولواح
بە
ەبارەت
عەبدولواحيد دوکانی( سە
دﯾا لەالﯾەن )ع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:25:55 20
حيد دوکانی( لە011-4-7 :
ە )عەبدولواح
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1704 :

وسا
ب خاليد مو
دولوەھاب
عەبد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2141019227
75773
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1705 :

ب شوانی
دولوەھاب
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22613312119743
نووسەر و ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1706 :

ی
ب ش خانی
دولوەھاب
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2102118197
75703
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1707 :

ن ب الف
دول ەحمان
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927171840
09696
سە لە
وانامەی بەکالﯚرﯾﯚس
ی
بر
 19لە شاری ھەول ر لە داﯾکبووە ،ھە گ
ە سا ی 970
لە
گری ِ
14
پەرتووکی چاپکراوە ،تا ئ ستا  878ت کستی
ی
بوواری زانستە سياسييەکا ن ،خاوەنی 4
راﯾگەﯾاندووە.
ە
خﯚی
ھەروەک ی
کراەوەتە گﯚرانی ،ھ
تە
شيعری لە الﯾﯾەن گﯚرانيب ژاانەوە
ش
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1708 :

ن تەھا
دول ەحمان
عەبد
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0216222840
03478
مان
ن 1970 /چﯚم
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /ئاماددەﯾی
سپﯚڕی /سيا
پس
ياسەت و کﯚممە ﯾەتی
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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ژمارە1709 :

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.
ﯾەکی نھ نی )ژ.ک
دامەزر نەری گگﯚﭬاری نيشتتمان بوو کە ب وکراوە ی
ستاندا ب وکرددۆتەوە کە ئﯚرگانی
سينی لەرۆژناامەی کوردس
ھەروەھا گەل وتار و نووس
ھ
حزبی دﯾموکراتی کوردستاان بوو.
ح
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پاش رووخانی حکومەتەکەی مەھاباد ،بەنھ نی خﯚی ئەگەﯾەن تە ع راق و دوای
ئەوەی کە لە ع راقيش ئاشکرا دەب ت روودەکاتە سورﯾا و لەو ش بەشدارﯾيەکی
کارﯾگەری کرد بﯚ ھاندانی دامەزراندنی )پارتی دﯾموکراتی کورد).
پاشان گەڕاﯾەوە ع راق و لەناو رﯾزەکانی پارتی دﯾموکراتی کوردستاندا کەوتە
کارکردن .
ماوەﯾەک ئەندامی کﯚميتەی ناوەندی و مەکتەبی سياسی بوو.
لە دەستپ کی شﯚڕشی ئەﯾلول دا ل پرسراوی لقی کەرکوک و دواتر ل پرسراوی لقی
بەغدا بوو .
زەبيحی خﯚنەوﯾست و د فراوان و نەفسبەرز بوو .پسپﯚر کی کەمو نەی زمان و
ئەدەب و م ژووی کورد بوو.
لەو جﯚرە سياسييانە بوو کە دەﯾوت کورد کەوتە ھەر پارچەﯾەکی کوردستانەوە
پ وﯾستە خزمەتی ئەو پارچەﯾە بکات ،بەداخەوە مەرگ مەودای نەدا پ ۆژە
رۆشنبيرﯾيەکەی تەواوبکات و تەنيا دوو بەرگی لە فەرھەنگە کوردی بەکوردﯾيەکەی
ب وکراونەتەوە و ئەو ت کﯚشەرە خﯚنەوﯾستە لە ھەلومەرج کی ئا ﯚزداو لە ناوچەﯾەکی
سنووری ن وان ع راق  -ئ ران دا ب سەرو شو ن بوو.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

زمانەوان

شارەکان:

مەھاباد

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پارت:

ژێ کاف  -ژ .ک

ژمارە1710 :

عەبدول ەحمان ش خموس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051815421476356
لە سا ی  1960لە شاری حەسەکە لە داﯾکبووە ،گەل ک شيعری سەبارەت بە شﯚڕشی ئازادی
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 2007لە
شتاش دەوتر نەوەە .لە سا ی 7
ش
ی بوون بە گﯚران و ھ
ستاندا نوسيووە .گەل ک لە شيعرەکانی
کوردس
رووداوو کی ھاتوچﯚﯚدا گيانی لەددەستدا.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

رەگەززی کەس :پيياوان
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
شارەەکان:

حەسەکە
ح

نەتەووە:

ککورد

و ت:

ستان
رۆۆژئاوای کوردس

ژمارە1711 :

ی  -دەرو ش
ن فەھيمی
دول ەحمان
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1213151854
42978
شاری سەقز لە دداﯾک بوە
ی
خان( لە
ەرچﯚمی و يخ
سا ی  1334ھەتاوی لە گگەڕەکی )سە
س
سنە تەواو
ە
بانەو سەقزو
و
خو ندنی سەرەتاﯾی وناوە ندی و زانستتگەی لە شاررە کانی
خ
ئەدەبياتی کوردی بوووە و چەندﯾن
ی
ە سەرەتای ممنا ييەوە ھﯚگگری
ککردوه .ھەر لە
ەرەتاﯾييە.
ھﯚنراوەی ھەﯾە .ئ ستا ماممﯚستای سە
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە1712 :
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عەبدول ەحمان قادر ﯾونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031217182182556
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1713 :

عەبدول ەحمان مزووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112823153174020
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1714 :

عەبدول ەحمان کاکە وەﯾس عومەر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171199
رۆژنامەنووس
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1715 :

عەبدول ەحمان کەمال عەلی مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371256
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1716 :

عەبدول ەزاق بيمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020712583875640
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1717 :

دول ەزاق عەلی
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202205163
32885
رۆۆژنامەنووس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ژمارە1718 :

دول ەقيب ﯾوسف
عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0108161420
03163

1187

س و شو نەواارزان
م ژوونووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

م ژووونووس

ەس:
جﯚری کە

نەوارناس
شو نە

ژمارە1719 :

دولکەرﯾم ش خانی
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081634447
71906
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1720 :

دو
عەبد

ئاگرﯾﯾن
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82313
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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

ژمارە1721 :

دو
عەبد

ئەبرﯾﯾشەمی

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111110234
45275
سەرەتاﯾی
غ( لەداﯾکبووەە .قﯚناغی س
ەھاباد)ساب غ
ەمانگی بەفررانباری  1310لەشاری مە
لە
لەتاران و کﯚل ژی ددەرمانسازی لەتەور ز بووەە،
ن
و ناوەندی لەممەھاباد و ئاماادەﯾی
مەھاباد
ەدا لەشاری م
دوکتورای لەو رشتەﯾەدا وەەرگرتووە .ماوەی  25ساڵ لەم رشتەﯾە
ەکەی تەندرووستی
ککاری کردووه ،لە 27گەالو ژژی سا ی ) 1360کەسا ک بوو شەبە
سەری دا.
ی
ەپشت
مەھابادی بەڕڕ وەدەبرد( بەککر گيراو ک گگوللەﯾەکی لە
شارستانی مە
ش
ەدمەی دﯾت ،بە م دەستتی لەنووس
ەگەر چی لەئەنجام دا چا وو گو ی سە
ئە
ماﯾەوە ،ئ ستتا گەڕاوەتەوەبﯚ
 25سا ی دواﯾی لەتاران م
ن نەک شاوەتتەوە .ماوەی5
ﯾن
مەھاباد.
م
دا وەدەگەڵ گرفتەد تەز ننەکانی وەدواکەوتووﯾی و دەستبەسەرری گەلی
ئەو لەميرمندسا ی  1327کەکالسی س ی
ککورد ئاشنا بوووە ،ھەر بﯚﯾە ش لەسەرەتتای ھاوﯾنی س
ئەوەی ئەو کات سييکلی
ی
ن( تەواو کرد ،لەبەر
ی دەبيرستان
کلی ﯾەکەمی
نااوەندی )سيک
سيکلی
مەزراندنی س
لەھاوکالس کانی بﯚ دام
س
دوو لەمەھابادد نەبوو ،بەھا وکاری ﯾەک ک
سەرکەوتوو بووون .سا ی ددواﯾەبﯚ
داوەو لەو کارەدا س
و
ھەو ی
ی لەمەھاباد ھ
دووی ناوەندی
ەو
کارەش سەرکەوتوو بووە .ھەر لە
ش
سەھەو ی ددا لەو
ستای ليسانس
ھ نانی مامﯚس
سەردەمه
س
ەھەو نەی ککردۆتەڕ بازی ژﯾنی کﯚمە ﯾەتی خﯚی.
وەئەو چەشنە
بﯚ
بەئوستان کرددنی ناوچەی موکرﯾان ھەو ی داوە ،ﯚ
بەر لەئينقالببی ئ ران بﯚ بەوای ئينقالب و رای
)دانيشگای ئازاد( ھەو ی داوەو .د ی
ی
دامەزراندنی ززانکﯚ لەمھابادد
کوردستان دەست بەککار بووەو ئەو کارەی
ن
ەکان بﯚ دامەززراندنی زانکﯚﯚی
ر کخراوەچەپە
ﯾارمەتيانەی کﯚکرابوونه ،و ای
ی
ئەو
ھە سووڕاندوەە .بە م بەدەەستپ کی ھ ررشەکان ،و
ھ
بانکی ميلی
ی
لەئينقالب  /کەلە
ب
ەر
ەتی پ شوو)بە
ەک ک لەخاوەەن ئيمزاﯾان ،لەسەر ﯾارمە
ﯾە
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راگيرا بوو( داندرا .ئەو ﯾارمەتيانە لەسا ی  1366بەداخوازی فەرمانداری مەھاباد بﯚ دە
ستپ کی دامەزراندنی زانکﯚی ئازاد لەمەھاباد ،بەکارگيرا) .ئەو رۆ زانکﯚی ئازادی
مەھاباد ،لەڕ زەی گەورەترﯾن زانکﯚی ئازاد لەئ رانە)
ئەبرﯾشەمی کات ک لەزانکﯚ خو ندکار بوو ،لەسەر ھﯚﯾەکانی وەدواکەوتووﯾی گەلیکورد ،ل کﯚ ينەوەی دەستپ کرد .لەسەردەمی رژﯾمی شاﯾەتيدا بەدەگمەن دەﯾتوانی
بابەت ک لەمەر کورد بنووس  .بە م کات ک لەسا ی  1974ھەل کی وەدەست ھ نا،
وتار کی لەژ ر عينوانی "مارکسيست و شەڕ لەکوردستانی ع اق" مارکسيست و
جنگ در کردستان عراق ،نووسی و لەرۆژنامەﯾەکی تاران دا )اﯾران نوﯾن( ب و کراﯾەوە.
لەو مەبەستەدا تەنيا دوو نووسراوەی ب ەکراﯾەوە ،دواتر بەرگری ل کرا.
لەسەرەتای دەستپ کی شﯚرشی گەالنی ئيرانەوەب وچان دەستی لەنووسين بﯚروونکردنەوەی ئەو بابەتانەی پ وەندﯾان بەک شەی کوردەوەھەﯾەنەک شاوەتەوه .بﯚ
بەرگرێ لەگەماڕۆی ب بەزﯾانەدژ بەگەلی کورد زۆری خﯚ ماندوو کرد ،تەنانەت و ای
جەماوەر ک لەخە کی شار بﯚ ئەم کارەو بەرگری لەشەڕی ناوشار ھەو يان دا بە م
سەرکەوتوو نەبوون.
لەوە می نووسراوەکانی بﯚ کاربەدەستان و رۆژنامەکان ،جار ک لەالﯾەن وەزﯾریکيشوەر و دەفتەری بەنی سەدر وە می بﯚ ھاتەوە)سەرەتای ھاوﯾنی .(1359
لەتارانيش دەستی لەئەو چەشنەچاالکيانەھە نەگرت ،دامەزرانی کﯚڕی کوردانی
تاران لەو ھەو نەﯾە)ئەو کﯚڕە ئ ستاش وەک  /N G O /ﯾەکی غەﯾرەسياسی
ھە دەسووڕێ).
لەسەرەتای سا ی  1380لەکﯚبوونەوەﯾەک لەگەڵ دوکتور جەوادی ھەﯾئەت)لەئازەر کان( ،ﯾﯚسفی بەنی توروف )طرف لەعەرەبەکان( ،لەالﯾەن
)مؤسسەمطالعات ملی اﯾران( وتو و ژی لەگەڵ کرا کەبەش ک لەقسەکانی لەدوو
ژمارەی فەس نامەی ئەو موئەسيسەﯾەبالو کراﯾەوه .ھەروەھا لەزور کﯚبوونەوەی
زانکﯚکان لەزۆرشاران لەالﯾەن خو ندکارەکوردەکان بانگ کراوەو قسەی کردووە ،وتو
و ژی لەگەڵ کراوە.
8دوکتور ئەبرﯾشەمی تا ئ ستا چوار کتيبی بەزمانی فارسی نووسيوە:ﯾەک -مبانی فرھنگی دولت  1370بنمەمای کولتوری دەو ەت) ،چاپی تاران( 1370
دوو -نقد و بررسی ناسيوناليسم 1374 ،نەتەوەخوازی)چاپی تاران( ) 1994ئەو
کت بەلەالﯾەن کاک سە حی ئاشتی وەرگ دراوەتەسەر زمانی کوردی)
س  -مسألەی کرد درخاورميانەو عەبدو اوجا ن ،نشر توکلی  1378تھران پرسی
کورد لەرۆژھە تی ناوەڕاست و عەبدو ئﯚجا ن ،چاپی تاران 1378
چوار -ھوﯾت تارﯾخی و مشکالت کنونی مردم کرد ،تھران 1385 ،نشر آنا ھەوﯾەتی
م ژووﯾی و گرفتەکانی ئ ستای گەلی کورد )چاپی تاران( ) 2006ئەو کتيبەلەڕەدی
نووسەراوەھە خە ەتينەکانی نووسەرانی ئ رانی سەبارەت بەکورد داﯾە)
پتر لە 300وتارﯾشی بەزمانی فارسی ھەﯾەو پترﯾان لەگﯚﭬارو رۆژنامەکان دا ب و
بوونەوە .لەچەند سا ی دواﯾی دا وتارگەل کی بەزمانی کوردی لەساﯾت ،رۆژنامەو
ب ﭬﯚکەکورد کان دا ب و کردۆتەوه.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

مەھاباد

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1722 :

دو
عەبد

مەد
ئەحم
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ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ستاش خو ندککاری ﯾاساو رراميارﯾم و
کبوومە و ئ س
 (19لەدووزخوورماتوو لەداﯾک
ەسا ی )986
لە
ھاوکات سەرننووسەری گﯚﯚﭬاری )حەمرﯾﯾن( م.
ھ
ی  -ما پەڕی ککوردستان ن ت
حەمەد داودی
سەرچاوە :مح
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1723 :

دو
عەبد

شو
پەش

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
9011715092
23999
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بەناوبانگی کوردە.
ی
ی
ش و شاعير کی
عەبدو پەش
ع
 197لە دامەزرراندنی
ت لە دەشتی ھەول ر لەداﯾﯾکبووە .لە 70
ە  1946لە گووندی ب رکﯚت
لە
ەک تی
سەرانی کورد للە بەغداد بەشداری کردوووە .لە  1973رۆﯾشت بﯚ ﯾە
ەک تی نووسە
ﯾە
وەرگرت و
ت
ە سا ی  1 979ماستەری ل کﯚ ينەوەی زمانە ب گانەککانی
سﯚﭬيەت و لە
س
 19لە
نا .سا ەکانی  1985تا 990
ەدەست ھ .
سا ی  1984پلە  PhDلە ززمانناسی بە
س
دە.
شتووی فينالند
199ەوە دانيش
زانکﯚی ئەلفاتييح لە ليبيا ماامﯚستا بوو .پپەش و لە 95
ی
ەرھەمەکانی
بە
 1967ب و کرددوەتەوە.
شيعری لە 7
ە  1963و ﯾەککەم کﯚمە ە ش
م ھﯚنراوەی لە
ەش و ﯾەکەم
پە
 ،(19بەرلين ))ئا مان )
دوانزدە وانە بﯚﯚ منا ن )979
شەو نيە خەوونتان پ وە نەبيينم
ش
شاعير کی تيننوو
شەونامەی ش
ش
بتتی شکاو
سوﯾد
ەرەو زەردەپەڕڕ ) ،(2001س
بە
ﯾن نووسەر و ش
ەش و ھەروەھا بەرھەمەککانی چەند ن
پە
شاعيری گەوورەی جيھان وەک
کوردی.
ی
ەوە بﯚ
 Alexandr Pووەرگەڕاندوەتە
Waو Pushkin
alt Whitman
n
htttp://www.p
pashew.com
m
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1724 :

دو
عەبد

جەوھەر
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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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:

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

ژمارە1725 :

دو
عەبد

چواررتاﯾی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281309558
89421
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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ژمارە1726 :

عەبدو

حس ن

http://www.kurdipedia.org/?q=2013050522575082789
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1727 :

عەبدو

حەسەن مکاﯾ ی

http://www.kurdipedia.org/?q=2011090111570960873
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە1728 :

دو
عەبد

کی
مەد ئەند ک
حەم
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ەی روماڵ
سەری رۆژنامە
سەرنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1729 :

دو
عەبد

مەالو
حەم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4141340168
82677
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1730 :

دو
عەبد

ر شااوی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
22817414718935
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رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1731 :

دو
عەبد

و
مان عەبدو
رەحم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4290856168
82750
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1732 :

دو
عەبد

رەزا قادر

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2102054497
74288
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1733 :

دو
عەبد

شخەڵ)
مان )مەش
س م

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6021249536
64986
داﯾک بووە.
ەرکوک لە ک
سا ی  1964لە شاری کە
س
ەکنەلﯚجيای لە
خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەەندی و ئامادەەﯾی وپاشان پەﯾمانگای تە
خ
کوک تەواو کرددووە.
سا ی  1986ھەر لە کەرکو
س
ە سەرەتای ھ
لە
ھەشتاکانی سەدەی رابرردووەوە شيععر دەنووس و لە زۆربەی گﯚﭬار و
رۆۆژنامەکانی ککوردستان و ددەرەوەی کورردستان و سااﯾتە ئەلەکترۆۆنييەکان شيععر و
ی ئەدەبی و سياسی و جەماوەری ب و کردۆتەوە.
وتاری رەخنەﯾی
سا ی ) (1983و لە
شيعری کردوووە لە شاری ھەول ر لە س
ەشداری چەندﯾن کﯚڕی ش
بە
ک لە سا ی )).1985
شاری کەرکوک
ش
سا ی
ی کردووە.دووانيان لە شارری ﭬانکﯚﭬەر للە کەنەدا لەس
شيعری تاﯾبەتی
س کﯚڕی ش
.2012
کەرکوک لە سا ی 2
ک
 2001و لە سا ی  2010و س ھەميشياان لە
ئەحمەد
د
ەوزاد
 19لەگەڵ بەڕڕ زان جەماڵ کﯚشش و نە
ە سا ی 987
لە
نن و بﯚ ماوەی س
کﯚمﯚنيست" دادەمەزر ن
"
ەی ئەدﯾبانی
شەنگ(حەلقە
ەسوەد)ھﯚش
ئە
ەن.
ساڵ  12ژمارەەی گﯚﭬاری ررابەر دەردەکە
س
ە دامەزر نەرا نی ﯾەک تی ب کاران لە کورردستان 992
ەک ک بووە لە
ﯾە
19
ە دامەزر نەرا نی حيزبی ککﯚمﯚنيستی ککر کاری ع راق 1993
ەک ک بووە لە
ﯾە
کارانی کﯚمﯚنييست -
ە دامەزر نەرا نی بزووتنەوەەی بنيادنانی حيزبی کر ک
ەک ک بووە لە
ﯾە
ع راق 1998
ی چەندﯾن ژممارەی رۆژنامە
سەرنووسەری
س
ەی "دەنگی ب کاران" بووە لەن وان سا نی
.1
1994 – 1992
2
.200
نی 00 – 1997
ەن وان سا ی
گﯚﭬاری ھانا بووە لە
ی
ەرانی
ستەی نووسە
ەندامی دەس
ئە
ەﯾە لە و تی کەنەدا دەژ ت.
ک بە دوو دەﯾە
ئ ستاش نزﯾک

ی عەبدو
ب وکراوەکانی

خەڵ)
س يمان)مەشخ

ەر 1989
وکراوەکانی گﯚﭬاری رابە
ی
ستنووس( لەب
ش شيعر )دەس
چرای شﯚڕش
چ
1197

دﯾوارەکان ئەڕوخ نين وەرگ انی بەش ک لە شيعرەکانی بر خت لە ژ ر ناوی)دالوەر
حوس ن()دەستنووس( وەرگ ان لە عەرەبييەوە لە ب وکراوەکانی گﯚﭬاری رابەر 1990
چاوم ل يە شيعر 1992
چەند گﯚرانی ﯾەک لە جەنگە ستانی ژﯾانەوە شيعر1992
ناميلکەی )دەربارەی قانونی جەمعياتی حکومەتی ھەر م ) ل کﯚ ينەوە  -دﯾداری
سياسی 1993
ناميلکەی )با ئاوڕ ک بﯚ دواوە تەکان ک ب ت بﯚ پ شەوە( لەژ ر ناوی)مارف عوسمان(
م ژووﯾی  -سياسی لەب وکراوەکانی حيزبی کﯚمﯚنيستی کر کاری ع راق 1993
رژانی د ﯚپەکانی مەنفا شيعر 2005
بيابان کی پ لە دووکەڵ شيعر  -وەرگ ان لە ئينگليزﯾيەوە 2006
گو ە مﯚرەکان مندا ن -چيرۆک -وەرگ ان لە ئينگليزﯾيەوە 2006
ئە س شيعر  -وەرگ ان لە ئينگليزﯾيەوە 2007
ئاکشن شانﯚگەری  -وەرگ ان لە ئينگليزﯾيەوە 2008
لوال و سەگەکەی مندا ن  -چيرۆک  -وەرگ ان لە ئينگليزﯾيەوە2009
د ی سەرباز شانﯚگەری – وەرگ ان لە ئينگليزﯾيەوە2009
راکشان لەتەنيشت تارماﯾی نيشتمانەوە شانﯚگەری2011
شانﯚنامە و گفتوگﯚ شانﯚگەری و گفتوگﯚ وەرگ ان لە ئينگليزﯾيەوە 2012
کت بی ئامادە بﯚ چاپ
بەباوەش ک لەفەناوە نيشتمانی زوﯾر ماچ ئەکەم شيعر
رۆﯾشتن لەژ ر نمەبارانی تەنياﯾی شيعر
لەپەنای ئ وارەﯾەکی مەخمەليدا گووتمان چاوپ کەوتن..وتار..وەرگ ان
فيفوخان و ھاوڕ کانی شانﯚگەری – وەرگ ان لە ئينگليزﯾيەوە
پاسارﯾيەک گشت سبەﯾنان ئە ت س و چيرۆک بﯚ مندا ن – وەرگ ان لە
ئينگليزﯾيەوە
لەبەردەم خﯚرئاوابووندا پ مدەگووتی خﯚشم دەو ی کﯚی شيعرەکانم1983 - 2012
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )عەبدو س مان )مەشخەڵ( سەبارەت بە )ژﯾان و
کارنامەی خﯚی( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2012-06-02
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

1198

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

کەرکوک

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1734 :

دو
عەبد

سەرراج

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0309222918
83861
چيرۆکنوووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن
رەگەزی کەس :پياوان
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
ن:
شارەکان

ھەولل ر

نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ژمارە1735 :

دو
عەبد

عيدی
سەع

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144511114
خانە
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

1199

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە1736 :

دو
عەبد

مەدی
سەم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1162221077
74857
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1737 :

دو
عەبد

حمەد
ن ش خ ئەح
ش خ سەلمان

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2201327566
63432
ەرکووک ھاتﯚتتە دونياوە .
ە  1.7.1956لە شاری کە
لە
شاری کەرککوووک تەواو کرردوە .
خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەەندی و ئامادﯾﯾی ھەر لە ش
خ
مانگەی تەکنييکی سول مانی ،بەشی
 19خو ندنی با ی لە پەﯾم
ە سا ی 979
لە
ئەمەش بواری بﯚ رەەخساند
ش
ی و ژم رﯾاری ببە پلەی زۆر باشە تەواو ککردوه.
ەرﯾوبەراﯾەتی
بە
کەی
دواتر لە شارۆچک
ر
ەرکووک.
ەﯾمانگەی کە
کە لە سا ی  1981بب تەوەە موعيد لە پە
لەوێ ژﯾاوە.
ێ
 19ھەر
ی پەﯾمانگەی تەکنيکی و تتا سا ی 989
حەوﯾجە بﯚتەووە مامﯚستای
ح
ەﯾمانگە .
ئارشيفی ھەمان پە
ی
شی
ەدا بﯚتەوە ل پپرسراوی بەش
پااشان لە ھەممان ئەم سا ە
ری کەرکووک بﯚتە ھاوسەرری.
 ،199خاتوو ئيينعام سادق ھەر لە شا ی
ە سا ی 981
لە

1200

ئ ستا خﯚال خﯚشبوو دوو کوڕ وکچ کی لە پاش ج ماوە .
بە ھﯚی فشاری رژ می لە ناوچووی بەعس ،خﯚال خﯚشبوو لە سا ی  1997بﯚ
ھەندەران چوو .
لە سا ی  1998لە شارۆچکەی س ل لە ئە مانيا ج نيشين بوو .لە بەر ل ھاتووﯾی
سەرەڕای تەمەنی خو ندنی ماجست ری لە ژم رﯾارﯾی بە پلەی باشە وەدەست ھ نا .
بەڕﯾز عبدواال ش خ سەلمان وەک کەس کی کورد پەروەر ناسرابوو ،لەو روانگەﯾەوە ،لە
سا ی  2008کﯚمە ەی ''برادەرانی کەرکووک'' ی دامزراند و تاکﯚ سەرەتای
نەخﯚشييەکەی لە چاالکيەکانی ئەو کﯚمە ەﯾە ھەر بەردەوام بوو .ھەر لە ھەمان ئەو
سا ەدا بە ئەندامی چاالکی پەناھەندە ع راقيەکان لە ئە مانيا ھە بژ ردرا .
لە ماوەی ئەم چەند سا ەی رابردوودا لە ما پەڕەکاندا گوتاری عەرەبی ب ودەکردەوە و
ھەموو گوتارەکانی و نەﯾەک بوون لە د سﯚزﯾی دووربينی بﯚ ئاﯾندەی کورد و
کەرکووک .
لە  2011 .17.12بە نەخﯚشی ش رپەنجەی م شک کە نزﯾکەی ساڵ و نيو کی
خاﯾەند ،کﯚچی دواﯾی کرد .
رۆژی پ نج شەممە  22.12.2012لە گﯚڕستانی مﯚس مانان لە بەرلين بە خاک
دەسپ ردرێ و لە رۆژی ھەﯾنی  23.12.2012لە بەرلين پرسەی بﯚ دادەنرێ .
سەرچاوە :ما پەڕی دەنگی سەربەخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1738 :

عەبدو

عومەر فەتاح ﯾەعقوب

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371270
رۆژنامەنووس

1201

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1739 :

عەبدو

عەباس

http://www.kurdipedia.org/?q=2012120810541674229
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1740 :

عەبدو

عەلی ئال رەمکﯚ  -مامﯚستا عەبدو

شنگالی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010110721291810612
لە سا ی  1947لە گوندی )قابووسي (ی ناوچەی شنگال لە داﯾک بووە .لە سا ی  1957چووتە بەر
خو ندن و دواتر لە 1971-1970دا کﯚل ژی زانست )بەشی فيزﯾا(ی زانکﯚی موس ی تەواو کردووە.
لەناوچەکانی :دﯾانا و شاری ھەول ر… ژﯾاوە و لە سا ی 2004ﯾشەوە لە شاری دھﯚک دەژی.
سەرچاوە :بوار نورەدﯾن  -ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

1202

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1741 :

دو
عەبد

د رەسوڵ
ی سەعيد
عەلی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71264
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1742 :

دو
عەبد

عەليياوەﯾی

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113204238
83269
ەرانی ئ اق للەسەر ليستتی ھاوپەﯾماننی کوردستاننی.
جومەنی نو نە
ەندامی ئەنج
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

1203

جﯚری کەس:
ج

پەڕ ەمانتارر

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1743 :

دو
عەبد

وور
غەفو

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2011045507
75477
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1744 :

دو
عەبد

قادر دانساز

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1092103252
22115
وەرگ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

وەرگگ

1204

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1745 :

دو
عەبد

ەﯾی
ق گە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7071812027
71860
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1746 :

دو
عەبد

ەداغی
قەرە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3031141268
82427
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

1205

ژمارە1747 :

دو
عەبد

مکی
گەرم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
03120020710541
نااو :عەبدو ئەحمەد
سا ی لەداﯾکببونی 1986
س
کبون :دووزخوورماتوو
شو نی لەداﯾک
ش
پييشە :خو ندککاری دوا قﯚنا خی ﯾاسا
سياسی
ی
یو
ن بابەتی فکری
خاوەنی دەﯾان
خ
بارەت بە ژﯾان و کارەکانی خﯚی لە
ەرمکی سەبا
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز عەبدو گە
س
2010-10-31
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1748 :

دو
عەبد

ميانی
گەرم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1201729587
75029
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

1206

ژمارە1749 :

دو
عەبد

ی
ميرزا ئەحمەد پ نجو نی

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0314103118
83897
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ی کەس:
جﯚری

پ شمەرگەی د رﯾن

شارەەکان:

پ نجو ن

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1750 :

دو
عەبد

کەالری
مەال حەسەن حوس ن ک

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01411064310065
199
بووە و سا ی 97
پەروەر لەداﯾک ە
ر
سا ی  1980لەخ زان کی ئئاﯾين پەروەر و کورد
س
داد .وتارب ژی
لە زانکﯚی بەغد
الﯾەتی وەرگررتووە .ئ ستا خو ندکارە ە
ب وانامەی مەال
عەقيدەی
ی
ھيم(ـە لەشارری کەالر ،نوووسەرە لە بواری
مزگەوتی )پ غغەمبەر ئيبراھ
م
ئييسالميدا.
سەرچاوە :ما پەڕی رووبەرر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

1207

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئاﯾينی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1751 :

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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1752 :

دۆ حس ن
عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111521318
87904

1208

ی کەنا ی نالييا
پەﯾامن ری
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1753 :

عەتاا جەمالی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4271540546
64652
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە1754 :

عەتاا قاجری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2041716263
33121
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1755 :

عەتاا محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1092106437
73634
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1756 :

عەتاا مەال کەررﯾم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1207165454
42898
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چەی شارباژ ی سەخت للەداﯾک
دی پاڕەزانی سەر بە ناوچ
 19دا لە گوند
ە سا ی 964
لە
بوووە
مانی
خو ندنی سەرەتاﯾی لە پاررەزان تەواو ککردووە و ئاماددەﯾی لە سل م
خ
غا تەواو کردوووە
گليزی لە بەغ
بەشی زمانی ئينگ
ی
 19دا کﯚل ژی ئاداب
لە سا ی 988
ەی رەنجدەراانی کوردستااندا
ەوە لە کﯚمە ە
ەسا ی  1982دا بەھﯚی ئەندام بوونيە
لە
ەرانبەر ئازار و
دوای خﯚڕاگری بە
ی بەعسەوە دەستگير دەکر ت و ی
ەالﯾەن رژ می
لە
ھەﯾئەی کەرکووک لە ل بوردن کی
سل مانی و ھ
ەشکەنجەﯾەککی کەمو نە لە ئەمنی س
ئە
گگشتيدا ئازاد ددەکر ت
منيش زﯾندانی سيياسی بووم'
ش
بەناوی 'اللﯚ
ی
تە ﯾاداشتی ززﯾندانە
نووسەری کورتە
ستی
کاستەر زانس
تووەتە بەرﯾتانييا و لەو ش للە زانکﯚی النک
 20دا گەﯾشتو
ە سا ی 002
لە
شەرەفی بە پپلەی ﯾەکەم
خو ندووە و ب وانامەی بەککالﯚرﯾﯚسی ش
ککرﯾمينﯚ ﯚژی خ
وەرگرتووە
ەلەکترۆنيدا ببابەتی نوسرااو ﯾان وەرگ رراوی بە
ﭬار و رۆژنامە و رۆژنامەی ئە
لە گەل ک گﯚﭬا
ککوردی و ئينگلليزی ب وکردۆۆتەوە
بﯚسەر زمانی
ر
وەرگ اوە
گ
ککت بی 'تيرۆرﯾززم؛ چوونە ناوو ناخی دﯾاردەەﯾەکی جيھاﯾﯾيەوە' ی
ککوردی
ەالﯾەن دەزگای
ن
 20دا ل
لە سا ی 008
شبەرەکان' ی نوسيوە و ە
ن و مادە ھﯚش
ککت بی 'دەرمان
ەوە ب و کراوەەتەوە
شی سەردەمە
چاپ و پەخشی
چ
زمانی کوردی و عەرەبييەوە ببﯚ
ئ ستا سەرقا ی کاری وەررگ انە وەکو پپيشە لە نی
سﯚرانی وە وەەرگ ی زارەکييشە .خاوەن و
ئيينگليزی و لە ئينگليزﯾيەوەە بﯚ کوردی س
سيندۆ' ﯾە
ەڕ وەبەری 'ووەرگ انی پارس
بە
2898
8
عەتا مەال کەرﯾم( سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ەرﯾم( لە16:34:13 2011-5- 18 :
عەتا مەال کە
)ع
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1757 :

عەتاا نەھاﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0119163357
71014
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1 196ز(
سا ی 1339ی کﯚچی )60
جەژنی قوربانی س
ی
ەو کی
وەک داﯾکم دەەﯾگوت لە شە
ی کوردستان ھاتوومەتە ددنيا ،لە شەو کی ساردی پاﯾيزی
ە شاری بانەی رۆژھە تی
لە
ﯾاان زستانی ،نازانم .گواﯾە باوکم لە خﯚﯚشييان گو زەەبانی بەشيوەەتەوە ،داﯾە گگەورەم
چەند شەوی لەوە دواش بە ژوور سەرمەوە دانيشتتوە و دۆعای
ەو شەوە و چ
ئە
لە خﯚم
ش وەک دوو بررا و رەنگە دووو خوشکی ددﯾکەی بەر ە
ەوە کە منيش
خو ندووە.بﯚ ئە
خ
دﯾارﯾەک بە
ک
دﯾاری خودا .د خﯚﯚش بوون کە خودا
ی
ەمرم ،ناوﯾان ناوم عەتائو  ،واتە
نە
ت ل ی وەرناگرر تەوە.
ککەس ک بدات
يرمە لەگەڵ دداﯾک و
م لە بير نييە .ﯾەکەم دﯾمەن ک کە لە بير
شت کی ئەوتﯚﯚم لە مندا يم
ش
نی ک وی ئاربەباا ،ئ وارە
باخ کی داو ی
لە ناو رەز و خ
ن ،کەپر ک ە
ەپر کدا بووﯾن
خوشکم لە کە
خ
تەمەن بووب ت.
ن
ی ھاتنەوەی بباوکم بووﯾن ،پ دەچی ئەو دەمە س سا م
بووو چاوەڕوانی
لەسەر گ و خﯚڵ،
ەبەر دەرکە ،لە
دووھەم دﯾمەن ک کە لە بييرمە لە گەڵ مندا کيتر لە
ی
شابوو ،ئوتومبيلل کی
جادەمان ک ش
ج
بچووکی السيقم ل دەخوڕی .لە دﯾمەنی س ھەمدا
کردبووم و م زەر ﯾان شەدەﯾەکی بچووکيان بﯚ لەسەر
م
ەبەر
ککەوای زەڕی ککوردﯾيان بﯚ لە
شادﯾيە کە لە
ە
شکی
بردم .بەو تيش
ناابووم ،باوکم دەستی گرتببووم و نازانم بﯚ کو ی دەبر
ەم گەشت و گەڕانی باوک کی
چاوی باوکمدا بوو من لە بييرم ماوە ،دﯾارە ئەوە ﯾەکە
چ
سا ن
ﯾان ئەوپەڕی پ ننج سا ن بوووە.شەش س
منداڵ خﯚشەووﯾست و کوڕ کی چوار ن
م
ستی گرتم و للە کات کدا کە ەباب کی بن باڵ دابوو بﯚ
بوووم کە رۆژ ک باوکم دەس
رووخﯚش
ش
مە بە مندا ن دەدەن.کابراﯾﯾەکی بارﯾکە ەی
م کە ناسنامە
شو ن کی بردم
ش
بەالم کە ەبابە دﯾاارﯾيەکەی بە خﯚم
م
ھاوو تيەک وەەﯾگرتم،
نااسنامەی دامم و وەک ھ
سەرەتاﯾی و ناوەندی
ی ئەوە بوو ککە ناردﯾيانم بﯚ قوتابخانە .س
چەند رۆژ دوای
ەخشييەوە .چ
بە
گەی مامﯚستتاﯾان
و دوو ساڵ دووا ناوەندﯾشم
ند ،پاشان چوووم بﯚ پەﯾمانگ
م لە بانە خو ند
ی( شاری وەررامينی نزﯾک تاران .پاش ددوو ساڵ
ی موقەدەماتی
)ددانشسەرای
ھەموو ماوەی خو ندندا قوتتابييەکی زﯾرەەک و
ەﯾمانگەشم لەو شارە تەوواو کرد .لە ھ
پە
مەتک ش کە من بﯚنە و بياانووی
ھەژار و زەحم
بااش بووم ،داﯾﯾکم و باوکم ،دوو مرۆﭬی ھ
 1357کە
پەﯾمانگە لە سا ی 7
ە
پاش تەواو کردنی
ژﯾﯾانييان بووم ،شانازﯾيان پ ووە دەکردم .پا
خانەی سەرەتتاﯾی لە
ستای قوتابخ
شی ئ ران بووو ،وەک مامﯚس
ەوتنی شﯚڕش
سا ی سەرکە
س
شەکەم
شە لەسەر پيش
گگوند کی شارری بانە دامەززرام .بە م پاش س سااڵ بﯚ ھەميش
دەرکرام.
شيم خو ندنەووە و نووسين بووە .سەرەتتا بە ش عر دەەستم
ە مندا ييەوە تەنيا د خﯚش
لە
مانی کوردی نووسيوە .لە تەمەنی
ەمەنی شانززە سا ييەوە شيعرم بە زم
پ کردووە .لە تە
نووسيوە و بەو ھﯚﯾەوە لە الﯾەن
ە ﯾەکەم چيرۆۆکی ب يندم نو
حەﭬدە سا ی لە پەﯾمانگە
ح
حەوت بە
ت
شﯚڕشی سا ی پپەنجا و
ش
لە پاش
ەﯾمانگەوە تەممی کراوم .ە
ەرپرسانی پە
بە
ەوە لە گﯚﭬارە کوردﯾەکانی ناوەوە و دەرەەوەی
ن و ب و کردنە
م بە نووسين
جيدی دەستم
ج
و ت کردوە و ﯾەکەم کﯚمە ە چيرۆکم ،ووەک ﯾەکەم ککﯚمە ە چيرۆککی کوردی ککە لە
سا ی  1372ی
ی کوردستان چاپ وب و بوووبيتەوە ،لە س
پااش شﯚڕش لە رۆژھە تی
ئەدەبی
ی
ەدەب و بە تاﯾبەت
ەوەدوا ئيتر ئە
ی چاپ و ب و کردۆتەوە .لە
ککﯚچی ھەتاوی
ماوەی ژﯾانی ئەدەبيمدا تا ئ ستتا س
ی
ن دا غەی ژﯾانم .لە
ە سەرەکيترﯾن
داستانی بﯚتە
ئەدەبی و تيﯚرﯾکم ب و کردۆتەوه.
ی
ک و س رۆممان و دەﯾان ووتاری
ککﯚمە ە چيرۆک
فارسی و شەش رۆمانی باشتترﯾن
ی
ەرخی
ھەروەھا ئانتﯚﯚلﯚژﯾيەکی چييرۆکی ھاوچە
ھ
کوردی و لەسەرﯾاانم نووﯾسيوەە .بە زمانی ففارسيش
ی
رۆۆماننووسەکانی دنيام کرددووە بە
1212

جگە لە چەند وتار و گفتوگﯚی ئەدەبی و چيرۆک کە لە گﯚﭬارە فارسييەکاندا ب وم
کردوونەتەوە ،لەسەر داوای دەزگای ميراتی فەرھەنگی ئ ران لە تاران کتيب کم لەسەر
ئەدەبی داستانی کﯚنی کوردی بە ناوی )شيکاری بنەماﯾی بەﯾتی عاشقانەی
کوردی )تحليل ساختارﯾی مەنزومەھای کﯚردی( نووسيوە .لە زۆربەی کﯚڕ و کﯚنگرە
ئەدەبی و رۆشنبيرﯾی رۆژھە تی کوردستان بەشدارﯾم کردوە .لە زۆر کﯚڕ و
فستيﭭا ی ئەدەبی لە باشووری کوردستان )سل مانی و ھەول ر( ،باکووری کوردستان
)ئامەد( ،بەشدارﯾم کردووە و وتارم خو ندۆتەوە .لە سا ی  1984لەسەر داوەتی
زانکﯚی ئﯚپساالی و تی سوﯾد سەفەر کی مانگ و نيوەم بﯚ ئەو و تە کردووە و لەو
زانکﯚﯾە و لە شاری ستﯚکھﯚلم لەسەر ئەدەبی کوردی وتارم پ شکەش کردووە .لە
رۆژھە ت و باشووری کوردستان زۆر کﯚڕی تاﯾبەتم بﯚ گيراوە.
خە تی سا نەی دەزگای ئاراسی ھەول رم لە سا ی  2005و ،خە تی ز ﯾنی
ھەردی بﯚ داھ نانم لە سا ی  2008لە فستيﭭا ی گەالو ژ لە سل مانی وەرگرتووە.
ئەوەی کە تا ئ ستا وەک کت ب لە ناوەوە و دەرەوەی و ت ب وم کردوونەتەوە برﯾتين
لە:
نووسين:
1زرﯾکە )کﯚمە ە چيرۆک( ب وکراوەی ناجی  /بانە 1372 2تەنگانە )کﯚمە ە چيرۆک( لەسەر ئەرکی نووسەر /تەور ز 1374 3گو ی شﯚڕان )رۆمان( ب وکراوەی محەمەدی  /سەقز 1377 4ئەو با ندە برﯾندارە کە منم )کﯚمە ە چيرۆک( دەزگای سەردەم  /سل مانی 2004 5با ندەکانی دەم با )رۆمان( ئەنستيتﯚی فەرھەنگی و نەشری ژﯾار /تاران 1381 6گرەوی بەختی ھە ە )رۆمان( ب وکراوەی رەنج  /سل مانی 2008 7کﯚی بەرھەمەکان 2/بەرگ )رۆمان و چيرۆک( دەزگای ئاراس  /ھەول ر 2006 8تحليل ساختاری منضومەھای عاشقانەی کوردی ) /بە زمانی فارسی( /ئيجازەی چاپی پ نەدراوە
وەرگ ان
– 1شازادە ئحتجاب )رۆمان( ھووشەنگ گو شيری دەزگای سەردەم  /سل مانی
2001
 2جەﯾمس جﯚﯾس )خو ندنەوە( ج  -م -ستوارت دەزگای سەردەم  /سل مانی 2003– 3ما ی رووناکان )کﯚ چيرۆک( نووسەرانی ئ رانی دەزگای ئاراس  /ھەول ر 2004
– 4بارۆنی سەر دارەکان )رۆمان( ئيتالﯚ کالﭭينﯚ دەزگای سەردەم  /سل مانی 2007
– 5قەسابخانەی ژمارە ) 5رۆمان( کوورت ﭬﯚن گات دەزگای سەردەم  /سل مانی
2008
– 6سووکی لەتاقەت بەدەری بوون )رۆمان( ميالن کﯚند را دەزگای سەردەم /
سل مانی 2009
سەرچاوە :ما پەڕی عەتا نەھاﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

چيرۆکنوو س

جﯚری کەس:
ج

س
رۆماننووس

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

بانە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1758 :

عەتاا کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091012335
57578
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1759 :

عەتاائە

حمانی
رەحم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144511111
سەقزز
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
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ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە1760 :

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

ژمارە1761 :

دو
عەدالەت عەبد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0331132955
54080
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ەوان
رۆژنامە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری
ی کەس :رۆژنا مەنووس

ژمارە1762 :

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

ژمارە1763 :

ی
مان عەلی
عەدنان عوسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908222128
89450
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عەدناان عوسمان
شارۆچکەی مەخموور
ی
 1969ھەول ر –
ەداﯾک بوون9:
ساڵ و شو نی لە
ھەول ر
الحەددﯾن – ھ
ە دەرھ نانی سينەماﯾی.ززانکﯚی سەال
ەکالﯚرﯾﯚس لە
ی خو ندن:بە
ئاستی
گﯚﭬارە کوردﯾيەکان بابەتی
ە
ی نووسينەوەە:تائ ستاکە للەزۆر بەی رۆژنامەو
چاالکييەکان لەڕووی
ەماﯾی ب و کرردۆتەوە.
سينە
وەک
ەر،ھونەرستان،ميدﯾا،
جەماوەر،ھونە
گو ن،رامان،ککاروان،ميدﯾا،ج
ەتی،خەبات،ددجلە،ئاسﯚ،گو
)براﯾە
ەش .
ی کوردستان( و زۆری دﯾکە
چاو،ھەر می
ت،ھەناسە،چ
دەشت
ستەواژەکانی
چاپکردن)دەس
ەماﯾی بەم ناونيشانانەن ئئامادەﯾە بﯚ چ
س کت بی سينە
ی،بنەماکانی زمانی سيننەما).
ی
ەما،ل کﯚ ينەوەەی سينەماﯾی
سينە
ناوی)چيرۆکی سينەما (2011و )سينارﯾﯚکانم)2012
ی
دوو کت بی چاپکراووی ھەﯾە بە
مم دەرھ ە
 12کورتە فيلم
ی ھونەرﯾەوە :تا ئ ستاکە 2
چاالکيييەکان لەروی
ناوە و بەشداری زۆربەی
ستانيانم کردوووە.
کی دﯾکەی دەرەەوەی کوردس
ف ستتﭭالەکانی ناووەخﯚ و چەند ف ستﭭا ی
زﯾاتر لە  60فيلم و
ر
ڵ زۆربەی دەررھ نەرە کورددەکان کاری ففيلم سازی ککردووە و
لەگەڵ
ئەکتەرﯾش لە
ش
کی کردوە،وەک
زنجيرەی تەلەﭬزﯾﯚنی و نەگرتوووە و مﯚنتاژی چەند فيلم ک
شدارﯾی کردووە.
چەند فيلم ک بەش
نان.
سازدانی چەندﯾن وۆرک شﯚپ و خولی ف رککردنی و نەگررتن و سينارﯾﯾﯚ و دەرھ ن
ەرەو سينەما بﯚ ماوەی س ساڵ لە ررادﯾﯚ
شکەشکردنی پرۆگرامی بە
ئامادەەکردن و پ شک
کوردﯾييەکان
مەی سينەماﯾﯾی
ەما کوردﯾکا ووەک م ژو بە ﯾەکەم رۆژنام
سەرننووسەری رۆژژنامەی سينە
ن
ی د تە ژماردن
کوردی
سەندﯾکای ھوونەرمەندانی کوردستان
می کارای س
ئەندام
ناوخﯚﯾی و ئاسمانيييەکان
ی
ەلەﭬزﯾﯚنە کورردﯾيە
زﯾاتر للە  10ساڵ ککارکردن لە تە
جوانەکانی زانکﯚی
ی
ی سينەمای ککﯚليژی ھونەررە
ساڵ وانەب ژ بووو لە بەشی
دوو س
الحەددﯾن
سەال
سينەماﯾی
ی
ملمی
ی
دەرھ نان و و نەگررتنی کورتە فييلمی کوپە ە بە سيستەمی 35
سينەماﯾی
 35ملمی س
سيستەمی 5
ی دﯾکﯚم نتی )پانﯚراما(بە س
و نەگگرتنی فيلمی
ەماﯾی دەرھ نناوە
ەکەم فيلمی دڕ ژی سينە
لە ناووەراستی ساا ی  2011ﯾە
ی مەرگ).
ی)س گﯚشەی
بەناوی
خە تتەکان
ستﭭا ی ئا ی ز رﯾن لە ھەوول ر  2005فيللمی
ن فيلمی تاﯾببەت لە فيست
ە تی باشترﯾن
1خەناوخﯚ دابين کرابووو.
ئاواز ک بﯚ ئاﯾندە ککە لەالﯾەن وەەزارەتی خﯚ
کوردی لە لەندەن فيلمی ئاواز بﯚ ئاﯾندە
ی
ستﭭا ی
2ب ووانامەی ر ز ل نان لە فيستفيلمی ئەنتينا
ی
لە رۆما
ن لە فيستﭭا ی کوردی ە
ە تی ر زل نان
3خەلە فيستفا ی دﯾتمﯚ د لە ئئە مانيا
ی پ شب ک ی سەرەکی ە
ن لە لەبە شی
شداری کردن
4بەشبە فيللمی ئەنتينا
ن دەرھ نان للە فيستﭭا ی ئيمپيرﯾا لە ئيتا يا بە فيلم
5خە تی باشترﯾنمی ئەنتينا
سەرەکی لە فيستفاالی ئەرەب ککاميرا فيستفاال لە
ی
ەشی پ شب ک ی
شداری لە بە
6بەشرۆترداام بە فيلمی س گﯚشەی مەرگ
ھيرەی ن و دەەو ەتی
ی پ شب ک ی جيھانی لە  35خولی فييستﭭالی قاھ
شداری بەشی
7بەش1217

شەی مەرگ
بە فيللمی س گﯚش
ەنتينا
مەغرﯾب بﯚ فيلمی ئە
ب
ەتی لە
8ب وانامەی ر زل ننا لە فيستﭭا ی سوس ی ن و دەو یفيلمی ئەنتينا
ی
ن دەرھ نان للە فيستﭭا ی بابل لە ع رراق لە
ە تی باشترﯾن
9خەسەندﯾکای ھوونەرمەندانی کوردستان ە
خە تی ر زل ناان لەالﯾەن س
10خلە فيلمی ئەنتتينا
خولی فيستﭭا ی دھﯚک
ی
سەرەکی لە ﯾەکەم
ن لە بەشی پ شبرک ی س
ەشداری کردن
11بەشەی مەرگ
بە فيللمی س گﯚش
غداد ی ن و دەو ەتی بە فييلمی
خە تی تاﯾبەتتی ل ژنەی ددادوەران لە فييستﭭا ی بەغ
12خگ.
س گﯚﯚشەی مەرگ
ەالﯾەن )عەدننان عوسمان( سەبارەت ببە
کی تاﯾبەت بﯚﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار ک
سەرچ
22:00:55 2013
2
ن عەلی( لە-12-15 :
)عەدننان عوسمان
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پياوان
رەگەزی کەس :پي
نەتەووە:

ککورد

و ت:

با
باشووری کورردستان

ی کەس:
جﯚری

سينەماکار
س

ی کەس:
جﯚری

نووسەر
نو

شارەەکان:

ممەخموور

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1764 :

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
1218

المعاصر.
ر
دولي
ي القانون الد
1-الدبلوماسيية الوقائية في2-نظرية البنا و المتکامل لللقانون.ن الجماعي وددوره في العال
3-نظام االمنالقات الدولية.
ديات 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
7:26 2013-1
عەبدو رشييد( لە11-21 :
ع
10:07
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی کﯚ
کﯚمە ﯾەتی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

پپارت:

پارتی دﯾم
موکراتی کوردستان

ژمارە1765 :

سا ح
عەدنان مەال س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0304150855
53818
سمانی جەماوەری کوردستتان
وەبەری رادﯾﯚی ئاسم
ی
ی بەڕ
نوووسەر و مافنناس ،ج گری
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

1219

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

مافناس

ژمارە1766 :

عەدنان ھونەرروەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182334058
88708
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ژمارە1767 :

ﯚ
ەب شەمﯚ
عەرە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121513290
06728
دی )سوسز((ی ناوچەی ققارسی
سا ی لە گوند
ی کورد عەرەەبی شەمﯚ س
زاناو رووناکبيری
زﯾد-
بەش خانی )ئ د
ەﯾەکی سەر ش
ی
لە بنەما
عوسمانلی ە
ی دەو ەتی ع
ژ ر دەسە تی
خو ندن
بە شوانکاری بەسەر بردوووە و دواتر بﯚ خ
ەرەتا ژﯾانی ە
داستی( لەداﯾﯾک بووە ،سە
سا ی
دانی شﯚڕشی ئﯚکتﯚبەری س
سەر ھە ی
چﯚتە گوندی ))ئەلکسەندەررۆڤ(و پ ش س
چ
خراوەتە زﯾندانەوە .
ە
سياوە
ن دەسە تدار انی ئەو سەردەمەی روس
 1917لەالﯾەن
7
)ستاڤ رۆپ (ی باکوووری قەوقاز و چووە
ڤ
شاری
دوای بەرپابووننی شﯚڕش ررووی کردە ش
لە
خﯚرھە تی ە
ەلشەفيکەوە  ،لە سا نی  1924-1920پەﯾمانگای خ
رﯾﯾزی پارتی بە
ستی
کﯚميتەی ناوەندی حييزبی کﯚمﯚنيس
ی
ەری
مﯚسکﯚ تەواو کردووە ،دواترر بووە بەنو نە
م
ەرمەنستان للە ﯾەرﯾﭭان.
ئە
سا ی  1930بووە بە سەررنووسەری رۆۆژنامەی )ڕ يا تازە( تا سا ی  1938ئەو
س
1220

رۆژنامەﯾەی بەپيتی التينی ب وکردەوەو دواتر گﯚڕدرا بە پيتی سالﭬی روسی ،سا ی
 1932لە شاری لينينگراد دەستی کردووە بە خو ندنی با و وا ب ﯾار بوو ت زی
دکتﯚراکەی سەبارەت بە کوردو رووناکبيری کورد ب ت ،بە م لەالﯾەن دەسە تدارانی
سﯚﭬيەت و حوکمی ستالينەوە دەست گير کراو بﯚ ماوەی بيست ساڵ بەرەو سيبيرﯾا
دوور خراﯾەوە .
سا ی  1946ھەر لە سيبرﯾا کيژ کی رووسی بەھاوسەری ژﯾانی ھە ئەبژ رێ ،دوای
مردنی ستالين گەڕاﯾەوەﯾەرﯾﭭان و خﯚی بﯚ کاری ئەدەبيات و نووسين تەرخان کرد،
و ای ﯾەکەم ھەو ی لە بيستەکاندا بﯚ دانانی )ئەلف و ب (ﯾەکی کوردی بەپشت
بەستن بە پيتی التينی زوربەی نووسينەکانی لە گﯚﭬار و رۆژنامەکانی ئەو دەمەی
سﯚﭬيەتدا ب وکردۆتەوە ،لە بواری نووسينی رۆماندا دەچ تە ئاستی
نووسەرەناودارەکانی جيھانەوە.
لە بەرھەمەکانی :رۆمانی )شﭭانی کورد  ،(1930-رۆمانی )بەربانگ) ،(1957-ژﯾانی
بەختەوەر ) ،(1959-کوردانی ئەرمەنستان .(1961-ئەم نووسەرە گەورەﯾەی کورد
سا ی  1978بﯚ دوا جار ما ئاواﯾی لە ژﯾان کرد.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

سﯚﭬيەتی پ شوو

جﯚری کەس:

رۆماننووس

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1768 :

عەزﯾز ئەحمەد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020410422375575
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

1221

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ەکادﯾمی)
(ئە

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1769 :

عەزﯾﯾز رەئوف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11111401310666
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1770 :

ەزﯾز سا ح
عەزﯾﯾز رەئوف عەبدولعە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71227
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

1222

ژمارە1771 :

عەزﯾﯾز گەردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4112221406
64489
وەرگ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

وەرگگ

ن:
شارەکان

ھەوول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1772 :

ود پوور
عەزﯾﯾز مەحمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2072043247
74219
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

1223

ژمارە1773 :

ودپوور
عەزﯾﯾز مەحمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1252144457
73938
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1774 :

ی
عەزﯾﯾز ناسری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908160617
79445
ن و وەرگ
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

وەرگ

ژمارە1775 :

ی
عەزﯾﯾز وەليانی
1224

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3012108443
33245
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :پياوان
ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1776 :

عەزﯾﯾزی ژﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10715045810598
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە1777 :

عەزﯾﯾزی مەال رەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316154927
73968
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رۆمانی )کو خا
ی
گترﯾنی
ھەول رە .بەناوبانگ
ل
ە و خە کی دەشتی
چيرۆکنووس و رۆماننووسە
چ
ی ھەشتاکانندا ب وبووەتەوە.
س وێ(ﯾە کە لە ناوەڕاستی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
رۆماننووس

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1778 :

قيلە رواندززی
عەقي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1252140417
73935
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1779 :

ق
گيد شەفيق
عەگي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3062131588
82487
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1780 :

ەعەلی
ال نوری بابە
عەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1271826067
73976
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1781 :

ﯚی
ی ئەحمەد خاکوخﯚ
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4251122077
78734
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1782 :

ميمی
ەری شەم
ی ئەسغە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4141307258
82675
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1783 :

شيان
ەف دەرو ش
ی ئەشرە
عەلی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112411153
36467
ەدنيا .بﯚ ماوەی  15ساڵ للەگوندەکانی ناوچەی
سا ی  1941لەشاری کرمماشان ھاتﯚتە
س
ەدەبی
تاران لەبەشی ئە
ەزانکﯚی ن
خانەبووە .سا ی  1966لە
ککرماشان مامﯚﯚستای قوتابخ
فارسی وەردەەگيرێ و لەم زانکﯚﯾەتا قﯚنااغی ماستەرری بەشی "ددەروونناسی
فا
با ی تاران
لەناوەندی زانستی ا
ی
خو ن ت .ھاوککات
ەروەردە" دەخ
پە
خو ندن" در ژەەبەخو ندن دەەدات.
ھەتا قﯚناغی ماستەری "رراو ژکاری و ر نو نی وانەخ
ھ
ھەمی
چەندﯾن کت ب و بەرھ
ن
نووسەرانی ئ رانەو خاووەنی
ی
ی
ەندامی بنکەی
دەرو شيان ئە
فەرھەنگی خە کی
ی
لەبواری
ی
ەدەبی بەھ ززە ،لەبوارەجيياجياکانی ئەددەبياتدا؛ بەتاﯾبەت
ئە
لەمانەش چەندﯾن ککت بی
ش
بەنرخی ئەنجامداوە .جيا
ی
ە ک کارو پرۆۆژەی
ئااساﯾيدا کﯚمە
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رۆمان و بەرھەمی چيرۆکی بەزمانی فارسی نووسيوەکەلەم چيرۆکانەدا زﯾاتر
گرﯾنگيداوەبەخەبات و ک شەی گەلی کورد و بابەتەکﯚمە ﯾەتييەکان.
سەرجەمی کت ب و بەرھەمەنووسراوەکانی دەرو شيان کەتا ئ ستا ئامادەو چاپ و
ب وکراوەتەوە ،زﯾاتر لە 60بەرھەمەکەبرﯾتين لەبوارەکانی "چيرۆک بﯚ مندا ن و
م رمندا ن"" ،کﯚکردنەوە"" ،کورتەچيرۆک و رۆمان" و "فەرھەنگی خە کی ئاساﯾی".
گرنگترﯾن و بەرچاوترﯾن بەرھەمی "عەلی ئەشرەف دەرو شيان" نووسين و
کﯚکردنەوەی پرۆژەﯾەکی گەورەﯾەبەناوی "فەرھەنگی ئەفسانەکانی خە کی ئ ران
لە 20بەرگدا" کەبەرھەمی  22ساڵ ھەوڵ و ت کﯚشانی ئەم نووسەرەﯾە .ئەم
فەرھەنگەکﯚمە ەچيرۆک کی سرنج اک ش و م ژووﯾيەکەبەش وەی گشتی و ئەلف
ب يی سەرجەمی ئەفسانەکانی خە کی سەرتاسەری و تی ئ رانی لە 20بەرگی
جياوازدا لەخﯚگرتووە.
کت بی "فەرھەنگی ئەفسانەکانی خە کی ئ ران" بەھاوکاری "رەزا خەندان
مەھابادی" ئامادەکراوەو لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی "کت ب و فەرھەنگ" لەتاران
چاپ و ب وکراوەتەوە.
شاﯾانی باسەبﯚ ﯾەکەم جارەلەئ ران فەرھەنگ کی وا دەو ەمەند کﯚ دەکر تەوەو تا
ئ ستا تەنيا  5و ت لەتەواوی جيھاندا ئەفسانەکانيان بەم جﯚرەو بەش وەی ئەلف و
ب ئامادەو چاپ کردووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

جﯚری کەس:

رۆماننووس

ژمارە1784 :

عەلی ئەکبەر مەجيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081709574060707
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

سنە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1785 :

عەلی بەختەوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030122355882408
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1786 :

عەلی بەردەشانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111814464210778
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1787 :

می
ی بەھرام
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1192259507
75006
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

باشوور
زمان  -ش وەزار :ک .با

ژمارە1788 :

ی پ نجو ننی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12718121610905

1231

ن
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزا نەوان

ەس:
جﯚری کە

چيرۆۆکنووس

ن:
شارەکان

پ نجوو ن

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1789 :

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
شداری
حوەرەوە بەش
لە چەندﯾن ميح
شەڕ ناوبراو ە
ساندنەوەی ش
ە و ھە گيرس
ر ککەوتنامەکە
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
ت
لە ئ ران
ەکەی روو ە
سا ی  1987لە ھە ەبجە لەگەڵ خ زانە
س
دەکات و پەﯾوەندی
سەرۆکی
ی
لەسەر ب ﯾاری بارزاننی دەب تەوە بە
ر
دەکاتەوە بە ھ زی پ شمەررگە و
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ر کخراوی ئاوارەکان و دواتر وەک نو نەری پارتی لە ليژنەی بەرەﯾی کوردستانی ،دوای
راپەڕﯾن لە سا ی  1991وەک نو نەری پارتی لە ليژنەی بەرەﯾی کوردستانی لەﯾەک ک
لەميحوەرەکانی شارەزور کاری پ دەسپ ردر ت و دواتر وەک کارگ ری ليژنەی ناوچەی
چوارتا دەست بەکاردەب ت و پاشان وەک بەرپرسی ليژنەی ناوچە رانيە و دواتر
کارگ ی لقی  11و بەرپرسی ر کخستن لەو لقە .لەگەڵ دەست پ کردنی شەڕی
ناوخﯚ دەب تە ئەندامی قيادەی مەﯾدانی کەرکوک سل مانی و سەرپەرشتی چەندﯾن
دەزگای رٶشنبيری و سياسی و ئيداری لەو سەردەمەدا کردووە .لەسا ی  1996بە
پ ی ب ﯾار کی مەکتەبی سياسی پارتی دﯾموکراتی کوردستان دەب تە بەرپرسی
ئيدارەی گشتی مەکتەبی سياسی لەو پﯚستەشدا ماوەی  5ساڵ بەردەوامی
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 :ک .ھەورامی
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پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ژمارە1790 :

عەلی تەرموکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112311283273836
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس :ھﯚزانەوان

ژمارە1791 :

عەلی تەقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030418352782445
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1792 :

عەلی حوس ن کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101510371510094

1234

نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1793 :

ی
ی حەرﯾری
عەلی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81215125710713
ە ئەحمەدی خانی لە رﯾزی مەالی جززﯾری و فەق تەﯾران داﯾناووە و
شاعيرە گەورەەﯾەی کورد کە
ئەم ش
ناوی ئەحمەدی کوڕی عەلی
ەم ئەدات ،ی
سسانی کوردد(ی لەقە م
يش بە )حەس
ی قادری کﯚﯾيش
حاجی
عەلی حەرﯾری ھاووچەرخی
ی
ی سەرچاوە م ژووﯾيەکان ئە ن
سراوە .زۆربەی
حەرﯾررﯾيەو بەناوی باوکييەوە ناس
خە کی
ەرەچە ەک ە
باوکی ئەم شاعييرە ناودارە بە
ی
دا ژﯾاوە.
ی شانزەھەمد
ی جزﯾری بووەەو لەسەدەی
مەالی
سال(
رووی کردۆتە شام و دواتر لەگگوندی )عەس
ناوچەی حەرﯾری ککوردستانی ع راقە و پا ش ئەوەی ی
بﯚ تەواو
بەر خو ندن و ﯚ
دە لەداﯾک بوووە .بەمندا ی خراوەتە ر
شاعير لەو گوند
ەحمەدی ش
ەج بووە ،ئە
نيشتە
تورکيا
ا
ستانی
ەشاری )عەنتتاب(ی کوردس
سەرەنجام لە
ەل شارو و ت گەڕاوە و س
ی خو ندن گە
کردنی
ە .عەلی
ەالی جزﯾرﯾيە
حەرﯾری شاعير ،مە
ی
عەلی
ی وەرگرتووە .ﯾەک ک لە ماممﯚستاکانی ع
ئيجازەەی مەالﯾەتی
باسی
ی
جامی لە بيرەوەرﯾييەکانيدا
ی
مەوالنا
ی ھەبوو .کەم
حەرﯾرری لەسەردەمی خﯚﯾدا ھ ندە ناوبانگی
شارەزاﯾيەکی زۆر
ی
ھەموو بوار کی گرتﯚتەوەوولەبەرئەوەی
کردووەە ،شيعرە بەرزەکانی عەللی حەرﯾری ھ
ەوانەش
ەزموونی ئەددەبی ئەو نەتە
توانيوﯾەتی سوود لەئە
ی
ەرەبيدا ھەبوووە،
ی لەتورکی و فارسی و عە
باشی
بە م ئەو چەنند
حەرﯾری فەوتاون ،ە
ی
عەلی
دە بەش کی ززۆری شيعرە ناﯾابەکانی ع
ێ .ھەرچەند
وەرگرێ
گەورەو
و
ەرﯾری روناکبيير کی
ی کە ماون نييشانەی ئەوەەن عەلی حە
ەستە کەمەی
ھە بە
شام و لە
م
مەنی لە
کی زۆری تەم
سەليقە بووەە .ئەم پياوە نااودارە بەش ک
ەندی زۆر بە س
ير کيبەھرەمە
شاعير
مزگەوتەدا کﯚچی
جار ھەر لەو م
کی ئەکرد .دواج
ماﯾی خە ی
ە بەسەر برد و لەو وە ر نم
مزگەووتی سا حييە
ک سپ ردرا.
ی کرد و بەخاک
دواﯾی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1794 :

عەلی حەمە رەشيد بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051600122282992
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1795 :

عەلی حەمەڕەشيد بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030722473682499
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

1236

ژمارە1796 :

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:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ژمارە1797 :

ی دەسماا ی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2181712157
74375
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس:

پياوان

نەتەووە:

کورد

ی کەس:
جﯚری

وەرگ

ژمارە1798 :

ی روخزادی
عەلی
1237

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1210100833
32959
ەزاﯾی مەرحووومی ئاﯾەتوو مەردووخ
خزادی و کچە
سا ەخانی روخ
ککوڕی حەمەس
ھەتاوی لە گوندی ))خا ەوازە(ی بناری چيای چل
ی
1324
سا ی کﯚمار وواتە سا ی 4
س
ەداﯾک بوە خو ندنی سەرەەتاﯾی وناوەندی لە
چەی خوڕخوڕەەی سەقز لە
چەمە لە ناوچ
چ
ەواو کردوە و دﯾپلﯚميشی لە دەبيرستانی )دارولفنووونی(
سەقزو سنە تە
شارەکانی س
ش
لە شاری
مامﯚستای قوتابخانە ە
ی
تااران تەواو کرددوە لە سا ی  1342ھەتاوی ﯾەوە بوەتتە
زانکﯚی ھەتا پلەی دوکتورای ئەددەبيات
ی
ەوەﯾشدا خو نندنی
سنە کە ھاوککات لەگەڵ ئە
س
در ژە پ داوهه .
لە  40سا ی ررەبەق
جﯚراوجﯚری ئەدەب وھوونەردا زﯾاتر ە
ی
ی
مامﯚستا روخززادی لە بواری
م
مامﯚستاﯾەتی وھەروەھا پ ش کەش ککردنی دەﯾان
ی
سەرقا ی خزممەت کردن وم
س
کﯚ ينەوە
وفەرھەنگی وھونەری بە ش وەی ککت ب ،وتار ،ل ک
ی
ی
ەرھەمی بە پ زی زانستی
بە
کيان
ی ...کە بەش ک
سی ئاواناسی
وتوو و ژ ،کﯚکرردنەوەی بابە تە فولکلﯚرﯾەککان وزمانناس
ەمانەن :
ئە
ککت بەکان
)قافيەورەدﯾف )
ف
1-نەوای ش ععری فارسیکوردی )
ی
ی و دەستووررزمانی
2-ئاواشناسیی )گوارەی کووردی )
حوکم کوردی
3-ئەمسال وحەستوورزمانی کوردی وفاررسی )
ی
4-بەراوەرکردننی ئاواﯾی دەزمانی فارسی
ی
مانی کوردی للە گەڵ
5-بەراوەردکرددنی ئاواﯾی ووشەکانی زمی)
معياروپەھلەوی
م
6-ف رکاری زممانی کوردی سﯚرانی.ی.
7-ر زمانی کووردی سﯚرانیی.
8-دەستوور ززمانی فارسی9-سە ناعات ئەدەبی و نييازەکانی وتە لە ئەدبی فارسی دا .وتارو ب ژەری
1371
ەوی سەقز 1
کونگرەی ﯾادی مەولە
ی
ی...،
عری مەولەوی
ەﯾاڵ لە ش عر
1-سوەری خەئەدەبی ﯾەکانەوە ....ھەماﯾش
ی
2-ش عری "ب سارانی" لە روانگەی مەکتەبەەرﯾوان 1375
ب سارانی ،مە
1376
3-تاو توێ کرددنی سەبک ناسينی ش عری "ناری" ھەماﯾش ناری مەرﯾوان 6کوردستان
س
ماﯾش
گيەکان لە س ھەمين ھەم
ی ناسينی باببەتە فەرھەنگ
4-رەوشگەلی.1
ی سنە 1377
نااسيدا زانکﯚی
محەمەد ی
5-تەعەھود للە وەرگ اندا ھەماﯾشی مقازی زانکﯚی کورردستان سنە . 1377
شتی خە کدا
ەرھەنگی گش
نەوارەکانی لەسەر فە
ی
شو
ەرھەنگی و ش
6-مراودات فەسنە . 1378
ھەماﯾش ئا وگگﯚڕی فەرھە نگی زانکﯚی کوردستان س
ھ
7-ش عری تەربيەتی سﯚففی ﯾە لە ئەددەبی فارسی دا گوفاری ئئەدەبی.137
)گلچراخ(ژمارەە  21تاران 78
مانی فارسی دا
کﯚ ينەوەﯾی زم
ە ﯾەکەمين کﯚﯚبوونەوە ل ﯚ
8-زمان ناسيننی ئ رانی لەس تاران 1380
ەتی مودەرس
زانکﯚی تەربيە
ی مەولەوی ککونگرەی مەوولەوی ...سل مانی 1380
9-پ گەی ش ععری عيرفانی1238

10سەبک ناسينی ش عری "قانع" ...کونگرەی قانع ناسی مەرﯾوان 138011ل کﯚ ينەوەی زمان ناسی لە تەبينی ھووی ﯾەتی زمانی کوردی ﯾەکەمينکونگرەی ن ونەتەوەﯾی بونيادی ئ ران ناسی ،تاران .1381
12دەوری ميراسی فەرھەنگی گەالنی ئ ران لە پەرەپ دانی تەمەدون ئ رانی...زانکﯚی رازی کرماشان .1381
13چﯚنيەتی ف رکردن وتەدرﯾسی زمانی کوردی ...ﯾەکەمين کونگرەی ئەنسيتﯚیکورد ،تاران . 1381
14زەماﯾروپ گەی ش وەی زەميرەکانی پ وەندو زاسينەکان لە زمانی کوردی دا تاران. 1382
15پ گەی زمانی کوردی لە زنجيرە زمانەکانی ئ رانی دا ...کونگرەی ن ونەتەوەﯾیزمان وئەدەبياتی کوردی دﯾاربەکر ،تورکيە. 1383 ،
16نالی و ش وازی ھونەری لە ش عری خﯚﯾدا ...کونگرەی نالی سل مانی . 1385ب جگە لە مانە دەﯾان وتارو نووسراوەی دﯾکەی نووسيوەو لەکﯚڕوکﯚبوونەوەکاندا
وتەب ژی کردوە کە ھەر ھەمووﯾان بە گەی ئەوەن کە دوکتور روخزادی ئەوﯾندار کی
راستەقينەی فەرھەنگ وھونەرو ئەدەبياتی گەلەکەی بوو ھەربﯚﯾە بەردەوام ھەو ی
ئەوەی بوو ل کﯚ ينەوەو تو ژﯾنەوەی زانستيانەی بب ت لەسەر ھەموو ئەوبابەتانەی
رەسەناﯾەوتی گەلەکەمان ئەسەلم نن و ھەروەھا زانست وزانياری پ گەشاوەتر
دەب ت .
بەداخەوە ئەم د ە خەمخﯚرەی سەقزوکوردستان لە ر کەوتی  86/2/27ھەتاوی
بەتەمەن کی پ خ روبەرەکەتی  62سا ەﯾيەوە کﯚچی دواﯾی کرد.
سەرچاوە :ما پەڕی چەمەڕا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

زمانەوان

جﯚری کەس:

ئەدﯾب

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1799 :

عەلی رەزاڕۆشن
1239

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3271144518
80047
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە1800 :

ی زﯾرەک
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8241541365
59071
سەلمای ھەررم دۆڵ
ککوڕی :حەمەس
نااوی داﯾک :ر حان خودامرا دی
نااوچەی :سەررشيو
شار :سەقز
ش
ەداﯾکبووی5 :
لە
1975
کبوون :سەقزز
شو نی لەداﯾک
ش
سييەوە
ستاﯾانم ب ﯾوە و دواتر بە ھﯚﯚکاری سياس
مانگای مامﯚس
خو ندەواری :ققﯚناغی پەﯾم
خ
ئ رانم بە ج ھ شتووە.
چاخ بووم و دوواتر ھاتوومەتتە رﯾزەکانی
 – 199ەوە قاچ
ی سا ی 97
ە سەرەتاکانی
لە
ژەدەری ر بازی کوررداﯾەتيم.
ی
ھەر در
شﯚڕشەوە و تتا ئ ستاش ھ
ش
ڵ دﯾمﯚکراتی کوردستان" و نووسەری ﯾﯾەکەم "مانيف ستی
دامەزر نەری ""پارتی ليبراڵ
لييبرا ی کورد"م.
سياسی و
ی
ھزری
دﯾار خستووە :ھ
خو ندنەوە و نوووسينەکانم لە چەند بوارردا خﯚﯾان ر
خ
فەلسەفە ،ئەدەبيات :ش ععر و چيرۆک و رۆمان
فە
م برﯾتين لە:
نوووسراوەکانم
ەوە
 2004ب وکردوەتە
2
1-من و ميتاففﯚرەکانی نامﯚﯚﯾی – سەۆەەتاکانیﯾەکەم ئامادەﯾی چااپە:
م
ەرگی
ﯾن)4بەرگ( بە
2-کﯚمە ە رۆممانی "شت ک ھەﯾە ئ مەﯾنخواوەند))1
چيرۆکەکانی ژ ر باخە ی خ
چ
ی :خو ندنەوەﯾﯾەکی
لەژ ر ناوی" :ننەوەی سپی
3-ل کﯚ ينەوەﯾﯾەکی بەرفراووانی ھزری لەەتە جياوازەکاننی سەردەم"
کورد و حيکاﯾە
ئ ستاﯾی بﯚ کو

1240

خەرﯾکە ئامادە دەب ت.
ە
سانی:
ی شين :ليبراليزمی ئينس
4-مانيف ستیی( ئامادەﯾە و چەند
ن ئيرانيزم )دووو زمانە :کورددی و فارسی
م لە دژی پان
5-ناسيﯚناليزمەش کم دابەززاندووە
بە
ت
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )عەلی زﯾرەەک(
س
سەبارەت بە )ژﯾان و کارنامەی خﯚﯚی( بﯚ
2012-01-31
ککوردﯾپ دﯾا لە 1
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

سەقز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1801 :

ی سدﯾق رەحمان
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0722163709
94543
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1802 :

1241

گﯚرانی
ی سيدۆ گ
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
10301314312156
ی(ﯾە .لە
عمادﯾة  -لە عەماننەوە بﯚ ئام دی
ﯾة
عمان الی
ن
نوووسەرە ،خاووەنی پەڕتووککی )من
دواﯾی کردووە.
ی
ئووردون ژﯾاوە و ھەرلەو ش کﯚچی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1803 :

می باباميرری )پەش و)
ی سەليم
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6040959466
60192
ەکانی کو ستانی کوردستان پ شکەش بە ئ وە
ی
ن و بەرامەی خﯚش و رەنگگی گو
س و ک وەکوو بﯚن
دۆستان و الﯾﯾەنگرانی ئەددەبی کوردی .
ئەدەبد
سراوەکەمی
ەستە ،تا نووس
شەدا نەگەڕ م بﯚ ئەم مەبە
ەر ئيزنی ئ وەە وام پ باشە بە دوای وش
لە سە
ﯚزﯾەکانی خﯚی
ی
ی ،ئا
سم جگە لە ب ک خﯚشی
ی ژﯾانم بنووس
پ ب از ننمەوه .ئەگەرر بمھەوێ روووداوی گرﯾنگی
کورت و کرمانجی خﯚکتان پ دەنناس نم:
ت
دەقووچ نم و
چ
چاوی ل
بە تەننيا کت ب کی گگەورەﯾه .جا لە بەر ئەوە چ
سوومە خانم( بووە و لە
يشم )مەعس
ەمەد حوس ننخان( و داﯾکيش
ی کوڕی )محە
ئەمن عەلی سەلييمی باباميری
بەشی سەقز لە ن وان
ی
کﯚلەی
سا ی 1316ی ھەتاوی لە گوند کی چک
ی )فەﯾزو بەگگی(م .لە س
ھﯚزی
مەتە دنياوه .للە تەمەنی  9سا يدا بابم بە
شوخ( ھاتووم
ی )ساروخ( و )جەخەتوو( بە ناوی )قاش
رووباری
ميرزای ئەو سەردەمە کەم کم ددەرس
ی
مەال و
ەتی خودا چوووە و بە ھەتييوی گەورە بوووم .لە کن م
رەحمە
بەست کرد و
ت
دووه .جا بﯚﯾە کەميش دەززانم .لە سا ی 44ی ھەتاوﯾيەوە دەستتم بە نووسيننی ھە
خو ند
ی )پەش و(م بﯚ خﯚم ھە ببژارد.
نازناوی
شەوﯾستمان کە لە
مامﯚستای بەڕ ز و خﯚش
ی
ی(
سی حەقيقی
مﯚستا عەبباس
ی دەزانم )مامﯚ
ل رەدا بە پ وﯾستی
ەم ھە بەٍستتانە،
سەنگاندنی ئە
سەرددەمی پيری و ب تاقەتيدا کااتی خﯚی داووە بە گوێ راگگرتن و ھە س
ەم.
سپاس کی زۆر ،داوای ل بووردنيان ل بکە
پاش س
وەرگرتووە و ر نو نی ککردووم و
ە
کم
ی نەجاڕی ،ئااسﯚ( کە لە ززانستی کە ک
برای ببەڕ زﯾشم )ککاک سەعيدی
کەس باشی دەنناسن ،بﯚ
نيە و زۆر س
ساندنی من ني
ستی بە ناس
ەژان( کە پ وﯾس
کاک ))موزەففەری باباميری ،ھە
مير
نووسيينەوەی ھە ببەستەکان ﯾارﯾدەی داوم و ھەروەھا قووتابی بەڕ ز و گەنجی د پااکم کاک )ئەم
خەتەکەﯾشی لە خﯚی جوانترە بەو خەتتە
ی
سک بينە و خ
رەمەززانی( کە ئەوﯾﯾش شاعيرە و زۆرﯾش ناس
1242

سپاس دەکەم
س
کە ناوم بردن زۆرﯾان
ستەکانی بﯚ ننووسيوم .ئەم بەڕ زانە ە
ەی خﯚی زۆرربەی ھە بەس
خﯚشە
شەر
ھەر وا ت کﯚش
دا سەرکەوتووو بن و بﯚ ﯾارممەتی بە ئەدەەبدۆستانی گگەلەکەمان ھ
و ھيوادارم لە ژﯾاند
ەوه.
بم ننە
تەوە.
شاعيرە بە ناووی )داوەتی گوڵ( ب و بﯚتە
ش عرەەکانی ئەم ش
عەلی
سەبارەت بە )ع
شاسەنەم( س
مەدئەمين ش
ەالﯾەن )محەم
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
ە4:36:21 2011-6-4 :
ی )پەش و( لە
می باباميری
سەليم
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

شارەەکان:

سەقز
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1804 :

می
ی سەھام
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2092119366
64215
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

م
ئيالم

1243

زمان  -ش وەزار :ک .للوڕی

ژمارە1805 :

مەجيد
ی فەتاح م
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2032256338
87449
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1806 :

ی
ی فەتحی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3021448513
33570
...
ندﯾيەکانی باببەت
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

رﯾن
مەرگەی د ﯾن
پ شم

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس
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زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور
شارەکان:

شنﯚ

ژمارە1807 :

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
دن
ن دەن رێ بﯚ شاری باکﯚ للەکﯚماری ئازەەرباﯾجان بﯚ ددەرس خو ن ن
ەالوەکوردەکان
لە
عەلی گەالو ژ بووە.
ککەﯾەک ک لەو خو ندکارانەع
دەرس خو ندن لە
س
شتنی بﯚ
عەلی گەالو ژ بەر لەرۆﯾشت
ع
ەدەرەوەی و ت رۆمان کی
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
ناونووسی دەکا تا ش
ی
ی
کﯚی ئەفسەری
گگەالو ژ لەزانکﯚ
ەت بکا .بە م کات کەزل ھ زەکان
ستان دا خزمە
سوپای کوردس
ەفسەر کی پسپﯚڕ و لەس
ئە
ەﭬا نی
محەمەد و ھە
ی کﯚماری کووردستان دەددەن و قازی م
ەتاران فەرماننی رووخاندنی
لە
ەفسەری د تتەدەرەوەو لەززانکﯚی ئابووررﯾی
عەلی گەالو ژ لەزانکﯚی ئە
ەدار دەدەن ع
لە
ەی دۆکتﯚرای ئابوورﯾی سيياسی
ساڵ دەرەجە
رامياری ناونوووسی دەکا و دوای چەند س
چاپ کرا ئەوەبوو:
رووسی و تورکی چ
ی
ەکانی
وەرگرت .ناو دۆۆکتﯚرانامەکە ی کەبەزمانە
ۆی ئ ران.
ستانی ئەم ی
ەﯾوەندی ئابوووری کشتوکاا ی لەکوردس
پە
ھور لەبواری پس
زانکﯚی باکﯚ .و ر
ی
ستای
عەلی گەالو ژ پاش بەﯾن ک دەب تەمامﯚس
ع
سپﯚری
ئازەرباﯾجان.
ن
زانستەکانی
ی
ئاکادﯾمی
ی
می
ی دەب تەئەندام
خﯚﯾدا وانەدە تەوەو دواﯾی
خ
کوردستان
ن
ەسا ی  1946کەدەگاتەبااکﯚ و دوای مااوەﯾەک گەوررەھ زان کﯚمارری
لە
سەﯾفی
ەد حوس ن س
ەگەڵ دکتﯚر ررەحيم قازی )برای محەمە
دەڕوخ نن عەللی گەالو ژ لە
قازی( رۆژنامە
حيزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران
ی
ن ئﯚرگانی ناووەندی
ەی کوردستان
قا
حيزبيش دەب ت .دوواتر دەچ تەن و حيزبی تووددەی
ش
کەن و ب ژەری رادﯾﯚ
ەباکﯚ دەردەکە
لە
ئ رانەوەو دەﯾن رن بﯚ و تی بولغارستان و لەوێ دەب تتەب ژەری رادﯾﯾﯚ پەﯾکی ئ ران
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ی و تورکی.
ەزمانەکانی ککوردی فارسی
بە
يانی
ی گەالنی ئ رران لەسا ی  1978د تەوەەبﯚ تاران و لەگگەڵ ھاوڕ ی
پااش شﯚڕشی
ەلی
ی .دکتﯚر عە
شانی سياسی
ەنەوەبەت کﯚش
ەحيزبی تووددەی ئ ران دا دەست دەکە
لە
بەرپرسی ھەر کی ککوردستان
ی
ناوەندی و
ی
ئەندامی کزمييتەی
گگەالو ژ لەحيزبی توودەدا ئە
ەباتی
 1988بەتاوانی خە
1
سراو بە
شەپﯚلی ئيعدامی ناس
ی
ەبەر
بوووە .عەلی گگەالو ژ کەوتە
عدام کرا.
ن لەتاران ئ عد
ەزﯾندانی ئ وﯾن
سياسی و لە
س
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

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

بﯚکان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1808 :

ەد ئەرسەالنی
ی محەمە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1072109496
63696
خە کی پار زگاای ئيالمی رۆژھە تی کووردستانە.
ھونەرمەندی گﯚرانيب ژە ،خ
ھ
ەش ک لە چااالکييەکانی:
بە
ەداو سيما)
ناوەندی ئيالم )سە
ی
ی دەنگ و رەەنگی
1-ئامادەکردنیئاواز و گﯚرانی فﯚﯚلکﯚر
ز
2-دەسپ کردننی کاری ھوننەری بە3-بينينی کﯚررس کی ف ربووونی گﯚرانی لە ژ ر چاود رری شەجەرﯾﯾانی گەورەھونەرمەندی ئ رانی.
ھ
ئيالم
م
ی چەندﯾن کﯚﯚنس رت لە پاار زگای
4-ئەنجامدانیبﯚ چاپ
ی ئامادەن ﯚ
شيعری کوردی
5--کﯚمە ک ش
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

ئيالم

ژمارە1809 :

عەلی محەمەد سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020721165275647
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1810 :

عەلی محەمەد مستەفا بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171197
رۆژنامەنووس
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1811 :

عەلی مستەفا کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022292832901
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1812 :

عەلی مورادی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271436391453
سا ی  1977لە شاری ئيالم لە داﯾک بووە .دەرچووی لقی شانﯚﯾە لە بەشی دەرھ نەری و ئەکتەرﯾدا
و تاکوو ئ ستا چەندﯾن شانﯚنامەی نووسيوە ،لەوانە" :از سنم تا سمد" واتە "لە سەنەم تاکوو
سەمەد"" ،مزرعە اھنين" واتە "مەزرای ئاسنی"" ،سوتەدالن" واتە "د سووتاوەکان" و چەندﯾن
شانﯚنامەی دﯾکە.
مورادی ھەروەھا چەندﯾن شانﯚگەرﯾشی دەرھ نەری کردووە ،لەوانە" :شوق وسال" واتە "خﯚشی
پ گەﯾشتن بە د دار"" ،از شھر تا مرز شور" واتە "لە شار تاکوو سنووری شادی"" ،خال" واتە
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واو".
سرگشتە" واتە "بولبولی سەرل ش و
"بﯚشااﯾی"" ،بلبل س
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

شانﯚکار
ش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1813 :

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 1963ئەوەی باوکی پ شم
ی
ەھﯚی
ککەرکووک لە دداﯾک بووە ،بە
مەرگە بووە ،لەو کاتە لەو گوندە
بز نی کەرکووککەوە بﯚی ھاتوون.
بووونە ،کە لە گگوندی شەوگگ ی ش خ ز
مەتی سەرەتتاﯾی کوڕان ە
خو ندنی قﯚﯚناغی سەرەتتاﯾی لە قوتاببخانەی ھە ملە شاری
ککەرکووک 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
،
 198ەوە بووەە بە پ شمەرگگە لە رۆژھە تی کوردستتان و
لە سا ی 85باشوور ،لە
ەوە.
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 851249

ل کﯚ ينەوەو ر پﯚرتاجی رۆژنامەنووسی ب و کردۆتەوە.
لە دوای راپەڕﯾن بەشداری چاالکانەی دامەزراندنی کﯚمە ەی ئاوارەکانیکوردستانی کردووە ،لە ليژنەی با ی ئەو ر کخراوە بووە ،نو نەری ئاوارەکان بووە لە
زۆر خﯚپيشاندان و ناڕەزاﯾەتييەکان لە شاری ھەول ر و دەوروبەری.
لە دوای راپەڕﯾن بﯚ بژ وی ژﯾان بەردەوام کاری کردووە ،ھيچ کات لەسەر سياسەتو نووسين نەژﯾاوە ،بە ناوی " مام رەنجەڕۆ "ئامادەکاری بەرنامەی بەناوبانگی ھەﯾاسە
لە کوردستان چ باسە بوو لە شاری ھەول ر.
لە سەپتەمبەری  1994لە گەڵ کﯚمە ک ھاوڕ يدا ر کخراوی ئاوارە و ئەنفالەکانياندامەزراند ،گرنگترﯾن کاری ئەم ر ِ کخراوە  4-14ی کردە رۆژی ئەنفال ،چاالکترﯾن
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

1250

ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

ەنفال
چاالکی ئە

جﯚری کەس:
ج

ەی د رﯾن
پ شمەرگە

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

پپارت:

ستان
حزبی شييوعی کوردس

ژمارە1814 :

د
ی مەولود
عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0914224336
69498
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1815 :

ی نانەوازادە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1201649487
75021
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1816 :

عەلی کاکە حەمە ئەمين عەتار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030323012082436
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1817 :

عەلی کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102419340410219
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کەکوکی کوردان لە داﯾک
ی
شاری
سەر لە سا ی  1962لە ش
ەمەند و نووس
شاعير و ھونە
ش
بوووە ،ھەر لەووێ خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەندی و ددواناوەندی و ئينيستيتﯚی ھونەری
لە نووسينەکانييدا
ەربەخﯚﯾە ،ە
يشتمانی سە
ەتەوەﯾی و نيش
ەواو کردووە ،کەس کی نە
تە
ئەو و تەﯾە
مانيا دەژی و ھاو تی و
ھەست بەو ررەوتە فيکرﯾە دەکر ت ،سا آن کە لە ئە م
ھ
مە
نەداوە .خاوەنی کﯚم
.
شە لە دونيای کوردەواری و کورداﯾەتی ککﯚ ی
ە م ھەميش
بە
دووتﯚی کت ب کدا کﯚﯚﯾان
ی
کدا لە
ەستيەوەﯾەتی لە فرسەت ک
ی
نوووسين و ھﯚنراوەﯾە بە دە
سروود و شيعری بﯚ کەرکوک ئامادە کردووە ،ککەس کی
ە
کاتەوە ،کﯚمە
بک
شرح
کوردﯾەکانی نااوچەی گەرمييان و کەرکوووک .إضافة ش
سەردەرچووە لە مەقامە کو
س
ی کەرکوکی شاعير و ھوونەمەند و نوووسەر لە سا ی  1962لە شاری
مامﯚستا عەلی
م
ندنی سەرەتاﯾی و ناوەندی و
ککەکوکی کورددان لە داﯾک ببووە ،ھەر لەووێ خو ی
ەوەﯾی و نيش
ەس کی نەتە
دواناوەندی و ئئينيستيتﯚی ھونەری تەوااو کردووە ،کە
شتمانی
ھەست بەو رەوتە ففيکرﯾە دەکر ت ،سا آن کە لە
ت
سەربەخﯚﯾە ،لە نووسينەککانيدا
س
ھەميشە لە دونيای کوردەواری و
ە
بە م
ئەو و تەﯾە ە
ی و ھاو تی ئە
ە مانيا دەژی
ئە
نووسين و ھﯚنراوەﯾە بە دەستيەوەﯾەتی
کﯚمە
ە
خاوەنی
ککورداﯾەتی کﯚ ی نەداوە .خ
سرووود و شيعری بﯚ
کﯚﯾان بکاتەوە ،کﯚﯚمە
ن
ە فرسەت کدا لە دووتﯚی ککت ب کدا
لە
ەی
ەس کی سەرردەرچووە لە مەقامە کورددﯾەکانی ناوچە
ککەرکوک ئامادە کردووە ،کە
گگەرميان و کەررکووک.
عەلی
ی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز قەﯾس قەرەەداخی بﯚ کوردﯾپ دﯾا سەببارەت بە
س
2
2010-10-24
ککەرکوکی لە 4
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

د
ھونەرمەند

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1818 :

ی
ی کەرﯾمی
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1161058393
32787
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نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1819 :

عەلی کەمال باپير ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030215162682418
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1820 :

عەليی حەسەنيانی  -ھاوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110715015610597

1254

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

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە1821 :

واس
مار نەجمەددﯾن ھەو
عەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22312404219710
رۆژنامەنوووس و تو ژەرری کﯚمە ﯾەتتی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1822 :

ی
عەونی داودی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1003121304
49753

1255

نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1823 :

ی
عەو بەھرامی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1291557107
75418
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1824 :

ﭬدا ی زەﯾننەکی
عەﭬد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10821381610636
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ی کەس:
جﯚری

گﯚﯚرانيب ژ

ژمارە1825 :

ن
ی حەسەن
غازی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1204161157
72802
ی رۆژنامەی بارزان.
سەرنووسەری
نووسەر و س
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ەت
ەس :پياوان
رەگەزی کە
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستان

س:
جﯚری کەس

ەنووس
رۆژنامە

شارەکان:

ھەول ر

شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

ژمارە1826 :

خورشيد
ی عەلی خ
غازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1211926197
75121
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1827 :

ی فاتح وەﯾس
غازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5081722067
76188
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ژمارە1828 :

ی
ی کەرکوکی
غازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5281548355
59512
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1829 :

غانم ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=200903151413091660
لەداﯾکبووی سا ی 1946ە و لەھەشتاکانی سەدەی رابردووەوە لەبواری رۆژنامەوانی کاری کردووە و
لەسا ی 2003وە پﯚستی سکرت ری لقی نەﯾنەوای سەندﯾکای رۆژنامەنوسانی ئ اقی وەرگرتووە و
پاشان بووە بە سکرت ری لقی موس ی سەندﯾکای رۆژنامەنووسانی کوردستان لە  2009/1/4بەھﯚی
جە تەی د ەوە کﯚچی دواﯾی کرد.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

موس

ژمارە1830 :

غەرﯾب پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122822433974510
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1831 :

غەرﯾﯾب سەعييد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2062249377
75634
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1832 :

غەزاال عەليا ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8181637446
60734
سەر
نووس
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :خانمان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد
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ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە1833 :

ەد
فور ئەحمە
غەفو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9202105486
62028
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1834 :

عەبدو
فور سا ح ع
غەفو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2190959578
82325
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە1835 :

فور عەبدو
غەفو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1003120844
49752
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1836 :

ووری
فور مەخمو
غەفو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121717160
02821
مەخمووری
ی
سراو بە غەفوور
ير سەعيد ناس
غەفوور تاھيرخموور لە
ب( ی سەر ببە قەزای مەخ
قەالن )وادی الغراب
ن
 1لە گوندی ککەندی
سا ی 1970داﯾک بووە.
ميجانی سەررەتاﯾی لە گونندی )مشار( تەواو
سەرەتاﯾی لە ققوتابخانەی م
خو ندنی سککردووە.
خموور تەواو ککردووە.
خو ندنی ناووەندی و ئاماددەﯾی لە مەخەول رە.
دەرچووی کﯚﯚل ژی ئادابی -زانکﯚی سە حەددﯾن-ھەساندﯾکای رۆژناامەنووسانی کوردستانە.
ئەندامی ساۆژنامەنووسانی جيھانە.
ی
دراسيﯚنی رۆ
ئەندامی فيدەرانی کوردە.
ئەندامی ﯾەکک تی نووسەﯾەک تی
کەساﯾەتی نەتەوەﯾی و و تپار ز ک
ی
 199بە ھاوکااری کﯚمە ک
لە سا ی 95دووە.
موکراتی کورددستان YNDKی دامەزراند
ەتەوەﯾی دﯾم
نە
ی نەتەوەﯾی دﯾموکراتی ککوردستان YNDKە.
شتی ﯾەک تی
سکرت ری گشئەندامی پەڕڕ ەمانی کورددستانە.ماﯾسی  1998لە
عەرەبی بوو کە لە م
ی
ی دﯾالﯚگی کورردی-
ەڕی ﯾەکەمی
ئەندامی گەڕەختی ميسر بەسترا.
قاھيرەی پاﯾتە
قا
مييەکان ە
سی و ئەکادﯾم
فرانسە سياس
ئەندامی زۆرربەی زۆری ککﯚنگرە و کﯚنفبووە کە لە
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کوردستان بەستراون.
کاڕگ ی ليژنەی با ی بەرەنگاربوونەوەی بە عەرەبکردنی کوردستانە.وتار و ل کﯚ ينەوەی ھزری و رۆشنبيری و ئەدەبی لە گﯚﭬار و رۆژنامەکاندا
کﯚمەب و کردۆتەوە.
تا ئ ستا چەند کت ب کی بە چاپ گەﯾاندووە کە ئەمانەن:
1سەرەتاﯾەک بﯚ حەﯾران و کورتەﯾەک لە ژﯾانی حەمەد بەگی .1989 -2باری قەرەچووغ .1990 -3س تيشک لە پەنجەرەی شيعرەوە .1991-4حوارات حول القضية الکوردﯾة .2000 -5حەﯾران )چەمک – ناوەڕۆک  -سەرھە دان( .2001 -6بەعەرەبکردنی کوردستان-چاپی ﯾەکەم .2002 -تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پەڕ ەمانتار

جﯚری کەس:

سياسەتمەدار

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1837 :

غەمگين بﯚ ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040712362622442
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1838 :

ھی
س ن پەناھ
مە حس ن پەناھی  -ھيوا حس
فاتمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0101163424
43052
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ستان لەداﯾکبوووم.
ەالتی کوردس
سنەی رۆژھە
سا ی 1980ی لەشاری س
س
مەوە ئەو
ھەر لە سەرددەمی مندا يم
يمەوە خولياو ھﯚگری ئەدەەبيات بووم .ھ
ھەر لە مندا يم
ھ
چەندﯾن جار ھانيان دەدام و
ن
خﯚشەوﯾستيييەم بﯚ ئەدەبييات بەرچاو بوووە ،مامﯚستااکانم
خ
بە
لە پﯚلی  5ی سەرەتاﯾی ە
شتيوانم بوون .ﯾەکەمجار ە
ەو بوارەشدا بەردەوام پش
لە
م کە ئەوﯾش دﯾوانی مامﯚﯚستا قانع بووو .دﯾوانەکەی ناوبراو
ی ئاشنا بووم
ککت ب کی کوردی
کەی کوردی .پاشان
خولياﯾی پەﯾداکردنی پەرتووکەکانی دﯾک
زﯾﯾاتر ھانيدام ککە بکەومە خ
بووم ،ئيتر
،
وە ئاشنا
دو پەش ە
مامﯚستا عەبد
ی نەتەوەﯾی م
ە بەرھەمەکاانی شاعيری
بە
زۆر سەرەوەترەوە.
ستی نەتەوا ﯾەتيی وکورداﯾەتيم چووە ئاست کی ر
ەڕاستی ھەس
بە
شيعری کوردﯾم لە
ی ،ﯾەکەمين ش
سينی ھە بەستی کوردی
مکرد بە نووس
ەوجار دەستم
ئە
شە بەرھەمەککانم لە
سا ی  1373ئ رانی لە گﯚﭬﭬاری سروە ب وکردەوە ،ئييدی ھەميش
س
ھەر ھاوکاری
ی سروە ب و دەکردەوە تا کاتی ھاتنە ددەرەوەشم ھ
ر گەی گﯚﭬاری
بەچاالکی
ی
دان
ستی در ژەپ د
ھا بە مەبەس
ەردەوامی گﯚﯚﭬاری سروە بووم .ھەروەھ
بە
ەو
ەی چاالکيم لە
ی ئەنجومەنی مەولەوی کوورد .لە ر گ ی
م بە ئەندامی
ەدەبی ،بووم
ئە
کوردستانی وەک
ی
ونووسەری
ی
ئەدەبی
ی
ەڵ زۆر کەساﯾەتی
ەنجومەنەدا تتوانيومە لەگە
ئە
جەعفەری قازی ،سەررتيپ
ی
ھا
غاﯾی .ھەروەھ
ی و مارف ئاغ
جوانمەرگان ژﯾﯾال حوسەﯾنی
ج
شنا بووم .
ەری دﯾکە ئاش
مەنسووری و دەﯾان نووسە
م
چاری
ی فشاری دەەزگاکانی داپ ﯚس نەری ر ژژﯾم لە سا ی  1378بە ناچ
دواجار بە ھﯚی
لە باشوری کووردستان گيرسامەوه.
ج ھ شت و ە
رۆۆژھە تی کووردستانم بەج
ک بە  10سا ە لە و تی ﯾﯚﯚنان دەژﯾم و لەم و تەدا ززانکﯚی با ی زانستە
ئ ستاش نزﯾک
لەم تازەﯾەشدا ددوکتﯚرام
م خﯚ ندووەو ماستەرم وەرگرتووە ،م
سياسی وکﯚممە ﯾەتيەکانم
س
سی
سەر کﯚمە ناس
وەک بەراورد لەس
ی وکﯚمە ﯾەتتييەکان( ک
ستە سياسيی
ە بواری)زانس
لە
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نەتەوەکان لە ئەفسانەکاندا وەرگرتووە ،ھەنوکە وەک مامﯚستای زانکﯚ لە زانکﯚی
پانتﯚﯾن کار دەکەم و ھەفتەی  2رۆژﯾش لە رادۆ ی ﯾونان بەشی ن ﯚدەو ەتی بە زمانی
ﯾونانی بەرنامە پ شکەش دەکەم.
بە زمانەکانی کوردی ،ﯾونانی ،ئينگليزی لە گﯚﭬار و رۆژنامەکانی کوردستان و ﯾونان
بەرھەمی نووسين و ل کﯚ ينەوەو وەرگ رانم ب وکردوەتەوە.
ئەم بەرھەمانەی خوارەوەﯾشم چاپ کراون:
1.کﯚمە ک لە شيعرەکانم لە ژ ر ناو )ڕازەکانی بەفر( ھەول ر
2.ش وەکانی ھەﭬپەﯾﭭين  :وەرگ ران ھەول ر
3.پرۆميتا)خودای ئاگری( ،دەقی تراژﯾدﯾا لە ﯾﯚنانييەوە بﯚ کوردی 2007 ،سل مانی
4.پﯚليتيکا ئارﯾستوتەليس ،وەرگ ران لە ﯾﯚنانيەوە بﯚ کوردی 2007 ،سل مانی
5.رازەکانی بەفری ،لە کوردی بﯚ ﯾﯚنانی 2008 ،ئاتينا ،کە  2جار چاپکراوە
6.ل کﯚ ينەوەﯾەک لەسەر بنەماکانی دەسە تی دەسپيتيزم لە رۆژھە تدا ،ﯾﯚنان
2008
7.ئامادە بﯚ چاپ .مرۆﭬ کی خﯚ ەم شی شيعری کوردی.
ت بينی:
ئەندامی کﯚميتەی پ وەندﯾەکانی ن ودەو ەتی حيزبی سوسيالدﯾمﯚکراتەکان ،ھەروەھا
ﯾەک کم لە کەی ئی دی ئی .KEDEبەرپرسانی
ناوەندی ل کﯚ ينەوە بﯚ ئاشتی،ژنان ،ئەندامی ر کخراوی نووسەرانی تاراوگەی
)(exiled writersبەرﯾتانيام
سا ی  2009زانکﯚی ئەدەبياتی ئونانی لە شاری ن ﯚﯾورک نامەﯾەکی شيعرەکانميان
وەک بەرھەم کی گرنگی ئەدەبی ھە بژاردوە بﯚ خﯚﯾندنی خﯚ ندکاران ،ب جگە لە
زمانی ﯾﯚنانی بە زمانەکانی ئينگليزی ،فەرانسی و فيليپينی شيعرەکانم
وەرگ ردراونەتەوە.
سەرچاوە :ما پەڕی سەربەخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

(ئەکادﯾمی)

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

وەرگ
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ژمارە1839 :

مە فەرھادی
فاتمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6252306366
66506
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1840 :

ح رەسوڵ
فاتيح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103114938
82252
...
ندﯾيەکانی باببەت
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

شارەکان:

ھەولل ر

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور
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پارت:

ی شيوعی ع اق
حزبی

ژمارە1841 :

ن
ح عيزەدﯾن
فاتيح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316122908
83951
ھﯚزانەوان
ھ
ک گوتار
ھيوانيزم وەک
ھ
عيزەدﯾن
ەزموونی شيععرﯾی فاتيح ع
ڕامان کی توانا ئەمين لە ئە
http://www
h
.dengekan.ccom/doc/20
010/5/twana
aAmin24.pd
df
ەبارەت بە )فااتيح
دﯾا لەالﯾەن ) (hawkarrسە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
عيزەدﯾن( لە13:30:41 2012-6-26 :
ع
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1842 :

ی  -چاوە
ولئيسالمی
حی ش خو
فاتيح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10715070510599
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە1843 :

فاروق رەفيق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815105748
84699
فەلسەفە
ە
نووسەر و تو ژەری بوارری
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

(ئەکاادﯾمی)

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە1844 :

ی
فاروق سەبری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5031542595
57253
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1845 :

فاروق ھﯚمەرر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4221001465
56804
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1846 :

سرەوی
فاروق کەﯾخوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0720120203
31844
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سا ی  1948للە
خوسرەوی س
ە .فاروق کەﯾخ
ی زانستی زممانی کوردﯾيە
ەندامی کﯚڕی
ئە
)پﯚليتەکنيکی تاران(
ی
ئەميرکەبير
ر
زانکﯚی
ی
کی لە
ستەری ئەنداززﯾارﯾی ميکانيک
داﯾکبووە .ماس
ی( وەرگرتووە.
 1355) 19کﯚﯚچيی ھەتاوی
ە سا ی 976
لە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

زمانەوان

ژمارە1847 :

حمەد
م نوری ئەح
ل ئيبراھيم
فازل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71242
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1848 :

ل شەوڕۆ
فازﯾل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3191715482
21805
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1849 :

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
ەتی سياسە
ی :ئ ران غوربە
ی لە فارسيەووە بﯚ عەرەبی
ەرجەمەکانی
تە
ەت و شﯚڕش،
سياسەت و دﯾﯾن ،مەھدی بازرگان.
ەبولحەسەن بەنی سەدرر .سنوری جيياکەرەوەی س
ئە
سەدر.
سەن بەنی س
ەوت و کﯚنت ۆۆڵ ،ئەبولحەس
نە
ژوی کورد
سالم و م ی
شەرﯾعەتی دوا ،بە زمانی عەرەبی .ئيس
نووسينەکانی :ئاوا عەلی ش
ھانی س يەم )کورد و
رزگاری خوازی جيھ
ی
ی دونياو بزوتننەوەی
چاپ نەکراوە(( .زلھ زەکانی
)چ
عەرەبی.
زمانی ئە مانی و ع
ی
جەنگی ع راق و ئ ران ،بە
ی
ە زمانی ئە ماانی.
سﯚﭬيەت( ،بە
س
کوردی و عەرەبی و ئە مانی.
ی
ی ھزری و سيياسيش بە ززمانی
چەندﯾن وتاری
چ
سيکﯚالری
سالمی و س
ھزرﭬانانی ئيس
ەکەم کەسە لە جيھانی ئيسالمی بﯚ ﯾەکەم جار ھ
ﯾە
سا ی .1989
ی گفتووگﯚ ککﯚ کردەوە لە قاھيرە لە س
و ناسيﯚنالی للە سەر خوانی
وابوو کورد
و
شارستانی رۆۆژھە تی ناوەڕاست بوو و باوەڕی
خاوەنی پ ۆژەی ﯾەک تی ش
خ
ميللەتانی رۆژھە ت
ی سەربەخﯚﯚی ھەب و ففرە رەنگی م
پاارچە کراوەو ددەب دەو ەتی
ە ن و ﯾەک يەتييەکی گونجاوودا بپار زرێ.
لە
جيھانی
ی
ەکانی
دە رۆشنبيرﯾە
سرابوو لەن وەند
فازڵ بە ھزرﭬان کی ئيسالممی بەرز ناس
فا
رابردوو قەناعەتەکاننی گﯚڕا لە ماارکسيزم
و
ەدەی
ەفتاکانی سە
ش نيوەی ھە
عەرەب .لە پاش
ع
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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

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1850 :

فازﯾل کەرﯾم ئەحمەد  -مامﯚستا جەعفەر
1272

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

ژمارە1851 :

ی
فانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2112111538
87310
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1852 :

س
فاﯾەق ب کەس
1273

urdipedia.orrg/?q=2008
8111010060
06193
htttp://www.ku
کوڕی "ئەلياسەقﯚﯚجە"ﯾه.
ی
ەمە"ی
کوڕی "کاکەحە
نااوی "فاﯾق" ککوڕی "عەبدوو بەگ"ی کو
سيتەک
لە1905دا لەس
بننچينەی بنەمما ەﯾان لەقە چواالنەوەھاتووەتەسل مانی و خﯚی ە
ش بيست کييلﯚمەترەﯾەک لەباکووری رۆۆژە تی
ھاتووەتەژﯾانەووه ،ئەو د يەش
ھ
ەری "شارباژﯾﯾر" بووه .عبدو
سيتەک سەنتە
سل مانييەوەدوورەو ئەو ئەووساتەش س
س
ئاغەلەرەکانی
ر
شيەوەلەبنەما ەی
ا
ەگی باوکی لەوێ "تابوورر ئاغاسی" بوووه .لەداﯾکيش
بە
سل مانييه.
س
سەربردووەو ،پپاشان ما يان
سيتەک بەس
ی تەمەنی لەس
م و دووھەمی
سا ی ﯾەکەم
س
ئاوە ەی دەرداوهه .ھەر بەمنا ی
ەمەنی س سا ﯾدا ە
ھاتووەتەوەسلل مانی و لەتە
ھ
خستووﯾەتيەببەر خو ندن .
جرەی فەق خ
بااوکی لەحوج
ی ميری ن رراوەەبﯚ خانەقی و لەو وەبﯚ بەغدا.
ە1911دا باوککی بەئيشی
لە
خﯚی
پاش سا ک ی
ەﯾدا و ئەﯾانباتتەئەوێ .ش
ەبەغداوەئەن ررێ بەدوای مماڵ و منا ەکە
لە
چووەبﯚ تورکيا و ئەوانی لەببەغدا بەج ھ شتووه .ئيتر فائق باوکی نەدﯾوەتەوه .ھەر لەو
چ
ەدا ئەخنک و دوابەدوای ئئەو
ەئاوی دەجلە
ەسەعيدی ببرا گەورەی لە
ماوەﯾەدا حەمە
م
تەالی خا ی .ئەوﯾﯾش پاش چەند
ی
چی دواﯾی د ەکات و فاﯾق ئەکەو
داﯾکيشی کﯚچ
کەسی ئەم نننەوه.
ێ و فاﯾق و تا ھيری برای ببچووکی بەب ک
مانگ ک ئەمرێ
م
ت ،ر ی ھاتوچ
ھە دەگيرس ت
شەڕی ﯾەکەممی جيھان ە
ەو ساتەی ش
ئە
چﯚی ن وان بەغدا و
لەسل مانييەوەئەن ر تەالی
ل
ی ئەمينی ککاکەحەمە"ی مامی
سل مانی دەگگير ت" .حاجی
س
ی ئاغا" ،ئەوە ی لەبەغدا بوووه ،کەچاود ری فاﯾق و برراکەی بکات و ھەر
"حاجی عەلی
ستی
ئەوﯾش ئەﯾانداتەدەس
ش
خەرج بکا.
ج
باوک و داﯾکياننەوەبﯚ ماب تەوەبﯚﯾان
ميرات کيان لەبا
م
ەغدا
خە کی سل ماننی بووەو لەبە
سەر کی ە
"حەبەخان" ناو ک ،ئەوەی خ زانی ئەفس
دانيشتووه.
شيان ئەخو ن  .دوو
ژننەکەش مەرددانەئەﯾانخاتەژ ر با ی بەزەەﯾيی خﯚی و وردەوردەپ يش
ەکی زۆرﯾان تتووش
ەن .لە1917ددا کەساسييە
ن بەسەردەبە
س سا ک بەم جﯚرەژﯾان
"حاجی ئەمين"ی ماميان.
ی
ئەﯾانباتەوەبﯚ سل مانی ببﯚ الی
بﯚ
ن
1دا حەبەخان
دەب  .لە1918
وەرئەگيرێ و تا سا ی 1923
ێ
مدا
ەپﯚلی س ھەم
فاﯾق لەسل ماانی ئەخر تەققوتابخانەو لە
فا
ەدا
دەرئەچ  .لەو سا ە
چ
ەکەم
بەﯾە
ەسەر خو ندن بەردەوام ددەب ت .ھەموو سا
لە
ەی "علميە"
لەکەرکووک .بە م بﯚی ر ناکەوێ
.
ەسەر ئارەزوووی مامی ئە چ تەقوتابخانە
لە
م" بەسەرئەببا.
 1925 - 1924لە"دار العلوم
غدا و سا ی 4
ەوێ بخو ن  ،ئەچ تەبەغد
لە
ەو ش لەبەرددەم بژ وی بژژی و لەسا ی 1927 - 1926دا ئەگەڕ تتەوەبﯚ سل مانی.
لە
ﯾەکەمی ناوەندﯾی تيا بووه ،ناچار ت ی ئەچ .
ی
ەوکاتەدا سل مانی تەنھا پﯚلی
لە
ەی ژﯾان ناچارری ئەکا دوکاان کی جگەرەەچ تی بکاتەووه ،بە م
ەو سا نەدا تەنگوچە ەمە
لە
جگەرەو شقارتەفرۆشتنی دەستگ ی و پاشان
ستدەکات بەج
ەمەش سەرناگرێ و دەس
ئە
عەربەت ئيش ئەکاو چەند مانگ ک لەسەر
ت
گای
ەنا ئەباتەبەر "ئەشغاڵ" و بەڕۆژانەلەڕ گ
پە
ەم ئيشەدەب ت .
ئە
شبوو
ەو سەردەمەدا خوال خﯚش
ەول ر ژﯾاوه .لە
ە1928دا بﯚ مماوەی چەند مانگ ک لەھە
لە
گای ھەول ر
ئەشغاڵ بووەو سەرپپەرشتی کرددنەوەی ر ی
ڵ
ەخان" ئەندازﯾﯾاری
"قالەی ئاﯾشە
ستی لەئەشغغاڵ دامەزراندوووە .ھەر لەو سا ەدا
 رەواندز  -راﯾااتی کردووه .ب کەس دۆسەش
ی "زانستی" و لە1929دا ئەبيست باووکی لەمەرعە
ب کەس ئەب بەمامﯚستای
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لەتورکيا مردووه .لەسا ی 1930دا بەھەر دەردی سەرﯾەک بووەبەدوای ميراتی باوکيا
ئەچ بﯚ تورکيا ،ھەر لەو سا ەدا بەنائوم دی ئەگەڕ تەوه.
ھەر لەو سا ەدا بوو راپەڕﯾنەکەی شەشی ئەﯾلوول لەدژی ھە برژادنەساختەکەی
دەزگای پادشاﯾەتی رووﯾدا .ب کەس ﯾەک ک بوو لەو نيشتمان پەروەرانەی سەرکردەی
ئەو راپەڕﯾنەﯾان کرد و ت يدا برﯾندارﯾش بوو .
لەئەنجامی ئەو رۆ ەدا ئەﯾگرن و ئەﯾخەنەبەندﯾخانەوه .ھەر لەسەر ئەم بەشداربوون و
سەرکردەﯾييەی لەسەر کارﯾش الﯾئەبەن .ھﯚنراوەبەناوبانگەکەی "ئەی وەتەن
مەفتوونی تﯚم"...ی لەناو بەندﯾنخانەدا نووسيوەتەوه.
ئەو ساتەی لەبەندﯾنخانەد تەدەرەوه ،قوتابخانەﯾەک ئەکاتەوەبﯚ ئەوەی وانەی ت دا
ب تەوەو پ ی بژی .لە1933دا ميری وەرئەگرێ بەمامﯚستا و ئەﯾن ر تەمﯚرتکەی بازﯾان و
پاشان ئەﯾن ر تەتەو ە .لەھاوﯾنی 1935دا لەگەڵ کﯚمە ەمامﯚستاﯾەک ،لەوانەش
ﯾەک کيان مامﯚستا گﯚرانی شاعيری بەناوبانگ بووه ،بەشداری لەکﯚرس کدا
کردووەلەبەغدا بﯚ مامﯚستاﯾان ئامادەکراوه .ب کەس لەو سەردەمەدا مامﯚستای
قوتابخانەی سەرەتاﯾی بازﯾان بووه.
لەسا ی 1937دا لەوزەی ميرﯾدا نام ن ت .مامﯚستاﯾەکی نەترسی وەھا لەسل مانيدا
ھەب گيانی خەبات و کورداﯾەتی ب وبکاتەوه ،دووری ئەخاتەوەبﯚ حيللەو پاش
سا ک ئەﯾن رێ بﯚ عەماره .بە م ب کەس رازی ناب ت بچ و دەست لەئيشەکەی
ھە ئەگرێ و د تەوەسل مانی .لەو ش قوتابخانەﯾەک ئەکاتەوەتا  1941وانەی ت دا
ئە تەوه .ئەنجا ئەﯾکەنەوەبەمامﯚستای قوتابخانەکانی ميری و تا دواﯾی سا ی
1948دا لەقەرەداغ و سل مانی و سورداش و ھە ەبجەمامﯚستا ئەب .
لە1948.12.18دا بﯚ ﯾەگجاری سەر ئەن تەوه.
ب کەس جگەلەزمانی کوردی ،عەرەبی و فارسی و تاڕادەﯾەک ئينگليزﯾشی زانيوە.
بەتاﯾبەتی لەعەرەبيدا دەس کی با ی ھەبووه .ھﯚنراوەﯾەکی زۆری عەرەبی
لەبەربووه .ھەروەھا ب وه ،کە"معلقاتی سبعە" بەتەواوەتی لەبەربووه.
ب کەس دووژنی ھ ناوە :ﯾەکەميان لەسا ی 1935دا ،بە م پاش سا ک بەنەخﯚشی
دەردەبارﯾکەکﯚچی دواﯾيکردووەو مردنەکەی کار کی زۆری کردۆتەسەر دەروونی
ب کەس و وای ل کردووەماوەﯾەک گﯚشەگيری بب ت .
لەم ژنەی کچ ک و لەژنی دووھەمی دوو کچ و کوڕ کی بووه .کوڕەکەشی )ش رکﯚ(ه.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان
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ژمارە1853 :

د
فاﯾەق سەعيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0826143446
61963
نااوی تەواوی ففاﯾەق عەبدووالکەرﯾم سەعيدە ،لەساللی  1960لەککەرکووک لەداﯾک
ختی عەرەبە توندرەوەکان لەگەل چەندﯾن خ زانی ککوردی
بوووە .دوای ھااتنە سەرتەخ
دواترﯾش جار کی دﯾﯾکە بﯚ خواروووی
ش
ی رومادی کراون و
ی ناوچەکانی
دﯾکەدا رەوانەی
ەرکووک
جارﯾکی دﯾکە گەرااونەتەوە کورددستان و لەکە
ی
عيراق دەرکراوون .لەسالی 1974
ع
ی سەرەتاﯾی لەرومادی و نناسرﯾەو کەرککووک تەواو ککردووەو
ن .قوتابخانەی
نييشتەج بوون
 1985بەشی ئابورری
1
ەسالی
قﯚناغەکانی ددﯾکەشی لەککەرکووک تەواو کردووە .لە
قﯚ
ستاﯾانی
سالی  2001زانکﯚی مامﯚس
ەبەغدا تەواو کردووە .لەس
ەنسرﯾەی لە
زانکﯚی موستە
سرۆشتيەکان و
ن
ەستﯚکھﯚلم تەوا کردووە .لەو کاتەوە ووەکو مامﯚستاای زانستە س
لە
ت .ﯾەک ک بوووە لەوانەی
توو ژەر ک لەبوواری زانستەککانی پەروەرددەدا کار دەکات
دﯾن
ەروەردەی نوووسيوەو چەند
شی پەروەردەەو زانستی پە
ەبەردەوامی لەسەر رەوش
بە
چاپ گەﯾاندوووە .ھەميشە داوای تازەکرردنەوەی
ەم بوارەدا بەچ
ل کﯚلينەوەو وتتارو کت بی لە
شداربووە ئەکتتيﭭەکانی
سيستمی فييرکاری و پەرووەردەﯾی کردوووەو و ﯾەک ک بووە لەبەش
س
ەو
لەھەول ر بەسترا .لە
ل
2007
ئاﯾاری لەسالی 7
ی
ەمانگی
ککﯚنگرەی پەرووەردەﯾی کەلە
مال و
ھەراسانکردن لەن وان ل
ن
ی  360الپەرەەﯾی لەسەر ھ
کﯚلينەوەﯾەکی
ککﯚنگرەﯾەدا ل ک
بنەماﯾەک بﯚ چارەسەرکردنی
ک
بەو ھيواﯾەی بب تە
شکەش بەکﯚﯚنگرە کرد و
قوتابخانەدا پ ش
قو
مەل ک
بی ھەﯾەو کﯚم
خانەکانی کورددستاندا .تا ئ ستا  8کت ی
گگرفتی توندوتييژی لەقوتابخ
سەندنی
شﯚپی بﯚ کاددﯾرە پەروەردەەﯾيەکانی کورردستان لەباررەی گەشەس
سيمينارو ۆرکش
س
ستمی نو ی پەروەردە سااز
سەندنی سيس
ک و گەشەس
داڵ ،دﯾداکتيک
مەعرﯾفی مند
م
لەسەر سيستمی
ر
خﯚی
ککردووە .بەبەرددەوامی رەخننەو ھەلسەننگاندنەکانی خ
الوکردۆتەوەو لەسەر
ئاو نەو لﭭيندا بال
ەروەردەﯾی ککوردستان لەررۆژنامەکانی ھاوالتی ،و
پە
شەﯾەکی بەنناوی
ی بواری پەروەەردەی نووسييوە .لەسالی  2007دا گﯚش
بييرمەندەکانی
سالی  2009ووە
ەروەردە .لەس
ھەبووە کەتاﯾببەت بووە بەپە
ەميلی لەگﯚﭬﭬاری لﭭيندا ھ
ئە
گگﯚشەﯾەکی تتاﯾبەتی بەپەرروەردە لەھەففتەنامەی دەستﯚر ھەﯾە ببەناوی جيھاننبينی
ەروەردە .
پە
ەﯾە
ھەمانەی ھە
تااوەکو ئ ستا ئئەم ئەم بەرھ
))1حەوت رۆژ لەگەل قەرەدداخيدا .دەزگای سەردەم .2002
سەردەم
لەسوﯾدﯾيەوە)
ە
) .2003وەرگ ران ل
2
ت .دەزگای س
))2دابەشکردننی دەسە ت
پخانەی رەنج .2004
خو ندکار .چاپخ
ی بەھاکانی خ
))3ت کشکانی
ەکان لەئ ران .دەزگای ئاراس ) .2004ووەرگ ران
))4دابەشکردننی دەسە تە
ەسوﯾدﯾيەوە)
لە
سيەوە)
سەردەم ) .2005وەررگ ران لەفارس
م
))5ﯾەکەمين ممامﯚستا .دەززگای
ئاراس 2007
قوتابخانەدا .دەزگای س
.
))6ھەراسانکرردنی منداڵ للەن وان مال و
))7قوتابخانەکاان رووﯾان لەققيبلە نيە .دەززگای ئاراس 2008
) 20لەژ ر چاپپداﯾە)
ەی رەنج 010
))8خﯚکوژی مننداڵ .چاپخانە
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1854 :

فاﯾەق مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032512125463996
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1855 :

فاﯾەق ھوشيار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030716080982492
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سل مانی لە داﯾک بوە.
سا ی  1922لە شاری س
شيارمستەفا س
•فاﯾەق ھﯚش
بردوﯾەتيە الی
ە
ەتی
شاعيری گەورەی کوورد کە باپيرﯾە
ی
•ھەر لە منداا يەوە پيرەم رردی
خﯚی و بەکورددﯾی گﯚشی کردوە.
خ
سەرەتاﯾی لە ناوەندی سل مانی تەواو ککردوە.
•خو ندنی س
سا ی
حقوق و لە س
ەر لەو ش چﯚﯚتە کﯚل جی ح
ە بەغداد تەوا و کردوە و ھە
•ئامادەﯾی لە
سی قانونی ووەرگرتوە.
 1944ليسانس
4
زەری کردوە.
ی
مانی پار
 194لە سل م
•تا سا ی 47
کفری.
ی
مانی و پاشان لە کەرکوک و ئيينجا لە
•لەو سا ەدا بوە بە حاکم لە سل ی
گﯚﭬاری )نزار).
ی
الو ژو
ی گﯚﭬاری گەال
•ﯾەک ک بوە للە نوسەرانی
مەد بو ،لەم
خﯚشبو مامﯚستا ئييبراھيم ئەحم
و
ی خوال
•دۆستی د ررﯾن و ھاوڕﯾی
شت
ست بەغدادی بە ج ھ ش
ئيبراھيم بە ککار کی پ وﯾس
سەردەمەدا ککە مامﯚستا ئي
س
گەالو ژەوە
و
خونی بەدﯾار گﯚﭬاری
ەراسپاردەی مامﯚستا ئيبرراھيم کاک ففاﯾەق شەونخ
بە
دەکرد.
حلمی
ی
ی ھيوا بوو کە خوال خﯚشببوو مامﯚستا رەفيق
چاالکی حزبی
•ئەندام کی چ
سەرۆکی بو.
س
مانی بو،
سەرۆکی شاررەوانی سل ما
ساڵ لە ) (1956/8/5 – 1954/8/21س
•ماوەی دوو س
ەوەی باخی گگشتی و ئەو گﯚڕانکارﯾيانەی
شارەکەی کرردوە ،رازاندنە
زۆۆر خزمەتی ش
مانی بەرھەمی
شاری سل ی
وئاوو ئاوەڕۆی ش
و
فەرمانبەران و ر کخستنی شەقام
فە
سەرۆکی شارەەوانی بو.
ەوسا نەبو ککەئەوت يدا س
ئە
سدﯾق مستەفا گگيرا و ماوەﯾەککی زۆر
ق
•لە 9ی حوزەەﯾرانی  1963بە فەرمانی زەعيم
ە زﯾنداندابو.
لە
ەو
عيراقا بووە .ببە شاﯾەتی ل پرسراوی ئە
ی تاپﯚ بﯚ لە ع
•ماوەﯾەکی ززۆر بەڕ وەبەری
گشتيەکان.
ن
ەر
دەزگاﯾە ﯾەک ک بوە لەباشتترﯾن بەڕ وەبە
ئەندامی مەحکەمەی
ی
تەدوﯾنی قانونی ،پاشان
ی
ە ئەندامی دﯾﯾوانی
•پاشان بووبە
ەرئەوەی کە
شتی تاپﯚ لەبە
بەڕ وەبەری گش
ش کراوە بە ڕ
ق و جار کيش
ەميزی ع راق
تە
پ وﯾستيان بە خيبرە و شاررەزای ھەبوە.
ەق
ەنوەر-دا فاﯾە
شيھاب و جەعفەر ئە
ب
خا ە
ی شەھيدان خ
•لە کاتی مەحکوم کردنی
ەرۆکی
وەکەی لەگەڵ سە
ی
کەوتبو ،بەش
،
ەلەکە
ە پەرۆشەوە دوای مەسە
ھﯚشيار زۆر بە
ھ
سەر راپﯚرتی ئەو خانەنشيين کرا.
مەحکەمەی ثوورەدا بەگژﯾە کدا چون لەس
م
سا ی  1984و 1991
لەگەڵ رژ می
ڵ
س کی د سﯚﯚز لە ھەردو گفتوگﯚی ا
•وەک ﯾاساناس
ھەبو لە داڕشتتنی پرۆژەی کردوﯾدا.
ی گەورەی ھ
ع اقدا رۆ کی
ھيچ کات ک
سراوە و چ
ری و جوام ر ناس
ەميشە پياو ککی کوردی ،د سﯚز ،بو ی
•لە ژﯾاندا ھە
ەکردۆتەوە.
سە تداران نە
س ی لە دەس
ردەوە بەڕ وەدەبرا و کاک
ە
وەرسەی پيرەم
ی
ە )ژﯾن( لە الﯾﯾەن
ی پيرەم رد کە
•دوای مردنی
باوکی روحی رۆژناامەکە بو،
ەحمەد زرنک
ی
ی بو ،فاﯾەق ھﯚشيار ھەميشە
ک سەرنوسەری
ئە
ە لەگە يدا دەژﯾا.
ھەفتە ھەفتە
ھ
فەوتان رزگاری
ن
يرەم رد لە
دەکانی پ م
•ھيمەت کی زۆری نواند بﯚﯚ ئەوەی شيععرەکان و پەند
ردی الی خﯚی پپاراستبو.
ی پيرەم ی
ببب  .زۆری دەەستنوسەکانی
ەکی
غداد رۆژی ﯾە
ەخﯚشييەکی در ژخاﯾەن ،لە شاری بەغ
ەزنە دوای نە
•ئەم پياوە مە
ەی ھ نراوەتەوە
خﯚی تەرمەکە
لەسەر وەس تی خ
ر
ئااﯾاری  2002ککﯚچی دوای کرد و
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شاری سل مانی و لە گردی مامەﯾارە بو بە ميوانی پيرەم رد و جەميل صائب و شازاد
صائب.
پوختەﯾەک لەوکارو فەرمانانەی خوال خﯚشبوو فاﯾەق ھﯚشيار وەک خﯚی رﯾزبەندی
کردوە..
08/6/1947- 25/7/1947محامی فی السل مانية.
26/7/1947- 23/02/1950حاکم فی محاکم مدﯾنە کرکوک و قضا و کفری.
23/02/1950 – 10/8/ 1952حاکم فی محاکم السيمانية.
10/8/1952 – 10/8/1954حاکم فی محاکم کرکوک.
19/7/1956 – 27/8/1959اعادة خدماتە الی رئاسة بلدﯾة السل مانية مع االحتفاظ و
بصفة الحاکم.
19/7/1956 – 27/8/1959حاکم فی محاکم السيمانية.
28/8/1959 – 17/3/1963مدﯾر عام االستيال و و التوزﯾع فی وزارة الزراعة /بغداد مع
االحتفاظ بصفة الحاکم.
17/3/1963 – 23/10/1963حاکم فی محاکم السيمانية.
23/10/1963 – 20/3/1966حاکم و مدون قانونی فی دﯾوان التدوﯾن القانونی فی
وزارة العدل ببغداد.
21/3/1971 – 4/7/1971حاکم و مدﯾر الطابو العام  /بغداد.
26/6/1971 - 4/7/1971حاکم دائم فی محکمة تمييو العراق.
4/7/1971 – 14/3/1977حاکم دائم فی محکمة تمييز العراق و مدﯾر الطابو العام
بغداد.
14/3/1977 – 1997محامی فی بغداد بعد احالتە علی التقاعد فی  1977/3/17بقرار
جائر من مجلس قياده الثوره

کارە ﯾاساﯾی و روناکبيری و سياسيەکانی خوال خﯚش بو
جگە لەو فەرمانگەو کارانەی کە بەکورتی رﯾزبەندکراوەن ،خوال خﯚشبو )فاﯾەق
ھﯚشيار( لە زۆر ھەﯾئەو ئەنجومەن و ليژنەدا کاری کردوە ،کە ئەمانەن:
ﯾەکەم :ليژنەو ھەﯾئەکانی ئەنجومەنی کشتوکا ی با لە وەرەتەکانی چاککردنی
کشتوکا ی وەزارەتی پالن و نەخشەک شان ،وەزارەتی دادپەروەرﯾی لە ع راق .
دووەم :ئەندامانی ﯾاساﯾی ناموتەفەرﯾغ )غير متفرغ( لە ئەنجومەنی ئيدارەی
کومپانيای نيشتيمانی نەوت لە ع راق لە سا ی  1968تا سا ی .1975
س يەم :بەرامبەر بەو ئەرکانەی چەندﯾن نوسراوی سوپاس و ر زونرخاندنی
پ بەخشراوە .لەوسا نەی خزمەتکردنانەﯾدا ،بەب ئەوەی بﯚجار کيش موحاسەبە
بکر ت ﯾان سزاﯾەکی بدر ت .
چوارەم :لەوھەموو ئەرک و ل پرسراوﯾتيەدا کە بەدر ژاﯾی ئەوسا ە زۆرانەدا راﯾپەڕاندون
ھيچ جﯚرە ﯾارمەتی و دەرما ەﯾەکی وەرنگرتوە ،لە کات کدا ھاوپيشەکانی ھەمو ئەو
دەرما ە و ﯾارمەتيانەﯾان وەرگرتوە ،چونکە بەالی خوال خﯚشبووەو سەر راستی
لەکاروکردەوە و د سﯚزی لە راپەڕاندنی ئيش وکاردا بەپارەو بەخشين و دەما ە ناکرێ .
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پ نجەم :بەرامبەر ھەمو د سﯚزی ماندوبونەو لەسە ھە و ستی کورداﯾەتی
نيشتمانپەروەرﯾی ئەم پياوە ،بە ب ﯾار کی ئەنجومەنی سەرکرداﯾەتی شﯚڕش
)مجلس قيادة الثورە( لە رۆژی 1977/3/14دا خانەنشين کرا کە ھ شتا  8سا ی مابو
کە خانەنشين بکر ت ،کە ئەمەش پ چەوانەی ﯾاسا و ر ساکانی بوو.
شەشەم :ھەردوای ئەوەی خانەنشينکرا دەستی داﯾەوە جانتای پار زر تيەکەی و لە
سەندﯾکای پار زەرانی ع راقدا وەک پياو کی ﯾاساﯾی و حاکم کی سەرکەوتووە
کەس کی راستگﯚ و دادپەروەر ر زی ل گيرا و لە چەنيدن مەحکەمەی ع اقيدا وەک
پار زەرﯾکی ناسراو و ناودار لە زۆر ک شەی ﯾاساﯾيدا ئەبو بە پار زەر.
حەوتەم :مامﯚستا ھﯚشيار لە ژﯾانی خﯚﯾدا و لە رۆژی  1963/6/8لە کات کدا دادوەر
ئەب لە شاری سل مانی و دەسە تدارانی عەسکەری بەسەرکرداﯾەتی زەعيم
سدﯾق مستەفا رەشبگيرﯾکی سەرتاسەری پار زگاری سل مانی دەستيپ کەن و دوای
نوشستھ نانی گفتوگﯚی سەرکرداﯾەتی شﯚرشی کوردستان و ﯾەکەم دەسە تی
بەعسيە فاشيەکان داوا لە مامﯚستا ئەکرێ کە ئيمزا لەسەر ئەو رەشبيگيرﯾە بکات
وەک حاکم ک فاﯾەق ھﯚشيار ئەو داواﯾەی کاربەدەستان رەتدەکاتەوە ،بﯚﯾە لە پ ش
رۆژی /9حوزەﯾراندا ،ئەو و دەستەﯾەک لە پياو ناسراوانی شار دەسگير ئەکر ن و لە
زﯾنداندا ئەم ننەوە ،تا رۆژی  1963/9/02دا لەگەڵ ژمارەﯾەکدا لە زﯾندانيان ئازاد ئەکرێ.
کە لە زﯾندان دەرئەچ لەسەر ئەو رەفتارشوﭬ نيەی دەسە تدارانی عەسکەری
ئيستقالە پ شکەش ئەکات ،بە م وەزارەتی داد ئيستقالەکەی ل قەبووڵ ناکات و
ئەﯾگواز تەوە بﯚ دﯾوانی تەدوﯾنی قانونی لە وەزارەتی داد لە بەغداد.
ھەشتەم :لە سا نی  1974 ،1970 ،1968 ،1966دا چەندﯾن جار دەسە تدارانی با
داوای گەرمان و پلە و پاﯾەی زۆربەرزﯾان ل کردوە ،وەک وەزﯾزی ،سەرۆکی ئەنجومەنی
ﯾاسادانان ،سەرۆکی ئەنجومەنی تەنفيزی بﯚ ناوچەی ئﯚتﯚنﯚمی و ھەندی جار
زۆرﯾشيان ل کردووە ،ﯾان بە نەرمونيانی خە کيان ناردۆتە کنی بە م ئەولەسەر
ھە و ستی خﯚی سوربوە و ئەوکار وپلە و پاﯾانەی بە خيانەت زانيوە و قەبو ی
نەکردوە.
نﯚﯾەم :فاﯾەق ھﯚشيار ھەر لە سەردەمی الو تيدا ت کەڵ بە بزوتنەوەی کورداﯾەتی و
نيشتمانپەروەرﯾی بووە ،لە سا ی 1938دا چﯚتە رﯾزەکانی حيزبی ھيوا و تا سا ی
1944دا لە رﯾزەکانی ئەو حيزبە و بە نھ نی در ژەی بە خەباتی سياسيەي داوە،
ھەرلەدوای نەمانی ئەو حيزبەش فاﯾەق ھﯚشيار ھەميشە ئاگادار و ھﯚشياری
خەباتی کورداﯾەتی بووە و لە نزﯾکەوە ھوشيارانە در ژەی بە خەباتی کوردﯾەتی داوا
ھەزاران کەسی ئەم کوردستانە ئەو شاھيدەی بﯚ ئەدەن کە کاک فاﯾەق سەنگەری
خەباتی کوردانەی ھەميشە جﯚشداوە ،باوەکوو ئەندام کيش خەباتی نەکردب ..
دەﯾەم :ھەر ئەم پياوە بەوەفا وئەمەکە ماوەﯾکی زۆر لە بوارەکانی ئەدەب و روناکبيری
و رۆژنامەنووسيدا کارﯾکردووە ،چەندﯾن وتار و نوسنينی لە رۆژنامەی ژﯾن ،کە باپيری
داﯾمەزراندوە لە گﯚﭬاری گەالو ژ کەخﯚی بەبنەما ەکەی داناوە ل کﯚ ينەوەی و باسی
بەپيزی ئەدەبی و ﯾاساﯾی و رونکابيری ب وکردۆتەوە کەلەم کت بەدا بەش ک لەو
وتارانەی گﯚﭬاری گەالو ژ ئەخو نينەوە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )توانا فاﯾەق ھوشيار( سەبارەت بە )ژﯾان و کارنامەی
فاﯾەق ھوشيار( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2013-04-08
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

مافناس

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1856 :

فرﯾا ﯾونسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611138
بانە
بەشدارﯾی نﯚھەمين خولی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

ژمارە1857 :

فرﯾاد زەنگنە
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p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09181252419543
http
چکەی خورماتتوو لە داﯾکبوووە
 19لە شارۆچ
ە 980/11/13
لە
سازی خورماتتووە
دەرچووی ئامادەﯾی پ شەس
ەندام سەندﯾﯾکای رۆژنامە نووسانی کورردستان  /ی
ئە
لقی کەرکوک
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

جﯚری کەس:
ج

الوان
چاالکی ال

جﯚری کەس:
ج

ەنفال
چاالکی ئە

ژمارە1858 :

شتە کەوە
فرﯾش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227144637
71456
سوﯾد ژﯾان
د
لە و تی
ی 1975ی شااری سل مانيييە ،لە سا ی 1993ەوە ە
ە داﯾک بووی
لە
کردووە.
ە
ەسەر دەبات ،قﯚناغی ناووەندی و زانکﯚﯚی لەو و تە تەواو
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
جﯚری کەس:
ج

نووسەر

س :خانمان
ررەگەزی کەس
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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شارەکان:

سل مانی

نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە1859 :

فوئاد تاھير سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041816522282694
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1860 :

فوئاد جيھانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611137
بانە
بەشدارﯾی نﯚھەمين خولی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە1861 :

د حس ن ئئەحمەد
فوئاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2181430338
82320
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1862 :

خورشيد
د حەمە خ
فوئاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02616225910518
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە1863 :

فوئاد رەشيد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902171628321313
• 1964لە کەرکوک لە داﯾک بووە .
• 1988بەشی کوردی کﯚل ژی ئادابی زانکﯚی سە حەدﯾنی تەواو کردوە .
• 1996ماستەری لە ئەدەبی کوردی-بەشی کوردی-کﯚل ژی پەروەردەی )ئيبن روشد( لە زانکﯚی
بەغدا تەواو کردوە .
• 1996تا  2007مامﯚستابووە لە کﯚل ژی ئادابی زانکﯚی دھﯚک-بەشی کوردی .
• 2004ب وانامەی دکتﯚرای لە ئەدەبی کوردی وەرگرتووە لە بەشی کوردی کﯚل ژی ئادابی زنکﯚی
سە حەدﯾن .
•لە سا ی 1988ەوە نووسينەکانی ب و دەکاتەوە و تا ئ ستاش ئەم بەرھەمانەی ب وکردۆتەوە :
1.رەخنەی رۆمانی کوردی . 2005
2.ناسنامەی دەق . 2005
3.دەقی ئەدەبی ئادگار و چ ژ و بەھا . 2006
4.بونيادگەری لە گوتاری رۆشنبيری کورﯾدا .2007
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1864 :

فوئاد زﯾندانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102221220688242
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...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە1865 :

د سدﯾق
فوئاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0507103453
34208
گو ن
ی گﯚﭬاری و
سەرنووسەری
رۆۆژنامەوان و س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

پپارت:

موکراتی کوردستان
پارتی دﯾم

ژمارە1866 :

د عەبدول ەحمان
فوئاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32910115719185
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

کەرککوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1867 :

غی
د قەرەداغ
فوئاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2102255458
87334
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
الکی
چاال

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە1868 :

فوئاد محەمەد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051118015882836
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1869 :

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 :ک .باشوور
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ژمارە1870 :

د ميرزا
فوئاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1003120545
59751
ئەدﯾب
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ب
ئەدﯾب

ژمارە1871 :

ميسری
د مەجيد م
فوئاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0520100302
24281
س و وەرگ
نووسەر و سينارﯾﯚنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

وەرگگ

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
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ژمارە1872 :

ف نک عەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011420043532736
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1873 :

فەتاح ئەحمەد مەحمود مسگفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371240
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1874 :

فەتاح بەگی رەواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215124255707
کوڕی رەسوڵ پاشای رواندزﯾيە کە شەخسيەت کی ئيداری و سياسی بەناوبانگی سەردەمی خﯚی
بوو .سا ی  1825لەرواندز لەداﯾک بووە و ھەر لەوێ خراوەتە بەر خو ندن ،پاشان رووی کردۆتە بەغداو
1290

مانی
خو ندن داوە و زانست و زاانياری نو ی وەرگرتووە .زم
الی زاانا ناسراوەکانی ئەو شارەە در ژەی بەخ
شيعری تيا
ی
ھرەی
ەمەنی ھەرزەکارﯾيەوە بەھ
ی وتورکی و عەرەبی زۆر بەچاکی زانييوە .ھەر لەتە
فارسی
ی نووسيوە .فەتاح بەگ ووەک خو ندەووار کی سەرددەمی
ەوتووەو گەل بەرھەمی ئئەدەبی جوانی
دەرکە
شەنگارو سەرۆۆکی کﯚمسيﯚﯚنی
مقاميەتی شە
ەی گرنگی پ سپ ردراوەە لەوانە قائيم
خﯚی گەل وەزﯾفە
پاشان بووە
ن
کی تر.
چەند شو ن ی
ی )صالحيە( و خانەقين و چ
ی قەزاﯾکفری
س( لەشارەزووورو قائيمقامی
)پارس
ەکيش بەڕ وەەبەری
تيدانی ل قەومماوان لەسەرردەمی قات و ق ﯾدا .ماوەﯾە
سيﯚنی ﯾارمەتي
ەرۆکی کﯚمس
بەسە
ەمبوڵ کﯚچی دواﯾی کردوووە.
 188لەئەستە
عيرە بەناوبانگگە سا ی 84
پەروەرردەی بەغدا ببوو .ئەم شاع
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1875 :

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
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ژمارە1876 :

ی
حی ئ ﭭاری
فەتح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823142517
74848
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە1877 :

حشﯚر
خری سيالح
فەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10309201918661
ندنی سەرەتاﯾی و
غی خو ی
داﯾک بووە ،قﯚناغ
 19لە شاری رواندز لە ک
ە سا ی 945
لە
چەندﯾن ل کﯚ يينەوەی م ژوووﯾيە.
نااوەندی لە روواندز خو ندووەە .خاوەنی چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1878 :

ھير
خرەدﯾن تاھ
فەخ

1292

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103135544
42284
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1879 :

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
ەتيەکان  Internattional Relationsبە پپلەی
دﯾيە ن و دەو ە
ەری لە پ وەند
پااشان ماستە
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
کﯚنگﯚی دﯾموکرات ))زائيری پ شووو(
ی
ەڕ وەبەر لە و تی
ککردووە و ئ ستتا بە پلەی بە
ەردەوامە لە کارکردن.
بە
سی و
زمانی ئينگليزﯾی و عارەبی و تتورکی و فارس
ی
ی داﯾک )کورردﯾی(،
ب جگە لە زمانی
ھيندی و سوااحيلی دەزان ت.
ھ
زۆربەی نووسينەککانی لە گﯚﭬاررەکانی
ی
کردووەو
 19دەستی ببە نووسين کر
ە سا ی 979
لە
ئەو کاتە ب وکراووەتەوە.
)بەﯾان و رۆشننبيری نوێ و رۆژنامەی ھااوکارﯾی( و
ە( لە
ەکانی رۆخانە
سا ی  1998دﯾوان کی ھﯚ نراوەی بە ناوونيشانی )ژرﯾﯾژەی شەپﯚلە
س
وتاری لە
ی
بە دەﯾان
ەردەوامە ،ە
ککوردستان ب ووکراوەتەوە و تا ئ ستاش لە نووسين بە
ەون..
ی کوردستان بەرچاو دەکە
ما پەڕەکان و ب وکراوەکانی
م
بەشدارﯾی کردووە.
ی
 199لە چەندﯾﯾن شانﯚگەرﯾﯾی وەک ئەکتتەر
ە  1970تا 94
لە
1293

ە:
ەندام بووە لە
ئە
سەران  -لقی کەرکووک
ەک تی نووسە
ﯾە
شی شانﯚ
ەک تی ھونەررمەندانی ﯾەککگرتوو – بەش
ﯾە
شنبيری کورد – لقی کەرککووک
ککﯚمە ەی رۆش
ھەﯾە )ئارام ،ھەرددی ،ھەتاو ،ددﯾار ،ئاری ،ھ دی ،و
ە
خ زاندارە و و پ نج کوڕو دووو کچی
شاﯾان )
ش
ەی
ستراليا دەژﯾت و لەوﯾش بەشدارﯾی ھەموو چاالکيەککانی کﯚمە ی
ە و تی ئوس
لە
ککوردی بە پ ی دەرفەت دە کات.
دووتو ی
و
ەڵ  UNو بە ننيازە لە
ەکان تی لە گە
ی نووسينەوەەی ﯾادەوەرﯾە
ئ ستا خەرﯾکی
موونی
نەری کورد بە ناوونيشانی ئەزم
ی
ستی خو
يخاتە بەردەس
ەرتووک کدا بيخ
پە
سەﯾرو
سەرھاتی س
شتی پار زدا ،چەندﯾن بەس
 Uو ھ زی ئاش
ک لە گەڵ UN
پ شمەرگەﯾەک
سەلە
باس کی ت رو تەس
خﯚ دەگر ت و بە و نەی روووداوەکان رازاووەتەوە و س
سەمەرە لە خ
س
تانی ئاسياو ئەففرﯾکا.
کردون وەک و ی
ن
کاری ت دا
ەسەر داب و نەرﯾتی ئەو و تانەی ی
لە
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

ژمارە1880 :

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

1294

ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

شارەکان:
ش

سنە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1881 :

م
فەرززﯾن کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2301129096
63585
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1882 :

کﯚ
فەرززەند ش رک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2271952358
82395
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

1295

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1883 :

مان خەراببەﯾی
فەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1291155193
33077
ی بەن و راستيييەکی ونبوو ب و کردەوە ررووبەرووی رەەخنەی چاالککوانانی
نااميلەکەﯾەکی
سکا ﯾەکی
ا
ن نووسەرو رۆۆژنامەنووس تتامان شاکر لە دادگە
بوواری ژنان بوووەوە ،لەالﯾەن
ەسەر تﯚمار ککرا.
لە
ککت بە چاپکراوەەکانی ،کە بررﯾتين لە مانە:
 /2002دووەم:
2
1..ناوە جوانەککانی خوای گگەورە ..بە بە گەی قورئان وسوننەت .ﯾﯾەکەم:
.2008
8
سوودە2000 .
سوودەکان بﯚ ژﯾان کی ئاس
2..ھﯚکارە بەس
م / 2006 :دوووەم :.2012
شادی .ﯾەکەم
3..زاﯾە ەی ش
.2007
گەڕ ينەوە؟! 7
ی نەھاتووە بگە
4..الوان کاتی
 / 20س يەم.2012 :
ەکەم /2009 :دووەم010 :
ی بە ھاوسەرری ژﯾانت؟ ﯾە
5..ک دەکەی
.201
 /2008دووەم10 :
2
ڵ) /الفوائد( .ﯾﯾەکەم:
6..ئاو تەی دڵ
سەردەميانەوە2008 .
.
ەرعيانە و س
ەوەﯾەکی شە
ستی ،خو ندنە
7..خﯚشەوﯾس
م /2010 :دوووەم.2010 :
8..ر بەری نو ژژەکان .ﯾەکەم
2010
9..تەمەنی ز ررﯾن ..بە في ۆۆی نەدەﯾن0 .
کی ونبوو! ﯾەککەم /2010 :دووەم:
.2010
2
10..ڕاستييەکی
ەی بﯚ کﯚرپەککەت!؟ 2012
11..چی دەکە
مان2012 .
12..ڕ بەری خ زانی موس م
ەقينە پ ک ھااتووە لە ) (10چيرۆک
13..زنجيرە چيي ۆکی راستە
دﯾا لەالﯾەن )ککاردو( سەباررەت بە )فەرم
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
مان
15:04:09 2
ە2012-8-18 :
خەرابەﯾی( لە
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

ی سياسی
ئيسالمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1884 :

مان
مان عوسم
فەرم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907154734
49419
نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری

ژمارە1885 :

مەشرﯾف
ول ەحمان کەرﯾم حم
مان عەبدو
فەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71216
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1886 :

ەرابەﯾی
ز نەجار خە
مان عەزﯾز
فەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1291931497
74044
1297

...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1887 :

ھاد پا ەوان
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22416061319725
سياسی
چاالکی س
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ەس:
جﯚری کە

وەرگگ

ن:
شارەکان

ە
سنە

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1888 :

ڵ
ھاد پيرباڵ
فەرھ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112614333
37531
1298

خە کی باشووری
زانکﯚی کوردە و ە
ی
فەرھاد پيرباڵ ،نووسەر ،ل ککﯚ ەر و مامﯚﯚستای
فە
سل مانی
ەول ر لە داﯾکبوووە و لە  84للە زانکﯚی س
ەو لە سا ی  1961لە ھە
ککوردستانە .ئە
نووسەرانی
ی
تی
چووەتە رﯾزی ﯾەک ی
ە
1984
خو ندنی تەواو کردووە .ئەوو لە سا ی 4
خ
شاخەوە ،ھەرر لە ناو ﯾەک تتی نووسەراننی شاخيش ﯾەکەمين کت بی چاپ کرددووە کە
ش
ەتی
ئاواﯾی و تەکەم .ئەو لە پ ناو ئەوەی خزمە
ی
شانی ما
ە بە بەناونيش
شانﯚنامەﯾەکە
ش
دواﯾی چووەتە
ی
مانگ لە ئ ران ماووەتەوە.
ھەشت گ
سەربازﯾی رژ م نەکات چوووەتە ئ ران ،ھ
س
ەڕەنسی
حکومەتی فەڕ
لەوێ ماوەتەوە ببە زەمالەی ح
ێ
ە مانيا ئينجا دانيمارک و ددوو ساڵ
ئە
بﯚ ماوەی
چووەتە فەڕەنسا ﯚ
ە
ەوە دابەش ددەکرا،
ەنيستيتوی ککوردی پارﯾسە
ککە لەالﯾەن ئە
سا ک لە فەڕەەنسا ماوەتەووە.
ھەشت نﯚ س
ھ
سا ی  1994گەڕاوەتەوە ککوردستان .ھە
پييرباڵ مانگی ئﯚکتﯚبەری س
ەفتەﯾەک دوای
ەدەبی نو ی کوردﯾدا
ە زانکﯚی سﯚﯚربﯚن ،لە بوارری م ژووی ئە
ەواوکردنی دووکتﯚراکەی لە
تە
حەدﯾن دامەزراوە.
ن
ی سە
 19لە زانکﯚی
ە سا ی 994
لە
سەرپەرشتياری بەشی ئەدەبی و
ی
پييرباڵ کات ک ککە لە دانيماررک و ئە مانيا بووە وەکو س
زۆر لە گﯚﭬارەکانی وەک خەررمانە و
سەران لە ر
وەکو پەﯾامن ر و ئەندامی د ەستەی نووس
نوودەم لە ستﯚﯚکﯚ م ،ﯾەکگررتن و دەروازە لە دانيمارک ،ھيوا لە پارﯾﯾس وە ھەروەەھا
ی دﯾکەش وە کو دەستەی نووسەرانی گﯚﭬارەکان کااری کردووە ،لە 1994
گگەل ک گﯚﭬاری
سی الپەڕە بوووە ،لە
ککە ھاتووەتەوەە کوردستان لە رۆژنامەی کوردستانی نوێ بەرپرس
ئەو
سەر بووە کە لە وەزارەتی رۆشنبيری ددەردەچوو .و
گگﯚﭬاری وەرگ ان سەرنووس
سەرنووسەر ببەشدار
کە دا وەکوو نوووسەر ﯾان س
ھەروەھا لە زۆۆر گﯚﭬار و ب وکراوەی دﯾک
ھ
بوووە.
سيوە و ب و
 200چلوس کت بی نووس
فەرھاد پيرباڵ ھەتا وەرزی ﯾەکەمی 09
فە
کە
لە حەکاﯾەتەکاانی باوکم ە
ی فەرھاد پيررباڵ برﯾتييە ە
ککردووەتەوە .تاازەترﯾن کت بی
 4الپەڕەﯾيە.
رۆۆمان کی 450
جافە.
ە
ەری ھﯚزانەوا ن تەرزە
ن وبراو ھاوسە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
divlttr
ULUM VITAE
E
CURRICU
PERSO
ONAL DETAIL
Na
ame: Ferhad
d
Family nam
me : PIRBAL
Iraq
q ،Arbil ،Datte and placee of birth : 2
20. 08. 1961
tow
w childrens ،Marital status: married
d
Arbil; Tel. 00964750 445
4 0311 ،Zanko
Z
Villag
ge ،Hom add
dress: No.81
@Email : ferhadp
@yahoo.com
m
Education
n
،1994 – Awarded ph.D.
p
in Kurrdish Moderrn Literatur; University of Sorbonne
e
Fran
nce. ،Paris 3
A
deg
gree Masterr of Literatu
ur
،Paris 3 ،University of Sorbonne ،1990 – Awarded
1990 ،Oct ،France
e
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College of ،Kurdish Department ،1983 – Complete B.Sc. Kurdish language
1979،07 ،Iraq ،University of Sulaimanie ،Arts
Languges:
Turkmen. ،Arabic ،Persan ،English ،Franch ،Kurdish
Expereinces
،1994 – 1996 Lecture of Kurdish Modern Literatur in Kurdish Department
Arbil. ،University of Salahaddin ،College of Arts
Arbil. ،1994 - 2010 Editor of Weearan Magazin
Arbil. ،1994-1996 Journalist in Kurdistani Niwee Newspapar
Arbil. ،1995 – 1996 Director of Central Library of Univesity of Salahaddin
Sulaimanie. ،1995 Participating to Founding the Zamowa Gallery of painting
Arbil. ،1995- 1996 Director of Arbella Gallery of Painting
1996 – 2002 Lecture of Kurdish Modern Literatur & Eshtetica in Kurdish
Arbil. ،University of Salahaddin ،College of Education ،Department
،College of Economie ،College of Low ،1996 – 2002 Lecture of Kurdology
Arbil. ،University of Salahaddin
College of ،1996 – 1997 Lecture of Franche in English Department
Sulaimanie. ،Languages
،1996-1997 Editor of Wegeeran Magazin published by Ministary of Cultur
Arbil.
1997 –1998 playing a key role in founding the College of Fin Arts in
University of Sulaimanie.
College of Fin ،1997- 1998 Lecture of Eshtetica in Plastic arts Department
Sulaimanie. ،Arts
1997 – to date : Gave theoretical & practical lecturs in Kurdish Modern
M.Sc. & Ph.D. students. ،Literatur & Eshtetica to B.Sc.
Kurdish Department in ،1998 – to date : Supervising one 7 M.Sc. students
Germany 2010. ،Salahaddin University and University of Berlin
Arbil. ،1999- 2001 Presenting Emission in KTV Satalyte
Arbil. ،2000 to date : Director of MSB Cultural Center
،2002 – 2003 Lecture of Philosophie of Art in Journalism Department
University of Sulaimanie.
Khanaqin ،in Litr. Dep. ،2003- 2004 Lecture of Moderne Kurdish Literatur
(Un. Sul.).
،2003 playing a key role in founding the Dapartement of Franche Litr
College of Arts in University of Arbil.
Arbil. ،2004 - 2005 Editor of Shin Magazin published by Aras Ed.
College of ،2004 - 2005 Lecture of Traduction in English Department
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University of Koysanjaq. ،Literatur
،College of Fin Arts ،2005- 2010 Lecture of Eshtetica in Painting Department
Arbil. ،University of Salahaddin
Sulaimaniye. ،2009- 2010 Presenting Emission in GelTV Satalyte
،College of Fin Arts ،2009- 2010 Head of Cinematographics Departement
Arbil. ،University of Salahaddin
Publications
Publishing in journals such as: Zanko – the scientific journal of Salahaddin
University ; Brayeti Center ; Zanko y Sileimani – the scientific journal of
University of Sulaimanie; Zanko y Dihok – the scientific journal of University
of Duhok; Etudes Kurdes – the scientific journal of Kurdish Institut of Paris
(In franch language).
Publishing also in journal KurdishGlobe 55 articls about Kurdish culture in
in Arbil. ،english languge
Books :
published by Ed. ،- 59 books and studies about Kurdish culture and Litr
،Bedrxan ،Renj ،Spireez (Duhok); Gelaweej ،Hetaw (Arbil) ،Gulan ،Aras
Serdem (Sulaimanie) 1996- 2010.
9 pieces of theatre and one Scenario. ،3 books of poems ،- 5 Romans
one book translated to Franche (Action ،- 3 books translated to Persan
Rabita – t ،and two books translated to Arabic (Dar Al jamal ،Poetique)
Bayrout). ،Kawa
Traning Courses and Conferences
Iraq ،Arbil ،2000 – 4th Scientific Conference of Salahaddin University
France. ،Strasbourg ،1992- International Conference of Students
in Paris. ،1992 _ International Conference about Kurdes
،Stockholm ،1991 – 13rd Scientific Conference of Kurdish Institut of Paris
Sweeden
،Kurdish Institut of Paris ،1989– Scientific Session of Kurdish Literatur
Sweeden ،Stockholm
References
110 Rue ،President of Kurdish Institut of Paris ،1- Mr. Kendal NEZAN
Paris 10me. ،LaFayette
،College of Arts ،Kurdish Department ،2- Prof. Dr Izzeddin Mustefa RESUL
Sulaimanie.
enddivltr
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سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز فەرھاد پيرباڵ سەبارە بە کارنامەی خﯚی لە 2010-09-09
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

(ئەکادﯾمی)

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

ش وەکار

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

نەتەوە:

کورد

ژمارە1889 :

فەرھاد حەمزە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042522043082734
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر
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ژمارە1890 :

ھاد خدر
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3132249212
24264
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1891 :

ەد
ھاد سەمە
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1201729587
75030
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1892 :

ەلی
ھاد شاکە
فەرھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103120355
52254
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 1951لەباشووری کوردستتان،
سەر کی کورردە ،سا ی 1
شاعير وئەکاددﯾميکار و نووس
ش
شيعری
ی
ەو شاعيرانەی کە
ک بووە .شاکەلی ﯾەک کە لە
نااوچەی گەرمييان ،لە داﯾک
ناﯾە ناو
گەورەی نو خووازﯾيان ھ ە
197دا تازە کرردەوە و بزووتتنەوەﯾەکی گە
ککوردﯾيان لە 70
شاری کفری تەواو
خو ندنی دوانااوەندﯾی لە ش
ەدەبی کوردﯾﯾيەوە .فەرھادد شاکەلی خ
ئە
زمانی کوردی
ی
سەرەتای حەففتاکاندا لە زانکﯚی بەغدا ،بەشی
ککردووە و لە س
 1975-19چووە ر زی شﯚڕش
خو ندووﯾەتی ..سا ی 974
خ
شی کوردستتانەوە و بوو ببە
ماوەﯾەک خەباتی نھ نيی کرد و پاشان لە
ک
سھ نانی شﯚڕڕش
پ شمەرگە و ددوای ھەرەس
سياسی و
ماوەﯾەک خەرﯾکی کاری س
ر گەی بيابانەووە رووی کردەە سوورﯾا و م
ی
ی بوو .لە ھاووﯾنی 1977دا بە
پ شمەرگاﯾەتی
ﯾەکجاری وازی لە کارری سياسی ھ نا و
گليزی ،زماناننی نﯚرد،
روووی کردە ئەوروپا .شاکەللی دوای خو ندنی زمان و ئەدەبی ئينگ
ستگەی
ستای زمان و ئەدەبی کورردی لە زاانس
ن ،وەک مامﯚس
مانە کﯚن و تاازەکانی ئ ران
زم
ستاﯾش لەو زانستتگەﯾە کار دەککات.
ش
ھەتا ئ
د ،دەستی ببە کار کرد و ھ
ئووپساال ،سو د
ەش کی زۆرﯾان دﯾوانی
ەلی تا ئ ستا نزﯾکەی  30ککت بی چاپ ککردوون کە بە
فەرھاد شاکە
فە
لە سو دی
ی دﯾکەﯾش ل کﯚ ينەوەی ئەکاد می ،ککورتە چيرۆک ،وەرگ ان ە
شيعرە ،ئەوانی
ش
گﯚﭬاری
ی
199دا
و ئينگليزﯾيەوەە و وتاری فکرری و فەلسەففين .لە سا نی 96-1985
جەم 31
فکری بوو ،سەرج
ی
ەنگی و
مامﯚستای ککورد( ب و کرددەوە ،کە گﯚﭬاار کی فەرھە
)م
Sven
دی گﯚﭬاریnsk-
مانی سو ی
مارەی ل دەەرچوو .ھاوکا تيش ،1988-1985 ،بە زم
ژم
ەم ۆ شاعير ،ئەکاد می و
فەرھاد شاکەلی ئە
د
kurrdish journaی ب و کرردەوە.
al
نگيی
چاالکانە لە ژﯾانی فەرھەنگ
ناسراوی کورددستانە و بە ش وەﯾەکی چ
مانەوان کی نا
زم
کات.
ەشداری دەکا
ککوردستاندا بە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1893 :

دﯾن
ھاد عەالد
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22415162919722
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1894 :

ی
ھاد عەونی
فەرھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
04271053414193
ەندﯾکای رۆژناامەنووسانی کوردستان
سەرۆکی سە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1895 :

ھاد قادر
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20514481212355
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ستان لەداﯾکبوووە،
لەرۆژھە تی کوردس
ە
ەسا ی  1970لەشارە جووانەکەی مەررﯾوان
لە
رووخانی شای ئ راننو
ی
ەگە
بەشی کارەباﯾە ،لە
ی
سازی
دەرچووی ئامادەﯾی پيشەس
ەسا ی
وەک خ زان کی شﯚڕشگ لە
ئيسالمی ئ ران ،ک
می
سە تی کﯚمماری
ھاتنەسەر دەس
ھ
گيردەبن.
ن
مانی ج
شاری سل ی
1979دا د نە بباشووری کورردستانو لەش
9
دوای شەھيد
ھەست کی
ت
ە ،وەک
دبوونی ئامﯚزا ﯾەکی لەسا ی  1986لەڕڕﯾزی کﯚمە ،
سل مانی
ەناو شاری س
بەھﯚی بچوکی تەمەنييەوە ،لە
ی
مەرگەو
شﯚڕشگ انە دەب تە پ شم
ش
ژەش بەخو ندن ددەدات.
ەوەو در ش
ەبارەگای کﯚممە ە دەم ن تە
لە
دا وەک
نووسين ئاشنا دەب ت و لەچەندﯾﯾن شانﯚگەرﯾد
ن
ھونەرو
ەسا ی  1989بەدنيای ھو
لە
ەﯾەکدا
کی شانﯚﯾی دەنووس ت و لەچەند بﯚنە
چەند نووسين ک
داردەب ت و چە
نووواندن بەشد
ماﯾشدەکر ت.
نم
ەکدارەکانی ))ی.ن.ک(ەوە دەکات و
پەﯾوەندی بەشانە چە
ی
19دا
ی سا ی 990
ەکﯚتاﯾيەکانی
لە
ستان بەشداردەب ت و لەگررتنی ئەمنە
شووری کوردس
ی ئاداری باش
ەڕاپەڕﯾنەکەی
لە
شدارﯾدەکات.
ﭬا ەکانيدا بەش
سوورەکەشداا لەگە ھەﭬا
س
بەکاری ميدﯾا بووەو ھەر لەو سا ەدا
ی
ەسا ی 1992دا وەک خوللياو حەز ک ت کە
لە
چووەتە
سا ی  1995چ
ەتييان دامەزرراندووە ،لەس
ھاوکار کيدا ررادﯾﯚی کورداﯾە
ەگە چەند ھ
لە
ەفزﯾﯚنی
ەزراندنی تەلە
مانيو لەگە دامە
و
کوردستان لەسل
ن
رادﯾﯚی ﯾەکگرتتووی ئيسالممی
شکاری
من رو ئامادەککارو پ شکەش
 ،19وەک پەﯾام
لەسا ی 996
ھەمان حزبی ئيسالميدا لە
ھ
چەندﯾن بەرناممەی راستەووخﯚ کارﯾکردوووە .بەدەر لەککاری راگەﯾاندن لەو کەنا ە
چ
تاالسيميای
ی
ەی
ەرھاد قادر دەەب تە ل پرسراوی راگەﯾاندننی کﯚمە ی
ئييسالمييە ،فە
ککوردستان.
مرۆﯾی تاﯾبەت
ی
ی راگەﯾاندن د ن ت و ر کخرراو کی
 2واز لەکاری
ەسا ی 2000
لە
ئەندامەکانی بەب
ی
ەخشانی کورردستان( کە
مە ەی خو نبە
دروستدەکات بەناوی )کﯚمە
نيای
دا ت کە بەدني
شانە خو ن دەەبەخشن ،لەگە ئەوەشد
ھيچ بەرامبەر ک خﯚبەخش
ھ
بەناوی )بی
ی
سا ی 2003دا دەچ تە کﯚمپپانياﯾەکی بەررﯾتانی
رۆۆژنامەگەری دەب ت ،لەسا
سين( ،دوای ککەمتر
دﯾﯚ کﯚنفرانس
ن(و کاری )ﭬيد
ەت بووە بەبواری )ن تﯚرکين
الن( کە تاﯾبە
پال
ەسا ی 2004دا
ەﯾاندنی ئەو کﯚمپانياﯾەو لە
ی بەشی راگە
ەسا ک دەب تە بەرپرسی
لە
 20دەب تە ل پررسراوی
ی سل مانی کﯚمپانياکە ،لەسا ی 008
دەب تە بەڕ وەببەری ئﯚفيسی
ناوخﯚ
ﯚ
ھەوا ی
لەھەمان سا يشدا للەئاژانسی ھ
ن
راگەﯾاندنی کﯚﯚمپانيای ئا توون و
بەردەوامە لەسەر کارککردنو
ە
سە
ستاش لەو ئاژانس
ش
سازو تائ
دادەمەزر ت ،ووەک ھەوا س
می
ئەم کارەشيدا ووتەب ژی فەرم
م
ە ،لەگە
ەشی ھەوا ە
ەئ ستاشدا ل پرسراوی بە
لە
کﯚمە ەی
ە
ئەنجومەنی با ی
ی
سەرۆکی
ی
گيری
سيميای سلل مانييەو ج گي
ککﯚمە ەی تاالس
تااالسيميای ککوردستانە.
سﯚ ،دەستوور((و چەند رۆژنامەﯾەکی تردا
فەرھاد قادر ئ ستا لەرۆژناممەکانی )ئاس
فە
وکراوەی )تاالسيميا((ﯾە.
ی
سەرنووسەری ب
ی
باابەتەکانی ب ودەکاتەوەو س
ەتی سەربەخﯚﯚی کوردی ھ
ی بﯚ دروستببوونی دەو تی
خﯚشەوﯾستی
فەرھاد قادر ،خ
فە
ھەﯾەو
لەھەموو فکرو
و
ئازاد کاردەکات و ر ز
ەربەخﯚو د
وەک رۆژنامەنوووس کی سە
ش دەگر ت.
ئااﯾدۆلﯚژﯾاﯾەکيش
سەبارەت بە ))ژﯾانی
سارا جاف( س
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11
رۆۆژنامەنووس فەرھاد قادر(( لە1:26:17 2010-12-5 :
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

شارەکان:
ش

مەرﯾوان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1896 :

ەفا
ھاد مستە
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1301859038
87536
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

چيرۆۆکنووس

ژمارە1897 :

ھاد مەال
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5122005137
78574
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ی شەقام
سەری گﯚﭬاری
سەرنووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1898 :

وەر ھﯚژەببری
ھاد ھوژەببری  -ئەنو
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0141218438
88328
شيعرو ئەدەبياتی ککوردﯾدا کەس کی
و
ەداﯾکبووەو لەبواری
سا ی  1974لەمەرﯾوان لە
س
بەتاﯾبەت
ت
ھەﯾەو ھەر لەسەرردەمی الوﯾەتتی و
و
چاالک بووەو ئئەزموونی بەننرخی
چ
کوردستانی رۆۆژھە ت
ھاوچەرخی کوردی لەکو
ی
شيعری
ی
ەوەی
ەجەرﯾانی رەەوتی نو بوونە
لە
مەرﯾوان کەس کی
ەنگييەکانی م
جومەنە ئەدەەبی و فەرھە
رۆۆ ی باشی گ اوەو لەئەنج
بەشی
ی
سازی
سا ی  2002لەتاران وەک وەرگ  ،ئاماددەکارو ھەوا س
چاالک بووە .س
چ
لەماوەی  11ساڵ کاررکردنی
ی
ی سەحەر ھااوکارﯾی کردوووەو
ککوردﯾی کەنا ی ئاسمانيی
ھا لەگەڵ ناوەەندە
ڵ زۆر ک لەڕۆژژنامەکانی تارران و ھەروەھ
ەتاران لەگەڵ
لە
ھەمی
فەرھەنگييەکانی کورد ھاووکارﯾی جيددی ھەبووەو للەبواری وەرگ اندا زۆر بەرھ
فە
بابەتی
ی
شيعرو
سييەوە زۆر ش
ەروەھا لەفارس
شاعيرانی کووردی کردۆتە فارسی و ھە
ش
سەر زمانی کووردی.
وەرگ اوەتە س
ھﯚژەبری
چاالکی بواری راگەﯾااندن ئەنوەر ھ
ی
ن شاعيرو وەررگ و
 2013لەتاران
رۆۆژی 3/10/12
کﯚچی دواﯾی کرد.
ی
ھﯚی جە تەی د ەوە
 4سا يدا بەھﯚ
ەتەمەنی 40
لە
ستانی نوێ -10-14 -
2013
2
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
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جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

مەرﯾوان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1899 :

فەرھاد ھيرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011071023393857479
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1900 :

فەرھاد کﯚھزادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020810402975651
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1901 :

م
ھاد کەرﯾم
فەرھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
07311647214604
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1902 :

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
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ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1903 :

سەرد
فەرﯾﯾد ئەسەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030130605
52154
ﯾنک
ەندامی سەررکرداﯾەتيی ﯾن
ئە
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

ژمارە1904 :

فەرﯾﯾد زامدار
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0120091627
71035
سە ناسراوەکانی
ەرۆژنامەنووس
سا ی  1952لەشاری ھەوول ر لەداﯾکبوووە ،ﯾەک کە لە
س
ئﯚفيسی سل مانی ﯾەک تی
ی
بﯚ  2006سەرۆکی
لەماوەی سا نی  2004ﯚ
ککوردستان و لە
ن بووە.
ی کوردستان
رۆۆژنامەنوسانی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

1311

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1905 :

فەرﯾﯾد مەخمووری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0102232846
63059
شاری ھەول ر لە خ زان کی کوررد پەروەر
ی
سەر بە
 19لە قەزای مەخموری س
ە سا ی 976
لە
سين کردووە و
ستی بە نووس
کﯚتاﯾيەکانی  1980دەس
ی
ە
و د سﯚز ھاتﯚتە دنياوە و لە
بواری گﯚﭬار و رۆژننامە گرتووە و کاری
ی
ستی لەم بوارەوە لە
ی چەندﯾن پﯚس
سەرپەرشتی
س
ميلکەی شيعررﯾە و بەشدارری چەندﯾن ککﯚڕ و
ن کت ب و نامي
تيياکردووە ،خاووەنی چەندﯾن
ھەروەھا
ا
ستان ﯾا ھەندەەران
ککﯚبوونەوە و ﯾادە ھونەرﯾيەککانی کردووە چ لە کوردس
م و بﯚنە ئەدەەبی و کﯚمە ﯾەتييەکانی کﯚمە گای کووردی لە
ەشداری ھەموو مەراسيم
بە
عرەکانی زﯾاتر دەو ەمەند و رازاوەی کرددوون.
ئووسترالياکردوووە و بە شيعر
سەرچاوە :ما پەڕی پوک مميدﯾا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە1906 :

ەﯾدون ب واار
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4261628495
57015
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ﯾەتی.
ی
ژەری کﯚمە
ی
س و تو
فەرەﯾدون ب وارر ،رۆژنامەنووس
فە
شاری سل مانی لە داﯾک
ی
 1982لە
ەحمەد مەولوود( ،سا ی 2
نااوی تەواوی ))فەرەﯾدون ئە
بوووە.
ئ ستا لە شارری ھەول ر داددەنيش ت.
کﯚل ژی ئادابی ززانکﯚی سە حەدﯾنی تەواو
ە ناسی ،ل
سا ی  2010بەشی کﯚمە
س
ککردووە.
 198و  1991ئئاوارەی ئ ران بووە.
سا ەکانی 88
س
 20گەڕاوەتەووە ھەر می ککوردستان.
ە سا ی 000
لە
ماوەی  11ساا ە کاری رۆژننامەنووسی دەکات.
م
شيعر و وەرگ ا ن دەستی پ کردووە.
سەرەتا بە ش
س
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ھادی( سەبارەت بە )فەرەەﯾدون
9:30
ب وار( لە0:57 2011-5-15 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1907 :

ەﯾدون جەالل
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22414553619719
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

1313

ژمارە1908 :

ی
فيق حيلمی
ەﯾدون رەف
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1251146543
33024
ک بووە
مانی لە داﯾک
ەشاری سل م
لە
نيا خو ندووە للە سا ی 1967
ەندازﯾاری ئەللەکترۆنی لە زانکﯚی کاردﯾﯾف لە بەرﯾتاني
ئە
سا ی 1969
خو ندووە لە س
ماستەری لە دﯾجيتا ی ئە لەکترۆنيدا و
م
ئينگليزی لە ززانکﯚی سل م
ی بيرکاری و ئي
 197دا وانەی
ە  1973بﯚ 74
لە
مانی وتووەتەووە
ەکگرتووەکان ئيشی کردوووە
 197تا  1978وەکو راو ژکارری نەتەوە ﯾە
ە سا نی 74
لە
ناوە لە
ی دکتﯚرای لە زانستی سييستەمدا بەدەست ھ ە
 19ب وانامەی
ە سا ی 980
لە
ی لە بەرﯾتانيا
زانکﯚی س تی
ی
ەی
لە ﯾەکەم کابينە
19دا ج گری ووەزﯾر بووە ە
ە سا ی 992
لە
حکومەتی کوردﯾدا
ژکار/پسپﯚڕی سيستەم ئيشی کردوووە
ی
 200وەکو راو
ە  1994تا 03
لە
نەخﯚشيييەوە
ە
خانەنشين بوووە بەھﯚی نە
سا ی  2004خ
س
ی جﯚراوجﯚری نوسيوە
سەدان وتاری
س
خاوەنی  3پەڕڕتوکە
خ
ئينگليزی زوبانن،
ی
ەوکەسانەی کە
ی
التينی ﯾەکگرتو بﯚ ئ
ی
1-کوردی سﯚﯚرانی بە ئەلففوب ی 20وە
ەو ت 5 .جار لەچاپدراوە لە سا ی 000
ەھەموو و تانی جياھاندا دەست دەکە
لە
سا ی  2007دا
ی ،بەزمانی ئئينگليزی لە س
2-ﯾاداشتی ررەئوف حيلمیستەوخﯚ Real-Tine On-Line Dirrect
موکراسی راس
سەرھ ی دﯾم
3-گاسنی سDemocracyyللە سا ی  2008دا
سەکان
سەرچاوە :ما پەڕی پ نووس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە1909 :

ەﯾدون سامان
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2091932453
33188
ن و نووسەر
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزاننەوان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە1910 :

ەﯾدون عەبدول بەرززنجی
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1041958212
22037
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

شارەەکان:

سل مانی
س

1315

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1911 :

فەرەﯾدون عەبدولستار محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030719552682497
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1912 :

فەرەﯾدون عەبدو

مراد محەمەد

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171205
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1913 :

فەرەﯾدون عەزﯾز بابا قادر
1316

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658017
71191
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1914 :

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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە1915 :

ەﯾدون کوننجرﯾنی
فەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32815435416005
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1916 :

ەرەﯾدون باازرگان
قجول  -فە
ەﯾدون کەررﯾم قادر ق
فەرە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0620133422
24454
ەپوورناسانی کوردستان.
شانازﯾی کەلە
ھﯚزانەوان و ککەلەپوورناس و ئەندامی ش
ھ
سەرچاوەی و نە :ب ستون کەمال جەالل
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1917 :

فەرەﯾدوون نووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012715092275367
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1918 :

فەق

قادری ھەمەوەند

http://www.kurdipedia.org/?q=20081110101012195
فەق ناوی قادر ﯾا )عەبدولقادر( کوڕی رەسووڵ کوڕی جوام ر لەتا بەرەبابی بەگزادە و تيرەی چەلەبی
خ ی ھەمەوەنده .لەسا ی  1830لەبازﯾان لەداﯾکبووه .ھەواڵ ھەﯾە ئەوە دەگەﯾەن لەگوندی قودرەتە
لەداﯾکبووه.
سەرەتای خو ندنی لەحوجرەی مزگەوت بووه ،تا ئەو سەردەمە لەو تی کوردەواری مزگەوت مە بەندی
ﯾەکەمی خو ندەواری بوو .وەک دەردەکەوێ فەق قادر قﯚناغەکانی خو ندنی حوجرەی تەواو
نەکردووه ،رەنگە گەﯾشتب تە قﯚناغی موستەعيدی ﯾا سوختەﯾی و دەستی لەخو ندن ھە گرتب ،
لەوانەﯾە ھەر ئەو وازھ نانەش بووب تەھﯚی ئەوەی نازناوی )فەق ( بﯚ خﯚی بھ تەوە و وەک نازناو
لەھﯚنراوەﯾەدا بەکاری ب ن  .جگەلەوە ھەندێ جارﯾش وشەی )دەرو ش(ی کردووە بە نازناو ،ئەمەﯾان
بەناوی ر زگرتن لەکاکەحمەدی ش خ بووه ،چونکە ئەم کەساﯾەتيەی زۆر خﯚشوﯾستووە و خﯚی بەمورﯾد
و دەرو شی ئەو داناوە لە ر گای قادرﯾدا.
فەق قادر لە سەرۆکەکانی خ ی ھەمەوەند بووه ،ماوەﯾ ک پلەی قاﯾمەقاميەتی ناوچەی چەمچەماڵ
و ناوچەی بازﯾانی پ سپ ررا بوو لەسەردەمی فەرمان ەواﯾی سو تان عەبدولعەزﯾزی عوسمانی
)).1876-1830
ژﯾانی فەق قادر وەک سەرۆک خ ک رەنگەندانەوەی ژﯾانی خ کەی خﯚی بووە لە رۆژگارانی
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فەرمان ەواﯾی دەو ەتی تﯚتاليتاری ئﯚتﯚکراتی عوسمانی .ج گەی جوگرافی ئەم خ ە ﯾەکجار گرنگ بووە
لە ستراتيجييەتی دەو ەتی عوسمانی بەتاﯾبەتی سوپاﯾی ،ب گومان ھەموو دەسە ت کی ئەم ناوچەﯾە
بەدەست خ ی ھەمەوەندەوە بووه .لەبابەت گرنگی ئەم ناوچەﯾەوە زانای گەورە تﯚفيق وەھبی دە ؛
دەربەندی بازﯾان ﯾەکەمين دەروازەﯾە لە گەرميان و شاخی حەمرﯾنەوە بﯚ ناوچەکانی ن وەندی باشووری
کوردستان .لەبەر ئەوەی دەسە تی عوسمانی ھيچ جﯚرەخزمەت کی بﯚ ناوچەی چەمچەماڵ نەدەکرد
سەرەڕای ئەمە خە کەکەی دەرووتاندەوه .خ ی ھەمەوەند ئازا و بز و بوون ،بەرھە ستی زۆرداری
دەو ەتيان دەکرد .شەڕوشﯚڕ بەب ب انەوە لە ناوەوە بووە لەن وان خە کی خ ی ھەمەوەند و
دەسە تی عوسمانی ،ئەمەجگە لەو شەڕوشﯚڕە ھەميشەﯾييە و رانکەر و ب ئاساﯾشانەی لەن وان
دەربەگەکانی ناوچەکەبووە و دەسە تی عوسمانی کردووﯾەتی بەداردەست بﯚ ئاژاوەنانەوە لەناو
کورداندا.
ئەم بارەوای کردووە چارەنووسی سەرۆکەکانی خ لەگەڵ ھی خە کەکەﯾەک بگرنەوە و ببن بەﯾەک
ئامانج .بەم جﯚرە فەق قادر تووشی ئازار و ئەشکەنجە و کﯚت و پ وەندی بەندﯾخانە بووه .لەماوەی
سا نی  1887-1885ژﯾانی دﯾلی لەبەندﯾخانەکانی کەرکووک و موس و بەغدا بردۆتە سەر .ماوەی
دﯾلی و دەستبەسەری فەق قادر ھەمووی بەسەرﯾەکەوە نەبووه ،ھەندێ جار ئازاد کراوە و دووبارە
گيراوەتەوه ،لەجاری دﯾکەدا ھەمەوەندان بەسەر بەندﯾخانەﯾان داداوە و فەق يان ئازاد کردووه.
لەو ماوانەدا خﯚی ون کردووە لە ھەندێ شو نەکانی کوردستانی ئ ران دوور لەدەسە تی عوسمانی،
لەناوچەکانی ماھيدەشت و زەھاو خﯚی پەنا داوه .لەمەوە ئەوە دەردەکەوێ شەش حەوت سا کی
تەمەنی لەبەندﯾخانە بردب تەسەر ،زۆرترﯾنی ئەم ماوەﯾە لە بەندﯾخانەی کەرکووک بووه.
لەسا ی  1887فەق قادر لەگەڵ بەش ک لەبەگزادەی ھەمەوەند و خە کی خ لکەی دەسە تی
عوسمانی دووری خستوونەتەوە و ئاوارەی کردوون بﯚ شاری بنغازی لەو تی ليبيا ،وا باوە گواﯾا فەق
قادر لەسا ی  1890لەوێ کﯚچی دواﯾی کردووه.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1919 :

فەالح سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052409533858167
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1920 :

ی
مود کاکەﯾی
سابير حەم
ەکەدﯾن س
فەلە
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811061514
44242
ەندامی ﯾەکەمين پەڕ ەماننی
ەسا ی  1948لە شاری ککەرکوک لەداﯾک بووە و ئە
لە
ککوردستانە لەسا ی 1992
شوو
ئيدارەی ھەول ری پ ش
ی
ەمی
 ،1پاشتر لەکابينەی س ھە
حکومەتی ﯾەککگرتووە
ەی پ نجەم ح
ستی لەکابينە
ی رۆشنبيری و ھەمان پﯚس
بوووە بەوەزﯾری
ئەندامی کﯚميتەی ناووەندی پارتی
ی
ھەر می کورددستان وەرگر تووەتەوە .ناوبراو
ھ
دﯾموکراتی کووردستانە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ەی د رﯾن
پ شمەرگە

جﯚری کەس:
ج

وەزﯾر

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1921 :
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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
سەرباری
 19ت کەڵ بە بزووتنەوەی ددﯾموکراسی کوردی و عەررەبی بووە ،س
ە سا ی 965
لە
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
چيرۆکی بە زم
تاا سا ی ناوبرراو چەندﯾن چ
مانی کوردی و عەرەبی نوووسيوە ،سەرباری
عەرەبی و بە پ چەووانەوە...
ی
ەدەبی و وەرگگ ان لە کورددی بﯚ
وتارگەل کی ئە
گﯚڕانکارﯾيەکی لە ژﯾانی نوووسينيدا بەس
ی
ی نووسينيدا گ
 196لە ژﯾانی
ە نيسانی 67
لە
سەر دا
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
ە تەئاخی کاری کردووە ،ئە
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
جا چ لە شار ،ﯾان شاخ لە کاتی بەرگرﯾﯾدا.
ج
شﯚڕش و بە پ اکتيک بﯚتە
 19بﯚتە بەڕ ووەبەری راگەﯾااندن لە ناو ش
ە سا ی 974
لە
سا ی  1974ەوە تا  1994بە
ی ئ زگەی دە نگی کوردستتان ،واتە لە س
سەرنووسەری
س
سەرپەرشتی کردووە ،واتە بە در ژاﯾی ببيست ساڵ ب پچ انەوە مەگەر
ەردەوامی س
بە
ە ھﯚی وەستتانی ئ زگەوەە بە ھﯚی سيياسيی ،کە ھەند ک جار رادەوەستا.
بە
مانی کوردی و عەرەبی دەەنووسی.
رۆۆژانە وتاری بە ھەردوو زما
ی" خەبات" بووو ،کە بە نھ ننی لە
ک سەرنووسەری رۆژنامەی
 1بە پ اکتيک
ە 1991 1980
لە
شاخ دەردەچووو.
ش
ی" خەبات" ،کە دامەزرا و ھەفتانە ژمارەﯾەکی
سەرنووسەری
 2001 19بە س
ە سا ی 993
لە
ل دەردەچوو.
چاالکييەکانی سەندﯾکا ،جە
سا نی  1974 1960رۆ ی ھەبووە لە چ
ە در ژاﯾی س
بە
ەماوەری
ن و کر کارﯾيە
ەکاندا.
و جوتيارﯾيەکان
 19بە ئەندامی
ە سا ی 979
لە
ی ل ژنەی ناووەندی پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
سيی لە ھەماان سا دا و تا
ئەندامی مەککتەبی سياس
ھە بژ ردراوە ،ئەوجا بﯚتە ئە
ھ
ەتی حزبدا مااوە.
ئ ستاش لە نااو سەرکرداﯾە
پەرلەمانی کوردستان"
ئەنجوومەنی نيشتمانی
ی
ی
ی
ەکەمين خولی
ە  1992لە ﯾە
لە
ھە بژ ردراوە.
ککوردستان" ھ
شنبيری حکووومەتی ھەر می کوردستتان تا لە سا ی 2000
ە  1996بوو بە وەزﯾری رۆش
لە
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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.
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.
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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
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ژمارە1922 :

فەھمی کاکەﯾی
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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
سەر بە پار زگگای ھەول ر ە
سا ی  1971لە ناوچەی ککەندﯾناوەی س
س
بە مامﯚستا داامەزراوە.
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
زمانەکانی کوردی و ع
ی
ک و شانﯚگەررﯾی و کت بی خو ندنگەی بە
شيعر و چيرۆک
عەرەبی و
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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ەرھاد شاکەللی .و نەکان :تاليب ئﯚزماننی و
شاکەلی ،پ داچوونەوەی ززمانەوانی :فە
ش
ئ ﭭالﯚتتا ليند.
ئاراس.
شخانەی :س
مانی .پەخش
ی گو ن رگز بﯚ نازێ .و نەکان :تاليب ئﯚزم
12..کراس کی
دەکاتەوە.
ە
ما پەڕەکان ب وی
ی گوتار دەنوووس ت و لە م
ە زمانی کورددی و عەرەبی
بە
ی و وەک مامﯚﯚستا و وەرگ کار دەکات.
ئ ستا ھەر لە سو د دەژی
دﯾا لەالﯾەن )ففەھمی کاکە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ەﯾی( سەبارەەت بە
22:00:0
ەﯾی( لە08 2010-11- 26 :
)ففەھمی کاکە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

کەرکوک

زمان  -ش وەززار :ک .باشووور
پپارت:

پارتی دﯾم
موکراتی کورددستان

ژمارە1923 :

ک
ھيم ئيشک
فەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6182236227
70162
ييەوە چووەتە دﯾارربەکرو
ە
کبووە .لەحەووت سا
ەسا ی  1962لەشاری د ﯾاربەکر لەداﯾک
لە
ەرەتای سا ی
خو ندنی سەرەتاﯾی ،ناوەنندﯾيو زانکﯚی لەوێ تەواوککردووە .لەسە
خ
مانگ
ی نوسينی ووتار کەوە دادگگاﯾی کراوەو بﯚ ماوەی چووار سا و دوو م
1990دا بەھﯚی
0
چەندﯾن
بەھﯚی قسەکردنو نوسينەوە چ
ی
ی رۆژنامەنوووسيدا
زﯾﯾندانی کراوە .لەسەردەمی
سا ی
دەرەوەی و ت ،لەس
ی
سەر کراوەتەووە ،بەو ھﯚﯾەووە ناچاربووە ببچ تە
دۆسيەی لەس
کت بی
ت
بی کوردﯾو تورککييەو س
ەوە بﯚ تورکيا  ،ئامادەکاری دەﯾان کت ی
 1995گەراوەتە
5
کوردﯾو تورکيدا
و
ساﯾتی
ەندﯾن وتاری للەرۆژنامەو س
ی ھەﯾە .چە
وەرگ ردراوﯾشی
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سين و
حەﯾات(دا بەررنامەی ھەﯾەو لەکاری نوس
ەلەفزﯾﯚنی )ح
ب وکردووەتەوەە .ئ ستا لەتە
ەردەوامە.
وەرگ رانيش بە
پەڕی ھاو تی
ی
سا ح  -ما
ەدنان مەال س
سەرچاوە :عە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

ئامەد

ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر

ژمارە1924 :

تپوور
ۆخ ن عمەتپ
فەڕۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3152223182
21665
لە فەلسەفەداا .خاوەنی رۆمانەکانی
چيرۆکنووس .بکاالرﯾﯚس ە
رۆۆماننووس ،چ
ەوە بﯚ
بی وەرگ دراو لە نەروﯾجييە
ەڕەس لکەکاننی کﯚچ و سا ەکانی خەوون .دوو کت ی
پە
ەندﯾن کﯚمە ە چيرۆک بﯚ و نە بە ناوەکاانی ئ وارەی شار و خﯚشتترﯾن
ککوردی .وە چە
ی دﯾکەﯾشی ئامادەی چاپپە.
رۆۆژی دنيا .کﯚممە ە چيرۆکی
)ر زان( سەباررەت بە )فەڕۆخ
دﯾا لەالﯾەن ر
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11:38:10
1
20
ە011-10-30 :
ن عمەتپوور( لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان
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جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1925 :

فەﯾسەڵ داغلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050916354676226
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

نووسەر

رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە1926 :

فەﯾسەڵ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121221420574316
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر
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ژمارە1927 :

ەمەد
سەڵ محە
فەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01916274110145
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1928 :

د ميرۆ
قائيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5031353585
57241
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1929 :

ەبدو
قادر سا ح عە

ول محەمەد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658017
71206
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مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1930 :

سەمەد
قادر عەبدولس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301403358
89736
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1931 :

قادر محەمەد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120813302
28572
دەر.
ی بناری پشد
ی ئەشکەنەی
 (1ە .لەگوندی
کبووی )1974
لەداﯾک
ــ بەکاالﯚرﯾﯚس لەم ژوو ))).1996
ی م ژوو لەکﯚﯚليژی ئاداب )).1997
کرت ری بەشی
ــ سک
).20
سەدەکانی ناوەەڕاست )000
ی کوردی س
ستەر لەم ژووی
ــ ماس
سا ی )).2004
ــ دکتﯚﯚرا لەم ژوو س
ھەمەکانی:
ــ بەرھ
ـــ ت زەە زانستييەکان.
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سيەو االقتصادﯾە.
سە فی عالققاتھا السياس
1/ا ﯾﯾمارات الکورددﯾە فی عھد البوﯾھی .دراس
ضارﯾە.
ە .دراسە حض
م خالل عھد الملک البحرﯾە
کورد فی مصررو بالد الشام
2/الک
تييەکان.
ـــ تو ژژﯾنەوە زانستي
د العباسی.
1/کرککوک فی عھد
)).1938-1918
ی سا نی )8
شدەر لەماوەی
2/پش
سياسيی کوردﯾدا.
ی
ی
3/رۆ ی الوانی کوورد لەپ کھ ناننی دەسە تی
4/کورردە شارەزووررﯾيەکان رۆ ی سياسی و سەربازﯾان.
محەمەد
ەکوردستاندا .دکتﯚر قادر م
تنی ژﯾانی حييزباﯾەتی و ر کخراوەﯾی لە
کانی دەرکەوتن
شە م ژووﯾەکا
5/رﯾش
دامی
سە حەددﯾنەو بەڕ زﯾان ئەند
شی م ژوو /کﯚﯚليژی ئاداب  /زانکﯚی ە
سەرۆکی بەش
پشدەەری ئ ستا س
ەکانی خو ندننی
ەکانی قﯚناغە
سەرەەکی ئامادەکاری پ ۆگرامەکانی م ژووە لەن و بابەتە کﯚمە ﯾەتييە
م قوتابخانەکا نی کوردستان.
دی سەرجەم
دی و دواناوەند
ناوەند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1932 :

قادر نادر
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
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ژمارە1933 :

قادر نەجمەدﯾن بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012422052733007
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە1934 :

قادر ورﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012920433175429
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە1935 :

قادۆ ش رﯾن
1332

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0403222155
54099
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1936 :

دی
سم ئەحمەد
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3071832338
82494
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە1937 :

سم تاباک
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4271539516
64651

1333

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

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە1938 :

سم حەسەن
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1261614587
73954
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1939 :

سم قازی
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2182024568
87173
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

رۆۆماننووس

ژمارە1940 :

قانع
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121513393
36730
ەعيدی
وڕی ش خ سە
قانع ﯾان قانيع ،ناوی ش خ محەمەد کوڕڕی ش خ عەببدولقادری کوڕ
قا
دۆ شيە و لەننەوەی )کابل
مەرﯾوانن .
ن
ل(ی
لەداﯾک بووە .
ک
ندی )رﯾش ن((ی بناری شاارەزوور
ی  1898لەگوند
ە 15ئەﯾلولی
لە
سا يشدا
ەمەنی دوو س
 (4رۆژﯾدا بوو کە باوکی کﯚﯚچی دواﯾی کردووەو لەتە
ەتەمەنی )40
لە
داﯾکی کﯚچی دواﯾی کردوووە.
ستی پ کرد .
ژﯾﯾانی قانع لەززەمينەﯾەکی دەربەدەری و پ لە کو رەووەرﯾيەوە دەس
چەی
چﯚڕ(ی بووە لەناوچ
ی
حوس نی
غا سەﯾد س
ن کەناوی )ئاغ
الی خزم کيان
ەھەتيوی لەال
بە
دن .
ەتە بەر خو ند
مەرﯾوان گەورەە بووە و ھەر ئەوﯾش ناوﯾە
م
پااشان بە فەقق يەتی چووە بﯚ سل مانی و چەند سا ک لەوێ ماووەتەوە.
چﯚتە )سنە و مەرﯾوان
دا بﯚ خو ندن چ
ەشارەکانی کوردستان ا
ستی گەڕان بە
ھەر بەمەبەس
ھ
و ساب خ و بﯚکان و شنﯚ و ھەول ر و کﯚﯾەو کەرکوک و سل مانی و بيارە( و دوا قﯚناغی
خو ندنيشی للەمەرﯾوان تە
ەواو کردووە.
خ
تيا
شاعير تی يا
ندن و نووسين ببب ت توانای ش
ی بەتەواوی ف ری خو ن
قانع بەر لەوەی
قا
شيعری ئاﯾينی.
ی
ی جەنگی ﯾەککەمی جيھانييدا خوی داوەەتەوە
دەرکەوتووە و لەسەردەمی
ەروەری بووە،
خوليای شيعرری نيشتمانپە
دواتر بەھﯚی ببارودۆخی کووردستانەوە خ
سی
بەناوی )وقاﯾع ال ارردەالن( کەباس
ی
ستنووسی فارسی
خو ندنەوەی ککت ب کی دەس
خ
کەران ،ھ ندەی تر کار
،
راپەرﯾنەکانی تيرەی ئەردە نييەکان ئەککات بەرامبەر داگير
کی
ەب تە شاعير ک
مە شيعرﯾيەکاانی و ئيتر ئە
عير و بەرھەم
ەکاتە سەر ددەروونی شاع
ئە
ەتەواﯾەتی وننيشتمانپەرەووەر .
نە
کری ﯾەک
ئەوە ئەگەﯾەن کەزادەی فيک
ە
شيعرەکانی شاعير
ی
ی
الﯾەنە لەﯾەک نەچووەکانی
ال
بەردەوام باوەڕی
م
ھەمی ﯾەک ئ ش و ئازار نيين،
سەردەم و پ ووﯾستی ﯾەک قﯚناغ و بەرھ
س
ەوە
کﯚمە ﯾەتی ھەبوووە و لەسەرەەتای چلەکانە
ە
جەماوەرو ﯾەککسانی
ەﯾەکگرتنی ج
بە
ەتاﯾبەتی لەررۆژگاری دووە مين جەنگی جيھانيدا ر باازی سﯚشيالليستی وەکو
بە
گی داﯾەوەو للەسەنگەری شيعری
دوو لەناو شيععرەکانيدا رەنگ
سياسی زﯾند
دﯾاردەﯾەکی س
ھەميشە د ی لەگەڵ
ەگی چەوس نەرو ئيمپرﯾالليزم بووە و ھ
شﯚڕشگ رانەددا دژی دەرەبە
ش
سﯚز و
شاعير کی د س
ئاازار و ئاواتی مرۆﭬی جوتيااری چەوساووەی کورددا بوووە و وەک ش
ەسەرھات و کارەسات
خەم خﯚری کوورد شيعری ببﯚ نەتەوەی ککورد ھﯚنيتەوە و لەگەڵ بە
خ
ستکەوتەکانی کورددا ژﯾاوە.
ی
شﯚرش و دەس
و راپەرﯾن و ش
دا داوای مافە
ەشيعرەکانيد
لە
ەکانی ژنانی کردووە لەبواررەکانی رۆشننبيری وکﯚمە ﯾەتی و
ئاابوورﯾدا.
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قانع لەسەرەتای پەنجاکاندا بەھاوکاری مامﯚستاﯾان )عەالدﯾن سەجادی و شوکر
مستەفا( توانی پ نج بەش لە شيعرەکانی بەش وەی دﯾوانی جياجيا و قەوارەی
تاﯾبەتی چاپ بکات ،کە ئەم بەرھەمانەن)گو ەی مەرﯾوان ،باخچەی کوردستان،
چوارباخی پ نجو ن ،شاخی ھەورامان ،دەشتی گەرميان ).
لەژﯾانيدا گەل کارو پيشەی کردووە لەوانە مامﯚستای قوتابخانەو کر کاری و
مامﯚستای مزگەوت و جوتياری و ئاشەوانی و فەرمانبەر تی.
لەکﯚتاﯾی پەنجاکاندا چەند جار ک خراوەتە بەندﯾخانە .لەسا ی )(1960دا
لەبەندﯾخانەی سل مانی چﯚنيەتی نووسينی زمانی کوردی ف ری زﯾندانييەکان
کردووە.
لە )(1963دا لەگەڵ ورﯾای کوڕﯾدا لەبەندﯾخانەی )قەجەر(ی تاراندا زﯾندانی ئەکرێ و
ھەر لەو بەندﯾخانەﯾەدا ھﯚنراوە بەناوبانگەکەی نووسيوە کەدە :
ئاخرﯾن ما ی ژﯾانم کونجی بەندﯾخانەﯾە
ئەم کەلەپچە مەرھەمی زامی د ی د وانەﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
شارەکان:

سل مانی

ژمارە1941 :

قوبادی جەليزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032355122398
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردس
ستان

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

جﯚری ککەس:

مافنااس

ژمارە1942 :

دقی
ەدﯾن ساد
قوتبە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0226171230
01438
لە زانکﯚی
دکتﯚرای ھونەرە شاننﯚﯾيەکانی ە
ی
بووە.
سنە لە داﯾک بو
سا ی  1952لە شاری سن
س
مەکانی
بی لە شانﯚنام
کەی  12کت ی
سا وەرگرتووە .تا ئ ستا نزﯾک
سﯚربﯚن لە و تی فەرەنس
س
ەن دەزگای ""قەترە"وە
چاپ و ب وﯾکرردووە .کە  6ککت بيان لە الﯾە
نااوداری دونيا وەرگ اوە و چ
م" وانە
"ھفت خوان رستم
ت
جەم"،
واتە "شيوەنی ج
ب وکراونەتەوەە ،لەوانە" :مووﯾە جم" ە
"ئەفشين و
ن
م"" ،افشين و بودلف ھر دو مردەاند" واتە
"حەوت ھەنگااوی رۆستەم
"ئەشکەوتی شيرﯾن".
ی
واتە
بﯚﯚدلەف ھەردوووکيان مردووون" و "دخمە شيرﯾن" ە
"قوتبەدﯾن سادقی" ب ﯾار واﯾە لە
ن
د ک لە شانﯚﯚنامەکانی دککتﯚر
ھەروەھا ھەند
ھ
ن دەزگای "قە
داھاتووﯾەی نززﯾکدا لە الﯾەن
ەترە" بە ش ووەی کت ب چااپ و ب وبکر ننەوە،
ھفت تن عليە تب"
"شەڕ لە نھﯚمی س يەم"" ،ھ
ەڕ
ەوانە" :جنگ در تبقە سو م" واتە
لە
مترسک
ک
سرود
ن" واتە "سەرربازەکان"" ،س
ب"" ،سربازان
واتە "حەوت ککەس دژی تب
نتزاری
ی
واتە "لە ئي
پررتقالی" واتە "سرودی داووە ی پورتوگا ی" ،در انتزار لوفتی" ە
لووفتی" و "قابييل".
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی
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جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە1943 :

زادە
ری سا حز
قومر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1218211820
03011
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە1944 :

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
نيشتمانەکەی بەج ھ شتتووەو
ی
دەسە تی تورک
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
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لە سا ی  1939دا ژنی ھ ناوه.
لە سا ی  1959دا گەڕاتەوە سورﯾاو لەوێ چەند جار ک بەندکراوه .شاعير لە دونيای
شيعرەکانی دا گەل ک با دەست بووه.
زۆربەی ئەو رووداوە م ژووﯾانەی ،کە لە کوردستان رووﯾانداوه ،جا لە ھەر پارچەﯾەکی
ب ت ،شاعير لە پەسنو زﯾندووکردنەوەﯾان کەمتەرخەميی نەکردووه.
دەتوانر ت بووتر ت ،کە م ژوونووس ک راستی رووداوەکانی بە شيعر تﯚمارکردووه،
بﯚ نموونە لە رووخانی کﯚماری کوردستانو لەس دارەدانی پ شەوا قازی محەمەد
بناغەو کﯚ ەکەﯾەکی دﯾکەی دوو شيعری قەدری جان-ـه ،لەناوچوونی ئەم کﯚماره ،کە
لەو سەردەمەدا تەنھا ھيواو مەبەستی ھەموو کورد ک بووه ،رووداو ک نەبووه ،کە
مرۆﭬی کورد ل ی ب دەنگ ب ت ،ھەروەھا لەس دارەدانی پ شەوا ،کە وﯾژدانی مرۆﭬی
ھەژاندووه ،بەتاﯾبەتی ئەو کوردانەی لەگەڵ رووداوەکاندا بوونو ب ئاگانەبوو.
شاعير ئەم رووداوە پ نەھامەتييە د و گيانی برﯾندار کردووەو لەناخەوە ھەژاندووﯾەتی.
بﯚﯾە لە شيعری "شينا پ شەوا" ناوەڕۆکی تەواوی رووداوەکەی وەرگرتووه.
لە شيعرەکەدا نزا لەوانە دەکات ،کە ھاوکاری شای ئ رانی-ﯾان کردووه ،ھەروەھا لە
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:
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 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
ھاوار ژمارە . Cegerxwîn - 1933.5 ،10گﯚﭬاری ھاوار ژمارە . Xewna 1933.6 ،12
 hişyartîگﯚﭬاری ھاوار ژمارە . Dadê - 1933.7 ،13گﯚﭬاری ھاوار ژمارە .1933 ،14سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )داناز عەبدول ەحمان( سەبارەت بە
)قەدری جان( لە23:44:22 2012-8-9 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

وەرگ

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە1945 :

قەناتی کوردۆ  -کوردۆﯾﭫ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110122236203
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سﯚر قەناتی کوردۆ 97
تی سﯚﭬيەتی جاران پ ۆفيس
ککوردناس و زاننای مەزنی ککوردی ﯾەک ی
ەی "قانزمان"ی
سز"ی ناوچە
ەگوندی "سوس
 1909.09.2لە
ەر لەڕۆژی 21
ساڵ لەمەوبە
س
تانی باکورری سەر بەدەو ەتی عوسماانی لەداﯾکبوووه ،ناوی
س لەکوردستا
ھەر می قارس
ھ
دی بووه.
لەسەر ئاﯾينی ئ زﯾد
ر
در"ەو
ەش کوڕی خد
ت کوڕی کورددۆ کوڕی کەلە
ەواوی "قەنات
تە
ی جيھانی لەسا ی 1918دا کەتورکەکاان بەسەر ئەرمەندا
ەکﯚتاﯾی جەننگی ﯾەکەمی
لە
لەچنگی تورکەکان رززگار کردو
ی
زا بوون ،بنەما ەی قەنات و خە کی ئاواﯾيەکەﯾان خﯚﯚﯾان
لەو
دەستی رووسيا کەوتنەڕێ و و
ی
ئەرمەنستانی ژ ر
ی
ی "ئاپاران"ی ئ
ەرەو ناوچەی
بە
کی گوندەکەھەمووﯾان کوردبووون،
ن ،کەخە ی
شتەج بوون
نااوەلەگوندی ""کﯚربالخ" نيش
گوندەکانی کورد،
ی
بەتاﯾبەتی
ی
ەدا تورکەکان ناوچەی ئاپاررانيان داگير ککرد،
ھەر لەو سا ە
ھ
باوکی
ی
دەربەدەربوون و لەدواﯾيدا گەڕانەوە"ئاپااران" و
ن
بﯚﯚﯾەما ی قەناات ماوەﯾەک
ستان و لەشااری
رووﯾان کردەگورجس
ن
1920دا
ەحەما ی گووزەرانی دەکرددو لەسا ی 0
بە
19دا کﯚچی ددوای کرد
ەڕەنجبەری و باوکی لە921
شتەج بوون و مليان داﯾەڕ
"تفليس" نيش
ەدا
ھەر لەو سا ە
ەوتەئەستﯚری داﯾکی و ھ
ی
و پەروەردەکرددنی ئەو کوڕەە 12سا ييەکە
ندن کرد و
ستی بەخو ند
ەقوتابخانەی "ھاگﯚب گازارﯾانی"ی ئەررمەنی ناسراوبە"الزۆ" دەس
لە
زمانی ئەرمەنی ف رکرد.
ی
ری کورد و ژنەککەشی
ەرمەنی ف ی
ەو زاناﯾەبەپيتتی التينی ئە
ئە
سەرەتاﯾی لەو قوتابخانەتاﯾبەتيەتەوواوکرد و
ی
ندنی
192دا خو ی
قەناتی کوردۆ لەسا ی 28
قە
کﯚليژەی تەواو
ی
سا ی 1931دا ئەو
ی لينينگراد ووەرگيراو لەس
ەکﯚليژی کارگگەران لەشاری
لە
مادەﯾی بووەو لەکﯚتاﯾی ئەو سا ەدا قەننات و دوو
بەر قﯚناغی نااوەندی و ئاما
ککرد ،کەبەرامبە
19دا
لينينگراد وەرگيران و لەسا ی 936
د
کﯚی
مانەوانەی زانک
ی کﯚليژی زما
ھاوڕ ی کوردی
ھ
دﯾبلﯚمی وەرگرت و ھەر ئەو سا ەلەبەشی ددکتﯚرا
ی
خو ندنی تەواو کرد و ب واناامەی
خ
وەرگيراو لەساا ی 1941دا خو ندنی با ی تەواو کرد و ب وانامەی دکتﯚرای وەررگرت و
سﯚﭬيەت دامەزراوه ،دوای
ئەکادﯾميای زانستی س
ی
ی
ەپەﯾمانگای ئئەسنﯚگرافيای
لە
ەقی سوو" تا مانگی شوباتی .1942
ماوەﯾەکی کەم ن رداﯾە"فابررﯾقەی شەفە
م
سيا و
دکتﯚر قەناتی کوردۆ لەسا ی 1945دا بوووەئەندامی پارتی کﯚمﯚنييستی رووس
ەپاش جەنگ
ستای زمانی کوردی بەخو ندکارانی بەشی ئ رانی
گ بوو بەمامﯚس
لە
دەگوتەوه.
ری ليژنەی ناوچ
 19سکرت ی
ەسا ی 1947ەوەتاکو 960
لە
چەی پارتی کﯚﯚمﯚنيستی
ەناتی کوردۆ
بووەلەو شارەەی لينينگراد ددا تاکو سا ی  1958ق تی
ەﯾمانگەی رۆژھە تناس بو
پە
لەبەشی
ی
خەرﯾکی کوردناسی بوون
ی
سوکەرمان و ممارگرﯾت رودﯾﯾنکﯚ
و ئيسحاق تس
سا ی 1958ددا بەشی کورردی بەﯾارمەتتی
گای رۆژھە تتناسی و لەس
ئ رانی پەﯾمانگ
کی
جياکراﯾەوەو ببووەبەش ی
ی سەرۆکی پەﯾمانگای رۆۆژھە تناس ج
ﯾووسف ئﯚرب لی
سەربەخﯚ.
س
کوردۆ
ۆ
ی ،بە م لەدوواﯾيدا دکتﯚر ققەناتی
ەسەرەتادا ئﯚﯚرب لی خﯚی بووەسەرۆکی
لە
ئەوەی شاﯾانی گووتنيشەدکتﯚر قەنات لەسا ی
ی
ەشەکەھە بژ ردرا.
ەسەرۆکی بە
بە
پلەی
ی
ی "ناووک" واتتەدکتﯚرای زاننستەکانی وەەرگرت و
1968دا ب واناممەی دکتﯚرای
8
زانستی بووەتتەپ ۆفيسﯚر.
بەشی کوردی و زاناﯾەکی
ی
1985.10.31دا وەک سەرۆکی
1
ە
چی دواﯾی لە
تااکو رۆژی کﯚچ
ەتی زمان و و ژەی و
ەوەکەی خزمە
ی د سﯚز و ل ھاتووی نەتە
مەزنی کورد و کوردناس کی
م
ی کرد.
م ژووی کوردی
ھەمەکانی:
ھەندێ لەبەرھ
ھ
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ەوانه:
بەنرخی نووسيوەو ب وکردۆتەوەلە
ی
ەمی
ەناتی کوردۆ گگەل ک بەرھە
پ ۆفيسﯚت قە
19
1..تەحوﯾری م ژووی کورد للەزانستی م ژووی بﯚ رجووازﯾی فارس  -سا ی 954
سا ی 1955
کوردناس و ئەسنﯚگراف  -س
2..خەپاتﯚر ئابﯚﯚﭬيان وەکو کو
سا ی 1955
3..بيروباوەڕی ناڕاست لەباارەی زمانی کوردﯾيەوە -س
ھە تی ناوەڕاست"  -سا ی 1957
4..کورد لەپەرتتووکی "نەتە وەکانی رۆژھ
سا ی 1983
کرمانجی باشوو"  -س
ی
ی کوردی  -روووسی "ش وەەی
5..فەرھەنگی
1956
1
6..پەرتووکی ر زمانی کورددی  -رەوان  -سا ی
ژەﯾی
ھەمی و ی
7..ئەحمەدی خانی و بەرھ
ی وشەلەزماانی کوردﯾدا
8..دروستبوونی
9..کوردی سﯚﯚﭬيەت لەو ژەەﯾی کوردی ددەرەوەدا
خانی دا
ی
حمەدی
لەبەرھەمی و ژەی ئەح
ی
ی
ی قارەمانيەتی
10..بيروباوەڕی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی پ شوو
سﯚﭬيەتی

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

زمانەوان

ژمارە1946 :

س قەرەداخی
قەﯾس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926214455
59655
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس
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جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1947 :

س کاکل
قەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1291323197
75413
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1948 :

س کاکل تتﯚفيق
قەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3091219533
34595
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر
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ژمارە1949 :

دو
سەر عەبد
قەﯾس

مەد
محەم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3092147128
82525
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1950 :

ی
شای مەمی
گرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11513344710731
ی رۆژنامەی ررﯾا تازە لە ﯾەررﯾﭭان.
سەرنووسەری
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی پ شوو
سﯚﭬيەتی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1951 :

شاد حەمە سەعيد
گوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1250927007
73884
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1952 :

گو

ە پشدەرری

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0321184220
04008
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1953 :

گو

ە نوری

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1005214623
39812

1345

ھﯚزانەوان
ھ
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە1954 :

گو

گەر
ە کەمانگ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7280048118
89435
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1955 :

می
گو بااخ بەھرام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01210071710011
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تان لەداﯾکبووەەو لەسا ی )(1992
التی کوردستا
 (19لەدﯾواندەەرەی رۆژھەال
ەسا ی )982
لە
چاالکی شيعری
ی
دەستی بەنوووسينی شيععر کردووەو ناووبراو چەندﯾن کﯚڕو
می
ﯾەکەم کﯚڕﯾەتی ککە لەھەر ی
م
ەمەش
ەنجامداوەو ئە
ەڕۆژھەالتی کوردستان ئە
لە
چەند رۆژ کە بەھﯚﯚکاری
د
دات و ناوبراو ماوەی
شاری ھەول ر ئەنجامی بد
ککوردستان لەش
ستان .
شووری کوردس
ی کردۆتە باش
سياسی رووی
س
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

دﯾواندەرە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1956 :

می
گو بااخ بەھرام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5081348416
64675
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان
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ژمارە1957 :

چين رەشييد
گو چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
12811563318139
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1958 :

زار جەالل
گو ز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0406115724
44116
نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری

ژمارە1959 :

زار جەالل
گو ز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5102212227
78615
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1960 :

گو ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6271437347
71592
ھﯚزاننەوان
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خانمان
ەزی کەس :خ
رەگە
نەتەوە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە1961 :

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
ی
بەگ و منا
گ
خﯚشی "س ببەڕۆ" دەمرن و ئەم ننەوە عەبدو
برراکەی بە نەخ
ەکانی خﯚی
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.
ھاتنی ئينگليزدا ،ببﯚ ماوەﯾەک ھ
ی
ەرەتای
ە دوا سا ەکاانی جەنگی ﯾەکەم و سە
لە
ھە ەبجە
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
الﯾەن ئينگليزەەوە تەواو کرددووه.
ھە ەبجەدا لەال
سەردەمی د اگيرکرانی ە
چوارەمی لە س
چ
ەگی باوکی گگﯚران کﯚچی دواﯾی دەکات
ھەر لە 1919ددا سل مان بە
ھ
ت .پاشان لە 1921دا
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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سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

ژمارە1962 :

گﯚران ئازاد حەمە گەمحان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010312304274602
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1963 :

گﯚران ئيبراھيم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009281711279722
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1964 :

م سا ح
گﯚران ئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3111046443
34802
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە1965 :

عەبدو
گﯚران ئەژی ع

گﯚران
گ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71230
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە1966 :

گﯚران بابا عەللی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121802083
34833
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

ژمارە1967 :

ی
گﯚران دوکانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0426130732
24186
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ەوان
رۆژنامە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری
ی کەس :رۆژنا مەنووس

ژمارە1968 :

گﯚران رەئوف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2172121358
82317
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1969 :

ڵ زەوقە
گﯚران رەسوڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1240128036
64021
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد
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و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1970 :

گﯚران سدﯾق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1131137383
32725
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1971 :

گﯚران سﯚران فەﯾزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5100842088
82804
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر
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ژمارە1972 :

ە وﯾی
گﯚران سەرگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20209515211179
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە1973 :

گﯚران عەبدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1142001403
32733
ی ما پەڕی دەەنگەکان
بەرپرسی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

کەس:
جﯚری کە

راگەﯾﯾاندکار

ژمارە1974 :

ی
گﯚران فەتحی
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1006210655
59821
سالی  1972لەداﯾکبووە
س
دنی لەکەرکووک تەواو کرددووە
بللەکانی خوﯾند
ەلﯚژی کەرکوککە
مانگای تەکنە
دەرچووی پەﯾم
شيوەکارە
نوووسەرو رۆژناامەنوس و ش
ەردوو
ندﯾن پيشانگای ھاوبەش کردووە لەھە
ەشداری جەند
ەسا ی  1992تا  2004بە
لە
ی
ک و سل مانی
شاری کەرکوک
ش
سالی  1998ﯾەکەم پيشاننگای شيوەکااری خﯚی کرددووەتەوە لەس
س
سل مانی
سی کار دەکات
ی رۆژنامەنووس
ەسالی 1997ەوە لەبواری
لە
ژمارەی
ی
لەشاری کەرکوک دامەزراندووە ککە 41
ی
ستی
سالی  2005ررۆژنامەی راس
س
لييدەرچووەو راگگيراوە.
ی نوی ،ھەوواڵ ،راستی" لەپيگە ئەلکتترونيەکانی"ررادﯾوی
ی "کوردستانی
ەرۆژنامەکانی
لە
س" االسبوعيية ،ھاوالتی" کاری کردووەە ،لەتەلەفزﯾوونی گەلی کووردستان
ەوا ،دەنگوباس
نە
و رادﯾﯚی نەوا کاری کردووەە.
سيوە لەرۆژنامە کوردی و
ەتی زۆری نوس
ەھەردوو زماننی کوردی و عەرەبی بابە
بە
عەرەبيەکاندا.
ع
رۆژنامەو گﯚﭬارەکان بە
و
جەندﯾن ليکوليينەوەی لەگﯚﯚﭬارو
ج
ەھەردوو زمانی کوردی و عەرەبی
نووسيوە
ی کەرکوک"
ککت بی "شاری
ەش ک لەميژژووی
بە
ﯾنی"ﯾە ناودارەکانی لەسا ی 2012
"مزگەوت ،تەککيە ،خانەقا ،زاناو پياوە ئاﯾن
ب وکردۆتەوە
دﯾا لەالﯾەن )گگﯚران فەتحی
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ی( سەبارەت بە
9:54
4:32 2010-1
ی( لە10-28 :
)گﯚران فەتحی
دﯾا لەالﯾەن )گگﯚران فەتحی
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ی( سەبارەت بە
11:23:01 2012
ی( لە2-7-6 :
)گﯚران فەتحی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار
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جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1975 :

ەد
گﯚران محەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103104609
92242
رۆژنامەنوووس
بەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

شارەکان:

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە1976 :

گﯚنا جاف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316123050
03952
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس
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جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە1977 :

گﯚڕان سەباح غەفوور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2091352287
75670
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1978 :

د
ە ئەحمەد
گﯚﭬە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2151535018
87232
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان
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ژمارە1979 :

گﯚﭬەند ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201006251626514518
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1980 :

گ الس ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011210064832715
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە1981 :

گەرميان محەمەد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020923044275681
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1982 :

ی
گەزﯾﯾزە قادری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3132259458
80175
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1983 :

شاوە جاف
گەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0204103706
63390
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لەو تی بەرﯾتانييا
سەو لەبواری رراگەﯾاندن و
سا ی  ،1976رۆژنامەنووس
ەداﯾکبووی س
لە
می دۆکيﯚمەنتەری و کام رای
ەمھ نانی فيلم
ەشی بەرھە
خو ندووﯾەتی بەتاﯾبەتی بە
خ
ئەزموونی
نی
کی ئەو و تە ککاری
چەند کەنا ی
ەﯾەشەوە لەچ
ھەر لەو ر گە
ەلەفزﯾﯚنی .ھ
تە
ستاش
بەرنامەی مندا ن ،ئ س
ی
بەشی بەرھەمھ ناننی
ی
ککردووە ،بﯚ نمووونە کەنا ی BBC
ەری بەشی مندا ن
بﯚ بەرھەمھ ناننی دۆکيمەنتە
ی بەرﯾتانی ﯚ
ەگەڵ چەند ککﯚمپانياﯾەکی
لە
ەری بﯚ  JCCککەنا ی جەزﯾررەی
فيلمی دۆکيومەنتە
ی
ھ نانی
ن بەبەرھەمھ
ککەھە دەستن
ی زمان وکولتتووری عەرەبيييەوە داواکراوە کە ھاوکاررﯾان ب ت.
مندا ن لەرووی
م
وڕۆژنە
ە
ەڕی ک
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە1984 :

مەد
شبير ئەحم
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7042226588
89697
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە1985 :

گەالو ژ بابان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0627170204
44528
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانم
مان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1986 :

ی کرماشاننی
الری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1162221567
74858
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

کررماشان
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ژمارە1987 :

ەنارەﯾی
النە ئامانج ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7121513437
72009
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1988 :

الوەنند نەوزاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21220071912579
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە1989 :

الﭬە فەرھاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5182041558
83001
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە1990 :

لوتفی
http://www.kurdipedia.org/?q=200905252150151766
لوتفی شاعير ناوی تەواوی ش خ لەتيف ش خ رەزا بەرزنجييە و لە سا ی  1905لە گوندی )پە کانە(ی
سەر بە قەرەحەسەن لە داﯾکبووەو جگە لە زمانی کوردی زمانەکانی عەرەبی و فارسی و تورکی
بەباشی زانيوە و چەندﯾن کت بی لەو زمانانەوە وەرگ ِراوەتە سەر زمانی کوردی.
لوتفی شاعير وەکو زۆربەی شاعيرە کالسيکييەکان مامە ەی تەواوی لەگەڵ عيشقی مەجازﯾدا
کردووە و لە شيعرەکانيشيدا رەنگيانداوەتەوە ،لە ر کەوتی  1989/5/23دا کﯚچی دواﯾی کردووە.
سەرچاوە :ئارام پەش و  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە1991 :

لوقمان بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122415221419724
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ەشاری
نااوی تەواو لوققمان ش خ باببەرەسوڵ ش خ عەزﯾز بەررزنجی لە  1955 /12 /1لە
پلەی
ەﯾە لە شاری ھەول ر .ی
ەما ەی ش خاانی ھە ەجە
ک بووە لە بنە
ھەول ر لەداﯾک
ھ
کە و بووە بە ژﯾانی
لەسەرتاﯾی تەمەنی ت ک
ی
خو ندن دواناوەندی لەھەوول ر خو ندوە و
خ
ﯾەکيەتی
ی
ەای موزﯾک لە تييپی
رۆشنبيری بە خو ی
ی
سەرەتاﯾی ژﯾاننی
سياسی و س
س
مﯚسيقای شﯚڕش
ی
تيپی
قوتابيانی کورددستان لەساا ی  1972دەەستپ کردوە و دواتر لە ی
قو
سا ی  1974کارﯾکردوە .دوای
مان لە ئيزگە ی دەنگی کووردستان لە س
ە گروپی دﯾلم
لە
سکﯚی سا ی  1975گەڕ اوەتەوە لە تيپپی ھونەری ھەول ر وەک موزﯾک ژەن ک لەسەر
نس
ھەول ر کە
ل
ئاام ری ئوکﯚرددﯾون کاری کرردوە و ﯾەکەميين کەس بوووە لە م ژووی شاری
ناﯾە ناو تيپی ھوونەری ھەول ر کە برﯾتی ببوو لە
ی ئﯚرگﯚنی کاررەباﯾی ھ ە
ەکەم ئام ری
ﯾە
ئاام ر کی ئﯚرگگوۆن بەناوی )فارفيسا( و ئام ر کی دەننگ بەناوی )ﯾﯾاماھا( دواتر لەبەر
کەووتەوەو و لەسەرەتاﯾی سا ی 1979
و
ھ ند ک فشارری سياسی لەموزﯾک دووور
ەری موزﯾک و ھ ند ک
کاری لە ھونە
ککەووتە بواری کاری نووسيين لەسەر بوررەکانی جوانک
ەی و لە بوارە جياجياکاندا لە زۆربەی گﯚﯚﭬارو رۆژنامە کوردی عەرەەبيەکاندا
باابەتی رەخنە
جﯚری ب وکرددۆتەوە وە رۆژژنامەی ھاوککاری و پاشکﯚﯚی عيراق و االعراق و
باابەتی ھەمەج
نيشتيمانی
ی
ﯾەکيەتی
ی
نوێ کە
الشرارة وڕ بازی ێ
ة
د لە
ستراوی رەوەند
ە ناوی خواس
بە
ستان و کاروان و
مەی خەبات و ر گای کوردس
ەروەھا رۆژنام
ککوردستان دەررﯾدەکرد و ھە
ی و دەﯾان چاووپ کەووتن لە رادﯾﯚو تەلفزﯾﯾونە کوردی و عەربيەکان و دەنگی
دەنگی ئازادی
ەل
ستراليا و دوا دﯾمانی لەگە
ﯾﯚی ئيسرائل بە عەرەبی و رادﯾﯚی ئوس
ە مانيا و رادﯾﯚ
ئە
کە بەدﯾان راپﯚررتی لە سميننارو
سی کوردە ە
رادﯾﯚی ئە مانييا .ﯾەکەمين رۆژنامە نووس
ەکان سەبارەەت بە دۆزی ککورد لە ھەر چوار
ستﭭا ە جيھانيە
ککﯚنگرە ن ودەو ەتی و ﭬيست
ستانی نوێ ووەک
ەزراندنی رۆژنامەی کوردس
سەرەتاﯾی دامە
ستان و لە س
ەشی کوردس
بە
 22ساڵ
مەﯾە کارﯾکردووە بەدر ژای 2
ی دامەزر نەرری ئەو رۆژنام
تافی دەستەی
ەک ک لە ستا
ﯾە
و تا ئەم ۆش ووەک نووسەررو پەﯾامن ری ئە مانيا و ئەوروپای ئەو رۆۆژنامەﯾە بەرددەوامە و
ەھاوکاری دۆۆست
ﯾدا و حەزی بە
ی لەخﯚبوردووو ميان ەوە لەژژﯾانی رۆژانەﯾد
ککەساﯾەتيەکی
سەر
ەﯾە و ئەوەش بە پ اکتيک بەرجەستەکرردوە .لە ژﯾان دووجار ھاوس
ھاوڕ يانی ھە
ھ
لە وو تی
گگيرﯾکردوە و دووو کوری جوا نی بە ناوی ))ڕەوەز و رەوەەند( و ماوەی  16سا ە ە
ەواﯾەتی
لە ئەرکی نەتە
ی ژﯾانيش لە تتاراوگە بﯚ چررکەﯾەکيش ە
ت و لە ماوەی
ە مانيا دەژﯾت
ئە
ھەموو چاالکی
و
و وو تپار زی و نەتەوەﯾيی دوانەکەووتوووە و بە شدارری لە
سا ی  2005لە شاری بﯚﯚن لە
خﯚپيشاندانە ککوردستانيەککاندا کردوە و لە  / 5 / 28س
خ
ە مانيا نەشتتەرگەری د ی بﯚ ئەنجام ددرا.
ئە
کارنامەی خﯚی(
ی
)ژﯾان و
ن
بەرزنجی( سەببارەت بە
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )لوقمان ر
س
20
بﯚﯚ کوردﯾپ دﯾا للە 012-06-16
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان
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جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

موزﯾکژەن

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1992 :

لوقمان رەئوف عەلی حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471276
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە1993 :

لوقمان عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020615141275626
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە1994 :

سا ح
مان غەفورر حەمە س
لوقم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7141005159
91423
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1995 :

ی کەرﯾم
مانی حاجی
لوقم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1204161006
62801
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
لەبواری کولتوور
ی
دبلﯚمای )ناشناڵ دبللﯚما(
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
جی کەرﯾم( س
دﯾا لەالﯾەن )للوقمانی حاج
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
سەبارەت
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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

سياسی
چاود ری س

ژمارە1996 :

فەلەکەدﯾﯾن
ليزا ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2051241448
87422
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە1997 :

ت
ی شميت
ليسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2131439116
63255
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کەس کی خﯚفرۆۆش ،لە
س ،چەند س
سپاردەی حکوومەتی بەعس
رۆۆژی  1994 / 4 / 3بە راس
سی
سﯚزی کورد ليس
د سادق رۆژننامەنووسی ئە مانيی و ددۆستی د س
نااوچەی سەﯾد
شميت تيرۆرددەکەن.
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

(دۆست( ی کورد

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ززمان  -ش وەززار :ئە مانی

ژمارە1998 :

ف حاميد
لەتيف
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112616172
21535
سا ی  1962کﯚل ژی
ەداﯾکبووە ،لەس
 1940لە کفری لە
1
ەسا ی
ش خ لەتيف ش خ حامد لە
کردووەو
لەبواری ئەدەبياتی کوردﯾدا کارﯾک
ی
دا تەواوکردوووە ،لەماوەی ژﯾانيدا
ئاادابی لەبەغد
نووسەر نوسراون و
دﯾارترﯾنيشيان
ن
ر
ەسەر بابەتەککانی
چەندﯾن ماستتەرنامەش لە
چ
سيروان عەبدولکەرﯾم بوو بەناوی ئاشنااکردنی چيرۆۆکی
ی خﯚ ندکار س
ماستەر نامەی
م
جﯚﯾس.
س
ەﯾمس
ن لەڕ گای جە
ھاتەی مﯚد رن
ککوردی بەپ کھ
ەخﯚشييەکی کوشندە کﯚﯚچی دواﯾی ککردووەو
ی
ی  1974بەنە
2ی ف برﯾوەرﯾی
نوووسەر لە 22
سەوە کﯚکراوەەتەوە.
ی لەڕ گای ش رکﯚ ب کەس
ەش ک لەبەررھەمەکانيشی
بە
ەردی ئەبوبەککر  -ما پەڕی پوک ميدﯾا
سەرچاوە :ھە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

1371

جﯚری کەس:
ج

ئەدﯾب

شارەکان:
ش

کفری

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1999 :

ف حس ن
لەتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11116544510674
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2000 :

ف عومەر
لەتيف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1129204350
02746
نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری
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ژمارە2001 :

فەرەج
ف فاتيح ف
لەتيف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
06151655514395
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2002 :

ف قەرەداغی
لەتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5141545176
66406
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

رەگەززی کەس :پيياوان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
شارەەکان:

ەرەداغ
قە

نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان
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ژمارە2003 :

ەد حەسەن
ف محەمە
لەتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2231238297
74435
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2004 :

ست
ف ھەﭬر س
لەتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1092209418
88008
زاناﯾەکی
ی
ست )لە داﯾککبووی  15ماررس  – 1953سل مانی/ع راق(
ەتيف ھەﭬر س
لە
سەرەتای سا ی 1977
ن و شاعير و نووسەری ککوردە و لە س
مانناسی و ککﯚمونيکاسيﯚن
زم
سەرەتای الو تی
ی
سەردەمی ژﯾانی منا ی و
ی
ی.
ەمسا( دەژی
ی ئوترﯾش )نە
ەوە لە وو تی
ـە
ەر .خو ندنی سەرتەﯾاﯾی و ناوەندی و ئئامادەﯾی لە شاری
ە سل مانی ببردووەتە سە
لە
 1970دەب تە
1
لە سا ی
ەرکوک و دﯾووانيەی باشوووری ع راق ت پپەڕاندووە .ە
سل مانی و کە
س
سل مانی
ھەمان سا دا لە شاری س
ەندامی "کﯚممە ی و ژە و ھونەری کورددی" کە لە ھ
ئە
ـەوە ھەتا
ە
دامەزرا و ھەﭬﭬر ست خﯚی
ی ﯾەک ک بوو للە ئەندامانی دامەزر نەر .لە 1970
ئەدەبی و کورتەچييرۆکی لە ڕۆژژنامە و گﯚﭬار و
ی
 1977زۆر ھﯚنرراوە و ل کﯚ يننەوەی
7
ڕۆژی کوردستان،
سەردەمەی ع رقدا )وەکوو :بەﯾان ،ی
ب وکراوە کورددﯾەکانی ئەو س
شاری ﭬيەننا
ەتی )ب و دەەب تەوە.
ی
ئوترﯾش و لە
ش
 1977روو دەکاتە و تی
1
ھاوکاری ،براﯾە
ھ
ی .لە سا ی  1979دەچ تتە شاری
ت بە خولی ئاامادەکاری پ ش-دانشگاﯾی
دەست دەکات
بەشی
ی
جومە(،
گگراتس و لە دانشگەی "کاارل-فرانتس" خو ندنی وەرگ ان )تەرج
مەی
جومە تەواو دەکات و ب وانم
خو ندنی تەرج
ەرەبی دەخو ن ت 1983 .خ
ە مانی و عە
ئە
دەگەڕ تەوە بﯚ شاری ﭬيەننا و للەوێ
ڕ
ھەمان ساڵ
ن
ت .لە
ماجستەر بەددست دەھ ن ت
م
بواری
ی
خو ندنی دﯾپلﯚﯚمی لە
دەکات بە کورتە-خ
ت
نييشتەج دەەب ت 1984 .ددەست
 1985بە دواوە لە بواری شيکارری و
1
ەرنامەڕ ژی و کارسازی کﯚﯚمپيوتەر .لە سا ی
بە
دا لە سا ی 1992
دەست دەکات
ت
لە پاڵ کارەکەﯾد
ەرنامەڕ ژی ککﯚمپيوتەردا ککار دەکات .ە
بە
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بە خو ندنی زانستی زمان ) (Linguisticsلە دانشگەی ﭬيەننا .لە سا ی 1994
کارنامەی دوکتﯚرا لە سەر سيستەم و م ژووی زمانی کوردی و بار و دۆخی سياسی
و کﯚمە ﯾەتی زمانی کوردی لەو وو تانەدا کە کوردستانيان بەسەردا دابەش بووە،
پ شکەشی )تەقدﯾم( سەرۆکاﯾەتی کﯚل جی زمانناسيی دانشگەی ﭬيەننا دەکات .
سەرەتای سا ی  1995کارنامەکەی قەبووڵ کراو ھەﭬر ست ب وانامەی دوکتﯚرای
فەلسەفی لە بواری زمانناسی سﯚسيﯚلﯚژی بەدەستھ نا .کارنامەی دوکتﯚراکەی زۆر
ج ی سەرنج و پەسەندمەندی پرۆفيسﯚر روت ﭬﯚداک) ، (Ruth Vodakسەرۆکی
کﯚل ژی زمانناسيی-سﯚسيﯚلﯚژی دەب ت ،کە سەرپەرشتی کارنامەی دوکتﯚراکەی
ھەﭬر ستی دەکرد .پرۆفيسﯚر "رووت ﭬﯚداک" ﯾارمەتی ھەﭬر ست دەدات ،کارنامەی
دوکتﯚراکەی لە ش وەی کت بدا چاپ بکر ت .لە سا ی  1995کت بەکەی لە چاپخانەی
پاساژی ئە مانی ) (Passagen Verlagلە زنجيرەی زانستدا لە ژ ر ناوی
،Sprachplanung und Sprachenrecht im geteilten Kurdenland"" ،Sprachpolitik
واتە )سياسەتی زمان ،ﯾاساگەرﯾی زمان و پالنسازﯾی زمان لە خاکی کەرتکراوی
کوردا( .لە سا ی  1990ﯾەکەمين دﯾوانی شيعری ھەﭬر ست بە زمانی کوردی بە
ناوی "داستانی کﯚچی ب ھەوار ...گەڕانەوە" لە شاری ﭬيەننا چاپ دەب ت و لە
ئە مانيا و ئوترﯾش و سوﯾسرا و دانيمارک و ئينگلتەرا و ئەمرﯾکا و فەرەنسا ب و
دەکر تەوە .ھەﭬر ست دﯾوان کی تری شيعری و چەند کورتەچيرۆک کی بە زمانی
کوردی ھەﯾە ،کە ھ شتا چاپ نەکراون .ھەروەھا دﯾوان کی شيعری بە زمانی
ئە مانی ھەﯾە ،کە ئەوﯾش ھ شتا نەخراوەتە ژ ر چاپ .ب جگە لەوانەش چەند
دەستنووسی تری بە زمانی ئە مانی لە ئەرشيﭭداﯾە دەربارەی زمان و کﯚمە ناسی و
کﯚمونيکاسيﯚن ،کە تا ئ ستا دەرفەتی لە چاپدانيان نەڕەخساوە .ھەﭬر ست لە سا ی
 2006ھەتا  2009لە ئەنستيتوی ﭬيفی " – "WIFIلە شاری ﭬيەننا وەکو مامﯚستای
زمانی ئە مانی دەرس دە تەوە .لە نيوان سا ی  2009و  2011خو ندنی دﯾپلﯚمی
ميدﯾاسيﯚن " "Mediationدەکات و دەب ت بە م دﯾاتەر –"Mediator".لە سا ی 2010
ھەتا ئ ستا لە کﯚمپانيای "خزمەتگوزاری ھاوس گەری" کە سەر بە شارەوانيی شاری
ﭬيەنناﯾە ،وەکو م دﯾاتەر کار دەکات.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (Sima Sharonسەبارەت بە
)لەتيف ھەﭬر ست( لە20:43:25 2014-4-16 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

نووسەر

و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

سل مانی
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ژمارە2005 :

ول ەحمان ئەحمەد
گين عەبدو
لەزگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0825104630
04907
قەسرێ.
ێ
1ە لە
لەداﯾکبووی سا ی 1968ران بووە .
 197تا  1997ئاوارەی ئ ن
لە سا ی 74شکی.
ھەﯾە لە پزﯾش
بووە و دکتﯚرای ھ
سەرەتاﯾی تا ددکتﯚراﯾەکەی لە ئ ران ە
خو ندنی سستی بووە لە وەزارەتی
رکردنی تەندرو ی
ی
دانان و ف
ن
بەر ووەبەری گشتتی پالن
- 6ساڵ
ِ
شين کراوەو کااری
ستە خانەنش
ەی  4-3و ئ س
ەر م لە کابينە
حکومەتی ھە
ەندروستی ح
تە
پززﯾشکی دەکاات .
مەڵ بووە .
- 5ساڵ سەررنووسەری گگﯚﭬاری تەندرووستی و کﯚم
ەکی
کوردستان بە ش وەﯾە
ن
جار لە
سەرپەرشتيياری زنجيرە ککت ب ک بووە ببﯚ ﯾەکەم رەوەﯾان
لەچاپدان و ب وکردنە
ن
تی جيھانی ماافی
ی تەندروس ی
رەەسمی لەالﯾﯾەن ر کخراوی
دروستی بووون و زۆربەﯾان خﯚی وەرﯾگ ِراون .
 15کت بی پزﯾﯾشکی و تەند
وەرگرتبوو کە 5
ھەﯾە لە ئەدەببی منا نەوە تا دەگاتە زماان و رۆمان و 6
ی ترﯾشی ھ
- 15بەرھەمی
5
شی لەبەردەەستن .
ەرھەمی ترﯾش
بە
زاری کرمانجی
سەرچاوە :ئيررۆن عومەر  -ما پەڕی ی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2006 :

گين
لەزگ

ئاﭬدررەھمانی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2011053027
74078
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

وەرگ

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2007 :

لەمييا رەسوڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5212339447
76406
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ژمارە2008 :

ال سا حی
لەﯾال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0030905476
62188
لە زانکﯚی تەوور ز ،ئ ستا ماامﯚستای
شی م ژوو ە
ی ب وانامەی مماستەری بەش
ی شاری بﯚککانە ،خاوەنی
خە کی
زانکﯚککانی شاری ببﯚکانە.
لە ماووەی سا نی رابردوودا لە بواری ئەدەبيياتی مندا ن گەل ک کار و چاالکی نوانندووە ،لە بواررەکانی
کوردی و
ی
ھان بﯚ سەر زمانی
شاعيرانی ھاووچەرخی جيھ
ی شيعری ش
نووسيين ،ل کﯚ ينەووە و وەرگ انی
چەندﯾﯾن وتار و بابەتی نووسيووە.
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ەﯾامن ر
چ ھر جيھانی  -ما پەڕی پە
چاوە :مەنووچ
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

وەرگ

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

بﯚﯚکان

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2009 :

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

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی
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ژمارە2010 :

د مستەفا عەزﯾز
د محەمەد
ماجد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71282
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستان

ەنووس
جﯚری ککەس :رۆژنامە
جﯚری ککەس :فﯚتﯚگررافەر

ژمارە2011 :

د مەردۆخ رۆحانی
ماجد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1211942397
75123
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە2012 :

خ رۆحانی
ماجييد مەرۆدخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1213214512
22981
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زمانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

ەوان
زمانە

ژمارە2013 :

ماجييد نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111700048
82835
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە2014 :

ی
ح نەزەرﯾی
مادح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2201918368
80645
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ستان سنندج""
سکرت ری ھەففتەنامەی "ددﯾدگاە شھرس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

زﯾندانی س
سياسی

شارەکان:
ش

سنە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2015 :

ھيم
ماردﯾن ئيبراھي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22622411419750
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2016 :

ەکر
ماردﯾن ئەبوبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021755436
63642
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2017 :

ف خەزنەدار
مارف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02609255910248
ە ،لە
ئاغای خەزنەدار، -
ی
ەحمەد ئاغا رەسوڵ
لقادر مارف ئە
نااوی تەواوی ممارف عەبدولق
شاری
سەرەتاﯾی و ناوەندی لەش
ەشاری ھەولل ر لەداﯾکبووەە ،خو ندنی س
 1930/11/1لە
ەواوکردووە.
ی کەرکوک تە
ھەول رو ئامادەەﯾی لەشاری
ھ
ھەول ر.
ەم چوونەتە ھ
جيھانيی ﯾەکە
دوای جەنگی جي
بننەما ەکەﯾان خە کی سل مانييە و ی
بەپلەی نووسەر
ی
مانبەر
پاشان دەب تە فەرم
ن
ستای سەرەتتاﯾی و
سا ی  1952دەب تە مامﯚس
س
.19
ەتيی پەروەرددەی ئەوکاتە تا سا ی 957
ەبەڕ وەبەراﯾە
لە
سی
تەواوکرد لەکﯚل ژی ئااداب لەبەغداو بەکالﯚرﯾﯚس
د
خو ندنی زانککﯚی
سا ی  1957خ
س
196
عەرەبی .لەئاداری 60
.
تھ ناو بووە مامﯚستای زماننی
ەزمانی عەرەەبی بەدەستھ
لە
ە العراقيە کرردو بﯚ ماوەی نﯚ مانگ بوو بەخو ندکار
ەﯾوەندﯾی بەاالبعپە العلميە
پە
خو ندکاری خ
ەج بوو بووە خ
سبﯚرگ نيشتە
ی سانت پترس
شان لەشاری
ەمﯚسکﯚ ،پاش
لە
خو ندنی
رۆژھە ت سەر
ە
ساتی
باا لەبەشی ل کﯚ ينەوەی کوردی لەپەﯾمانگای دﯾراس
ەی ما
ستەری بەدەستھ ننا ،لەکﯚل ژی
ی
سيا و ب وانامە
ەئەکادﯾميای زانستی روس
بە
بەکﯚی دەنگی ليژننەی
ی
ت پترسبﯚرگ ب وانامەی دککتﯚرای
رۆۆژھە ت لەزانکﯚی سانت
سا ی  1968بوووە مامﯚستا لەبەشی کووردی
ستھ نا لەسا ی  .1963س
گگفتوگﯚ بەدەس
مبوو تاکو
زانکﯚی بەغداوو ھە بژ ردرا بەسەرۆکی ئەو بەشەو تتياﯾدا بەردەوام
ی لەسا ی  1981دا.
خانەنشينبوونی
خ
دەدەری وەرگگرت.
ە  1973دا ناوونيشانی ماممﯚستای ﯾارﯾد
لە
ە  1979دا ناوونيشانی ماممﯚستای بەپللەی پرۆفيسﯚﯚر وەرگرت.
لە
دا دامەزراند.
ژی پەروەردەی زانکﯚی بەغد
سا ی  1973بەشی کوردﯾﯾی لەکﯚل ی
س
ەکدا کارﯾکردووە.
ەر لەچەند گﯚﯚﭬارو رۆژنامەﯾە
وەکو نووسەروو سەرنووسە
2
32کت بی چاپپکراوی ھەﯾە لەنووسين و وەرگ ان و ل کﯚ ينەوەو بوواری خو ندن،
لەحەوت بەگ پ کھاتوووە.
ت
کوردﯾيە ،کە
،
ەو چاپکراوانە ميژووی ئەدەەبی
ەگرنگترﯾن ئە
لە
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عيراقە.
ەندامی سەنندﯾکای رۆژناممەنووسانی ع
ئە
می ﯾەک تيی ررۆژنامەنووساانی جيھانە.
ەسا ی  1960ەوە ئەندامی
لە
ی کﯚڕی زانياررﯾی کوردستتان بووە.
ەندامی کارای
ئە
کﯚچی دواﯾی کرد.
ی
نەخﯚشيی دڵ
ی
 20لە ھەول ر بە
ە 010-10-25
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

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2018 :

گوڵ
ف عومەر گ
مارف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0208171427
73428
سەنگاو ،چەمچەماڵ1956/ ،
،
گوندی ھە شەزﯾننی،
ی
شو ن و سا ی لە داﯾک بوون :کی ھەﯾە
ی  :خ زاندارەوو کوڕو کچ ی
باری خ زانیﯾەکەم دامەززراندنی فەرممی  / 1983 :فەرمانگەی ئاود ری سل مانیجی ﯾاسا  /زانکﯚی سل مانی
ﯾەکەم دامەززراندنی زانکﯚﯚ1999 :کﯚل جخزمەتی فەرمی ھەﯾە
تائ ستا ) (22ساڵ زﯾاتر خ)ئەمنی
ی
ەکانی
ەک لە زﯾندانە
ە و ستی سيياسی ماوەﯾە
 1لەسەر ھە
سا ی 1982ەﯾەکی زۆر درراوە
عامەی بەغداد( بووەو ئازاررو ئەشکەنجە
ع
لەھەشتاکانندا چەند سا ک لەناو شﯚﯚڕشدابووەسليمانی
رامياری لە زانکوی س
ی
ئ ستا ﯾارﯾدەەدەری راگرە للە کﯚل جی ﯾااساوﯾارﯾدەدەر
ر
تی :پ ۆفيسﯚﯚری
پلەی زانستیەتی
ی ن ودەو ی
سای گشتی
پسپﯚڕی :ﯾاسب وانامە
بە
ەبکالورﯾس :ززانکﯚی بەغداد ،کﯚل ژی ﯾاسا1982 ،
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ماجستير :زانکﯚی کييﭫ ،ئﯚکراانيا1990 ،
ناونيشانی نامەی ماجستير  :ئامراِزە ﯾاساﯾيەکانی بەربەندکردنی تاوانی جينﯚساﯾدلە ﯾاسای گشتی ن ودەو ەتيدا.
دکتﯚرا :زانکﯚی کييﭫ ،ئﯚکرانيا1995 ،
ناونيشانی نامەی دکتﯚرا  :ک شەی کەساﯾەتی ﯾاساﯾی ن ونەتەوەی گەلی کورد لەﯾاسای ن ودەو ەتيدا.
زمان
کوردی )زمانی داﯾک)عەرەبی ،روسی ،فارسیئينگليزی )باشە)وتنەوەی ئەم بابەتانە لە زانکﯚی سل مانی و زانکﯚکانی تری کوردستاندا )بکالورﯾس،
ماجستير ،دکتﯚرا)
1.ﯾاسای گشتی ن ودەو ەتی
2.ﯾاسای دەستوری
3.دەروازەﯾەک بﯚ خو ندنی ﯾاسا
4.مافی مرۆڤ
5.ﯾاسای گشتی سزادان
6.ر کخراوە ن ودەو ەتييەکان
7.ﯾاسای راگەﯾاندن
کت ب و ل کﯚ ينەوەی زانستی
1.جينﯚساﯾدی گەلی کورد لەبەر رۆشناﯾی ﯾاسای ن ودەو ەتاندا )کت ب).
2.ک شەی کەساﯾەتی ﯾاساﯾی ن ونەتەوەﯾی گەلی کورد )کت ب).
3.پ وەندﯾی مەسەلەی کورد بە ﯾاسای ن ودەو ەتانەوە )کت ب).
4.بارودۆخی کورد لە چەند بابەت کی ﯾاسای ن ودەو ەتاندا )کت ب).
5.پ کھاتنی ﯾاسای ن ودەو ەتی و پەﯾوەندی بە ﯾاسای ناوخﯚی دەو ەتەوە )ل کﯚ ينەوە
بەزمانی کوردی( ،گﯚﭬاری زانکﯚی سل مانی ژمارە )).2001/5
6.تيﯚری ئاساﯾشی ھاوبەش و ر کخستنی ن ودەو ەتی )ل کﯚ ينەوەی بە زمانی
عەرەبی( ،گﯚﭬاری زانکﯚی سل مانی ژمارە )).2003/11
سەرپەرشتيی و ھە سەنگاندنی نامەی ماجستير و دکتﯚرا
سەرپەرشتيکردنی زﯾاتر لە پانزە ) (15نامەی ماجستير و دکتﯚرا لە زانکﯚی سل مانی
و زانکﯚی کﯚﯾە.
بەشدارﯾکردن لە گفتوگﯚی زﯾاتر لە سی و پ نج ) (35نامەی ماجستير و دکتﯚرا لە
کﯚل ژەکانی ﯾاسا و رامياری و زانستە مرۆﭬاﯾيەتييەکان لەزانکﯚکانی سل مانی و
سە حەدﯾن و کﯚﯾە و دھﯚک.
ھە سەنگاندنی دەﯾان نامەی ماجستير و دکتﯚرا و ل کﯚ ينەوەی زانستی لە بوارەکانی
ﯾاسا و زانستە مرۆﭬاﯾيەتيەکان لە زانکﯚکانی کوردستان و ع راقدا.
بەشدارﯾکردن لە کﯚنگرە زانستيەکاندا
1.کﯚنگرەی زانستی زانکﯚی سل مانی .2000
2.کﯚنگرەی زانستی دەربارەی تاوانەکانی ئەنفال ،ھەول ر .2003
3.خولی زانستی ﯾاساﯾی لەپەﯾمانگای ﯾاسای جنائيی لەشاری )سيراکﯚزا–ئيتا يا(
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.2004
4.گەشتی زانستی بﯚ ھەند ک زانکﯚ لە و تانی ميسر و ئەمرﯾکا دەربارەی ﯾاسای
جنائی ن ودەو ەتی و مافەکانی مرۆڤ .2004
5.کﯚنفرانسی ﯾاسای زانکﯚی دﯾپﯚ ی شيکاگﯚ لەکﯚل ژی زانستە سياسييەکانی
زانکﯚی بەغداد .2004
6.کﯚنفرانسی زانستی زانکﯚی دﯾپﯚ ی شيکاگﯚ لە کﯚل ژی ﯾاسای زانکﯚی سل مانی
.2004
7.کﯚنفرانسی زانستی زانکﯚی دﯾپﯚ ی شيکاگﯚ لە کﯚل ژی ﯾاسای زانکﯚی
سە حەدﯾن لە ھەول ر .2004
8.کﯚنفرانسی زانستی زانکﯚی دﯾپﯚ ی شيکاگﯚ دەربارەی )دادپەروەی جنائی( لە
عيراق ھاوﯾنەھەواری دوکان.2005
9.کﯚڕی سەندﯾگای پار زەران دەربارەی مافی مرۆڤ ،ھەول ر .2004
10.کﯚنگرەی پەڕ ەمانی کوردستان لەسەر تاوانەکانی رژ می پ شووی ع راق ،ھەول ر
.2004
11.کﯚنگرەی جينﯚساﯾد ،ھەول ر .2007
چاالکيی رۆشنبيرﯾی و کﯚمە ﯾەتی
پ شکەشکردنی دەﯾان کﯚڕ و سيمناری رۆشنبيری و ﯾاساﯾی لەناوخﯚو دەرەوەی
زانکﯚ.
بەشدارﯾکردن لەدەﯾان گفتوگﯚی زانستی لەسەر فيدراليزم ،جيھانگيرﯾی ،سيستمی
نو ی جيھان ،مافەکانی مرۆڤ.
پ شکەشکردنی دەﯾان سيمينار و بابەت لەر کخراوەکانی  NGOلە کوردستاندا.
ئەندام لە ﯾەک تی نووسەرانی کورد لەسا ی -1977ە وە.
ئەندام لە سەندﯾکای رۆژنامە نوسانی کوردستان.
ئەندام لەسەندﯾکای ﯾەک تی ماف پەروەرانی کورد.
دەﯾان وتار و نوسراوی جﯚراوجﯚری ب وکراوە لە گﯚﭬار و رۆژنامە کوردی و عەربيەکاندا.
ئەندام لە چەندﯾن ليژنەی راو ژکارﯾدا لە فەرمانگەکانی حکومەتی ھەر می
کوردستان.
ئەندامی دەستەی راو ژکاری لە چەند گﯚﭬار کی ھزری و رۆشنبيری گشتيدا لە
کوردستان.
خاوەنی دوو دﯾوانی چاپکراوی شيعری بەناوی )ھ النەی نوغرۆ( و )خﯚری زﯾندان).
دەﯾان بابەتی ئەدەبی و شيعری نووسراو وەڕگ راو لەرۆژنامە کوردﯾيەکاندا.
چەند ھﯚنراوەﯾەکی کراوە بەسرودو گﯚرانی.
پﯚست و ليژنەی زانستی
بەشدارﯾکردن لە ليژنەی خو ندنی با  ،ليژنەی زانستی ،ليژنەکانی تاقيکردنەوەی
قﯚناغەکانی بکالورﯾس و ماجستر و دکتﯚرا لەزانکوی سليمانی.
راگری کﯚل ژی ﯾاسا لە زانکﯚی کﯚﯾە )).2006-2005
ئەندامی دەستەی نووسەرانی گﯚﭬاری زانکﯚی سل مانی )).2009-2000
کاندﯾدی ليسی ھاوپەﯾمانی کوردستانی لە پار زگای سل مانی بﯚ ھە بژاردنی
پەڕ ەمانی ئ اق لە 2010دا .
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ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

مافناس

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

چەمچەمااڵ

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2019 :

ف ناسراو
مارف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4012120536
68337
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نووسەر
نو

پياوان
رەگەززی کەس :پي
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
نەتەووە:

ککورد

ژمارە2020 :

مارﯾاانا خارونتاکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0131105046
62337
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سەبارەت بەڕۆ ی کوردە
ی دۆستی کووردە ،ت زی دککتﯚراکەی س
ککچ کی ﯾﯚنانی
شی
لەدوای جەنگی دوووەمی جيھاننييەوە تا ھ رش
ی
ەسياسەتی دەرەوەی ئە مەرﯾکا
لە
ە2003دا.
سەر ع راق لە
ەمەرﯾکا بﯚ س
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

ی کورد
(دۆست(ی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2021 :

مام فەتحو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1241032117
73855
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ی کەس:
جﯚری

ھونەرمەند
ھ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2022 :
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وانی
خان شيرو
مامخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1252102227
73920
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2023 :

ەد قادر
ەند محەمە
مامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12810051210917
چيرۆکنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی
ن
ی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

چيرۆۆکنووس

ژمارە2024 :

مەد
ەﯾارە ئەحم
مامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824134333
34887

1388

نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2025 :

ن
ر سەگﭭان
ماھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181007417
70143
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

سەر
ی کەس :نووس
جﯚری

ژمارە2026 :

ستوورە ئەرردە نی
شەرەفخانم  -مەس
ماھش
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2009
9010115400
07965
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ماە شەرەف خاانم بووە
سی کوردە .ناوی خﯚی ە
 18ز( شاعيرر و م ژوونووس
(1804ز 848 -
4
ەی
سا ی  1220ک.م ) 1804ز( لە بنەما ە
ستوورە بووە .دەوروبەری س
و نازناوی مەس
سنە ھاتە
الی والييەکان ببەقەدر بوون ،لە شاری س
ئەوسا زۆر ی
سنە دا ،کە ئە
قادرﯾيەکانی س
قا
دنيا.
مامﯚستا مەوللەوﯾی تاوەگﯚﯚزی
م
ەودا ئەم شيععرەی گوتووە:
ە پەسنی ئە
لە
ەور
ی بورجی سە
ی ناز ،ئەوجی
خورشيدەکەی
خ
سەرتوغرای ددەفتەر مەحبوووبان جە دەوور
س
شەرەف دا
ی بورجی ش
ھا لە خانەکەی
ھ
شەن وە ھەر تەرەف دا
نووورئەفشانيش
ژﯾﯾاننامە
ک.م
سا ی  1220ک
ستوورە بووە .ددەوروبەری س
نااوی ماە شەررەف خانم و نازناوی مەس
بنەما ەی قادرﯾيەکانی سننە دا ،کە ئەووسا زۆر الی والييەکان بەققەدر
 1804ز( لە بن
)4
گ( ،لە
حەسەن بەگ
ە دنيا .باوکی ،ئەولەسەن بەگ )ئەبولح
ی سنە ھاتە
بووون ،لە شاری
ندووە تا وەھای پ
ە
می خو
شەرەف خانم
پيياوە رەسەنەکانی سنە بوووە و بە ماەش
کە بە ناکام
سرەو خانی ئئەردەالن ،والييی سنە ،ە
گگەﯾاندووە کە ناو دەرکا .لە زەمانی خوس
خزم.
ەوە و بوونە خ
نااو براوە ،خان و ما ە قادرﯾييەکان لە ﯾەککتر رەنجاون و ئاشت بوونە
نزﯾک بﯚتەوە.
شيعردانان دا لە خانم ک
مەستوورە بﯚتتە خ زانی خووسرەو خان .خانيش لە ش
م
چل و
بەرچاوە .مەستوورە چ
.
کدا ھە دانيان زۆر
شيعر بە ﯾەکد
ەردووکيان دا ش
ە دﯾوانی ھە
لە
ھەر لەو ش ن ژراوە.
مانی مردووە و ھ
ە لە سل ی
چوار ساڵ تەممەنی بووە کە
چ
شيعرەکانی
ش
سی
مەستوورە لە شيعردانان ،چ بە کوردی و چ بە فارس
م
بەداخەوە زۆربەی شيععرەکانی لە نناو چووگن و تەنيا
ە
 ،زۆر خاوەن دەستە ت بوووە.
 1926ز( ،ميرززا ئەسەدو خانی
 1305ک.ە )6
کی ماوەتەوەە کە سا ی 5
دوھەزار بەﯾت ک
چاپيانی کردوووە .کوردﯾيەککانی ھەر
ەرھەنگی سننە ،لە تاران چ
سەرۆکی فە
ککوردستانی ،س
سيدەﯾەکی ددا کە بەم بەﯾﯾتەوە دەست پ دەکا:
زۆۆر کەم ماون بە م لە قەس
ەتتانت...
ی مەستی فە
ی چاوەکانی
گگرفتارم بە نازی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

س
م ژوونووس

جﯚری کەس:
ج

ی
کەساﯾەتی
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شارەکان:
ش

سنە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2027 :

ماﯾک

رۆبن

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103171135
52358
ەوان
رۆژنامە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری
ی کەس :رۆژنا مەنووس

ژمارە2028 :

ود
ەسەن باراام مەحمو
ەسەن حە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658017
71198
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2029 :

د
ن ئەحمەد
ەمەد ئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081636437
71907
1391

چيرۆکنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی
ن
ی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

چيرۆۆکنووس

ژمارە2030 :

ن حەسەن پوور
ەمەد ئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611127
بﯚکان
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

چيرۆکنووس
چ

شارەەکان:

بﯚﯚکان

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2031 :

ن زەکی ببەگ
ەمەد ئەمين
محە
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htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81110100715194
جی عەبدول ەەحمانی
ئەمينی کوڕی حاج
ی
حەمەد
ی تەواوی مح
ن زەکی ناوی
محەمەد ئەمين
م
سل مانی
ککوڕی مەحمودد باپ رەلەسا ی  1880لەگگەڕەکی گو ژژەی شاری س
کاروان بوون.
ن
ەخو ندەوار بووون و خاوەن و خ و
ک و داﯾکی نە
ەداﯾکبووەباوک
لە
سەرەتاﯾی سل مانی پااشان ماوەﯾەککيش
ی
ی(
ەی )مو کيی
ەسا ی  1892چووتەف رگە
لە
روشدﯾەی
ی
ەی
 1893چووەتەف رگە
1
ەسا ی
ال عەزﯾز خو نندوﯾەتی ..لە
ەف رگەی مەال
لە
سەربازی سلل مانی ﯾەو دووای دووساڵ خو ندن چووونەتەڕوشدﯾەی سەربازی بەغدا
س
ئەستەمبﯚل
ل
ئەرکانی
ی
شی
ی سەربازی ھەروەھا بەش
چووەتەکول ژی
سا ی  1898چ
س
ک( دەرچووەو لەلەشکری عوسمانی
 190بەپلەی )رەئيس چاک
ککەلەسا ی 02
ەغدا دامەزراووه.
شەشەمی بە
ش
کری عوسمانيدا چەند جﯚﯚر پلەی ب ﯾوووه،
 1924لەلەشک
سا ی  1903تا تەمووزی 4
س
مانی دووەم پشکنەر
 192تاکو  1925-7-15فەرم
ەگەڵ گەڕانەوەشی بﯚ ئ رراق لە25-2-2
لە
فەرماندەی ف ررگەی سەرباازی ئ راقی بوووه.
فە
تی
راوی بﯚﯾەکەمجار لەشاليار ی
نەرەی ھە بژ ی
ی
 193 7 - 1928 - 1نو
سا نی 1925
س
1941-11
شالياری )کاررداری و ھامووشﯚ( تا 1-10
دوندا بووەبەش
سين ئەلسەعد
عەبدولموحس
ع
-2-10
شﯚدا بووەلە0
ی زانستی ،بەرگری ،ئابوووری و ھامﯚش
شاليارﯾتيەکانی
بﯚﯚ  10جار لەش
ھە گرت.
ستی لەکاروبااری ميری ە
ەکجاری دەس
ەخﯚشی بەﯾە
 1042لەبەر نە
2
 1948لەدﯾدەەنی شاری س
ەسەر 8-7-10
ەشەوی  9لە
لە
سل مانی داکتتوپ گورچيلەککەی
جﯚرەگيانی پاکی سپاررد بەخاک و
ی
ەو
پيس کردووەبە
ەکارکەوتوەو خو نی ل پي
لە
ی.
نييشتمانەکەی
لەھﯚنراوە ،و ژه ،خﯚشننووسين ،نيگاارک شان بووهه،
،
ی
ەمين زەکی بەگ ئارەزووی
ئە
فەڕەنسی زانيووه،
ی
مان و
ی ،فارسی ،تورکی ،ئ نگلليزی ،ئە ن
مانەکانی کورردی ،عەرەبی
زم
گ ،لەشکر ،م ژووی راميارری
ەرەبی و کورددی لەبارەی م ژووی جەنگ
ەتورکی و عە
بە
ه.
ەمی بەنرخه
خاوەنی بەرھە
خ
زەکی
ی
ەد ئەمين
کی )محەمە
چەند بەرھەم ک
خاوەنی زﯾاتر لە 12بەرھەممەئەمەش چ
خ
ەگ(ه:
بە
ەنجوومەنی نو نەراندا
) 192کەتياﯾدا پەراوی کردەوەکانی لەئە
ی نيابات 28 -
1-محاسەبەیبﯚﯚ خو نەر کﯚککردۆتەوە)
ی کوردستان بەشی ﯾەکە
2-خوالسەﯾەککی تەئرﯾخیەم سا ی  1931و بەشی دووەم
زمانی عەرەبيش)
ی
ت سەر
سا ی ) 1937وەرگ دراوەت
س
پاداشت کی  69الپەڕەﯾه :س
الی ب سوودد ) 1935کەپا
3-دوو تەقەلالسا ی  1930بﯚ مانی
غەکرا)
ککورد دابووﯾەمييری ،ب وکرد نەوەی قەدەغ
ی 1939
4-تەرﯾخی و تی سل مانیسا ی 1947
شی دووەم س
5-کورد بەناوببانگ بەشی ﯾەکەم سا ی  1945و بەشەو االمارات اللکردﯾە1945
6-تارﯾخ الدولەەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەزﯾر

جﯚری کەس:

سەربازی

جﯚری کەس:

م ژوونووس

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2032 :

محەمەد ئەمين عەلی عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041522360575843
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

نووسەر

رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە2033 :

محەمەد ئەمين گەناوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070722021060429
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2034 :

ەمين
ەد نوری ئە
ن محەمە
ەمەد ئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3071836098
82496
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2035 :

می
ن ھەورام
ەمەد ئەمين
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2080930068
87365
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2036 :

ش
ەمەد ب بەش
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
07201703111851
سا ی  1996ووە و تی ج ھ شتووەو
سل مانی لەداﯾکبووەو لەس
ەسا ی  1960لەشاری س
لە
شتەج ييە ،لەددەرەوەی و تييش کاﯾيەی شيعری دانەب اوەو
ی سوﯾد نيشت
ئ ستا لەو تی
ﯾەکەم بەرھەمی شيعری
م
سيميناری کرددووە لەسا ی 2004
ەشداری چەندﯾن کﯚڕو س
بە
خﯚی بەناوی ""ھەوارگەی پپشووی ژانەککانم" ی ب وککردۆتەوە.
خ
سەرچاوە :ما پەڕی چاود ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2037 :

ەمەد بەدری
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1005205205
59806
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ھﯚزانەوان
ھ
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2038 :

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

ژمارە2039 :

رەوەر
ەمەد بەھر
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2021833307
75533
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس:

پياوان

نەتەووە:

کورد

ی کەس:
جﯚری

وەرگ

ژمارە2040 :

ەمەد پاکژ
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0302145523
31520
دنی
کبووە و خو ند
مەگرون لەداﯾک
بناری چيای پيرەم
ی
جيتانی
سا ی  1971لەگوندی حاج
س
لەشاری سل مانی
ی
سەرەتاﯾی لە و گوندە و ناووەندی و ئامادەﯾی کشتوککا ی
س
19
ەم و لە سا ی 1991
خولياکانی شيعری ھييناوەتە بەرھە
ی
ەواوکردووە ،للەسا ی 986
تە
سی کردووە و زﯾاتر لە  200شيعری کراووە بە گﯚرانی و
ەدواوە کاری رۆژنامەنووس
بە
ﯾەکەم الوە کە شيععری کراوەتە بەش ک
م
شی مافی مررۆﭬی کوردستتانە و
خاوەنی مارش
خ
ی بنەرەتی ،تائ ستا  15بەررھەمی شيععری لە چاپدرراون کە 3
ە پرۆگرامەکاننی خو ندنی
لە
ناميلکەﯾە.
ە
ﯾاان دﯾوانە شييعرە و  12شييان
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2041 :

ەمەد پشدەری
محە
1398

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9151509056
61705
وەرگ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ژمارە2042 :

ر ئەحمەد
ەمەد تاھير
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2102259098
87332
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2043 :

ەد عەلی
ق محەمە
ەمەد تﯚفيق
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2021434097
75525
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2044 :

محەمەد تەرەغە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120213344074104
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2045 :

محەمەد تەﯾموور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032711155421693
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ی ،لە سا ی  1938لە شااری ھەول ر
رەەخنەگری بواری شانﯚ و ددرامای کوردی
دەستی داوەتە نوووسين لە بواری شانﯚ و دررامای
ی
ەفتاوە
ە سا نی حە
ەداﯾکبووە ،لە
لە
شی لەو پ ناوەدا چاپ کرددووە.
د بەرھەم کيش
ککوردی و چەند
 20کﯚچی دوواﯾی کرد.
ە 011-03-00
لە
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2046 :

مال
ەمەد جەما
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0624223559
94505
کە لەگەڵ
ەداﯾک بووە ،تتەمەنی ) (2ساڵ بووە ە
 19لە شاری سل مانی لە
ە 983/11/12
لە
سل مانی و
ن کردووە ،لە سا ی  1992گەڕاوەتەوە بﯚ شاری ل
خ زانەکەی روووﯾان لە ئ ران
پەﯾمانگای
ی
سيی
ج بووە ،سا ی  2007-2006بەشی رۆژنامەنووس
ەوێ نيشتەج
لە
ەﯾاندنی زانکﯚﯚی
ندکاری بەشی راگە
ی
ەکنيکی سل مانی تەواو ککردووە ،ئ ستتا خو
تە
ەنووس سە ح ساالر
ەگەڵ رۆژنامە
خاوەنی کت ب ککی گفتوگﯚی ھاوبەشە لە
سل مانييە ،خا
س
ھە تی ساززﯾان
ەرمەندی رۆژھ
سەر و رۆژنامەننووس و ھونە
ککە لەگەڵ ژمارەﯾەک نووس
گای
ەندﯾن پ شانگ
شانگاﯾەکی تاﯾبەتی فﯚتﯚﯚگرافی و چە
ی
ککردووە ،ھاوکاات خاوەنی پ
مانييە و ئەندامی کارای
يە
شتەج ی شارری سل
ە ،ئ ستا نيش
ی فﯚتﯚگرافييە
ھاوبەشی تری
ھ
ی کوردستانە.
سەندﯾکای رۆۆژنامەنووسانی
س
ت
مال(
محەمەد جەم
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
سەبارەت بە
مال( لە22:09:17 2010-6-24 :
ە ژﯾاننامەی ممحەمەد جەما
)کورتەﯾەک لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2047 :

محەمەد چﯚمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322461632988
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2048 :

محەمەد حاجی کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=201004061046414112
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ی گﯚﭬاری کﯚﯚوارە.
سەرنووسەری
رۆۆژنامەوان و س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2049 :

ی
سەن بناﭬی
ەمەد حەس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5242205268
83015
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2050 :

ﯚفيق
مە سا ح تﯚ
ەمەد حەمە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6232343168
83062
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ژمارە2051 :

ەمەد حەکييمی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2082059413
33177
 13لە شاری سەقز لە رۆژژھە تی کوردستان لە داﯾک بووە و خووﯾندنی
ە سا ی 353
لە
دا يەوە دەستتی
شارە خو ندوە و ھەر لە مند
ی ھەر لەو ش
سەرەتاﯾی و ممام ناوەندنی
س
دارە و و تی
ئەوﯾش لە و ت ک ککە و تی س د
ش
ن و کاری وەر گ ران
داوەتە خو ندن
ە سا ی  1387لە الﯾەن ئييتالعاتەوە دەسبەسەر کررا و دوای
دﯾکتاتﯚرەکانه ،ھەر بﯚﯾە لە
شت و لە کارەکاننی دەتوانين کت بی
ە زﯾندان بە نا چاری و تی بە ج ھ ت
ئاازاد بوونی لە
نووسينی دەﯾان
ی
ھان و ھەر وەھا
سەرانی جيھ
داﯾک و ....کە کﯚمە ە وەرگگ ر کە لە نووس
سە چەندﯾن ککت بی
وتار کە لە سااﯾت و گﯚﭬار و رۆژنامەکان ب و بوەتەوه .شاﯾانی باس
ەن
چووە و لە الﯾە
ما ەکەی تيا چ
ناو براو لە ھ ررشی ئيتالحاات بﯚ سەر م
وەرگ ردراوی نا
کە لە الﯾەن ئيتتالعاتە و بە تتا ن براوە کت بەکانی
ە تا ن براوە و شت کيتر ە
ئييتالعاتەوە بە
 1جلد بووه.
نااو براوە کە زﯾﯾاتر لە 15000
مەد
ستانی محەم
ھاورﯾان و دوس
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
ەبارەت بە )ممحەمەد حەککيمی( لە18:35:34 2011-2-8 :
حەکيمی( سە
ح
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی
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جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

شارەکان:
ش

سەقز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2052 :

ران
ەمەد حەﯾر
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091054575
57582
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2053 :

ەمەد خدر
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5100840038
82803
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2054 :

محەمەد خدر مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040623092982666
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2055 :

محەمەد خورشيد تﯚفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030909340582510
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

1406

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2056 :

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

ژمارە2057 :

ف
ەمەد رەئوف
محە
1407

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10712225510592
ەنا ی KNNی بزووتنەوەی گﯚڕان
رۆۆژنامەنووس و ب ژەر لە کە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار

ژمارە2058 :

ف عەبدوللعەزﯾز ساا ح
ەمەد رەئوف
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71267
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2059 :

ەمەد رەحييم رەمەزان
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3111435338
82544
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2060 :

سوڵ ھاوار
ەمەد رەس
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103104234
42240
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە2061 :

شيد فەتاح
ەمەد رەش
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3192033428
82589
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2062 :

محەمەد زەھاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903252205141679
سا ی  1974بەشی کوردی کﯚل ژی ئادابی بەغدادی تەواوکردووە.
سا ی  2004ماستەری لەزمانی کوردی وەرگرتووە.
سا ی  2006دکتﯚرای لەبواری م ژووی نوسينی کوردی لە زانکﯚی بەغدا وەرگرتووە.
لەسا ی 2004ەوە راگری کﯚل ژی ئادابی خانەقينە.
سەرچاوە :ما پەڕی داھ نان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

(ئەکادﯾمی)

جﯚری کەس:

زمانەوان

ژمارە2063 :

محەمەد سا ح ئاکرەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033100002782647
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

ئاکرێ

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2064 :

محەمەد سا ح ئيبراھيمی محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030718275782493
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2065 :

محەمەد سا ح تﯚفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051911382083002
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2066 :

ەمەد سا ح دﯾالن
محە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110815353
37132
ەال قادرە .سا ی  1927لە گەڕەکی
حی کوڕی مە
ی مەال سا ح
حمەدی کوڕی
ککوڕی مەال ئەح
خراوەتە بەر
ە
عەلی
سەرەتا لە مزگەوتی بابەع
ی سل مانی للەداﯾکبووە .س
گگﯚﯾژەی شاری
ی خالدﯾيە قﯚﯚناغی سەرەەتاﯾی تەواوکرردووەو در ژەدداوە
خو ندنو دواتر لە قوتابخانەی
خ
دووە .سا ی  1947لە فەررمانگەی تووتتن
ەخو ندنو تا پﯚﯚلی س ی نااوەندی خو ند
بە
دامەزراوە.
سەرتﯚپی
دوای گﯚران بەس
عری ب وکردۆتتەوەو لە ی
ست و ﯾەک سا يدا شيعر
ە تەمەنی بيس
لە
ەمە
خﯚی و بەرھە
ەم شاعيرە خ
ەمدەدر ت .ئە
ەوەﯾەکی نو ی شيعری ککوردی لەقە ە
نە
ەتيکردنی
خزمەتکردنی ک شەی گگەلەکەﯾو دژاﯾە
ی
ەدەبييەکەی تەرخانکرد بﯚﯚ
ئە
 1948تا  1966نﯚ جار زﯾندانی کراوە و گەل ک
ن .لە سا ی 8
ککﯚنەپەرستانو بەکر گيراوان
خراوەتەوەو توووشی ئازارو ئئەشکەنجەداانو نانب ﯾن بوووە.
جارﯾش دوورخ
ج
مانييەکانی د ﯾالن رۆ کی گەورەﯾان بيننی لە بەرزکرردنەوەی ئاست
شيعرە نيشتم
ش
ستی
شخە کی گەوورەی
سا ح دﯾالن-ﯾانکردە مەش
ەوشياری خە کی کوردستتانداو حەمە س
شداری
ەﯾە دﯾالن بەش
کەم رووداوی نيشتمانييو ننەتەوەﯾی ھە
سەر ر بازی ککورداﯾەتی ،کە
س
ەبات.
جﯚشدانی خە
بﯚنەﯾەک بﯚ ج
تييانەکردب ت و نەﯾکردب تە بﯚ
شدارﯾکرد لە ککﯚنگرەی
ەب مﯚ ەتی دەو ەت بەش
ەم رۆشنبيرەە گەورەﯾە ساا ی  1954بە
ئە
مسا ساز کرا ،لەسەر
شاری )ﭬيەننا(ی پپاﯾتەختی نەم
ی
ئااشتيو ھاوکارری گەالن-دا کە لە
کرا .حەمە سا ح دﯾالن جگە لەوەی
ەوانەی زﯾندان .
ی
کردنە کە گەڕڕاﯾەوە ر
ەم بەشدارﯾک
ئە
گخﯚش کی ککەمو نەو
ست بوو ،دەنگ
خاوەن ھە و س
ی گەورەو ت کﯚﯚشەر کی خ
ککە شاعير کی
ئااوازدانەر کی دەگمەنيش بوو.
تا
نووسينی خﯚﯾەتی ا
ی
ەﯾان
شيعری زوربە
ی دﯾالن کە ش
ە بەسﯚزەکانی
گگﯚرانييو مقامە
ەونەرمەند خاوەنی )مامە کوڕنوو() ،ئەی
د
الن-ی شاعيررو
ئ ستاش ھەرر زﯾندوون .دﯾال
سا ی  1990ددا ،بە
تشرﯾنی ﯾەکەمی س
ی
28ی
ناازەنين()،ش خ مەحمودی زﯾندوو( لە 8
شيعرو
پاش خﯚی خەرماان کی پ بەرەەکەتی لە ش
ەخﯚشی دڵ کﯚچيدواﯾی کردو لە ش
نە
سەن بﯚ بەج ھ شتين.
ئااوازی د ف نوو گﯚرانيی رەس
1412

شاعيری نو کاری کورد و مەقامزانی بليمەت محەمەد سا ح دﯾالن لە  28-10-1990دا
لە تەمەنی  63سا يدا د ە گەورەکەی لە ل دان کەوت و ما ئاواﯾی لە و ژە و لە ھونەر
و کورد و کوردستان کرد و ناو و خزمەتگوزارﯾی بﯚ ميللەتەکەی تا ھەتاﯾە بەنەمرﯾی
مانەوه.
دﯾالن خەباتگ کی د سﯚزی ميللەتەکەی و دەنگ کی رەسەن و ناسکی ھﯚنراوەی
نو ی کوردی بوو ،شاعير کی نو کاری ر بازی رﯾاليزمی نوێ بوو لە و ژەﯾی کوردﯾدا،
زۆربەی ھﯚنراوەکانی پەردەﯾەکی تەنکی رۆمانسيەتی بەسەردا ھە ک شرا بوو،
ئەمەش جﯚرە جوانی و ناسکيەکی پ بەخشی بوون.
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2067 :

محەمەد سا ح سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020413241375578
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2068 :

ت
ەمەد سا ح نيکبەخت
محە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112115214
49439
 19بەھﯚی کارری
کوردستان لەداﯾکبووە .سا ی 974
ن
ەشاری سەققز لەڕۆژھەالتتی
لە
نيو زﯾندانی دەککرێ.
ی پاشاﯾەتی ببﯚ ماوەی س ساڵ و و
الﯾەن ر ژﯾمی
سياسی ،لەال
س
ھران" دەب  .سا ی 1970
ھای مقيم تھ
ەزر نەرانی " جمعيت کردھ
ەک ک لە دامە
ﯾە
ھان.
تە ھەوا ن ری رۆژنامەی کيھ
دەچ تەزانکﯚ و ھەر ئەو ساا ەﯾش دەب ە
ردراوم بﯚ
م
خﯚی دە ی"" :وەک گەنجتررﯾن ھەوا ن ر لەالﯾەن رۆژناامەی کەﯾھانــەوە ن
خ
لەئ راندا ئازاد نيييە و
مەنووسی ئ
ەزانيم رۆژنامە
لووبنان" .ھەروەەھا دە "" :دوای ئەوە کە
ەتاران.
بووم بەپار زەر لە
ھە بژارد و م
کﯚ و مافم ە
ە چووم بﯚ زانک
ەژ ر فشاری دەسە تداﯾە
لە
م .بﯚ ماوەی  4ساڵ
المييەوە گيرام
سا ی  1360بﯚ جار کی د ﯾکەلەالﯾەن ککﯚماری ئيسال
س
م .ھەرچەند پ ش ئەو گيررانەش چەند جار گيرابووم"" .ئ ستاﯾش لەشاری
ەزﯾنداندا بووم
لە
ج يە.
تااران نيشتەج
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2069 :

ﯾق کەرﯾم پوور
ەمەد سدﯾق
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611142
بانە
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

ژمارە2070 :

محەمەد سەعيد حەمە خورشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031113021182543
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2071 :

محەمەد سەليم سواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031220474782559
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

1415

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2072 :

محەمەد سەليمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611119
دﯾواندەرە
بەشدارﯾی نﯚھەمين خولی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

ژمارە2073 :

محەمەد سە ح سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040709541582668
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2074 :

ەلی
ەمەد شاکە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2112102557
75747
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2075 :

ەمەد شکاک
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7021857127
71635
سەر
نووس
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە2076 :

سﯚ)
ەباری )ئاس
ەمەد ش خ جەبار جە
محە
1417

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5081603567
76184
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيياوان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
شارەەکان:

ککەرکوک

نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ژمارە2077 :

ی  -ع.ح.ب
ەمەد ش خ حوس ن بەرزنجی
محە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111816025
56371
سا يدا
ەمەنی  77س
سل مانی لەتە
ە6ی مانگی کانوونی دووەمی 2000دا لەشاری س
لە
لەدەست چوو .ئەو
ت
شاعير کی بەھرەدداری
ر
ی کورد
ککﯚچی دواﯾيکررد و ميللەتی
چوارتا لەپار زگگای
ەر بەقەزای چ
ەرزنجەی سە
1دا لەد ی بە
ەسا ی 1923
ککەساﯾەتييەلە
ەج
ەکەﯾان لەسا ی  1931چﯚﯚتەسل مانی و ل ی نيشتە
سل مانی لەداﯾکبووەو ما ە
س
بوووه.
ەرەتاﯾی و ناوەەندﯾی
ەڕميی و قﯚناغەکانی سە
ەرخو ندنی فە
لە
ەو شارەزﯾندوووەدا چﯚتەبە
خزتگوزارو
نموونەی فەرمانبەر خ
ی
چەخﯚر دامەزرراوەو
194دا بەمووچ
ەواو کردووەو لەسا ی 46
تە
دەست پاک بوووه.
بزووتنەوەی نيشتمانی
ی
چﯚتەپاڵ
ڵ
ەمدا
سەدەی بيستە
ەناوەڕاستی چلەکانی س
لە
ستی رامياری توووسی گرتن و
ی
سەر ھە و
1963دا لەس
پ شکەوتنخوازز و لەسا ی 3
فرمان دەم ن تەوەئيينجا لەسەر
ن
سا ی 1968ب کارو
ەشکەنجەدەب و تاکو س
ئە
فرمانەکەی دانراوەتەوه.
فر
سەرەتای ژﯾاننی
شتمانی ھﯚننيوەتەوەو لەس
سا ی 1945ەووەشيعری نيش
"ع.ح.ب" لەس
بقران تاﯾەر بەگی جاف و
ن
ساليمی ساح
ی
ەری شيعرەککانی
و ژەﯾدا کەوتوووەتەبەرکارﯾگە
شيعرەکانی پ رەم ردو گﯚران پتر بﯚ گﯚڕەپانی
ی
شدا
ەدەب و ش خ رەزای تا ەباانی و داوﯾش
ئە
دەنگی خﯚی.
ی
بەھ زبووەبﯚتەخااوەنی
عيرﯾيەتی ھ
ەتوانای شاع
شاوه ،بە م کە
و ژەﯾان راک ش
رﯾاليستی رەخنەگربووو ،ﯾەکەم ھﯚننراوەی
ی
کی
شتيمانپەروەرممان ،شاعير ک
شاعيری نيش
ش
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پيری و
گەنجی و ی
194دا لەگﯚﭬارری گەالو ژدا بەناوی "لەگە
سەرکەوتووی لەسا ی 47
س
راک شاوەو بووەەتەشاعيری
ک
مردنا" ب و کرددۆتەوەو سەررنجی رەخنەگرانی پ
م
سەر
ەوساوەکان و شيعرەکانی بەزۆری لەس
ی ھەژارەچە
جوانی و دەنگی
سروشت و ج
س
کی پتەوو رووون و رەوانی پ
ک شی سووککی خﯚما ی ککوردی دادەناان و ناوەرۆک ک
نيەوەدﯾاربووه.
ه
دەبەخشين ،ببﯚﯾەنو کارﯾی بەھﯚنراوەکان
شاعير لەماوەەی ژﯾانی وﯾژ ەﯾی دا چوار
دﯾوانەشيعری بەچاپ گەﯾﯾاندووەکەئەما
ی
ش
مانەی
خوارەوەن:
خ
دووەو  188الپەڕەﯾه
ەچاپی گەﯾاند
1-ناسﯚری دەەروون لەسا ی 1968دا بەەڕەﯾە
کراوەو  88الپە
2-گر ی نھ نييەکان  -سا ی  1975چاپکالپەڕەﯾه
ەی تاساو ساا ی  1980چااپکراوەو  85ال
3-زەردەخەنە198دا چاپکراووە 288الپەڕەﯾﯾه
4-ترﯾفەور ژاوو  -سا ی 85تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2078 :

ەمەد شەﯾﯾدا
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617104012
24412
سا ن کی زۆر مامﯚستای ووانەی
سر .ن وبراو س
نوووسەر و ب ژەەری رادﯾﯚی ککوردی لە ميس
مانی.
م ژوو بووە لە سانەوﯾی رۆۆشنبيری شاری سل ی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

ی کوردستان
باشووری
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2079 :

ف
ەمەد عارف
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1009165058
82076
سا ی
زگای ھەول ر لە دداﯾکبووە ،لە س
ەر بە پار ی
ی رواندز سە
 (193لە شاری
ە سا ی )37
لە
لە سا ی
بەدەست ھ ناوە ،ە
ت
ەغدا
جوانەکانی بە
ی لە پەﯾمانگگای ھونەرە ج
 (1956دبلﯚمی
)6
جوانەکانی مﯚسکﯚ بە پلەی ناﯾاب
ی
ەرە
تەری لە ئەکا دﯾميای ھونە
 (1967ماستە
)7
لە
پلەی دکتﯚرای بە ھەمان پلە ە
ی
ھا لە سا ی )(2004
ەدەست ھ نااوە ،ھەروەھا
بە
کﯚی سە حەدﯾن /ھەول ر بەدەست ھ ناوە .
ھونەر لە زانکﯚ
فەلسەفەی ھ
فە
سە حەدﯾنە ،وەکو مامﯚستای زانکﯚ
جوانەکانی زانکﯚی ە
ی
دامەرز نەری ککﯚل ژی ھونەرە
بەم دواﯾيانەش للە
ە زۆر ک لە ززانکﯚکانی کورردستان و ع رراق وانەی گووتﯚتەوە ،م
لە
سە حەدﯾن ،وەک مامﯚستا لە کارەکەی بەردەوام
ی زانکﯚی ە
ککﯚل ژی ھونەررە جوانەکانی
ەدەستھ نا .
نانی ھونەری بە
ەتی بﯚ داھ ی
بووو ،لە سا ی ) (2001خە تی دەو ی
بﯚ
کﯚمە ەی بەغدا ﯚ
ە
ەندامی
ە ەﯾەکی بوووە ،لەوانە :ئە
ی چەند کﯚمە
نااوبراو ئەندامی
ئەندامی
ی
ەرمەندانی ش وەکاری ع رراق،
ھونەری نوێ ،ئەندامی کﯚﯚمە ەی ھونە
ھ
ەرمەندانی پاارﯾس و
ھەردوو بنکەی ھونە
و
دامی
ی ع راق ،ئەند
سەندﯾکای ھوونەرمەندانی
س
مﯚسکﯚ .
م
پ شانگاکانی:
شانگاﯾەکی تاﯾﯾبەتی لە
ە سﯚف تی پ شوو ) ،(1967-1961پ ش
ی تاﯾبەتی لە
س پ شانگای
تاﯾبەتی لە
ی
 ،(19پ شانگاﯾﯾەکی
لە بەغدا )971
مﯚزەخانەی نييشتمانی ھوونەری نوێ ە
م
شانگاﯾەک لە ھەول ر )،(1977
ک
ەی رۆشنبيراننی کورد لە ببەغدا ) ،((1976پ
ھﯚ ی کﯚمە ە
ھ
گای "سەمفﯚﯚنيای
 ،(198پ شانگ
ھﯚ ی "رواق" لە بەغدا )81
پ شانگاﯾەکی دﯾکەی لە ھ
ھەول ر
ھونەر" لە ھﯚ ی ميدﯾا لە ھ
سەمفﯚنيای ھ
ەغدا ) ،،(1984پ شانگا "س
چياکان" لە بە
چ
) ،(1993پ شاانگای "عاشققی کوردستان" لە ھﯚ ی ميدﯾا لە ھەول ر )،(1998
 ،(1999پ شاننگاﯾەک
ن" لە ھﯚ ی مﯚزەخانە لە سل مانی )9
پ شانگای "کووردستانی من
نگا
ژمارەﯾەکی زۆری پ شانگ
ی
لە
 ،(200جگە ە
ی نيشتمانی لە بەغدا )01
ە مﯚزەخانەی
لە
جيھان .
ن
ی کوردستان و ع راق و و تانی
ی لە ھەر می
ھاوبەشەکانی
ھ
ھونەری ش وەەکاری بە زماننەکانی
بە لە بواری ھ
ش وەکاری کوورد ،خاوەنی چەندی کت ە
تەی دڵ لە شارری ھەول ر کﯚﯚچی
 20بە جە ی
ی 009-10-09
ککوردی و عەرەەبی .لە رۆژی
دواﯾی کرد.
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سەرچاوە :پاسار فاﯾەق  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2080 :

محەمەد عومەر ئەحمەد عەبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171190
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2081 :

محەمەد عومەر عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200908111323521944
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شی دەگووتر ت ژەنەڕا ی پاﯾﯾيز.
سا ی  1957لە شاری سل مانی لەداﯾﯾکبووە .پ ی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2082 :

حەمەد م رگەﯾی
ن خدر  -مح
دول ەحمان
ەمەد عەبد
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0323092932
24023
 - 197م رگە -با ەکاﯾەتی
ساڵ و شو نی لەداﯾکبوون74 :
19
ی996/1995 :
حەدﯾن ،سا ی
دەرچوووی :بەشی کوردی -کﯚلييژی ئاداب-زاننکﯚی سە ح
سی فﯚر کورد )
ی گﯚﭬاری )س
ی نووسەرانی
می دەستەی
ئەندام
ەکنەلﯚژﯾای زاانيارﯾيەکان
ەی ئەھلييە تاﯾبەت بە تە
مانگانە
ی گﯚﭬاری )ب ﯾﯾار )
ی نووسەرانی
می دەستەی
ئەندام
کارگ ی
ەشەپ دانی ممرۆﯾی و گ
ەی ئەھلييە تاﯾبەت بە گە
مانگانە
رگەﯾی )سەبارەت بە )محەمەد
ی
مەد م
ەالﯾەن )محەم
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
م رگەﯾی( لە1:44 2010-3-22 :
21:31
ی( سەبارەت بە )محەمەد
مەد م رگەﯾی
ەالﯾەن )محەم
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
م رگەﯾی( لە2013-01-03 :
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان
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ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2083 :

ن زەنگنە
دول ەحمان
ەمەد عەبد
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0126103120
01134
ک بووە.
. 1940لە کەررکووک لەداﯾک
0
سسين و بالوکردنەوە ی کت بەکانی.
. 1971وە بەرردەوامە لەنوس
1
شينين کراوە کە لە بانک ککاری کردووە.
. 1982خانەش
2
ەگەل رۆشنبييراندا ی ھەبوووە لە تەلەفززﯾونی کەرکوووک.
. 1986-1987بەرنامەی لە
7
ەبووە.
. 1978-1995بەرنامەی رۆۆشنبيری لە رادﯾووی کورددی بەغدا ھە
5
الپەرەی رۆشننبيرو الوان بوووە لە رۆژنامە
. 1979-1980بەرﯾوبەری ال
0
ەی ھاوکاری بەغدا.
 19پەﯾامن ری رۆژنامەی ع راق بووە.
. 1993تا 995
3
.ئەندامی ﯾەکک تی نووسە رانی کورد بووە لە بەغدا.
ی ع راقە.
.ئەندامی رۆژژنامەنوسانی
.ئەندامی کﯚممە ەی رۆشننبيری کورد بوووە لە بەغدا.
.ئەندامی ﯾەکک تی نووسە رانی کوردە للە کەرکووک.
ە گﯚﭬاری ھەتتاو دا بالو کرااوەتەوە.
م نوسينی لە
. 1959ﯾەکەم
9
م چاپی شانﯚﯚگەری مان گگرتن لە بەغدا.
. 1979ﯾەکەم
9
ی زەنگنە لە بەغدا.
ی عەشيرەتی
. 1980م ژووی
0
شەم لە بەغدا جاپ کراوە.
م
. 1981شانﯚگگەری وەلی د وانەو
1
چاپ کرا.
ی ﯾەکەمی ووتەکانی ژﯾان لە بەغدا پ
. 1982بەشی
2
چاپ کرا.
ی دووەمی وتتەکانی ژﯾان لە بەغدا پ
. 1985بەشی
5
ەورۆزنامە لە بەگدا چاپ ککرا.
ی ﯾەکەمی نە
. 1985بەشی
5
ە بەغدا چاپ کرا.
. 1985شانﯚگگەری باوەر لە
5
چاپکرا.
حەمد قلی زاددە وەرگ ران چ
چيرۆکی جەليل مەح
ی
. 1985سندوووقی پﯚستە دوو
5
ی ئەفسانە للە ئەدەبی کووردﯾدا لە بەگگدا چاپ کرا.
. 1988چيرۆکی
8
. 1989داﯾە ممن بووکە شوووشە نيم لەرادﯾوی بھغدا بالو کراﯾەوە وە چاپ کرا.
9
ﯾەم چاپکرا.
م
شی س
. 1990وتەکاننی ژﯾان بەش
0
چاپ کرا .
شی چوارەم چ
. 1997وتەکاننی ژﯾان بەش
7
ئەحمەد خەتاب.
د
. 2003قسە خﯚشەکانی کاک
3
شی پ نجەم .
. 2004وتەکاننی ژﯾان بەش
4
وەرگ رانی بﯚ کورردی.
گ
حيکمەت
سينی نازم ح
. 2006شانﯚگگەری فەرھاددو شيرﯾن نوس
6
گنەوە وەرگ ررراوە.
حی دﯾن زەنگ
. 2006شانﯚگگەری کوللە للە نووسەر مح
6
1423

. 2006شانﯚگەری سندووقی پﯚستە لە دوو شانﯚگەری پ ک ھاتووە ،سندوقی
پﯚستەو بەرخ.
. 2007وتەکانی ژﯾان بەشی شەشەم.
. 2007گولواژە ..کﯚمە ک شاعير..چاپخانەی ئەرباخا.کەرکووک.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

وەرگ

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2084 :

محەمەد عەبدولکەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021812550382319
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە2085 :
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دولکەرﯾم ئيبراھيم
ەمەد عەبد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2181036497
74369
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2086 :

دو
ەمەد عەبد
محە

کەالرری

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1216223617
73003
ن
رۆژنامەوان
بەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ەس:
جﯚری کە

وەرگ

شارەکان:

کەالرر

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە2087 :
1425

ەمەد عەزﯾﯾز 2
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6151641096
60285
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2088 :

ی بيراند
ەمەد عەلی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1181430557
74919
مەنوسەکانی تورکياو جيھان و بەڕەگەز کوردە.
سەر و رۆژنامە
ەک ک بوو لە دﯾارترﯾن نووس
ﯾە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2089 :

ی پژدەر
ەمەد عەلی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4201748298
82704
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2090 :

ی
ی سو تانی
ەمەد عەلی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1241721047
73862
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2091 :

غی
ی قەرەداغ
ەمەد عەلی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1231915327
75179
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

ئاﯾيننی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2092 :

ی ﯾاسين
ەمەد عەلی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9021123036
68887
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2093 :

ەمەد فاتح
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1272148107
75383
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە2094 :

ح
ەمەد فاتيح
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1120943247
74793
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2095 :

ی
ق تا ەبانی
ەمەد فاﯾەق
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0226131042
23735
کەرکوک و ئ وارەی
ک
ەﯾامن ری کەننا ی ئەلجەزﯾﯾرە-بوو لەسننووری سل مانی و
پە
گيانی
ی
مانی-کەالر
سەر ر گای ن ووان سل ی
ەکارەساتی ئئﯚتﯚمب ل لەس
 2010/2/25بە
5
ەدەستدا
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2096 :

محەمەد فەرﯾق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021365832874
سەرنووسەری گﯚﭬاری چرکە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2097 :

محەمەد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012422080533009
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان
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ژمارە2098 :

ەمەد قادر سەردەم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3051107078
82455
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2099 :

وی
ەمەد گەناو
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5081710187
76187
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

ژمارە2100 :

ه بﯚر
ەمەد مستتەفا حەمه
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2031701029
92870
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کاری
سەرقا ی ی
سەرەتای الوﯾيەوە س
ی
سا ی  1920لەسل مانی لەداﯾک بووه ،لە
س
دﯾی لەسل ماانی
سەدەی ڕابردووودا دواناوەند
ەچلەکانی س
سين بووه ،لە
ەدەبی و نووس
ئە
ەوە له بەغداد نيشتەج بووە و لەو ش سەرقا ی کاری
ەواو کردووه ،لە حەفتاکانە
تە
ەدوای
ەڕادﯾﯚی کوردﯾﯾی بەغدا ،لە
نوووسين و ل کﯚ ينەو ەبووه ،،ئەمەجگ ەللەکارکردن لەڕ
ەدواڕۆژەکانی سا ی
ی
ەج بووه ،لە
ی و دواتر لە ھەول ر نيشە
ق لە سل مانی
ئاازادﯾی ع راق
 2013کﯚچی دواﯾی کرد.
3
ەش کيان تا ئ ستەش
حەمەبﯚر لەژﯾاانيدا خاوەنی زﯾاتر لە  40ککت ب بووه ،بە
ح
مستەفا
ينەوەی شيعری م
ی
ساغکردنەوە و ل کﯚ
دەستنووسن ،،لەو کت بانە دوو دﯾوان و س
ی تا ەبانين.
ەگی کوردی و ش خ ڕەزای
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2101 :

ەمەد مستتەفازادە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6212215196
60330
مەنی
ستانی ئ ران لە داﯾک بووەە .ھەر لە تەم
 13لە شاری بانەی کوردس
ە سا ی 369
لە
کوردی بووە .لە
ی
زمانی کوردی و ننووسينی ش عری
ی
ندنەوەی
سەرەتاﯾيەوە ھﯚگری خو ند
س
ئاشنا بووە و لە کﯚﯚبونەوەکانی ئەم
ا
ئەدەبی بانە
ی
سا ی  1384لەگەڵ ئەنجوومەنی
س
ککﯚرەدا بەردەوام بەشداری
ستيﭭاڵ و
ستا لە زۆر فس
دەکا،شاﯾانی باسە تائ س
ی
ی
دوو زمانی کورددی و
شەوەش عردا بەشداری کرردووە .بە و
ش
فارسی ش عرو چي ۆۆک و وتار
ستاﯾە بە م تائ ستا ھيچيان ب و نەبووننەوە )بﯚ
ی لەبەر دەس
ەند بەرھەمی
ەنووس  ،چە
ئە
شک ئەتک
شەو ،رۆمانی  :ئەوشﯚ ئەش
ش عری خولياککانی مانگەش
و نە کﯚمە ەش
ندکاری زانکﯚی ورم يە.
ی
وەرگ دراو لە زمانی فارسييەوە( .ئ ستاش خو
http
p://www.we
enewse.com
m
ەبارەت
ستەفازادە( سە
محەمەد مس
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
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بە )محەمەد مستەفازادە( لە22:06:33 2011-6-21 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

وەرگ

شارەکان:

بانە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2102 :

محەمەد موشير
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322442832986
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس
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ژمارە2103 :

ری
ەمەد موکر
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617222929
94443
س
رۆماننووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆمانننووس

کەس:
جﯚری کە

وەرگ

ژمارە2104 :

ەسﯚری
ەمەد م رگە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7092052158
89622
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2105 :

د خان
م محەمەد
حمود کەرﯾم
ەمەد مەحم
محە
1434

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371257
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە2106 :

محەمەد مەردانی ئەفزەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611121
خانە
بەشدارﯾی نﯚھەمين خولی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

ژمارە2107 :

محەمەد مەندەالوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040809282022322
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2108 :

ھيری
ھدی جەواھ
ەمەد مەھد
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103231724
42371
ەروەر لە
جەف لە خ زانيکی ئاﯾن پە
سا ی  1899للە شاری نەج
ە رۆژی  26ی تەمووزی س
لە
چەندﯾن بازاڕی
ن
داﯾک بووە ،ئەو شارە بەوە ناسراوە کە بنکەی رۆشننبيری ئاﯾنی بووە،
حزبی سياسی ل بووە ،باوکی
ی
ی و کﯚمە ەی ئاﯾنی و
ی رۆشنبيری
ککت ب و دەزگای
شی )جەواھييری(
ە زانا ئاﯾنيەکا نی ئەو شارەە ،حەزی کرددووە کورەکەش
ەک ک بووە لە
ﯾە
ەوە لە کﯚرو ککﯚبوونەوەی ززاناﯾان نزﯾک ب ت و ھەو ی داوە ف ری
ھەرلە مندا يە
ھ
نرخی لە
ی
کت بی بە
ت ،چەندﯾن ت
خو ندنەوەی ققورئانی پيرۆززی بکات و پ ی لەبەربکات
خ
شاعيرانی
ی
ی بە گەوھەر و زمان و رەوانب ژی و شيععری
ەردەم داناوە تا زوو زمانی
بە
لە بەر بکرداﯾە
ە
سيکی پ
شيعر کی کالس
ھەرجار ک ش
عەرەبی بب ژ ت ،باوکی ھ
ع
عات ک
بە چەند سەع
ھاتبوو تەنھا ە
ک پاداشت دەەداﯾە جەواھييری ،وای ل ھ
لييرەﯾەکی وەک
ھە ە
ھيلی  450د رری لە بەر دەەکرد ب ئەوەەی لە رووی زمانەوانی ھ
شعر کی جاھ
ش
سەر ک ،بە م مەﯾلی
حەزی دەکردد بب ت بە زاناﯾەکی زمانەززانی ﯾان نووس
کات ،باوکی ح
بک
خوار کردەوە ،سا ی
سەنگی بﯚ شييعر نوسين خ
شيعری و حەز و خوليای بﯚﯚ شيعر پارس
ش
دی
حەمەد مەھد
کﯚستە گەورەﯾە مح
ە
پاش ئەو
ی دەکات ،ش
 1917باوکی ککﯚچی دواﯾی
7
مکی جﯚرەھا
ی زانست و دەو ەمەند بووونی بە چەم
جەواھيری بﯚ زﯾاتر وەرگرتنی
ج
ھای شيعری کالسيک
سەفەو جﯚرەھ
ی کردە خو نندنەوەی کت ببەکانی فەلس
مەعرﯾفە ،رووی
م
سەردەمی مەليک
ی
ست دەکات ،للە
شﯚڕشی بيس
ەشداری لە ش
و نوێ ،لە سا ی  1920بە
ێ ،پاشان
ەند وەزﯾفەﯾەک وەردەگرێ
سەر دەکات و چە
ر
ی ع راق عەممامە لە
فەﯾسەڵ شای
فە
ست دەکات ببە کاری
حکوومەت دھ ن ت دەس
ت
ئيشی
ی
مەو کارو
کردنی عەمامە
واز لە لەبەر کر
لە وێ چەند
رۆۆژنامە گەری و نەجەف ج دەھ لی و رروودەکاتە شااری بەغدا ،ە
ی)رای
شان رۆژنامەی
مەی )فورات وکﯚدەتا( پاش
رۆۆژنامەﯾەک دەەردە کات لەووانەش .رۆژنام
گگشتی( ،چەنند جار کيش وەک سەرۆککی ﯾەک تی ووسەرانی ع رراق ھە دەبژ ر ت ،لە
شيعری خﯚی
ی
مە ە
سا ی  1921ﯾەکەمين ھﯚ نراوەی خﯚی ب و دەکاتەووە ،ﯾەکەم کﯚم
س
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بەناوی )حلبە االدب( چاپ دەکات ،سا ی  1927لە سەرميالکی پەروەردەی کازميە لە
بەغدا بە وەزﯾفەی مامﯚستا دادەمەزر ت لەسا ی  1928کﯚمە ەشيعر کی دﯾکەی
بەناوی )بين الشعور والعافە( ب و دەکاتەوە ،سا ی  1919جار کی دﯾکە
رۆژنامەی)فورات( دەخاتەوە گەڕو  20ژمارەی دﯾکەی ل دەردەکات .لە سا ی 1935
کﯚمە ە شيعری س يەمی بە ناوی)ﯾوانی جەواھيری( چاپ دەکات ،سا ی 1936
رۆژنامەی )کودەتا( دەردەکات ئەوکاتەی کە بەکر سدقی کودەتاﯾەکی سەربازی
ئەنجامدا بوو ،بە م زۆر بەرھە ستکاری ئەو کودەتاﯾەی دەکرد کە بﯚی روون بﯚوە ئەو
کودەتاﯾە ئەو ئەنجامانە ناپ ک کە لە پ ناوﯾدا کاری بﯚ کردبوو ،بﯚﯾە ،لە سەر ئەو
وتارانەی کە دژی کﯚمە ە کودەتاچيەکان دەﯾنووسی س مانگ دەستگيرکراو
رۆژنامەکەشيان داخست ،سا ی  1941پا پشتی خﯚی بﯚ بزاﭬی مارس دەرب ی،
بە م ئەوبزاﭬە زوو شکستی خواردو جەواھيرﯾش لەگەڵ سەرکردەکانی بزاﭬی مارس
چونە ئ ران،ھەر لە ھەمان سا دا گەڕاﯾەوە ع راق و رۆژنامەی )رای گشتی( خستە
کار .سا ی  1944بەشداری لە ﭬيستيﭭا ی ئەبی عەالی ئەلموعەرﯾی لە دﯾمەشق
کرد ،لە سا نی  1949و 1950بەشی ﯾەکەم و دووەمی لە دﯾوانە تازە چاپکراوەکەی
ب و کردەوەو وەک شاعير کی ناسراوی دەنگ بەرز ناسرا ،ھەر لەھەمان سا دا
بەشداری لە کﯚنگرەی رۆشنبيری کﯚمکاری عەرەبی ئەسکەندەرﯾيە کردوو ھەروەھا
وەک نەقبيی رۆژنامەنووسانی ع راقی وسەرۆکی ﯾەک تی نووسەرانی ع راق دەست
نيشانکرا ،سا ی  1961دووچاری چەند کﯚسپ وتەگەرەﯾەکی سياسی بﯚوە ،بە
ناچاری ع راقی بە ج ھ شت و رووی کردە لوبنان ولە و ش چوە براغ-ی پاﯾتەختی
چيکﯚسلﯚﭬاکيا .لە براغ  7ساڵ ماﯾەوە و سا ی  1965کﯚمە ە شيعر کی بە ناوی
)پﯚستەی نامﯚﯾی( لە چاپدا،سا ی  1971وەزارەتی راگەﯾاندنی ع راقی کﯚمە ە
شيعر کی تازەﯾان بە ناو نيشانی )أﯾھا االرق( بﯚ ب وکردەوە ،ھەمان ساڵ
سەرکرداﯾەتی شاند کی ع راقی کرد بﯚ کﯚنگرەی نووسەرانی عەرەب لە دﯾمەشق و
ھەرلە ھەمان سا دا وەزراﯾەتی راگەﯾاندن کﯚمە ی شيعر کيان بەناوی )خلجات( بﯚ
چاپکرد .سا ی  1973بە ﯾاوەری شاند ک لە نووسەرانی ع راق سەردانی و تی
تونسيای کرد وبە شدارﯾان لە کﯚنگرەی نﯚﯾەمی نووسەرانی عەرەب کرد ،پاشان
رووی لە ھەندەرانکردوو ع راقی بە ج ھ شت ،زۆر لەو تانی دونيا دەرگاﯾان بﯚی وا
کردبوو کە ل ی نيشتە جی ب ت و بە م ئەو و تی سورﯾای ھە بژاردو لەوێ در ژەی
بە چاالکيە ھونەرﯾەکانی خﯚی دا تا رۆژی27ی تەمووزی سا ی  1997بە ﯾەکجاری
ما ئاواﯾی دەکات و دەگاتە بەر دلﯚﭬانی خوای مەزن .جەواھيری بەدر ژاﯾی تەمەنی
پياو کی خاوەن ھە وﯾستی نيشتيمانی بووە ھەرگيز نەچﯚتە رﯾزی ھيچ حزب و
الﯾەن کی سياسی ئەو الی وابوو دەب شاعيرو نووسەران داھ نانەکانيان بﯚ و ت
ب ت،نەک بﯚ الﯾەن ک ،زۆجار بە رۆشنبير کە شيوع لەقە ەم دەدرا ،بە م ئەو دەﯾگوت
خە کی ئازادە کە چﯚن دەناسن و چيم بﯚ ل ک دەدەنەوە ،بە م منيش ئەو کەسەم
کە تا دوا ھەناسەم بﯚ خزمەتی کلتووری ميللەتەکەم دەژﯾم ،ب وام بە ﯾەکسانی و
براﯾەتی گشت گەالنی دونيا ھەﯾە ،لەھەر کو يەک .زو م و زۆرداری ھەب دژی
شﯚرشی دەکەم و خﯚم بە بەرھەلستکارﯾان دەزانم ،قەت نابی رۆژی قە ەمەکەم بﯚ
خزمەتی کەسانی دﯾکتاتﯚرو فاشی و زۆرداران ،بسوڕێ ،ھەموو دەم ک ئ راق بە
خاک و ھەواو ئاوەو لە وﯾژدانی جەواھير دابوو ،ئ راقييەکان بە کوردو عەرەب و گشت
کەمە نەتەوەﯾيەکان برای ئەو بوون ،ھەموو کات لە ر زی پ شەوەی خەباتگ ان و
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شﯚڕشگ رانی و تەکەی بوو دژی زو م و زۆردارەکانيان ،زۆر پشتگيری لە خەبات و
بزاﭬی رزگارﯾخوازی کوردستان کردووە ،دۆست کی نزﯾکی گەلی کورد بووەو باوەڕی بە
مەسەلەی نەتەوەﯾيەکەی کورد ھەبوو چەندﯾن شيعری بﯚ کوردو خەباتی کورد
نووسيوە.
سەرچاوە :رادﯾﯚی نەوا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

(دۆست(ی کورد

ژمارە2109 :

محەمەد نادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021116500075743
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2110 :

محەمەد نافع
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022020205282338
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2111 :

ی تﯚفيق
ەمەد نوری
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6091019456
60242
س
چيرۆکنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

چيرۆۆکنووس

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ن:
شارەکان

سل م
مانی

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە2112 :

ست
ی ئ راندۆس
ەمەد ھادی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611120
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کرماش
شان
چيرۆکی
بانەی کردووە.
ی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە2113 :

شم
ەمەد ھاش
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2060849103
33144
ە لەداﯾک بوە.
1973لە کﯚﯾە
3
مانگای ھونەررە جوانەکان 1997
دەرچووی پەﯾم
پييشانگا تاﯾبەتتيەکان
ن پيشانگای تاﯾبەتی وەرززی ماسيەکان –ھەول ر– ھﯚ ی ميدﯾا.
1998ﯾەکەمين
8
کی ونبوو( ھەوول ر –
بەری نيشتمان ی
ی
ن پيشانگای تاﯾبەتی )ئەننفال-س
2001دووەمين
1
سل مانی – ئااکرێ.
ھﯚ ی ميدﯾا.س
ھ
ميدﯾا.
ەول ر -ھﯚ ی م
شە تەنيا( ھە
ياو ک ھەميش
ی تاﯾبەتی )پيا
2002س يەميين پيشانگای
2
(The wa
)لندن arin center
ن
2003چوارەم پيشانگای تااﯾبەتی
3
مانی ھﯚ ی مﯚزەخ
ەو( سل ی
سکەکانی شە
2004پ نجەم پيشانگای تااﯾبەتی )ماس
4
خانەی
سل مانی.
س
ەشەکان
پ شانگا ھاوبە
خە تکراوە.
ی مندا نی ع راقی کردوە لە ئيتا يا – خ
1983بەشدارری پيشانگای
3
شەکانی بنکە
1988بەشدارری زۆربەی پييشانگاھاوبەش
8
کەی الوانی ککﯚﯾەی کردوە لە
دا).
شارەکانی )کﯚﯚﯾە –ھەول ر  -سل مانی -دھﯚک –بەغد
ش
ی چوار ھونەرمەند – ھەوول ر –ھﯚ ی ققوتابخانەی
1989پيشانگاای ھاوبەشی
9
سە حەددﯾن.
س
شانگاکانی ھوننەرە جوانەکاننی کردووە.
سەرجەم پيشا
1992- 1997بەشداری س
7
ن پيشانگای کارﯾکات ری ))ھﯚ ی ميدﯾا)..
1993ﯾەکەمين
3

1440

1993بەشداری پيشانگای ناوەندی رۆشنبيری سەردەم )قە ی ھەول ر)
1994بەشداری پيشانگای ناوەندی رۆشنبيری سەردەم )قە ی ھەول ر)
1993پيشانگای ھاوبەشی ناوەندی ميزۆپﯚتاميا – ھەول ر –سل مانی – دھﯚک.
1996پيشانگای ھاوبەشی گروپی ر ما – 5ھونەرمەند – ھﯚ ی ميدﯾا.
1996پيشانگای ھاوبەشی ئەنفال ھەول ر _ ھﯚ ی ميدﯾا.
1996پيشانگای ھاوبەشی ھونەرمەندانی ھەول ر – ھﯚ ی ميدﯾا.
1997پيشانگای ھاوبەشی گروپی ش وەکاران –ھﯚ ی ميدﯾا.
1998پيشانگای ھاوبەشی )پەﯾﭭەکانی جوانی( ھﯚ ی ميدﯾا – ھەول ر.
1999بەشداری خولی ﯾەکەمی گەلەری کوردستان – ھەول ر –قە ت.
2000پيشانگای ھاوبەشی )گوتاری خﯚشەوﯾستی( ھونەرمەندانی ع راق-ھەول ر –
ھﯚ ی ميدﯾا.
بەشداری پيشانگای و تانی ب ئا – تەکساس – ئەمرﯾکا2000
2001پيشانگای )خە تی بەدليسی( ر کخراویAmerican society for kurds
2001پيشانگای ھاوبەشی گەلەری زاموا – سل مانی.
2002پيشانگای ھاوبەشی ھونەرمەندانی ھەول ر – لەسل مانی – گەلەری زاموا.
2003بەشداری خولی گەلەری زاموا – سل مانی.
2004پيشانگای ھاوبەشی )ھەميشە رەنگ ھەميشە ژﯾان( ھﯚ ی ميدﯾا ھەول ر
2004دامەزراندنی گەلەری کﯚﯾە لە شاری کﯚﯾە.
2004بەشداری پيشانگای ھونەرمەندانی کوردستان – سنە -ئ ران.
پ شانگای ھاوبەشی  12ھونەرمەند)ﭬيستﭭا ی حاجی قادری کﯚﯾی( کﯚﯾە –
گەلەری کﯚﯾە.
2005کردنەوەی ﯾەکەمين خولی گەلەری کﯚﯾە -قش ەی کﯚﯾە.
2005کردنەوەی پيشانگای ھاوبەشی  10ھونەرمەند –گەلەری کﯚﯾە.
2005نماﯾشی تاﯾبەتی )بەدرخانيەکان( دھﯚک ھﯚ ی کت بخانەی بەدرخانی.
2005پيشانگای ھاوبەشی ھونەرمەندان )اطياف لونية( قاھرة – مصر
قاعة نھر – مجمع الثقافی)ساقية عبدالمنعم الصاوی).
2006کردنەوەی خولی دوەمی گەلەری کﯚﯾە.
2006پيشانگای ھاوبەشی )پاﯾز( گەلەری کﯚﯾە.
2007پيشانگای ھاوبەش )تيرۆر( ھﯚ ی ميدﯾا ھەول ر
2007کردنوەی خولی س يەمی گەلەری کﯚﯾە.
2007بەشداری ﯾادی ئەنفال )پارکی شەھيد سامی عبدالرحمان)
2007پرۆژەی ئەنفال ) (40×40ھﯚ ی ئەمنەسورەکە – سل مانی.
2007پيشانگای ھاوبەشی )ھەميشە رەنگ ھەميشە ژﯾان( ھﯚ ی ھەول ر
2007بەشداری پيشانگای ﭬيستﭭا ی ھەول ر.
2008پيشانگای ھونەرمەندانی کوردستان بەسەرپەرشتی گەلەری کﯚﯾە –ھﯚ ی
پيشەوا ناو وەزارەتی رۆشنبيری.
2008بەشداری ﭬيستﭭا ی رۆژی ھەول ر.
2008پرۆژەی ئەنفال – سل مانی – ئەمنەسورەکە.
2009پيشانگای ھاوبەشی  art rollلندن.
2009پيشانگای ھاوبەشی ئەنيستەالسيﯚن – لبنان.
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ئا – تەکساس – ئەم رکا.

2010بەشداری پيشانگای ھاوبەشی و تانی ب
کارە ھونەرﯾەکانی دﯾکە :-
دامەزراندنی گەلەری کﯚﯾە .2004
سەرپەرشتی دروستکردنی پەﯾکەری سامی عەوداڵ -کﯚﯾە 2007
لە زۆربەی گﯚﭬار و رۆژنامەکان بابەتی ھونەری دەنووس ت.
چاپکردنی کت بی )ﭬانکوخ( .2010
مامﯚستا لەبەشی ش وەکاری – پەﯾمانگای ھونەرە جوانەکانی ھەول ر
بەڕ وەبەری کەنا ی گﯚڕان/ھەول ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ش وەکار

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پارت:

بزووتنەوەی گﯚڕان

ژمارە2114 :

محەمەد ھەسنانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042910163178717
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2115 :

سمان
ەمەد وەس
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1182116047
74925
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

وەرگگ

ژمارە2116 :

د عەلی
ەمەد کورد
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103193430
02368
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سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگە
ەزی کەس :پپياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ننووسەر

ژمارە2117 :

دۆ
ەمەد کورد
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1120935132
26278
ی ھەنار
سەری گﯚﭬاری
سەرنووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزاننەوان

ژمارە2118 :

ﯾم قادر  -ننەسرەو
ەمەد کەرﯾم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21809003212992
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

1444

رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2119 :

ﯾمی 4
ەمەد کەرﯾم
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30922152913195
س
نووسەر و رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2120 :

ساس
ەمەد کەس
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1207135513
32895
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2121 :

ەکەمال
ەمەد کەماال  -حەمە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192301596
62001
1955لە کەرککوک لەداﯾکبوووە .
5
لە سل مانی تتەواو کردوە
دواناوەندی بازرگانی ە
ی
یو
ی سەرەتاﯾی
1975خو ندنی
5
تەواوکردووە.
ە
ی مامﯚستاﯾا نی لە ھەول ر
1977ئامﯚژگای
7
 1لە گوندی ئااوەکە ە مامﯚﯚستا بووە.
1977تا 1979
7
دن ،دەچ تە ززانستگەی ککەراچی لە پاککستان.
1979بﯚ خو ند
9
ەواو دەکات.
1983کﯚليژی فەلسەفە تە
3
چی وەردەگر ت.
ستگەی کەراچ
ەفەدا لە زانس
1985ماجستت ر لە فەلسە
5
ستگەی کەراچ
ھيگ دا لە زانس
1988پلەی دۆۆکتﯚرا لە فەللسەفەی گ
8
چی بەدەستدەھ ن ت.
پرۆفيسﯚری
ی
وەک
 1لە کﯚليژی ففەلسەفەی زانستگەی ککەراچی ،ک
1987تا 1994
7
ﯾاارﯾدەدەر کارددەکات.
دەچ تە ئا مانيا.
ھاﯾدگەردا چ
ەلسەفەی ھ
دنی پﯚست دۆکتﯚرا لە فە
1992بﯚ خو ند
2
1994دەچ تە ئوستراليا.
4
می ﭬيکتﯚرﯾا -ئﯚستراليا
ستگەی مﯚناش ،لە ھەر م
1995دەب تە ووانەب ژ لە زانس
5
می ﭬيکتﯚرﯾا -ئﯚستراليا.
ستگەی التﯚررب ،لە ھەر م
1997دەب تە ووانەب ژ لە زانس
7
 2دەب تە وانەبب ژ لە ئينستييتوتی ئاسيا و رۆژھە ت -ی سەر بە
1997تا 2006
7
زانستگەی م للبﯚرن.
مان ئينيستيتووتە.
تا پ شەنگە واانەب ژی ھەما
2006تا ئ ستا
6
ەد کەمال
سەرچاوە :ما پەڕی محەمە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس

1446

نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

(ئەکادﯾمی)

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2122 :

محەمەد ﯾاسين عەبدو

سنجاری

http://www.kurdipedia.org/?q=201002011001423361
سا ی ) (1925لە سنجار لەداﯾک بووە ،دەرچووی کﯚل جی شەرﯾعەی بەغداد بووە ،ئەندامی ﯾەکەم
شانەی ر کخستنی ئيخوان بووە لە کﯚل جی شەرﯾعە ،ماوەﯾەکی زۆر لە موس مامﯚستای ئامادەﯾی
بووە ،چەند بەرھەم کی چاپکراوی ھەﯾە ،ئ ستا خانەنشينە و لە موس نيشتەج يە.
سەرچاوە :ئيدرﯾس سيوەﯾلی :رەوتی ئيسالميی لە باشووری کوردستان ،چاپی دووەم2009 ،
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئيسالمی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

شنگال

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2123 :
1447

مود
ەمەدی حاجی مەحم
محە
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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
پپارت:

حسک
ک
ستان -
سﯚسيال دﯾموکراتی کوردس
حزبی س

ژمارە2124 :

شە ماشی
ەمەدی ش
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4210922458
82705
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان

1448

نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2125 :

ەبدولی
ەمەدی عە
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2151417577
75790
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

ھاباد
مەھ

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە2126 :

وشير
ەمەدی مو
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3301206558
82640
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس:

پياوان

1449

نەتەووە:

کورد

ی کەس:
جﯚری

وەرگ

ژمارە2127 :

ی
مراد تاھر دۆری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2051229538
87423
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2128 :

رﯾکی
مرادخان ئەﭬر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7021643249
91142
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

1450

ژمارە2129 :

ڵ
ەم مەرزەببان  -کەژاڵ
مرﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5121317295
57859
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2130 :

ی
ەمی قازی
مرﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8092202466
60617
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

چيرۆۆکنووس

ن:
شارەکان

مەھااباد

باشوور
زمان  -ش وەزار :ک .با
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ژمارە2131 :

ل
مزگيين بەنگﯚل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3131639182
22286
نووسەرر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :خانم
رەگەزی
مان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2132 :

شمەﯾی
فەر سر ش
مزەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2031421167
75558
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚززانەوان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2133 :

ھيم دەرو ش
مستتەفا ئيبراھ
1452

http://www.kurdipedia.org/?q=2013011710542074861
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2134 :

مستەفا بەگی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110708521161
شاعيری بەناوبانگی کورد ناوی مستەفای کوری مەحمود بەگی ساح بقرانە .لەسا ی 1809ی زاﯾينی
لەشاری سل مانی ھاتﯚتە جيھانەوە لە سا ی 1849ی زاﯾينيدا لە تەمەنی  40سا يدا کﯚچی دواﯾی
کردووە و لەگردی سەﯾوان ن ژراوه.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2135 :

1453

ميار
ەرک  -رام
مستتەفا پﯚ دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6071039256
60220
دنی سەرەتاﯾﯾيم ھەر
داﯾک بووم .خو ند
خا ی لە ک
ە ئاواﯾی ش خ
سا ی 1355ی ھەتاوی لە
س
سەرەتاﯾيم دەرس خو ندوووە .لە
پﯚلی پ نجەمی س
ست پ کردوووە و تا ی
ەو گوندە دەس
لە
دەستم کردووە
م
ەوه،
کاروباری کشت وکا ە
ی
سا ی  1368ھەتاوﯾدا و ا ی سەرقاڵ ببوون
س
وەندﯾم بە گﯚﭬاری سروە و گﯚﭬاارە
م
ەتاوی پ
سين و سا ی 1376ی ھە
ە ش عر نووس
بە
سيروان گرت و ش ععرم ت دا
ن
مەی
ککوردﯾيەکانی ددﯾکە وەکوو ممەھاباد ،ھەووار و حەوتەنام
چاپ و ب و بووونەتەوە.
چ
ەرھەمەکانم برﯾتين لە :
بە
1386ی ھەتاوی
1
ەزەل ،چاپی ﯾﯾەکەم،
1ـ کانياوی غە
2ـ کەرو شکە شين ،ش عرر بﯚ مندا ن ،ئامادەی چاپپە
چاپە
ەشەو ،شيععر ،ئامادەی چ
3ـ ژوانی مانگە
م(
محەمەدئەمين شاسەنەم
ن
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
9:15:57 20
ستەفا پﯚ دەەرک )ڕاميار( لە011-6-7 :
سەبارەت بە ))ژﯾاننامەی مس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2136 :

سەن گەوررە
مستتەفا حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11111553010668

1454

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

ژمارە2137 :

مستتەفا رابەرر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1262153043
33047
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2138 :

دی
مستتەفا زاھيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5301512576
64960

1455

چيرۆکنوووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

چيرۆۆکنووس

ژمارە2139 :

مستتەفا زەنگننە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1161311233
32791
ی زانکﯚ
نووسەر و مامﯚستای
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

کادﯾمی)
(ئەکا

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2140 :

ی
مستتەفا زە می
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1221212317
73020
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کبووە ،سا ی  1934ز
می بناری ھەوورامان لە داﯾک
 1زاﯾينی لە گگوندی زە ی
•سا ی 1924
مﯚستاو مەال ع راقو
ەر دەستی ژژمارەﯾەک مام
شو ندا لە سە
چﯚتە حوجرەو لە ھەمان ش
چ
ت( ی
چيات ،الفلکيات
صرف ،المناﭬررە ،المنگق ،البالغە ،رﯾاچ
ئ ران ،زانستەکانی )نحو ،ص
خو ندەوە.
خ
ی زانستی وەرگرتووە.
 1دا ئيجازەی
•سا ی 1946
ناوە.
سالميدا بە دەست ھ ە
شەرﯾعەی ئيس
يست ری لە ش
 1پلەی ماجيس
•سا ی 1964
لە زانکﯚی ئەززھەر وەرگرتوووە.
قە المقارن ە
يست ری لە فق
 1پلەی ماجيس
•سا ی 1971
کﯚی قاھيرە وەرگرتووە.
يست ری لە ﯾاسادا لە زانکﯚ
 1پلەی ماجيس
•سا ی 1973
•سا ی 1975
 1پلەی دکتﯚررای لە فقە المقارن دا بە پلەی امتياز لە زانکﯚی قاھيرە
وەرگتووە.
ی
صرﯾەو
کﯚی المستنص
•لە پاش سا ی  1975ەوەە لە کول ژی قانون لە زانک
زانکﯚی بەغدادو
نەی وتﯚتەوە.
ی قەزائی وانە
زانکﯚی نەھرەەﯾنو پەﯾمانگای
بەخشراوە.
ە
پرۆفيسﯚری پ
ی
پلەی
ی
 1لە زانکﯚی بەغداد
•سا ی 1987
 1پلەی استاژ المتمرس ی پ بەخشراووە.
•سا ی 1990
نيشانەی زانستی( پ بەخشراوە.
ی
ھ ماـ
 1خە تی )ھ
•سا ی 1992
کﯚی ئەزھەر وەرگرتووە.
 2بروانامەی دکتﯚرای لە ﯾﯾاسادا لە زانک
•سا ی 2005
ەوانەش
قە و ..تاد ،لە
شەرﯾعەت و فيق
بوارەکانی ﯾاسا و شە
ی
ە لە
•خاوەنی زﯾاتتر لە  40کت بە
قە
مفعوليةالجنائئية فی الشررﯾعة االسالميية ،اصول الفق
ف الفھاو ،الم
)اسباب اختالف
کام القران ،اللمنطق القانوونی،
ن ،حکم االحک
دخل و القانون
صلە بين المد
السالمی ،الص
اال
عيراقو ماليزﯾاو
و
کﯚکانی
ەکانی لە زانک
فلسفة الشرﯾﯾعة ،نھج القرران ،(...کت بە
فل
کار دەھ نرﯾن.
خو ندن بە ر
ک پ ۆگرامی خ
ەندەنوسياو ئئەردەن ،وەک
ئە
سە لە
ەت و ﯾاسادا ،ﯾەکەم کەس
•خاوەنی زﯾاتتر لە  30ل کﯚ ينەوەﯾە لە ببواری شەرﯾعە
ەوە بکات.
ی ن وان ﯾاسااو شەرﯾعەتدا بە وانە وتنە
ﯾەتی بەراوردی
ع راقدا توانيوﯾە
ەندەنوسياو ئووردنو بەرﯾتانييا و ...تاد ھەﯾﯾە.
ی ماليزﯾاو ئە
•چەندﯾن قوتاابی لە و تانی
ەکی بەڕ ز مووئمين
ەروەھا نامەﯾە
سﯚر مستەفا زە می  -ھە
سەرچاوە :ما پەڕی پ ۆفيس
س
می لە 2010-01-08
مستەفا زە ی
زەە می سەباررەت بە ژﯾان و کارەکانی م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی

1457

ژمارە2141 :

مستتەفا سا ح کەرﯾم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11272208212696
لەداﯾک بووە.
ک
سا ی  1933لەشاری سلل مانی
س
حزبی شيوعی ع راقەوە.
ی
الوی ﯾەوە چﯚﯚتە رﯾزی
ەسەرەتای ال
لە
سی فەس کراوە.
چاالکيی سياس
سا ی  1949لە پﯚلی چواررەمی ئامادەﯾﯾی لەسەر چ
س
ستاﯾان-
خانەی مامﯚس
ەوە چﯚتە – خ
سا ی  1950لەبەر ئەوەی لەئامادەﯾی وەرنەگيراوەتە
س
ە بەغدا.
لە
سا ی  1951لەالﯾەن تەحققيقاتی جينائئيەوە لەبەغد
س
دا گيراوە .لە  51/6/4بەربوە
ماوەی سا ک.
ی
ەکەفالەتی ککەسی زامن  ،ﯾان بەند کرردنی بﯚ
بە
بﯚ خو ندنی ا
ن پا وراو بوە ببﯚ چوونە دەرەەوەی و ت ﯚ
دوای تەواو کرردنی خو ندن
با ،
ەبواری پەروەرردەدا ماوەی 32ساڵ مامﯚﯚستاو
جينائی ر ی پ نەداوە .لە
ەحقيقاتی ج
تە
وس نان ودارۆخاان
ەرپەرشتياری پەروەردەﯾی بووە لە قە ددزێ و س س
ەڕ وبەر وسە
بە
جە وڕومادی .سا ی
 1963گيراوە وساڵ ونيو ک تەووقيف
1
مانی وفەللوج
وچوارتا وسل م
حەپسی سا ک بەربووە.
ەتی کەسی زامن ﯾان بەح
ھەر بەکەفالە
بوووە .پاشان ھ
سا ی
ستنەوە بووە ،دواجارﯾان س
ەندﯾن جار توووشی دوورخس
ستاﯾەتيدا چە
ەژﯾانی مامﯚس
لە
 1975بوو ن رراا بﯚ رومادی ووس ساڵ للەوێ ماﯾەوە.
5
کی ئەدەبی و
ستی بەرامببەر بەعس وققسەکردنی للە چەند کﯚڕ ک
ەسەر ھە و س
لە
ەسەر داوای ئەمن خانە ننشين
سا ی  1984لەوەزﯾفە دووور خراﯾەوە ،لە
ەروەردەﯾی س
پە
ککرا.
لەخزمەتی گەلدا
ی
ەمی
ەبواری ئەدەببيدا نيو سەدەە زﯾاترە دەنوووس وھەمييشە قە ی
لە
چيرۆک نووسين
ک
سين و
ەبواری نووس
بەچاپ گەﯾاندوە ،لە
پ
ەدەبی
بووەو چەندﯾن ببەرھەمی ئە
مەکانی:
ە .لەبەرھەمە
عەرەبی رۆ ی دﯾاری ھەﯾە
ەکوردی و بەع
و وەڕگ اندا بە
1زڕەی زنجير //چيرۆک کی در ژە.چيرۆک کی کوررتە.
م /کﯚمە ە چي
ی قە ی دمدم
2شەھيدانی
2کردووﯾەتی بە کوردی.
ی
ەکی چيکی ﯾەلەعەرەبيەووە
ە /شانﯚنامەﯾە
3پەتا سپيکە
3کی بيانی ﯾە لەعەرەبيەوە کردوونی بە کووردی.
4داﯾکی ئازادﯾخوازان /کﯚممە ە چيرۆک ک
4کی بەرەنگار بووونەوەﯾە.
کﯚمە ە چيرۆک ی
ە
چوارەم/
ی جيھانی چ
5-رشپﯚش کیمە ە وتار کی رەخنەگرە بييانی ﯾە
6ھونەری کوررتە چيرۆک نوووسين /کﯚم
6ەناوبانگەکەکاان.
بە
ی شاعيری گگەورە پيرەم رردە.
شە /ژﯾاننامەی
7باخ ک لەوش
7ەعەرەبی.
الد الراﯾن /بە
8رحلة الی بال
8ث /بەعەرەبی .
9اليوم الثالث
9ەبواری رۆژناممەنووسيدا:
لە
کردوە.
ە
)ژﯾن( کاری
(
سەرەتا وەک خﯚبەخش دووو سال لەڕۆژژنامەی
س
خانەی ش خ ممەحمودەوە گگﯚﭬار کی دەررکردوە بەعەررەبی وبەکورددی
ەناوی قوتابخ
بە
ەناوی )ڕابەر -المرشد).
بە
ل پرسراوی راگگەﯾاندنی ﯾەکک تی ی مامﯚﯚستاﯾانی کورردستان بوەو دامەزر نەرو ﯾەکەم
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سکرت ری گﯚﭬاری )دەنگی مامﯚستا( بووە کەدەرﯾان کردوە.
لەکﯚنگرەکانی مامﯚستاﯾان و ئەدﯾبان و الواندا بەشداربووە.
لە  1974-1970لە چوار کﯚنفراسداچوارجار بەسکرت ری لقی سل مانی ﯾەک تی
نووسەران ھە بژ رراوە و سا ی  1978دوای گەڕانەوەی لە رومادی بەسەڕۆکی لق
ھە بژ راوە.
وەک روناکبير کی سەربەخﯚ لەسەر خواستی شەھيد دارا توفيق بوو بەل پرسراوی
مەکتەبی )االتآخی( لەسل مانی 1974-1971
سا ی  1974چﯚتە رﯾزی شﯚرشی ئەﯾلولەوە ،کراوە بەبەڕ وبەری ئ زگەی دەنگی
کوردستانی ع راق.
لەدوای راپەڕﯾنەوە تا ئ ستا لە کوردستانی نوێ و لە االتحاد دا کار دەکات لە 2000وە
تا ئ ستا ج گری سەرنووسەری االتحادە و ل پرسراوسی نوسينگەی سل مانيە.
بەردەوامە لەنووسينی گﯚشەﯾەکی تاﯾبەت لە )االتحاد( لە  1995تا ئ ستا بەپ ی ئەو
نامانەی کەبﯚی دێ نووسينەکانی سەرنج راک شن و خو نەرﯾان زۆرە.
لەسا ی 2001تا ئ ستا لەکﯚنگرەﯾەکی سل مانی ودوو کﯚنگرەی ھەول ر بە ج گری
نەقيبی رۆژنامەنووسانی کوردستان ھە بژ راوە.
بەشداری کردوە لەکﯚنگرەی ئﯚپﯚزس ونی ع راقی لە )لەندەن( .2002
بەشداری کردوە لەکﯚنگرەی روناکبيرانی ع راق لە )لەندەن( .2002
لەکﯚنگرەی بيست وپ نجەمينی رۆژنامەنووسانی ن ودەو ەتی لەئەسينا  2004و
کﯚنگرەی 26لەمﯚسکﯚ  2007وکﯚنگرەی 27لە گادﯾز لە ئيسپانيا 2010بەشدارﯾی
کردوە ،ھەروەھا لەﯾادی  100سا ەی رۆژنامە نووسی کوردﯾدا ﯾەک بووە لەو چوار
کەسەی کەنو نەری کوردستان بوون بﯚ ميھرەجانی مﯚسکﯚ سا ی .1998
ت بينی :ئەو زانيارﯾانەمان لە ئەرشيف کی د .فوئاد حەمە خورشيد وەرگرت کەبە
ھەو ی خﯚی وکﯚکردنەوەی زانياری لەسەر ژﯾانی نووسەر نووسيوﯾەتی و ب وی
کردۆتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە2142 :

مامی
مستتەفا شەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102164940
02215
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە2143 :

و
س عەبدو
مستتەفا عەباس

حس ن

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71247
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2144 :

سکەری
مستتەفا عەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01920345410165
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نووسەر و مافناس
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

مافنناس

ژمارە2145 :

ی
ی بەرزنجی
مستتەفا عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2252021328
82376
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2146 :

ی
مستتەفا مزوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7082139419
91160
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2147 :

مستەفا ميرزائی پيھانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611130
ھەمەدان
بەشدارﯾی نﯚھەمين خولی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

ژمارە2148 :

مستەفا مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011714210574868
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە2149 :

مستەفا نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042509501482730
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2150 :

مستەفا نەرﯾمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050817043078642
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

(جاش(قە ەم

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2151 :

منير سليم امين بەگ حەمەبگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571353
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە2152 :

منيرە عەبدولکەرﯾم ئەمين ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571313
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە2153 :

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 :
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

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە2154 :

عيد
ەليب سەع
موتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41022495819471
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2155 :

مەر
حمەد عومە
حسين ئەح
موحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4071231345
56281
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2156 :

حسين ئەدﯾب
موحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8041434376
60551
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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

ژمارە2157 :

حسين جوام ر
موحس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111009233
34184
ەعدوناوە(ی شاری ھەول ر لەداﯾک بوووە.
گەرەکی )سە
ە17ی نيسانی
لە
نی  1948لەگ ِ
ساڵ مامﯚستااﯾەتی
ری تەواو کردووەەو پاش  10س
ی مامﯚستاﯾا نی ھەول ی
ە 1969خانەی
لە
سە حەدﯾن.
ی زانکﯚی س
ی کﯚمە ناسی
چووەتە بەشی
چ
سەرەتا دەچ تتە ئ ران
کوردستان ج د ت و س
ن
دا
ی کﯚمە ناسيد
ەقﯚناغی دوووەمی بەشی
لە
پااشان روو لەتتورکيا دەکات .
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە2158 :

وانی
حسين شو
موحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6121607535
58576
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

ن:
شارەکان

خموور
مەخ

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2159 :

حسين عەببدول ەحماان
موحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2011053477
74079
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2160 :
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موحسين قوچان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613291932800
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2161 :

موحسين ﯾاسين کاکەڕەش حەمەئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580171187
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2162 :

موحەڕەم محەمەد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=201007302110384599
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مانی لە داﯾک بوووە.
 192لە گەڕەککی دەرگەز ننی سل ی
لە سالی 21سەرەتاﯾی تەواو کردوووە.
ی
ەی
 193قوتابخانە
لە سالی 36دی تەواو کردوووە.
ەی دواناوەند
 194قوتابخانە
لە سالی 43ەنگ و
ەر ھەندێ تە
ی ،بە م لە بە
خو ندووﯾەتی
ە کﯚل ژی حقوووقی بەغدا خ
پانزدە رۆژ لەھ شتووە.
چە ەمەی تاﯾببەتی بەج يھ
چ
 194لە داﯾەرەەی تەموﯾنی سل مانی وەەرگيراوە.
للە سالی 44شاندا
مووچە خﯚر ،لە پاش
ە
مەعارﯾفی سل مانی بوووە بە
ی
ی
194لە داﯾەرەی
للە سالی 45داری نامەخاننەی گشتی سل مانی.
بوووە بە ئەميند
الرﯾا لە سل ماانی
چﯚ کردنی مەال
ﯾەرەی قە ﯚ
 195تا سالی  1956لە داﯾە
للە سا ی 52دامەزراوە.
نوێ بووە.
سەرانی گﯚﭬارری رۆژی ێ
 1961-196دەەستەی نووس
للە سا ی 60ی)بەلەدﯾە(ی سل مانی ە
ی
 195لە داﯾەرەەی شارەوانی
للە سا ی 57بە مووچەخﯚر
دامەزراوە و دوواتر بﯚتە سەررۆکی شارەووانی.
ەی ھاوکاری بﯚ چاپ و ب وکردنەوه س
 197لە دەزگە
لە سا ی 75سەرنووسەری گﯚﭬاری
ەﯾان بووە.
بە
چيرۆکەکانی بە کوردی
ی
مانی عەرەبی
زم
ی و کوردی و ئينگليزی دەەزانی ،بە م
عەرەبييەوە کرردۆتە کوردی ،بە تاﯾبەتی
ھەندێ چيرۆ کيشی لە عە
دەنووسين و ھ
جگە لە بابەتی ئئەدەبی و فيک
ﭭسکی ،ە
ی و دﯾستﯚﯾﭭ
چيرۆکەکانی گگﯚگﯚڵ وگﯚرکی
چ
کری و
سياسی و زاننستی دی.
س
رۆژنامە و گﯚﭬارە
ە
چەندﯾن وتار و نووسين و رەخنەی ئەددەبی و بيرەوەەی لە
چەتاﯾبەتی لە ژژﯾن و رۆژی نووێ و ب سە و شەفەق و نەورۆز و بەﯾاان(دا
ککوردﯾيەکان)بە
ب و کردۆتەوە.
سا ی  1977خانەنشين بووە.
سسانی
ە ی کﯚڕی ت کﯚشان بووە و لە پ ناوی ئازادی و ﯾەکس
ھەرلە سەرەتاشەوە ت کەی کراوە و سزاای نﯚشيوە.
ەتيدا زﯾندانی
گگەل و مرۆﭬاﯾە
سل مانييەوە ،لە رۆژی
لە الﯾەن داﯾەرەی ئەمنی س
کەنجەدانی ە
دوای ل پ چاننەوە و ئەشکەجار ما ئاواﯾی کرد.
19دا ،بﯚ دواج
ی سا ی 980
23ی تەمووزی
3
ەﯾيدی( سەباارەت بە
حەسيبە سە
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
14:54:05
1
20
ەمەد ئەمين( لە013-9-6 :
محەڕەم محە
)م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

قوربانيی ئەشکەنجە

1470

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2163 :

مودور ﯾوسف عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580371248
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە2164 :

مورادخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042714150957034
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

1471

ژمارە2165 :

مورتەزا ھەواسی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903011020341481
سا ی  1970لە شاری قەسری شيرﯾن لە پار زگای کرماشان لە داﯾک بووە .پەﯾمانگای دەرھ نەری
سينەما و سينارﯾﯚنووسی لە ر کخراوەی نەشری ئيسالمی تەواو کردووە و بەکالﯚرﯾﯚسی دەرھ نەری
شانﯚی لە لە کﯚل ژی ھونەری جوانەکانی زانکﯚی تاران و ھەروەھا ماستەری دەرھ نەری شانﯚی لە
زانکﯚی ئازادی ئيسالمی واحيدی تاران وەرگرتووە و ھەروەھا بەرھەمھ نەری با ی تەلەفيزﯾﯚنی ئ رانە.
شانﯚکاری کرماشانی تا ئ ستا چەندﯾن شانﯚنامەی نووسيوە ،لەوانە" :زمير پاک روستا" ،عقوبت"،
"نرگس"" ،دليل نارﯾا" و ھەروەھا دوو چيرۆکی "انتزار" واتە "ئينتزار" و "قھرمان" واتە "پا ەوان"ی
نووسيوە و لە فيستيﭭاڵ جﯚراوجﯚرەکانی شانﯚ خە تی بەدەستھ ناوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

شانﯚکار

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2166 :

موزەفەر س مان شەرﯾف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112722255673989
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان
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ژمارە2167 :

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
سووڕ بووه.
الک و ھە سو
وەرزشەکانی سامبﯚ ،جﯚد ۆ و زۆران چاال
ھەﯾە و دەﯾان شييعری
ە
ی ش عر و ھﯚﯚنراوەش دا ددەستی
موزەفەر لە بواری نووسينی
م
کاتەوه.
چاپ و ب وﯾان بک
ساوە کە پ
ەی بﯚ نەڕەخس
تا ئەو دەرفەتە
ھﯚنيوەتەوه ،بە م تا ئ ستا
ھ
شداری لە کﯚﯚڕی ش عر و
بووە بە ھﯚی بەش
ە کات کدا کە م رمنداڵ ە
نااوبراو ھەر لە
بەرھەمەکانی لە
ی
ەﯾدا کردوە و دواتر زۆر جار
ی بە ش عر پە
ەدەبی ئﯚگری
ککﯚبوونەوەی ئە
کردووه .
ه
شەوی ش عرەەکان دا پ شککەش
ش
ساڵ لە
ڵ
ماوەی 2
شت و سەرەتا م
ەج ھ ت
ساڵ ئ ران و ککوردستانی بە
بﯚﯚ ماوەی  5س
ساﯾەوه.
تی کانادا گيرس
ساڵ لە و ی
و تی تورکيە نيشتەج بووو و پاشان بﯚ ماوەی  3س
شی خﯚی نييشان بدات و سەرنجی
ە دەرەوەی و تيش ناوبراوو توانی بە باش
لە
ی رابک ش .
ن بﯚ الی خﯚی
ھونەردۆستان
ھ
گەی خﯚی
توانی لە دﯾسکﯚککانی و تی ککانادا ج ی
ی
ە زۆر زوو
ەم ھونەرمەنندە سەقزﯾيە
ئە
سا ی 1993ی زاﯾينی
ەم بوارەدا ا
ی در ژە پ بدات .ھەر لە
کاتەوە و کارەە ھونەرﯾەکانی
بک
مەکانی ئەو و تەدا
ە ئەست رەکانی و تی کانادا ھە بژ رددرا و لە رۆژنام
وەک ﯾەک ک لە
موختەر ع و زا ناﯾان و باقی چين و تو ژە سەرکەوتوەککانی ئەو سا ەی
ن وی لە پاڵ مو
ککانادا ب و کراﯾﯾەوە و ر ز لە ھونەرەکەی گيرا.
کەوت و
مە ک دەسک
شاف عی بە کﯚم
ھونەرمەند موزەفەر ش
د
پااش  5ساڵ ددووری لە و ت
ەڕاﯾەوە بﯚ و ت و در ژەی بە
عبەدەبازی گە
ھونەری شﯚع
ێ لە بواری ھ
شارەزاﯾی نوێ
ش
مەزراند و
ساڵ کالس کی ف رکردنی تەرردەستی دام
ڵ
ی چەند
ککارەکانی دا .ددواتر بﯚ ماوەی
ئەستﯚ گرت.
ﯚ
ی ئەم ھونەرەەی لە
ەرکی راھ ناننی خولياﯾانی
ئە
ی سەقز ە
ەم ھونەرمەنندەی ناوچەی
ئە
جگە لەوەی کە للە خزمەت پ ۆفسﯚر سابرری کە
نانی بينيوه ،لە الی شوعبەدەباز کی بەنناوبانگی
ی فەرانسە ددەژی راھ ی
ئ ستا لە و تی
شاندۆ خولی راھ نانی
کە بە ناوی ش
سﯚر کی دﯾک
ە بە ناوی ماندراک و پ ۆفس
خە کی تورکيە
خ
بيينيوە.
ی
عی خاوەنی  3ﯾاری
ەند کاک موزەەفەر شاف ی
ە کە ھونەرمە
شاﯾانی باسە
ش
گرﯾنگی تاﯾبەت
بات و ئەو ﯾارﯾييانە
نەﯾتوانيوە بەڕ وەﯾان ببا
ە
ە تا ئ ستا ھييچ تەردەست ک
ە خﯚﯾەتی کە
بە
بوەست ن 2 ،ـ لە پ ش چاوی
بررﯾتين له1 :ـ ناوبراو دەتوان شەمەندەەفەر بە چاو بو
بەنزﯾن بە سەرﯾدا ددەکات و
ن
چاڵ و ھاوکارەەکەی
چ تە ن و کارتﯚﯚن کی ﯾەخەچ
بيينەران دا دەچ
غەﯾب دەب و لە ن و
بە م ناوبراو غ
دەﯾسوت ن و پاشان ماشيين ک بە سەرﯾدا دەڕوا ،ە
1473

ەﯾی و بﯚ
جەعبە کی شيشە
ە
ەرمەند دەچ تتە ن و
شانﯚ3 ،ـ ھونە
خە کەکەوە د تەوە سەر ش
خ
لە ئاو و لە
نگە کی پ ە
تە ناو مەلەوانگ
ماوەی  10خوولەک لە پ ش چاوی بينەران دا دەخر ە
م
ی د تە دەرەووه.
ئااکامدا بە ساغ و س مەتی
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

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2168 :

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

ژمارە2169 :

ی
سلم بات لی
موس
1474

dipedia.org//?q=201212
2011049457
74076
http:///www.kurd
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2170 :

ن فرﯾزی
سليم سا ح حەسەن
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1190847573
32831
لە داﯾک بووە
 (197لە گەڕەەکی س تاقاننی ھەول ر ە
ە سا ی79) :
لە
شان لەسەر پ شناری باوککی بەڕﯾزﯾان ککە خﯚی
خانە بووەو پاش
دی لە قوتابخ
تاا دووی ناوەند
ی ئاﯾنی
مەال بووە ن راووە بﯚ خو ندنی
م
أربيل( لە 1993م تتا 2002م
(
حافضە
ە )المدرسە اللدﯾنيە فی مح
در ژەی بە خوو ندن داوە لە
فی أربيل(ە ،پەﯾﯾمانگای پ شننو ژو وتارخو ننان لە
معھد االئمە ووالخطبا و ی
دەرچووی )الم
ھەول ر
ھ
ميالکی وەزارەەتی ئەوقاف و کاروباری ئييسالمی
20وە بە فەرممی لەسەر م
ە سا ی 003
لە
کاری مەالﯾەتی
ەو کات و ئاﯾننيەکەی ئ ستتە بەردەوامە لەسەر ی
ئە
کھ ناوە
ھاوسەری پ ھ
19م ژﯾانی ھا
ە سا ی 998
لە
دا
کی کوردستاند
چەند شو ن ی
ەالﯾەتی لە چ
سالمی و ئەررک و کاری مە
باانگەوازی ئيس
راپەڕاندووە
ی مەالﯾەتی لە کەسنەزان بووە کە وەەک پ شنوو ژی و وتاردان و لە ژ ر
سەرەتای کاری
س
ی رەحمەتياننداو وە وەک ﯾﯾارمەتی دەر کيشی لە ککاتی نەخﯚشييدا
چاود ری باوکی
چ
ەستاوە
مەالﯾەتی ھە
ەسەر داواکارری خە کی للە چەندەھا ج گەی جياواز بە ئەرکی م
لە
سنەزان گەڕاووەتەوە
پااشان بﯚ کەس
 2005گەڕاوەتەوە
2
ەھﯚی وەفاتی
بە
ی باوکيانەوە خوای گەورە ل ی خﯚش ببب ت لە
کی
22ساڵ لە خززمەت خە ی
ی ج گەکەی باوکی کە 2
ککەسنەزان بە ﯾەک جارەکی
ەناوﯾەوە ناو بننر ت و
ئەوەی مزگەوتە بە
ی
ماﯾەی
ککەسنەزاندا بوووە ،ھەر ئەووەش بووەتە م
لە خزمەت
غی نەکردووە ە
ھەمان مامﯚستا ب ت کە در ی
ن
نەوەی
خﯚشيان بە نە
خە کەکەش خ
خ
1475

ککردن
ەال صا ح لە ناحيەی
ئ ستە بەردەووامە لەسەر ککاری مەالﯾەتتی لە مزگەوتتی حاجی مە
ککەسنەزان
ەک کە لە ماممﯚستا دﯾارەکاانی کوردستاان و کە ە
ﯾە
جگە لە پيشەی مەالﯾەتی ،وەک
بەردەوام لە ر گەی
م
کی
گگەنج کی خو ن گەرم و ئاگگادار لە واقع و ژﯾانی خە ک
کردووە
ە
پ نووسەکەﯾەووە خزمەتی ززﯾاتری
سەرچاوە :عوومەر عەلی  -ما پەڕی کورردستان ن ت
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئاﯾينی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2171 :

نی
س ح ئيروانی
موس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127093158
82672
دالقھار عبدالللە
ی ،مصلح عبد
ئيروانی )بە عەرەبی
ی
دو
موس ح عەبدوولقەھار عەبد
م
شاری لەنگرودی بباکوری ئ ران لە داﯾک
ی
 197لە
ی سا ی 75
اﯾﯾروانی( لە کاانووی ﯾەکەمی
ەالﯾانەی کە لە
عەبدولقەھارر عەبدو ئيرروانی ،ﯾەک ک بووە لەو مە
بوووە .باوکی ،ع
سا نەی بەر للە چوونە
سا ی  1970ﯾەک تی زاناﯾا نی ئاﯾينيان ددامەزراندووە .لەو چەند س
س
ئەو شارە
ەروەردەی و
مەندی بەر وەەبەراﯾەتی پە
ە ئ ران ژﯾاون و باوکی کارم
قوتابخانەی لە
قو
موزی  1980دەگەڕ نەوە کووردستانی ع راق و لە ئﯚرردوگای قوشتتەپەی
بوووە .لە تەممو
نج سا يدا
ەر ئەو سا ە لە تەمەنی ککەمتر لە پ ج
بااشووری ھەوول ر نيشتەج دەکرد ن .ھە
سا ەکە بەڕ دەکاتەوە،
چی بە سەرککەوتووﯾی ا
خانەی سەرەتتاﯾی .ئەگەرچ
دەچ تە قوتابخ
ەوە لە پﯚلی ﯾﯾەکەم دەﯾھ ننەوە بە
سەر داوای باووکی دﯾسانە
ە م سا ی ددواترﯾش لەس
بە
ەڵ
ی کە بچووکتترﯾن مندا ی پﯚلەکەﯾەتی و جياوازﯾی تتەمەنی لەگە
پااساوی ئەوەی
ھاوپﯚلەکانی ززۆرە.
ھ
1476

ستگيرکردنە گشتييە
مەتی ئەو دەس
ی  ،1983باوککی بەر ھە م
ە سا ی کﯚتااﯾی تەمموزی
لە
نجام درا و
سا ی دژی بارززانييەکان ئەنج
ەرامبەر بە رەەگەزی ن ری سەرو  13س
دەب تەوە کە بە
بارزانييەکانی تری لە دﯾووی
ی
زانە
دواتر شو نبزر کران .ئەو روووداوە وەکو زۆۆربەی خ ە
کردنەوە کە تا
ە
مەترسی و خﯚحەشاددران
ی
شی
ەوە ژﯾانی خ ززانيانی تووش
ع راق مابوونە
چوار
ە بەدواﯾانەوە بوو .لەناو خ ززانەکەﯾان براﯾەکی تر و چ
دوای راپەڕﯾن وەک مﯚتەکە
دەکردن.
ن
شتی
مەد" سەرپەرش
ن "خاتون عووسمان ئەحم
خوشک ھەبووون کە داﯾکيان
خ
ەبارەت
سەردار قزنجی( سە
ر
دﯾا لەالﯾەن )پپەر ز
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
15:11:13
3 2012-3-10
ە )موس ح ئييروانی( لە0 :
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2172 :

شير گە
موش

ی

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0728130539
94574
 1ل ھگ ھ ه.
ە داﯾکبووی 1961 / 11 /5
لە
ھزمان ی
ھی ھک ە ب ھ
ماست ھرنام ی
ت
ە ھ گر ی دووو ب وانام ە ی ب ھک ھلﯚررﯾﯚ سو
ئيينگليز ی.
بی
ئينگليزی و عە رە ی
ی
خاو ھنی  16تو ژﯾن ھوە و کت بە بە زماانی
خ
ھوە کردووه.
دی بە کاری ئئيسالميی ھ
 197پە ﯾوە ند
ل ھسا ی 79
ئﯚپﯚزسيﯚنە کانی
ە
گرە کانی ھ ززە
ن ھوە و کﯚنگ
ە شداری زۆرربە ی کﯚبوون
بە
ی کﯚنگرە ی ﭬﭬيە ناو سە حە دﯾن و نييوﯾﯚرک و
ع راقی کردوووە بە تاﯾبە تی
ئيسالمی وە کو
ی
جيھانی و
ی
خراوی
ھمە جگە لە دە ﯾان ر کخ
ە ندە ن .ئ ھ
لە
ە بووە ل ھداام ھزراندنی.
ککورد ئ ھنداممە و رۆ ی ھە
ھە ندە رانی ککﯚمە ڵ بوو.
پ ش کﯚنگرە بە رپرسی م ھکتە بی ە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئيسالمی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2173 :

موعتەسەم سا ەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010214250663633
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

رۆماننووس

ژمارە2174 :

موعتەسەم نەجمەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052922252960125
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ی بەرسﭫ
سەری گﯚﭬاری
سەرنووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2175 :

موفتتی پ نجوﯾﯾنی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111815472
23364
ەرﯾم لەسا ی  1881لەد ی
ال عەبدو ککوڕی مەال کە
موفتی پ نجوﯾننی ناوی مەال
م
نجوﯾن ھاتﯚتە جيھاانەوه.
ن
ەر بەشارۆچککەی پ
ب ستانەی سە
برای ئامينەوە ککە
ەحمەدی ی
ھەر بەمندا ی باوکی مردوووه ،بﯚﯾەلەخززمەت مەال ئە
ھ
دەست دەکات
ت
سا يدا
ەتەمەنی  7س
ير بووە و نازناووی شەفيق بووه .ھەر لە
ەوﯾش شاعير
ئە
ەش ک لەزانييارﯾيە ئاﯾينيەککان ف ر دەب  ،کات ک گەوورەدەب ھەووای
ەخو ندن تا بە
بە
ھە ت
ندن دەڕواتە شارەکانی کورددستانی رۆژھ
ی و بﯚ خو ن
ەو تە سەری
فەق ياتی دەکە
فە
گای دﯾکە لە مەرﯾوان و ئيينجا
وەک سەقز و بانە و سەرا و سەرچاوە و ھەندێ ج گ
دەچ تە بياره ،کە لەو کاتەددا ج گای زﯾاتتر وەرگرتن و ف ربوونی زانيياری شاعير ددەب ،
شبوو مامﯚستای عەبدولقاددر لەخو ندن بەردەوام
ی خوال خﯚش
خزمەتی زانای
ھەر لەوێ لەخ
ھ
ەتی وەردەگرێ.
دەب تا ئەو رادەﯾەی کەمﯚﯚ ەتی مەالﯾە
ژﯾری
تەواوی کردووە و بلليمەتی و ی
ی
ەرتوک ک بردب زوو
ی بﯚ ھەر پە
موفتی دەستی
م
ی ،چونکە
موفتی پ ببەخشی
ی
وای ل د ت ،کەناازناوی
ەبدولقادر ی
موفتی لەالی مامﯚستا عە
م
کی ژﯾر دەب ھەر
سنه ،کەناوی مەال عەبدو دەب پياو ک
ەدا موفتی س
ەو سەردەمە
لە
تەواوبوونی زانيارﯾيە
ی
دوای
تە موفتی ی
ەال عەبدولقاددر ئەو نازناوە دەبەخش ە
بﯚﯚﯾەبەڕ زی مە
ی لە مامﯚستتای بەڕ ز دەککات و بەرە و شارۆچکەی پ نجوﯾن
ئااﯾينيەکان موففتی ما ئاواﯾی
بەدەم جگەرچ تيەووە
م
ەرچ تی دادەن ت و
دەگەڕ تەوە و ھەر لەوێ د وکان کی جگە
ت بەنووسين و ب وکردنەوەەی ھﯚنراوە نناﯾابەکانی.
دەست دەکات
مە
ەلەو سەردەم
م کەس بووە لە پ نجوﯾن ککچی ناردۆتە قوتابخانه ،کە
موفتی ﯾەکەم
م
ن نەدەناردە ققوتابخانه ،چوونکە دەﯾان گووت کوڕمان ب باوەڕ دەب ت.
خە کی کوڕﯾان
خ
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خﯚشيەک دەب و دەچ تە
سا ی  1952تووشی نەخ
ساڵ ژﯾاوە لە س
موفتی  71س
م
ەند
ەکەی بﯚ دەکررێ ،بە م چە
ی سل مانی و نەشتەرگەرری نەخﯚشيە
ەخﯚشخانەی
نە
مەنی
سا ی  1952ککﯚتاﯾی بەتەم
حوزەﯾرانی س
ەکە لە 12ی ح
ەشتەرگەرﯾە
رۆۆژ ک دوای نە
ەرمەکەی دەبر تەوە بﯚ
چکردنيشی تە
ت و دوای کﯚچ
د ت و کﯚچی دوای دەکات
ەخاک دەسپ ردر ت.
شارۆچکەی پ نجوﯾن و لەگگﯚڕستانی حااجی ش خ بە
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2176 :

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:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س
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جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2177 :

مومتتاز حەﯾدەری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0906112729
99367
نوووسەرو رۆژناامەنووس لەدداﯾکبووی سا ی 1938ی شاری ھەول رە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2178 :

مونا عەبدو

ل
ئيسماعيل

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71259
مەنووس
رۆژنامە
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2179 :

مونيرە ئەبوبەکر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010213471774596
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2180 :

موکرﯾان نستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010621011418650
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2181 :

کين
داخای زاک
مﯚرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11513331010730
بنيامين
ن
ژکاری سەرۆک وەەزﯾرانی ئيسررائيل،
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

ژمارە2182 :

دەلی
ەق ميراود
مﯚفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3292006188
82635
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2183 :

يکا
مﯚنيک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0071044556
62233
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

کەس:
جﯚری کە

گﯚرا نيب ژ

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2184 :

ميترا دەرو شييان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01811042210139
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دوو سا يدا چوووەتە تاران و
ەتەمەنی و
سا ی  1962لەکرماشان للەداﯾکبووە ،لە
س
کﯚليژی ماف،
ی
لەوێ تەواو کردوووە ،پاشان چوووەتە
ێ
خو ندنی تا ئاممادەﯾی
قﯚناغەکانی خ
قﯚ
بچووکترﯾن ئەندامی خ زانەکەﯾان بوووەو
ن
ە م دواتر لەززانکﯚ دەرکراووە .لەبەرئەوەی
بە
جياوازی تەمەنيان زۆۆر بووە،
ی
لەخﯚی گەورەتربووون و
ی
خوشکەکەی و ھەر چوار ببراکەی
خ
ەورەی
شرەفی برا گە
ەم بەمنا ی چووەتە تاران ،عەلی ئەش
شاوە .کات ئە
زۆۆر نازﯾان ک ش
مانيان کردووەە .ميترا
شاعير ھاتوچﯚﯚی ما ی ئەم
ەو ھﯚﯾەوە زۆۆر نووسەرو ش
ەزانکﯚ بووە بە
لە
شاعيرانەی ک شاوە
ی
روخساری ئەو نووسەررو
ی
ی
ک بووە ،و نەی
منا کی زﯾرەک
م
ەنووسين کرددووە ھەو يداوە
ککەھاتوونەتە مما يان .ھەر للەسەرەتاوە ککەدەستی بە
ڕشتنی
نی
ەرەتاﯾيدا جواننترﯾن دا
ەقﯚناغی سە
س ت ،بﯚﯾە لە
ەجوانيی و ناسکيی بنووس
بە
کی لەسەر ککت بـی )ھرزەەگياە ماجراجوو(
سا يدا بابەت ک
نوووسيووە ،لەتتەمەنی  11س
عەلی
)جھان نو(دا ب و ببﯚتەوە .لەم باارەﯾەشەوە ع
ن
نوووسيووە کە لەکت بـی ماننگانەی
بەردەوام ب ت .چيرۆککی منا نی
م
ەشرەفی برای زۆر ھانيدا وەو داواﯾل کرددووە
ئە
حەزی کردووە
ی
ەدا زۆر
نوووسيووەو لەرۆژنامەو گﯚﭬااری منا ندا ب وﯾکردۆتەوەە .لەو سا نە
حەزی کردووە وەکو
ی
ی بيھرەنگی بنووس ت .ددواﯾی کە گەوورە بووە
وەکو سەمەدی
ت ،بە م نەﯾﯾتوانيووە.
رانی فروغی فررخزاد بنووس ت
ھ نەری ئ ی
شاعيری جواننەمەرگ و داھ
ش
سينەکانی فرووغی
دەکرد نووسينەکاننم وەکو نووس
د
ميترا لەم بارەﯾەوە دە ت) :حەزم
م
لەسەر خﯚم دانابووو،
ر
سﯚرم
ی لەبەرئەوەی خﯚم سانس
فرخزاد ب ت ،بە م نەمتوانی
فر
ەوەوە ف ر بوووم ،ھاندەری
بەڕاستی ساادەنووسين لە
ئ ستاش ھەرروام ،بە م ،بە
جارﯾوابوو دەگرﯾاو
و
خﯚم بﯚ دەخو ندەەوە،
شتەکانی م
کم بوو کەداددەنيشت و ش
سەرەکيم داﯾک
س
دەدام).
ەباوەشی دەەگرتم و ھانيد
لە
ی غەمگينە
چيرۆکی ژﯾانی
چ
زۆر غەمگينە،
ميترا ژن کی زۆۆر ھەست نااسکە ،لەبەرئەوەی چيرۆککی ژﯾانی ر
م
چی
کە باوکی کﯚچ
باسی بکات .تەمەنی دوو ساڵ بووە ە
حەوسە ەی ئئەوەی نييە با
ح
ھەتا تەمەنی شەش سا ن
سﯚزی باوکاﯾەتتيی چييە؟ ھ
دواﯾيکردووە بﯚﯚﯾە نازان س
ەساﯾتەکەﯾدا
لەم بارەﯾەوە لە
ی براگەورەی باوک تی ،م
ی ئەشرەفی
واﯾزانيووە عەلی
کردووە ،بﯚﯾە
ی) :لەسەرەتا ی ھاتنە دنياامەوە باوکم ککﯚچی دواﯾيک
نوووسيووﯾەتی
ی داﯾکم گەوررە بووم ،مرۆﭬﭬدۆستی و مررۆﭬبوون
خﯚشەوﯾستی
ەعەشق و خ
بە
قی نووسين ،وەکو کت ب ک وام کە
کت بم و عاشق
م ،شەﯾدای ت
ەبراگەورەکەممەوە ف ربووم
لە
لەداﯾکمەوە ف ری
ە
ی،
چوونم دەبەی
ەنيا بەخو ندننەوەی د ەکاانم پەی بەناخم و بيروبﯚچ
تە
ەم و لەسندووقی
ەوە بووم وەککو دەفتەر ک سەراپای رازونيازی ھاوڕ ييانم تﯚمار بکە
ئە
داﯾکيشم لەدەستدا
م
مدا
خنجيالنەی د مدا بيانشارممەوە .لەسەررەتای گەنجيم
خ
ئيدی ئەوە ف ربوووم کە
سەرسەخت بوو ل م ،ی
کﯚکيکار کی س
ی بەھ زو داکﯚ
ککەپشتيوان کی
بەخﯚم ببەستتم و لەسەر پ ی خﯚم بوەەستم)
دەب پشت بە
ککت بەکەی ب نااز کەوتووە!!
ەردەوامە لەننووسين ،سا ی  2005کﯚمە ە
ميترا دەرو شييان کورتەچيررۆکی زۆرەو بە
م
ستاش
ش
مﯚ( .ئ
شاری دەستەم
شھر ،رام -ش
چاپ گەﯾاندوووە بەناوی )ش
چيرۆک کی بەچ
چ
دە ت:
لەم بارەﯾەوە ە
توانای چاپکردنی نيييە .ميترا م
ی
ککت بيکی ئاماددەﯾە بﯚ چاپ ،بە م
حا ی حازر کت ب کم ئامادەەﯾە بﯚ چاپ ،ببە م ھ شتا چاپم نەکردوووە ،لەبەرئەووەی
)ح
شناﯾەکم نييە کە
ھاوڕێ و ئاش
لەئەلمانيا دەژﯾم ،ھ
م
سا ە لەھەندەەرانم و
نززﯾکەی  13س
َ
ەرجييەکی زۆۆری
ەچاپکردنی ککت بەکەمدا ﯾارمەتيم بدات ،چاپکردنی کت ب ل رە خە
لە
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دەو ت و منيش ئەو تواناﯾەم نييە ،بﯚﯾە جارێ ناتوانم کت بەکەم چاپ بکەم( .جارێ
کت بەکەی ميترا بيناز کەوتووەو چاوەڕ ی چاپە .
ميترا لەزۆربەی شارەکانی ئە مانيا چيرۆکی خو ندۆتەوەو لەسوﯾدو نەروﯾج و
دانيمارکيش بانگھ شتکراوە بﯚ چيرۆک خو ندنەوە ،بە م لەبەر خەرجی زۆری
مانيا ھەندێ لەچيرۆکەکانی لەگﯚﭬار کی
سەفەری ئەو و تانە نەﯾتوانيووە بچ ت .لەئەل َ
فارسيدا ب و دەکاتەوە بەناوی )گاە نامە( ،باقی چيرۆکەکانی بﯚ دەن ر ت بﯚ ساﯾتە
جياوازەکان .وەکو ساﯾتی )دﯾنگ دانگ( لەتاران ،ساﯾتی )رﯾشەھا( لەسوﯾد ،ساﯾتی
)ناصر نوری( و ساﯾتی )بندە عشق( کە لەدوو شاری ئە مانيان .ميترا ساﯾت کی
تاﯾبەتی خﯚشی ھەﯾە ،لەو شدا چيرۆکەکانی ب و دەکاتەوە.
چيرۆکەکانی ميترا
چيرۆکەکانی ميترا زﯾاتر رۆمانسين و سەرچاوەی ھەر ھەمووﯾان عەشقە ،لەم
بارەﯾەشەوە دە ت) :ئەنجامدانی ھەر کار ک ﯾەکەم ھەنگاو ﯾان ﯾەکەم قﯚناغی ھەر
عەشقە ،بەڕای من بﯚ ھەر ئامانج ک ﯾان ئاﯾدﯾاﯾەک ﯾان حەز ک ئەگەر ھەنگاو
ھە بگير ت دەب ت عەشقی لەگە دا ب ت ،دەنا ئەو کارە ناگاتە ئەنجام).
ميترا بەزمان کی زۆر ناسک و جوان دەنووس ت ،لەکاتی خو ندنەوەی چيرۆکەکانيدا
ھەست دەکەی قەسيدەﯾەکی ناسک و تەڕو پاراو دەخو نيتەوە .لەو نەک شانی
کارەکتەردا بەوشە زۆر شارەزاﯾەو کات چيرۆکەکانی دەخو نيتەوە ھەست دەکەی
تەماشای فيلم کی رۆمانسی دەکەﯾت و بەجوانی سيمای کارەکتەرەکان دەبينی.
کارەکتەری چيرۆکەکانی ميترا ئاو تەی سروشتن و ل ی جيانين .جگەلەوەش زۆربەی
کارەکتەری چيرۆکەکانی کەسانی غەمگين و ت کشکاو و بەمراد نەگەﯾشتوون،
بەئاسانی دەتوانی بﯚنی ھەناسەی ساردﯾان بکەی .رەنگە ھﯚکاری سەرەکی ئەوە
ب ت ميترا خﯚی ژن کی شەکەت و ماندووی ناخﯚشييەکانی ژﯾانە ،بﯚﯾە لەپشت
زۆربەی کارەکتەرەکانييەوە تارماﯾيەکەی دەبينی.
ﯾەک کيتر لە تاﯾبەتمەندﯾيەکانی چيرۆکەکانی ميترا ئەوەﯾە کە کورتن و زﯾادەڕەوﯾی و
در ژدادڕﯾيان ت دانييە ،زۆبەی چيرۆکەکانی ناگەنە ھەزار وشە چەند چيرۆک کی نەب
کە لەھەزار وشە زﯾاترن و وەکو چيرۆکی )چشمھاﯾش-چاوەکانی( .کورتی
چيرۆکەکانی ميترا لەبەرئەوەﯾە دەﯾەوێ چ بنووس ت و خﯚی باوەڕﯾواﯾە دەب
کورتەچيرۆک کورت ب ت و در ژدادڕﯾی ت دا نەکر ت .جگەلەوەش ميترا شارەزای
ش وازەکانی تەکنيکە ،دەزان ت چ ش واز کی گ انەوە بﯚ بابەتی چيرۆکەکەی لەبارەو
بەپ ی بابەتی چيرۆکەکەی ش وازی گ انەوەی بﯚ دﯾاری دەکات ،لەگەڵ ئەوەشدا
ھەموو ش وازەکانی گ انەوەی لەچيرۆکەکانيدا بەکارھ ناوە .ميترا لەھە بژاردنی
دﯾمەن و و نەدا بﯚ چيرۆکەکانی سەليقەﯾەکی باشی ھەﯾە .کات سەﯾری
ساﯾتەکەی دەکەی لەگەڵ ھەر چيرۆک کيدا و نەﯾەکی جوان ﯾان دﯾمەن کی جوانی
داناوە کە ھەم لەگەڵ چيرۆکەکەدا گونجاوەو ھەم زاخاوی چاوی بينەر دەدات و
واﯾل دەکات حەزنەکات ساﯾتەکە دابخاتەوە.
ژمارەﯾەکی زۆر کورتە چيرۆکی ھەﯾەو لەساﯾتەکاندا ب وﯾکردوونەتەوەو خاوەنی
کﯚمە ە چيرۆک کە بەناوی )شھر ،رام -شاری دەستەمﯚ).
ناونيشانی ساﯾتەکەی: http://www.mitradarvishian.blogfa.com
سەرچاوە :محەمەد کەرﯾم  -ما پەڕی کوردستنی نوێ
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2185 :

الزارﯾف
ﯚنەﭬيچ الزەرﯾف  -ال
ميخاائيل سيمﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0313093937
73894
مﯚسکﯚ تەواو
ﯚ
کﯚی
ەسا ی  1930دا لەمﯚسککﯚ لەداﯾک بوووە .زانستی م ژووی لەزانک
لە
ەرەتای
ھەر لەتەمەنی الو تی و سە
ر
ککردووەو لەساا ی  1956دا دوکتﯚرای وەەرگرتووە.
دەربارەی م ژووی رۆژھە تی ناوەەڕاست و
ی
ژﯾﯾانی خو ندکاارﯾيەوە ،خولييای شارەزابووونی
 196دا دوکتﯚررای
بووە .لەسا ی 64
.
ی کورد لەال ددروست
ەتاﯾبەتی م ژژووی نەتەوەی
بە
ەی برﯾتی بوووەلەل کﯚ ينەووەﯾەکی ميژوووﯾی و
دووھەمی بەددەست ھ ناووەکەکارنامەکە
(1917
سەر م ژووی ککورد بەناوی ))کوردستان و مەسەلەی ککورد7-1890 ،
زانستی لەس
مە ﯾەتيی کوورد و کوردستتان بووەو
ی رامياری و ئاابووری و کﯚم
ککەشيکردنەوەەی بارودۆخی
خﯚی
لەسا ی  1970دا نووسەر ی
ا
دا بەدەست ھ ناوە.
ی گەورەی ت د
سەرکەوتن کی
س
سەلەی
ەرناوی )مەس
ەی لەژ ر سە
ەڕتووکەگرنگە
ھەند ک گﯚڕاننکارﯾی ت دا ککردووەو ئەو پە
ھ
ھەردوو
رووسی ب وی کردوووەتەوە .ئەو پەڕتووکە بەھ
ی
ککورد( ،لە 400الپەڕەدا بەزممانی
کرمانجيی خواروو(،
)کرمانجيی ژووروو و کر
ی
ی،
ەرەکييەکەی زمانی کوردی
ش وەزمانەسە
ەرووسييەوە وەرگ دراوە و ب وکراوەتەووە .
لە
تی جاران و ئە
الزەرﯾف ﯾەک ک بووەلەکورددناسەشارەزا و بەناوبانگەککانی سﯚﭬ ی
ال
ەندامی
سﯚﭬ تی .الزەەرﯾف شارەزا و پسپﯚڕ
رۆژھە تناسيی س
ە
ستگای
ی بووەلەزانس
ەشی کوردﯾی
بە
مەکانی الزەررﯾف
سەکەبەرھەم
بوووەلەم ژووی بزووتنەوەرزگگارﯾخوازەکاندا .شاﯾانی باس
خﯚﯾشی وەکووو کەساﯾەتيييەک و
ەی ھەﯾەو خ
ی و زانستييانە
پللەﯾەکی بەرززی ئەکادﯾمی
ەناسەکانی ژژﯾانی پ وەندﯾييەکی دۆستاانەو پتەو و
م ژوونووس ک ھەتا دوا ھە
 140بەرھەمی مەزنی
ەتيدا ھەبووەە .زۆرتر لە 1
نەوەی کورداﯾە
ەوﯾژدانانەی للەگەڵ بزووتنە
بە
کەو وتاری م ژووﯾی و راميياری و رۆشنببيرﯾدا
ەش وەی پەڕڕتووک و ناميلک
ب وکردۆتەوەلە
شاﯾانی
ی
ستانە.
گيان لەسەر ککورد و کوردس
ەرچاو و گرنگي
ککەبەش کی بە
ەبەسەدان خوو ندکار لەبەرردەستی الزەەرﯾف ،بەسەررپەرشتی و
ئااماژەپ دانەکە
سﯚزانەی ئەودا ،کارنامەﯾاان نووسيوە و دوکتﯚراﯾان
ر نيشاندان و ھاوکارﯾی د س
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وەرگرتووە کە دەﯾان خو نکااری کوردﯾشييان ت دا بووە .ب گومان الزەەرﯾف بەﯾەک
کوردستان دادەنرا کە
ن
سﯚزەکانی کوررد و بزووتنەوەەی رزگارﯾخواززی
ەدۆستەد س
لە
ھەر وابووە.
ەراستيشدا ھ
لە
20دا کﯚچی ددواﯾی کرد.
ە 010-03-09
لە
ک
سەرچاوە :ما پەڕی پاسﯚک
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

ی پ شوو
سﯚﭬيەتی

جﯚری کەس:
ج

س
م ژوونووس

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

ژمارە2186 :

ن کەزازی
جەاللەدﯾن
مير ج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1001092557
79737
شاری
ھەنگيی لە ش
 194لە بنەما ەﯾەکی فەرھ
ی سا ی 48
ە ﯾەکەمين ممانگی زستانی
لە
تامەزرۆی کت ب
ی
کی ت گەﯾشتوو بوو،
باوکييەوە کە پياو ی
ە
ھﯚی
ە دونيا .بە ھﯚ
ککرماشان ھاتە
شاری
ی
خو ندنەوە بووو .قﯚناغی خوو ندنی سەرەەتاﯾی لە قوتاابخانەی ئاليانس لە
خ
ککرماشان تەواو کرد.
کرماشان .ئينجا بﯚ در ژژە پ دان
.
خانەی رازی لە
ی چووە قوتابخ
ی دواناوەندی
دواتر بﯚ قﯚناغی
لە زانکﯚی
ئەدەبياتی فارسی و زانستە مرۆﭬﭬاﯾەتييەکان ە
ی
ە خو ندنی باا چووە کﯚل ژژی
بە
ەواو کرد .سا ی  1991لە زانکﯚی
جﯚراوجﯚری ف رکاری تە
ی
ی
چەندﯾن خولی
تااران و لەوێ چ
ی دکتﯚرای زممان و ئەدەبيااتی فارسی وەرگرت.
تااران ب وانامەی
ن
دەستی بە
ی
ەنی م رمندا ييەوە
دکتﯚر کەزازی ھەر لە تەمە
نووسين و شيعر و
شاندا
مەکانی کرماش
مەکانی خﯚی لە ھەفتەنام
ھە بەست کررد و لەو سا نەدا بەرھەم
ھ
چاپ دەکرد.
چ
ژی
ييە لە کﯚل ی
ستاکە ئەندامی ل ژژنەی زانستيي
ە
اللەدﯾن کەزاززی" ئ
دکتﯚر "ميرجەال
لە شاری
کﯚی عەالمە تتەباتەباﯾی ە
ە بيانييەکانی سەر بە زانک
ەدەبيانی فارسی و زمانە
ئە
سی،
ەکانی فەرەنس
شتەج ی شارری کەرەجە و شارەزاﯾی للە گەڵ زمانە
تااران .ئەو ن ش
مانی و ئينگلييزی ھەﯾە.
ئييسپانيا ،ئە م
نووسيوە و لە
ە
تاا ئ ستا زﯾاتر لە دەﯾان کت ب و نزﯾکەی  200وتاری ززانستی ئەدەەبی
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زۆربەی کﯚر و کﯚبوونەوەکانی زانستی و فەرھەنگی لە ناوخﯚی ئ ران و لە و تانی
دﯾکەدا سەبارەت بە بوارەکانی ئەدەبيات و زمان و نووسين و شاعيرانی گەورە باس و
ل دوانی پ شکەش کردووە.
ھەروەھا ماوەﯾەک لە و تی ئيسپانيا وانەکانی ئ رانناسی و زمانی فارسی
دەگوتەوە .ئەو ناو بە ناو شيعرﯾش دەھﯚن تەوە و نازناوە ھونەرﯾيەکەی لە شاعيرﯾدا
"زۆروان"ـە.
دکتﯚر "ميرجەاللەدﯾن کەزازی" بە وەرگ انی کت بی "ئانە ئيد" بەرھەمی "وﯾرژﯾل" بﯚ
سەر زمانی فارسی سا ی  1990خە تی باشترﯾن کت بی سا ی و تی ئ رانی
بەدەستھ نا.
ھەروەھا بە نووسينی کت بی "نامەی باستان" کە لە  9بەرگدا چاپ کراوە ،پلەی
ﯾەکەمين تو ژﯾنەوەکانی بنەڕەتی لە فيستيﭭا ی ن ونەتەوەﯾی خارەزمی بەدەستھ نا.
سا ی  2005وەکوو سيمای ھەرمان لە بواری فەرھەنگ و ئەدەب لە ئاستی و تی
ئ ران دەستنيشان کرا .ھەر لەو سا ەدا وەکوو سيمای ھە بژاردەی پار زگای
کرماشان دﯾارﯾی کرا .لە ھەمان سا دا لەوحەی سوپاسی ئەنجومەنی پ باﯾەخی
ئەدەبی پارناسﯚس لە و تی ﯾﯚنان پ ی بەخشرا.
سا ی  2006وەکوو تو ژەری ھە بژاردەی کﯚل ژی ئەدەبياتی زانکﯚی عەالمە
تەباتەباﯾی ھە بژ ردرا .سا ی  2008بووە سيمای ھەرمانی ناوچەی کەرەج .ھەر لەو
سا ەدا وەکوو مامﯚستای نموونەﯾی زانکﯚی ئازادی ئ ران دەستنيشان کرا.
ھەروەھا سا ی  2009لەبەر نووسينی کت بی  9بەرگی "نامەی باستان" خە تی
باشترﯾن کت بی سا ی لە الﯾەن دامەزراوەی دەزگای چاپ و پەخشی زانکﯚی تاران
پ بەخشرا .ھەر لەو سا ەدا وەکوو تو ژەری نموونەﯾی پار زگای مەرکەزی لە ئ ران
دﯾارﯾی کرا.
سەرچاوە :مەنووچ ھر جيھانی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ئەدﯾب

جﯚری کەس:

وەرگ

شارەکان:

کرماشان

زمان  -ش وەزار :ک .لوڕی
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ژمارە2187 :

ی
ی دﯾناوەرردی فەﯾلی

شوکرو
مير ش

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8281342385
59219
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ی کەس:
جﯚری

مييری کورد

ژمارە2188 :

ن حس ن
ميران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091843302
22102
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2189 :

ميرززا ئەحمەد داواشی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5190911165
58047
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ەدە و سا ی 1127ی
ئەحمەدی داواشی ککوڕی محەمە
ی
ی بليمەت مييرازا
ەمر و ھﯚنەری
نە
کانی شاری روانسەردا
مبەر بە  1318ی کﯚچی ماننگی لە ﯾەک ک لە الد ی
ھەتاوی بەرامب
ھ
چوتياری بوو.
ی
سەرەتاﯾی لەگەڵ باوککی خەرﯾکی کاری
ی
ی
ەداﯾک بووە .ددوای خو ندنی
لە
نااوبراو ﯾەک کە لە ھﯚنەرە بااشەکانی بوااری ھﯚنينەوەەی ھﯚنراوی حەماسی و تارﯾف
ماشاندا
کی دەوەری کرم
ن ،ھەر بﯚﯾە لە ن و خە ی
ەڕ و بەرخﯚدان
ە گوتنی شەڕ
ککردن و پ داھە
کوردی زان و کوردﯾﯾب ژی زۆر
ی
ەر کی
زدارە و وەک ھﯚنە
ە
ميرزا ئەحمەد کەس کی نا ودار و ر
م
بااش سەﯾر دەەکرا و ر زی ل دەنرا.
ماشان
تاالری شاری کرم
ی
ەم ھﯚنەرەی کورد ،سا ی 1356ی ھەتاوی لە
بﯚﯚ ر ز ل نان لە
خﯚی "باغ ھزار گگل"دا کە
کت بەکەی ی
ت کە ئوستادد فەرەشيد ﯾووسفی لە ت
ککﯚڕ کی پ کھات
ئەم کﯚڕە بووە بااسی دەکا .للەم
ەرگ کيشی ببەالی منەوەﯾﯾە و خﯚی بەڕڕﯾوەبەری م
بە
ەال
زۆر خﯚشی "مە
ی ئەوە کراوە کە دﯾوانی مييرزا ئەحمەد بە خەتی ر
ککت بەدا باسی
ﯾوە کە ئەم دﯾوانە لە
ھەر لەو دا ھييوای دەرب ە
سراوەتەوە و ھ
سالحی" نووس
محيەالدﯾن س
م
دواﯾی دەکا و
ی
ميزا ئەحمەد کﯚچی
ەداخەوە چوارر ساڵ دوای ئەم کﯚڕﯾادە م
چاپ بدرێ .بە
چ
سپ ردراوە.
قەرەنی بەخاک س
ی
ە نزﯾک بەناو مەرقەدی وەﯾسی
ەتی خﯚی لە
ە پ ی وەسيە
بە
شی
خﯚشک کی ھﯚنەرﯾش
ک
حمەدە
ەم ميرزا ئەحم
ش بکەم کە ئە
ل رەدا دەب بااسی ئەوەش
خوەرەشيدنمای داواشی" بووە کە
ی لە خﯚی نەبووە ناوی "خ
ھەبووە کە دەەستی کەمی
ھ
کﯚچی
ی
1385ی
سەر لە داﯾکبوووە و سا ی 5
سا ی 1320ی کﯚچی مانگگی لە روانس
س
ئەم ژنە
شو ندا بينراوە ککە باسی م
بەداخەوە لە کەم و
ە
ی دواﯾی کردو وه.
مانگی کﯚچی
م
ی گەلەکەمان بکرێ.
ھە کەوتووەی
ھ
چاپ کرا .ئەم دﯾوانە لە
نيوسەدە دﯾوانەکەی لە ئ راندا پ
ە
سا ی 1389ی ھەتاوی دووای
س
ميش پياچووەتەوە.
ی ﯾەوە کﯚ کراوەتەوە و حەبيبئە کەرﯾم
ﯾن محەمەدی
الﯾەن حوسەﯾن
ال
بە
سەﯾر ئەوەﯾە کە ھەر لە روووبەرگی دﯾووانەکەوە ھەتااکوو کﯚتاﯾی ئەم دﯾوانە ە
س
ی! جا ھە ەی چاپی و ر زمانی
ە ە دەبينی ﯾﯾان ھەر نابينی
دەگمەن الپەڕڕەﯾەک ب ھە
شو ن و ج گااکان!
ھە ەی ناوی ش
تااکوو بگا بە ھ
ە ئەوەﯾە کە للە الپەڕە 18دا نووسراوە ککە گواﯾە ميرززا
ەوەی کە زۆرر ج گای داخە
ئە
ە تيشک ک زانيوە لە عالەمی با وە و بە ھﯚی خەوون ک کە
ھﯚنراوانەی بە
ەحمەد ئەم ھ
ئە
ە" نسيبی بوووە!
دی "چرۆسانە
ی "مەڕ کەﯾوا نﯚ"ی شاھﯚ لە نزﯾک گوند
ە ئەشکەوتی
لە
ەد ناکا
ەمە نە تەنيا ﯾارمەتی بە ببەھ زی و خﯚﯚشەوﯾستی
ھﯚنراوەکانی ميرزا ئەحمە
ی
ئە
شاعير دەب خو ق نەر ب و گا تە
کەم دەکاتەوە ،ش
ە کوو لە توانااﯾی ھﯚنەری ئەوﯾش م
بە
سەدان وشەی ماننادار و ھاوماننا بزان
ن
شەی کوردی بکا ،دەب دەەﯾان و
و گەمە بە وش
دﯾارە زۆر جار
ە
ککە لە توانا و ررادەی کەساننی ئاساﯾيدا نەب  .ھەر ووەک لە ھﯚنرااوەکانيدا
ئەو لە ھﯚنينەوەەدا
مەتی و زاناﯾی و
ەش بلي ی
جافی ت کەڵ ککردووە ،ئەمە
ھەورامی و ج
ھ
ەستن کە گوواﯾە لە
ەحمەد ھە بە
دەردەخا ،ئيتر چ پ وﯾست ددەکا کە بوختاان بﯚ ميرزا ئە
ھﯚراوانەی بﯚﯚ ھاتووە!
غەﯾبەوە ئەم ھ
غ
لە راستی دا وا نييە و
گواﯾە ناوی "مەڕ کەﯾوانﯚ" ﯾە ە
ە
ەوتە کە
ش ئەو ئەشکە
ب جگە لەمەش
ئەوان
ن
رەنگە مانای ھەوررامييەکەی واب کە
ە
ی "کەورگ پييرەژنە"
نااوە راستەکەی
سا ن ک دواتررﯾش کە گەوررەتر بووم
بە مندا ی و س
م دەﯾان جار ە
ە م من خﯚم
نوووسيوﯾانە بە
گای خەوتن نيە و پ ە لە ققەلە
ھيچ جﯚر ک ج گ
ئەم ئەشکەوتته ،کە بە يچ
چوومەتە ن و ئە
چ
ەمشەمە
ە .کە مرۆڤ ددەڕواتە خوارەەوە بە جار ک ھەزاران شە
رەەشکە و مار و مﯚری دﯾکە
ئەم شەمشەم کو رانە
ئەشکەوتەکە دەکەن ،م
ە
کو رە لە ترساان دەف ن و رروو لە کونی ئ
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لەبەر ئەوەی لە ئاسمانی ئەشکەوتەکەوە ھە دەنيشن ،ھ ندە پيساﯾيان لەسەر
ئەرزەکە کردووە ،مرۆڤ ھەست دەکا پ لەسەر سابوون دادەن  .کەس کيش
شارەزای ئەم شو نە نەب تاکوو دەڕواتە بەر درگاکەی نازان ئەشکەوت ک بەو
قوو ييە لەوێ ھە کەوتووە .ھيچ کەسيش تاکوو ئ ستا نيتوانيوە و نەﯾو راوە لە
چەندﯾن ميتر زﯾاتر بچ تە ژوورەوە ،لە چلەی ھاوﯾندا کە لە سەرەوە پلەی گەرما نزﯾک
 40دەب تەوە ،لە ژ رەوە لەو ئەشکەوتەکەدا کەس ناتوان لەبەر سەرما لە  10خولەک
زﯾاتر خﯚی رابگرێ! ئيتر ميرزا ئەحمەد لە کوێ توانی ھ ندە خﯚی رابگرێ کە دﯾوان کی
بەو گەورەﯾيە ھﯚنراوە لەبەر بکا!؟
دروستە ئەم ئەشکەوتی "کەورەپيرەژن"ە لە ھاوﯾنەھەواری خە کی ئاواﯾی
"چرۆسانە" واتە "چا وە" ھە کەوتووە ،بە م ئەس ەن نزﯾکی گوندی چرۆسانە نييە و
چەندھا کيلوميترﯾش لەوێ دوورە.
زۆر سەﯾرە کە تەنانەت پشتناوی عەشيرەتی "دڕۆﯾی" کە لە راستيدا شەڕی ھە ە
زەرد )ﯾەک ک لە قەسيدە ھﯚنراوەکانی ن و دﯾوانەکە(ئەوان کردووﯾانە و زۆربەی د ی
ھﯚنراوی "ھە ە زەرد" بە بەژن و با و چەک و رەخت و تفەنگی ئەواندا ھﯚنراوەتەوه،
بە ھە ە نووسراوە!
پ م سەﯾرە کە لەو شارەی ميرزا ئەحمەددا چەند بنەما ەی ئەم تاﯾفە دەژﯾن کەچی
ئەم دوو بەڕ زەی ئەم دﯾوانەﯾان کﯚ کردوەتەوە نەﯾانکردووە زەحمەت بە خﯚﯾان بدەن و
بگەڕ ن و ناوی دروستی شو ن و پشتناوەکانيان ل بپرسن!
لە ژ ر قەسيدە ھﯚنراوەی "شەڕنامەی ھە ە زەرد" ھاتووە:
خەباتی گەلی کورد بە سەرکرداﯾەتی "سەردار رەشيد ئەردە ن" دژ بە حکوومەتی
"رەزاخان" لە شاخە بەرزەکانی "شاھﯚ"ی "کوردستان" )تەنانەت کوردستان بە
کوردوستان نووسراوە!( .ميرزا ئەحمەد داواشی ئەم جەنگ نامە م ژووﯾيە لە کات کدا
کە خﯚی و باوکی لە خەباتگ انی ھ زی سەردار رەشيد بوون ،بە ش وەی ھﯚنراوە
دەرھ ناوە کە پ شکەشی دەکەﯾن بە ر بوارانی ئەوﯾندار و بە غيرەتی ر ی ئازادی
گەل و نيشتمان.
لە شو ن کی دﯾکە لە شەڕنامەکەی ھە ە زەرد دا ھاتووە:
"فرجاللە بەگە" ،دانا وە تەدبير
چەنی "عەلی بەگ" زەنندەی دل ر
"ئيبراھيم مەنمی" دەس وە تفەنگ بی
چابک و چاالک ،داخ وە جەنگ بی
"عەلی عەلی ميرزا" ،شەنگدان بەست وە پوشت
وەخنجەر دوشمەن ،لە سەنگەر مەکوشت
"عەلی عەلی ميرزا" و "ئەورەحمان عەﯾز"
ھەردوو چون پە ەنگ ،چاالک و توند خ ز
ئەوانەی خراوەنەتە ن و گيومەوە ھەمووﯾان لە شەڕی ھە ە زەرد دا نەقش و رۆ ی
کارگ ان ھەبووە کە ﯾەکەميان لە سەری داﯾکييەوە باپيری منە و ئەوانيترﯾش ئامﯚزا و
خزمن کە بەداخەوە ئ ستا ھيچيان لە ژﯾاندا نەماون.
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ەحمەد ،م ژوووی ئەو
ەبەر ئەوەی ببە ب وای من ئەم ھﯚنراواننەی ھﯚنەری نەمر ميزا ئە
لە
ميللەتەکەمان لەو پارچەی کوردستاندا باس دەکا ،ددەب بە
ی چەکداری مي
ککاتی خەباتی
مەش لە
در تەوە .با ئ م
ھە ە دﯾسانەووە لە چاپ بد
ش وەﯾەکی درروست و ر کووپ ک و ب ھ
ھە ەکان
ھە ە ب  ،ﯾان النی کەم ە
ە
چاپ کرد ب
ميللەتەکانيتر ف ر بين کە ککت ب کمان پ
م
گەﯾيەنە کەمتترﯾن ئاستی خﯚﯾان.
بگ
بەم دﯾوانە و
ەﯾشتووە م
سم کردن ،دەەستی سانﯚرری ئ رانی گە
ی کە من باس
ب جگە لەمانەی
محەمەد و کﯚماری ککوردستان و ببارزانی و چەنندﯾن
د
 6الپەڕەی کە بە پ شەوا ققازی
 44تا 46ی ھەتاوی رۆژھە تی کوردستااندا
سا ەکانی 4
شﯚڕشگ ری س
ککەساﯾەتی ش
کەوتوون.
ن
وتراوە ،دەرھاووﯾژراوە و بەر دوارد
ی( سەبارەت بە )ميرزا
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
شی( لە23:20:04 2011-5- 18 :
ەحمەد داواش
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2190 :

ی  -قادر
ميرززا ئەولقادرری پاوەﯾی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111815485
58365
دا( کوڕی کو خا
عەبدولقادر )ئﯚﯚلقادر ﯾا ئەوللقادر لەکﯚمە ی گﯚرانەکاند
ميرزا قادر ﯾا ع
م
پاوەی ھەورمانی للھﯚن لەداﯾکبوووه.
ی
شاری
محەمەدی پاووەﯾييه .لەسا ی  1849لەش
م
ە قادرە وەک ننازناو لەھﯚنرااوەکانيدا بەکاارﯾھ ناوه .خو ندنی لەمە ببەندی
نااوی خﯚی کە
ب و باپيرانی ببووه.
زﯾﯾندەگانی باب
کيش
گەڕاوە و لەھەموو سەرچاوەﯾ ک
ە
عەودا ی زانياری بووه ،لە ھەموو ج ي ک بﯚی
ع
ەر
ندەواری و رۆشنبيرﯾﯾدا ،ھەر لەبە
ی
وەرﯾگرتووه ،تا گەﯾشتﯚتە پللەﯾ کی دﯾار لەخو
ی پ وتراوه .
ەوەش ميرزای
ئە
ی
ڕەەوشتی خ ﯾەتی کاری گەورەی کردۆۆتە سەر
ژﯾانی و لە ئەنجاامدا تووشی
کی ژﯾانی
و ماوەﯾ ی
خﯚی بەج بھ
مە بەندی ی
ی کردووە و نناچار بووە ە
ەنگوچە ەمەی
تە
ماڵ" بووە
ەر کەو شەوە نامەھﯚنراوەﯾيەکەی کە ببەناوی "شەم
ە کاشتەر بباتە سەر .ھە
لە
ی پەرﯾزاد ناو نناردووه.
بﯚﯚ دلبەر نازەنيينەکەی خﯚی
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مەد
قادر ماوەی دووو سا ک لە قە ی جوان و نووسەری ))سکرت ری( ددﯾوانی محەم
قا
ئاشناﯾەتی و دۆستاﯾەتتی
ی
ﯾی بووه .ماوەەﯾ کيش لەکررماشان ژﯾاوە و
ەگی جوان ۆﯾی
بە
مەتو ھی ) (1905 - 1834شاعيری رەندی کورد بووه.
ەگەڵ سەﯾد سا حی نيعم
لە
لە پاوە
بووە تا لەسا ی  1910ھەر ە
کەم بيناﯾی ە
سا نی ژﯾانيدا تووشی م
قادر لە دوا س
قا
ککﯚچی دواﯾی کردووه.
ە
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2191 :

ولقوزات
ی سەﯾفو
ميرززا حەسەنی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121511530
02681
سا ی
می قازﯾيە .س
کوڕی ميرزا قاسم
ی
ەسەنی
ەم شاعيرە ببەناوبانگەی ککورد ناوی حە
ئە
لەداﯾک بووە.
ک
بنەما ەﯾەکی رۆشنبير و نااسراو
ی ساب خ )ممەھاباد( لە بن
 1876لە شاری
6
ەکان و
شارەزاﯾی لە زاانستە ئاﯾنييە
ستی داوەتە خو ندن و ش
ی باوکی دەس
ە مندا ی الی
بە
ستھ نانی
تەواو کردنی خو ندن و بەدەس
و
ەدەبياتی فارسی و عەرەەبيدا پەﯾدا کردووە .بﯚ
ئە
شاری
ەڕاوە و ماوەﯾﯾەکيش لە ش
زانياری زﯾاتر گگەل شار و شارۆچکەی کوردستان گە
قھی
سەردەمە فيق
ی بيارە الی مامﯚستا گەوررەکانی ئەو س
ە شارۆچکەی
سل مانی و لە
س
ەھ ز و
سيەت کی کﯚﯚمە ﯾەتی بە
ف جگە لەوەی کە شەخس
ئييسالمی خو ندووە .سەﯾف
شيعرﯾشدا دەست کی با ی
ھﯚنينەوەی ش
ی ئاﯾينی شاررەزا بوو ،لە ھ
مامﯚستاﯾەکی
م
گانەوە
شەی ساکارری کوردی و خﯚ پاراستن لە وشەی ب گ
ەکارھ نانی وش
ھەبووە .لە بە
ھ
بەرزی
ی
شتمانی
ەست کی نيش
ھرەمەندە ھە
م شاعيرە بەھ
ەو ت کە ئەم
بﯚﯚمان دەرئەکە
جی
ھەمەکانی ت بگەن .حاج
لە شيعر و بەرھ
ھەبووە و ھەوو ی داوە ھە موو کەس ە
ھ
قادری کﯚﯾی و نالی ئەو دووو شاعيرەن کە سەﯾف وەک دوو سەررچاوەی گەوررە
قا
ھەو ی داوە بچ تەوە
شتمانی و د دارﯾيەکانيدا ھ
سوودی ل ووەرگرتوون و لە شيعرە نيش
س
شتی و کﯚمە ﯾەتييەکانی
ی ئەوان .ميرزاا حەسەن روووداوە سروش
سەر ر چکەی
س
ەل
ھونەرمەند کی وردبين گە
شيعر تﯚمار کرددووە و وەک ھ
سەردەمی خﯚﯚﯾشی بە ش
س
ن .ئەم شاعييرە بە
شيعری جواندا بﯚ پاراستوﯾن
ی لە قا بی ش
ی ناوچەکەی
بااس و رووداوی
رۆشنبير بکەن،
ر
خﯚﯾان
ھان ئەدات ﯚ
ە لە زوربەی بەرھەمەکانييدا خە کی ھ
سەليقەﯾە ،کە
س
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بە ھەردوو زمانی فارسی و عەرەبيش گەل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

مەھاباد

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2192 :

ميرزا شەفيی جامەڕﯾزی دەلﯚﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509583273900
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2193 :

ميرزا عەلی کيتابی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041020424469523
...
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شيعری جوانی نووسيوە.

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ژمارە2194 :

ميرززا مارف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2122213447
74326
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە2195 :

مەنگوڕی
د ئەمين م
ميرززا محەمەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0119103123
31006
جرەی )مەال محەمەد
سەرەتای خو ندنی لە حوج
سا ی  1910لە قە دزی للەداﯾکبووە ،س
س
شەشەمی
ندنگە و تا پﯚلی ش
ە
ستپ کردووە ،پپاشان ن ردراووەتە خو
د لووﯾی( دەس
دامەزراوە.
ە
مانی و وەک پﯚلييس
چﯚتە سل ی
ش ماوەﯾەک چ
سەرەتاﯾی خوو ندووە ،پاش
س
ھﯚی
سين ،سا ی  1937بە ی
داوەتە شيعر نووس
ە
ھەرزەکارﯾدا دەەستی
ە تەمەنی ھە
لە
الﯾەن دەسە تدارانی ئەووسای
ەرکەوتن( لەال
ب وکردنەوەی کت بی )ھەننگاو ک بﯚ سە
دەخر تەوە،
ر
پيشەکەﯾشی دوور
ی
ش مانگ بەند ددەکر ت و لە
عيراقەوە بﯚ مااوەی شەش
ع
مانگەی ئاوی چوارتا
نی بﯚتە فەرممانبەری شارەەوانی و دواتررﯾش لە فەرم
پااش ئازادکردنی
دامەزراوە.
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بەھﯚی رۆ ی بەرچاوی لە پ کھ نانی کﯚماری مەھاباد دا ،سا ی  1946کراوەتە
ج گری فەرماندەی ھ زی بﯚکان.
سا ی  1971دوای ئەوەی کت بی )گەشتی ئەست رەی مەرﯾخ(ی بەچاپ گەﯾاند ،بە
ھاندانی چەند کﯚلکە مەالﯾەکی ئەوسا لە بيتو ن شاربەدەر کرا و ،رووبەڕووی
چەرمەسەرﯾيەکی زۆر بووەوە.
شەوی  1988/1/12کﯚچی دواﯾی کرد و لە گردی سەﯾوان بە خاکسپ ردرا ،دوای
ت پەڕبوونی سی سال لە بەرواری 19ی حوزەﯾرانی 1992دا گﯚڕەکەی گواستراﯾەوە بﯚ
بەرزاﯾی گﯚڕمرﯾەم لە چيای ک وەڕەش.
لە ماوەی تەمەنيدا چەندﯾن کت بی بەنرخی نووسيوە ،کە بە داخەوە ھ شتا
ژمارەﯾەکيان ماوە بە چاپ بگەﯾەنر ن ،بەرھەمە چاپکراوەکانی ئەمانەن:
1بەسەرھاتی ئەرمەن – م ژووﯾی – دوای مردنی سا ی 1992چاپکراوە.2چيرۆکی ز ﯾنای ئام دی – م ژووﯾی – سا ی  1971چاپکراوە.3فەرزۆ خانی پشکﯚ – م ژووﯾی – سا ی  1971چاپکراوە.4ماھراکﯚ – م ژووﯾی –سا ی  1971چاپکراوە.5بوک کی ناکام – کﯚمە ﯾەتی – سا ی  1971چاپکراوە.6کﯚنگر سی دوڕندە و مەل – دوای مردنی سا ی  1992چاپکراوە.7ھەنگاو ک بﯚ سەرکەوتن – سا ی  1937چاپکراوە.8گەشتی ئەست رەی مەرﯾخ – سا ی  1971چاپکراوە.9-بەھەشتی د داری – شيعر – دوای مردنی سا ی  2006چاپکراوە.10دوو بەرگی کت بی بەسەرھاتی سياسی کورد.ئەوانەﯾشی کە تا ئ ستا چاپ نەکراون برﯾتين لە:
1م ژووی کورد و کوردستان لە سەردەمی ئيسالمەوە تا سا ی .19712ئاران پور – م ژووﯾی.3نەرﯾمان بەختياری – م ژووﯾی.4ئاسورﯾيەکان – م ژووﯾی.5بەسەرھاتی ئارات پور – م ژووﯾی.6خەونی چوونە بەھەشتی مەنگوڕی.7جيھان کی ئازاد.8دەستوری ژﯾان – شيعر.9جيھان کی بە پ کەنين – شيعر.10شەو ک لە عوسبەتول ئومەم – شيعر.11خاليق و خەليقەت.ميرزا خاوەنی ھە و ستی بەرزی نەتەوەﯾی بووە و ھيچ کات کيش سازشی لەسەر
ھە و ستەکانی خﯚی نەکردووە ،سا ی  1978لە ف ستيﭭا ی شيعری ﯾەک تی
نووسەرانی کورد لە سل مانی بەشداری کردووە و ،ﯾەک ک بووە لەو شاعيرە
بەشداربوانەی ف ستيﭭا ەکە کە و ای بوونی ژمارەﯾەک لە پياوانی بەعس لەن و
ھﯚ ەکەدا زۆر نەترسانە شيعری نيشتيمانی خو ندۆتەوە.
ھ ندە حەزی بە ئازادی و تەکەی کردووە وەسيەتی کردووە ھەر کات ک لە دوای
مردنی ئەو ،شەوەزەنگی ژ ردەستيی لە و ت رەوﯾەوە ،لە گﯚڕ بيھ ننە دەرەوە و سەر
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کەی بشﯚنەوەە.
ەنوی الشەکە
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

جﯚری کەس:
ج

س
م ژوونووس

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

رانيە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2196 :

کﯚ جوام ر
ميرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1120916242
26742
رۆژنامەنوووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ن:
شارەکان

سل م
مانی

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
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ژمارە2197 :

خان
ەت بەدرخ
داد مەدحە
ميقد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111815024
48345
بەدرخان
ن
دامەزر نەری ررۆژنامەی کورردی "ميقداد مەدحەت بەدرخان کوڕی مير
پااشا"ﯾە.
کی
چی دواﯾی نەزانراوە .ميقداد مەدحەت ببەدرخان ناو ک
ک بوون و کﯚچ
سا ی لەداﯾک
س
عوسمانييەکان و کوردەکاننی ئەو سەرددەمە لە
ئااو تەﯾە ،ئەم ش وەناونانەع
فەرەنسييەکاننيان وەرگرتوووە بﯚ ناونانی رۆ ەکانيان.
فە
 18لەقاھيرە پ نج ژمارەی ررۆژنامەی کورردستان
سا ی  1891ھاتﯚتەميسر  ،سا ی 898
س
سو تان عەبدوولحەميدی عووسمانی
ەترسی ھەڕڕەشەکانی س
ب و ئەکاتەوە .پاش ئەوە لە
سەر ئەم براککانی تووشی ئەشکەنجە و
ەستەمبوڵ ،بﯚ ئەوەی لەس
ەگەڕ تەوە ئە
ئە
زﯾﯾندانی کردن نەبن.
ی بەگی براﯾد
سا ی  1899لەگەڵ عەلی
س
دا ھەوڵ ئەدەەن زەمينە بﯚ شﯚڕش کی
ش بکەن ،بە
سەکان ئە ن ميقداد
ەون .ھەند ک لەم ژوونووس
ە م سەر ناکە
ەتەوەﯾی خﯚش
نە
ی".
چاالکەکانی پارتی "ئيتتحاد و تەرەقی
ی
مە
مەدحەت بەدررخان ﯾەک ببووە لە ئەندام
م
نەفی کرا .سا ی  1910و ماووەﯾەک
ی
ھە و ستەی لەتورکيا
سا ی  1906لەسەر ئەو ھ
س
ەزراندنی
بەشداری ئەکا لەدامە
ی
دەستووری لە ئەستەمببوڵ
ی
ی
پااش راگەﯾاندننی حکومەتی
ی" بەپ ی ھەندێ سەرچاووە ماوەﯾەک کراوە بە
"جەمعيەتی ننەشری مەعاارﯾفی کوردی
دەربارەی ژﯾانی
ی
شت ک
ەو سا ە بەدواوە ھيچ ت
سيم .بە م لە
ی شاری دەرس
موتەسەرﯾفی
م
گەلەوەی کە ﯾەکەمين رۆژنامەنووس و
داد مەدحەت بەدرخان جگ
ناازانر ت ،ميقد
"چاپخانەی رۆژنامەی
ی
بەناوی
ی
يە چاپخانەﯾەککيشی
دامەزر نەری ببزاﭬی کوردﯾيە
چاپخانەی کورردی ئەژم ردررێ.
ەقاھيرە دامە زراندووە ،کەببەﯾەکەمين چ
ککوردستان" لە
بی زمانی
تورکی و عەرە ی
ی
ەزنە جگە لەزممانی خﯚی و زمانی
ەم رابەرە مە
ئە
ن
ی بەباشی زاننيوە ،بﯚﯾەلەگگەڵ ب وبوونەوەی
فەرەنسيشی
فە
ﯾەکەمين ژمارەی رۆژژنامەی
عەق ی
ستانيبوونی ع
ەوە کە شارس
فەڕەنسی ب وکردۆتە
ی
ککوردستاندا کاارت کی بەزما نی
دەدات.
ت
ەت بەدرخان نيشان
ميقداد مەدحە
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

ی
کەساﯾەتی
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ژمارە2198 :

ە جاف
مينە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
01141402313275
ەمە
ئەمين بەگی کەرﯾﯾم بەگی فەتتاح بەگی حە
ن
شاعيری ناودااری گەرميان حەمە
ش
 1لە قە ی ش روانەدا )لە کەالر( ھاتﯚتتە دونياوە و ،لە
پااشای جاف ،سا ی 1911
)سەرۆکی ع لی جاف( و بنەما ە نااودارکەﯾدا لەسەر
ی
ی
م بەگی باوکی
ساﯾەی کەرﯾم
س
کراوە.
خەس ەتی بەرز و نيشتمانپەرروەری گﯚشک
س
سەن و
دابونەرﯾتی کووردەوارﯾی رەس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2199 :

ﭭان حس ن
م ھﭭ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181007417
70147
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

سەر
ی کەس :نووس
جﯚری

ژمارە2200 :

1500

ﭭان فەتاح
م ھﭭ
dipedia.org//?q=201206
6181007417
70133
http:///www.kurd
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :نووس
جﯚری
سەر

ژمارە2201 :

شينکی
ی
ست
ەست ھە ەبجەﯾی  -مەبەس
مەبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20323545412303
شينکی
ی
ەست
سيش بە مەبە
عوسمان(ە و الی زۆر کەس
نااوی تەواوی ))مەبەست ع
ست بە ل کدانەوە
ناوەکەم کوردﯾيەکی پەتييەو پ وﯾس
م
نااسراوە و ،وەک خﯚی دە ت :
ستان و وازھ نان ج گەی ناب تەوە،
نااکات کە دەب ت لە ھەو داا بم ،چونکە لەو ناوەدا وەس
چونکە تەمەن رادەی
وەربﯚ شتەکان چ
بﯚ
ناب ت بە پ
ی رۆتينييەو ب
ھەرچەندە تەممەن شت کی
ھ
ەرھەمی
گە دەگر ت بە
ئەوەی لەمەدا ج گ
ی
ی مرۆﭬەکان دﯾاری ناکات بە کو
ل زانين و داناﯾی
شکەش دەکات !!!....بە م لە
ش
ەو دەوروبەرەککەی پ
ی بە کﯚمە گە
مرۆﭬە کە چی
م
وﯾست و دەب ت بووتر ت منيش تەمەنم
ت
مەدا تەمەن بوووە بە ژمارەﯾﯾەکی پ
ککﯚمە گای ئ م
سەرزەمين کی ئەوکاتی ب
ساڵ بەر لە ئ ستا دا لە س
 23پاﯾزە و لە 1/1ـی  23س
3
سەر
نااسنامەو ب ئا دا کە کورردستانە لە دداﯾک بووم و بووم بە بارگرانييەکی تر بﯚ س
ە کوردستانە !...
شانی داﯾکە گگەورەکەم کە
ش
مو..
کﯚمپانيای چوارستارم
ی
سەرپەرشتياری
پييشەی ئ ستتام بەرپرسو س
خزمەت بکەم
لەو ر گەﯾەوە خ
شم ھەﯾە و ئەمەو ت و
حەزی )ھﯚنراووە( نوسين ﯾش
ح
مەو ت بە
،بە م من دەم
ە
ست نەب
ھەند ک زانيارری تر ھەن رەەنگە باسکرددنيان زۆر پ وﯾس
ھ
ھەتا ئ ستا ناتوانم
چەند وشەﯾەککی کەم کﯚتااﯾی بە ھەموووی ب نم ئەوﯾﯾش ئەوەﯾە ھ
چ
پەنجەکانی تەنھا
ی
بە
بووم لەوانەﯾە رۆژە خﯚشەکانی ژﯾانم ە
ی بەختەوەر بو
ب م کەس کی
ئەگينا ھەموو ککەس ک
ھەتا راستگﯚﯾانە بدو م ە
دەست ک ببژ ررر ت بﯚﯾە ئەممەش ئە م ھ
پاشان
ن
خﯚی دروست بکات و
رەەنگە بتوان ت بە خەﯾاڵ ژﯾاان کی خﯚش و ناﯾاب بﯚ خﯚ
کامە راستە ئەوە ب ين!
ە
بيينوس تەوە ،..بە م گرنگ ئەوەﯾە
مەبەست( س
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
سەبارەت بە
23:49:24
2
20
ە ەبجەﯾی( للە010-12-3 :
مەبەست ھە
)م
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2202 :

مەتيين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0420150607
74171
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکوووری کوردستان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2203 :

جيد د نيا
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1020938072
21317

1502

نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2204 :

جيد سا ح عەزﯾز
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7290911578
89399
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2205 :

جيد عەزﯾز
مەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5141059535
57917
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2206 :

ەﯾسی
جيد کاکەوە
مەج
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1008110456
69881
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
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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

ژمارە2207 :

حمود بەرزننجی
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
31820405419057
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2208 :

حمود حمە شەرﯾف رەحيم
مەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71238
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رۆژنامە
مەنووس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2209 :

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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان

ژمارە2210 :

حمود زامداار
مەح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0407092314
41700
بەشی کوردی
ی
ەداﯾکبووە ،سا ی 1971 – 1970
زامدار سا ی  1944لەشارری ھەول ر لە
مانگەی
ی تەواوکردووەە 3 ،ساڵ و نييو فەرمانبەر بووە لە فەرم
ککﯚل ژی ئەدەبيياتی بەغدای
ستگەی
زەەرﯾبەی گشتتی 32 ،ژمارەەی خەباتی ققوتابيانی ب ووکردۆتەوە 7 ،ساڵ لە ئ س
ەرەکەی
ژمارەی گﯚﭬاری مندا نی بە ھاوکاری ھاوسە
ی
ەی ھەبووە144 ،
ککوردی بەرنامە
لە گﯚﭬار و
ب وکردۆتەوە 46 ،بابەت و ل کﯚ ينەوەی زمانەوانی و کﯚمە ﯾەتی و ئەدەبی ە
ەران و
ستەی نووسە
تا ژمارە  545ئئەندامی دەس
رۆۆژنامەکاندا ب وکردۆتەوە ،لە ژمارە  9ا
بەﯾان
ن
ھاوکاری بووە 7 ،ساڵ لە گگﯚﭬاری
ی رۆژنامەی ھ
شی ھونەری
ەرپرسی بەش
بە
ﭬاری شمس کوردستانی بە تەنھا دەرککردووە،
سين بووە 1 ،ژمارەی گﯚﭬا
سکرت ری نووس
س
جيای لەبەغدا و شارەکانی
ی
ستای کوردی بووە 750 ،ککﯚری جيا
 2ساڵ مامﯚس
راقی
کوردﯾە"ی رۆژژنامەی ع ی
الپەرەی "التقافە الک
ی
ککوردستان ئەننجامداوە 8 ،ممانگ
رۆشنبيری و
ی
بەﯾان و
ن
سی گﯚﭬار و رۆۆژنامەی
 19لە ھەرس
ئاامادەکردووە 1970 ،بﯚ 981
بھ ن ت،
ﯾەکەمی بەدەست ھ
ی
ی ب وکراوە ،تتوانيوﯾەتی پللەی
ھاوکاری بە  937بەرھەمی
ھ
سەندﯾکا و ر کخراوی رۆژننامەنووسی و ھونەری
دﯾن دەزگا و س
ەندامی چەند
ئە
لە  30کت بی ببەچاپ
ستاش زﯾاتر ە
ەرەبيە ،تائ س
کوردستانی و ع راقی و عە
نوووسەرانی کو
گگەﯾاندووە.
 2011لە ھەوول ر کﯚچی دوواﯾی کرد.
رۆۆژی 1-09-08
ەڕی پەﯾامن ر
ەحمەد  -ما پە
ختيار مەال ئە
سەرچاوە :بەخ
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

1507

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2211 :

حمود مەال ع زەت
مەح
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122119473
30908
خو ندنی سەرەتاﯾی و
سل مانی لە دداﯾک بووە ،و
19ی زاﯾينی ،لە شاری س
ە سا ی 939
لە
دا لە بەشی م ژوو
لە زانکﯚی بەغد
ێ تەواو کردوووە و لە سا ی 1962دا ،ە
نااوەندی لەوێ
مامﯚستای م ژوو.
ی
بە
ەکاليﯚرسی ووەرگرتووە و پپاشان بووە ە
بە
دوای
سياسی دژ بە ر ژﯾم گيراوە و ی
ی
ە سا ی 1981-80دا ،بە تتاوانی چاالکييی
لە
سو د
جاتی بووە ،ر ی ئاوارەﯾی گرتووەتەبەر و لە و تی س
سەربەرزی نەج
ەوەﯾکە بە س
ئە
ھەر می
ی سياسی نييشتەج بوووە .لە سا ی  1987وە لە ئەرشيفی ھ
وەک پەنابەری
بەردەوام بووە.
م
ەﯾدا
گەڕانەوەی بﯚ کوردستتان لە کارەکە
ی
ال دامەزراوە و تا
شاری ئوپساال
ش
کرا و
ەر کی بە توانا لە زۆربەی رۆژنامە و ب وکراوە ئاشک
ککاک مەحمود ،،وەک نووسە
کﯚ ينەوەی جﯚرراوجﯚری بە ززمانی
ھاوبەشی کر دووە و گەل ک باس و ل ﯚ
ھ نييەکاندا ھ
نھ
ھەمی وەرگ دراو ،ئەو کت بانەی
ککوردی و عەڕەەبی نووسيوەە کە سەرەڕای چەند بەرھ
پ و ب وکردوووەتەوە:
خوارەوەی چاپ
خ
ی1973 ،
_دﯾپلﯚماس تييی بزووتنەوەەی کورداﯾەتی
چاپی دووەم 1987
ی
ﯾەکەم ،1984
م
_کﯚماری ميلللی مەھاباد ،،چاپی
ستان،
ەلەی کوردس
بەع راقيکردنی ککورد و مەسە
شەی م ژووی تەقەالی ع
_رەگ و رﯾشە
1986
6
شی نەتەوە1988 ،
الن و ستراتتيجی ئاساﯾش
_کورد و ملمال
ستﯚکھﯚ م 1992
ﯚ
ەم،
ستان )نامە و دۆکوم نت( ،بەرگی ﯾەکە
مھوری کوردس
_دەو ەتی جم
ستان )نامە و دۆکوم نت( ،بەرگی دووەەم ،ستﯚکھﯚ م 1995
مھوری کوردس
_دەو ەتی جم
ستﯚکھﯚ م
ﯚ
ستان )نامە و دۆکوم نت( ،بەرگی س ييەم،
مھوری کوردس
_دەو ەتی جم
.1997
7
سەردەم ک
الک بووە و س
ەتييەکی چاال
شدا کەساﯾە
ی رۆژنامەوانييش
شياوی گوتنە کە لە بواری
ش
سەری رۆژناممەی کوردستتانی نوێ کاری کردووە و ،ھەربﯚﯾەش لە
وەک سەرنووس
شدارانی دنەددەر و ھاوکارانی
ەک ک لە بەش
سەرەتای دەررچوونی گﯚﭬارری گزﯾنگ ،ﯾە
س
دەکرێ بە وتوو ژ ک لە ژ ر
ێ
رﯾزی ئەو نووسراووانەدا
ﯾاارمەتيدەری گگﯚﭬارەکە بووەە کە لە ی
مارە (8و ،ھەرروەھا
کورد( )گزﯾنگ ،ژم
(
ماسيی
سی و دﯾپ ﯚم
عينوانی )ئەق ييەتی سياس
ع
ک سەبارەت ببە کﯚماری کووردستان) :با بﯚچوونە ش وواو و ھە ەکان راست
ل کﯚ ينەوەﯾەک
شی (2ئاماژە ببکرێ.
 _ 1بەشی1؛ گزﯾنگ ،ژمارە _ 14بەش
کەﯾنەوه( )گززﯾنگ ،ژمارە13
بک
دواﯾيانەدا ،بە نيازی مووداوای
،
ەم
حمودی مەال ع ززەت کە لە
مامﯚستا مەح
-05-04
سو د ،بەداخەوە لە رۆژی 0
ستان را گەڕابﯚوە و تی و
ی لە کوردست
ەخﯚشييەکەی
نە
ما ئاواﯾی لە ژژﯾان و کەسوککار و گەلەکەی
ی ئﯚپساال بﯚﯚ ھەميشە م
 2005لە شاری
5
1508

دەکات.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

م ژوونووس

ژمارە2212 :

مەحمود نەجمەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322425632984
چيرۆکنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

ژمارە2213 :

مەحمود ﯾاسين کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111119583510684

1509

رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2214 :

حوی
مەح
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111114542
23293
نەوەی پير و زانای ناودار
ی
سمانی با حيييە لە
حەممەدی کووڕی مەال عوس
نااوی مەال موح
مارفی
سمان بووە و وەک ش خ م
)ش خ رەش( .باپيرﯾشی ووەک باوکی نااوی مەال عوس
يەکە لە
ە
ح(ﯾش د
شاری نو وە) .با ح
ی
ھاتﯚەتە
ی سل مانيدا ھ
نﯚﯚدێ لەگەڵ ددروستکردنی
ستانی سل ماانی .م ژوونوووسی کورد) ،موحەممەد ئەمين
نااوچەی )ماوەەت( لە شارس
لەداﯾک بووە.
ﯾک
1837 1836ی زاﯾيينی( دا
1
زەەکی بەگ( ددە ت لە سا ی1252ی ککﯚچی )
 12ی کﯚچی((دا
ەجادﯾش دە ت لە سا ی 246) 1830
الئەددﯾنی سە
مامﯚستا عەال
م
حيش دە ت لە 1247ی ککﯚچی ) 1832 1831ی زاﯾننی( دا
ەداﯾک بووە .کاکەی فەالح
لە
حەوت
ەو ە بووە .ح
عوسمان سيرراجەدﯾنی( تە
ەداﯾک بووە .باوکی خەليففەی ش خ )ع
لە
ندن چووەتە
ی .بﯚ خو ن
باوکی خو ندوﯾەتی
ی
خراوەتە بەر خو ندن و ماوەەک الی
سا ن بووە خ
س
خو ندوﯾەتی .پاشان
ەال )عەبدو ی پيرەباب( خ
شاری )سنە(( و )ساب غ(ﯾﯾش و الی مە
ش
ەتی .ئەو جا چووە بﯚ
چەﯾە خو ندوﯾە
کانی ئەو ناوچ
گگەڕاوەتەوە بﯚ سل مانی و الی ناودارەکا
ئيجازەی
ی
ی( و
مفتيی زەھاوی
)بەغداد( و بوووە بە فەق ی زانای بەناوبانگی کورد )م
پاش
ەججادی دە
توەه .دﯾسان مامﯚستا عەالئەددﯾن سە
ی ئەو وەرگرتو
مەالﯾەتيی الی
م
ئيمامی
ی
ەوتی
بە مەالی مزگە
ئييجازە وەرگرتننی لە سا ی 1859ی زاﯾننی دا بووە ە
ە م لە سا ی 1862ی زاﯾﯾنی دا بەغدادی بەج ھ شووە و
)ئئەعظەم( لە )بەغداد( ،بە
18ی زاﯾنی دا بە
لە سا ی 868
گگەڕاوەتەوە بﯚ سل مانی و بووە بە ئەندامی دادگا .ە
کاری ميری ک شااوەتەوە و بوەەتەوە بە ال
ستی لە ی
ھﯚی مردنی بباوکيەوە دەس
ھ
مەال و
وڕی مەال عەلليی
حەسەنی کوڕ
فەق کان).مەال ح
دەستی کردوە بە دەرس ووتنەوە بە ق
ەعيد ئەفەﯾدﯾﯾی ناﯾب ئﯚغ يی
مەزناوەﯾی( و )مەال سە
(
ی
ەال مەحمودی
قز جی( و )مە
ەناوبانگترﯾنی فەق کانی بووون .ھەر
ککەرکوک( و )ممەال عەزﯾزی موفتيی سل مانی( لە بە
ھائوددﯾن
خەليفەی ش خ )بەھا
ی
بوە بە
ەرﯾقەتی گرتووەتەبەر و ە
ە ر چکەی باووکيا ر گای تە
بە
ککوڕی ش خ عووثمانی( تەو ە .
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وەک مامﯚستا )ش خ محەمەدی خا يش( لە )مفتی زەھاوی( ﯾەکەﯾدا نوسيوﯾەتی،
)مەحوی( لە سا ی 1291ی کﯚچی بەرامبەر بە )1875 1874ی زاﯾنی( دا لەگەڵ
چەند مەالﯾەک لە سل مانييەوە نەفی کراوە بﯚ بەغداد .ناوبرا و ھيچی تری لەبارەی
ئەم نەفی کردنەو ھﯚﯾەکەی و چﯚنيەتيی گەڕانەوەی مەحوﯾيەوە لەوەوپاش بﯚ
سل مانی ،نەی نووسيوە .
(مەحوی( ،لە سا ی 1883ی زاﯾنی دا بە پ ی قسەی مامﯚستای )سەججادی( چووە
بﯚ حەج و لەو وە چوە بﯚ ئەستەمبوڵ و لە ر گای پياوماقو نی کوردەوە لە ئەستەمبوڵ
چاوی بە سو تان )عەبدولحەميدی عوثمانی( کەوتوە .سو تان ر ز کی زۆری ل
گرتوە و فەرمانی داوە خانەقاﯾەکيان لە سولەﯾمانی بﯚ کردوەتەوە کە ئەوەتە ئ ستا بە
)خانەقای مەحوی( بەناوبانگە .مەعاش کيشی بە ناوی خزمەتی کردنی ھەژارنەوە بﯚ
ب ﯾوەتەوە .کە گەڕاوەتەوە بﯚ سل مانی تا مردنی لە سەرەتای شەشە نی1324ی
کﯚچی )تەشرﯾنی ﯾەکەمی (1906زاﯾنی دا.
ھەر خەرﯾکی دەرسيوتنەوە بوو بە فەق کان و ب وکردنەوەی ئاﯾين وخزمەتکرنی
موس مانان و ب وکرنەوەی گيانی سﯚفيەتی بووە .لە ﯾەک لە ژوورەکانی خانەقاکەی
خﯚﯾدا بە خاک سپ راوە.
سەرچاوە :ما پەڕی دەنگی ئيسالم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2215 :

مەدحەت ب خەو
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216132323787
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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
ە
کەی
يک بابەتی دﯾک
 200کﯚمە ک
النی کوردستتان سا ی 03
دﯾاری بﯚ منداال
ئامادەﯾە بﯚ چاپ
وەک:
داستانە شيعرری ھەول ری
ی د رﯾن
 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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2216 :

ھﯚش
مەدھ
1512

urdipedia.orrg/?q=2008
8111910013
32383
htttp://www.ku
محەمەدی حااجی مستەففای
ەمەد عەلی م
شاعير "محە
نااوی تەواوی ممەدھﯚشی ش
ندنی
مانی لەداﯾکبوووە و قﯚناغەککانی خو ی
ەشاری سل م
قوربانی"ﯾەساا ی  1919لە
قو
مانی تەواوکردووە.
شاری سل ی
سەرەتاﯾی و نناوەندی لەش
س
193
دەستی
ی
دا يدا شاگردد خەﯾات بووە ،لەسا ی 39
ەتەمەنی مند
لە
ن"دا
ککردووەبەھﯚنراوەنووسين و ﯾەکەم ھﯚنرراوەی لەسا ی  1940لەرۆۆژنامەی "ژﯾن
مر کەم ک دەستکاری
تﯚ برﯾندارم" پييرەم ردی نەم
بەعەشقی ﯚ
ب وکردۆتەوە للەژ ر ناوی "بە
ی بﯚ کردووە.
ەم ھﯚنراوەی
ئە
ە زۆر کارﯾگەر بوون لەالی م
ەم شاعيرانە
ئە
مەدھﯚش "ناالی ،گﯚران ،پپيرەم رد ،عەلی
زۆری لەھﯚنراوەکاانی
ەش کی ی
ککەمال باپير" ،ک شەی ئەووﯾن و بابەتی سﯚزداری بە
ھەبووەبﯚ نوسينی
بﯚ
ەری
خەکانی کورددستان کارﯾگە
داگيرکردووە ،ددﯾمەنی شاخ
دەردەکەو ت لەسەرەەتادا
و
عير
نی ھﯚنراوەو پەﯾ ەوی شاع
ھﯚنراوەکانی ،ر ەوی دانانی
ھ
شيعرەکانی "نالی"
سيکی وەک ش
شی عەرز و بابەتی کالس
ەش وەی ک ش
وﯾستوﯾەتی بە
توانيوﯾەتی سامان کی نوێ و
ی
ب تە گﯚڕپانەوە چەند ھەنگااو کی سەرککەوتوانەی ناووه،
کی نوێ
توانيوﯾەتی ھەنگاو ی
ی
ی گەورەی ھﯚﯚنراوەی کورددی،
ەسەر تﯚماری
پ وﯾست بخاتە
جوانی و گيروگگرفتە
ەوﯾستی و ج
خﯚﯾانەوە دەرببارەی خﯚشە
نی کچەکان خ
ھاو ت لەزمانی
بھ
ەوە .
ەوتوی کﯚمە ە
ت کﯚمەڵ و ننەرﯾتی دواکە
ککﯚمە ﯾەتيەکانيان بەدەست
ەوانەش:
بەرھەمی بەئەنجام گەﯾاندووه .لە
ی
ندﯾن
ی خﯚﯾدا چەند
شاعير لەژﯾانی
مەدھﯚشی ش
م
جار چاپکراوەتە
 198شەش ج
ەھار  -سا ی  1941تا 82
1..ھەميشەبە
ەوه
سا ی 1959دا چاپکراوه
2..دﯾوانی دڵ و گوڵ  -لەس
کراوه
ەرگوڵ  -سا ی  1961چاپک
3..دﯾوانی سە
4..دﯾوانی شييرﯾن  -سا ی  1962چاپکرراوه
چاپکراوه
5..دﯾوانی د ی کچان  -سا ی  1967چ
کراوه
ەرﯾمان چی ل ھات  -سا ی  1968چاپک
6..چيرۆکی نە
چاپکراوه
سا ی  1972چ
7..دﯾوانی د ی کوڕان  -س
چاپکراوه
سا ی  1982چ
ەی د ن  -س
8..دﯾوانی ﯾانە
1994
کردووە.
لەشاری سل مانی کﯚچی دواﯾيک
ی
باتی سا ی 4
ەم شاعيرە للە 26ی شوبا
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2217 :

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

ژمارە2218 :

مەرد
مەرززﯾە جەوانم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1031243167
74605
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر
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ژمارە2219 :

مەرد
مەرززە جەوانم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0123170730
03316
نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە2220 :

ری
وان شوکر
مەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12208065410809
ەکانە لە دھوک
ھونەری جوانە
ک ،دەرچووی پەﯾامانگای ھ
سەرنوووسەری گوﭬﭬاری کوردزووومە لە دھوک
سازی.
ی نەخشەس
بەشی
10809
ە-11 :
)مەروان شوکری( لە
ن
سەبارەت بە
ت
ەالﯾەن )روژھاات(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
23
3:56:27 201
10-12
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

1515

ژمارە2221 :

مەروان کاکل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123115072963596
وەرگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە2222 :

مەرﯾوان حاجی ئەحمەد والە ھەمەوەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020512304775592
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2223 :

مەرﯾوان حەمە سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009291511239728
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داکﯚکيی لە مافی ررۆژنامەنوسان
ی
ترۆ بﯚ
سەنتەری ميتر
ەڕ وەبەری س
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2224 :

حەمەد حللمی
ح الدﯾن مح
مەرﯾﯾوان سالح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71329
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2225 :

ی
مەرﯾﯾوان سندی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0830140040
09274

1517

نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری

ژمارە2226 :

دول
مەرﯾﯾوان عەبد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2132151127
75770
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2227 :

ی
مەرﯾﯾوان عەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1127094653
32677
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

1518

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2228 :

ی
مەرﯾﯾوان عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8302231513
36646
جوانەکانی
ی
ەرە
ﯾمانگەی ھونە
سا ی  1976لەسل مانی لەداﯾکبووەو ددەرچووی پەﯾم
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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ژمارە2229 :

ەبجەﯾی
مەرﯾﯾوان ھە ە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
07151212411827
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ئيسالمدا ،ئەو کت بە بووو بەھﯚی ناڕڕەزاﯾی
،
ی س کس و شەرع و ژن للە
خاوەنی کت بی
خ
ھە ەبجەﯾی للەالﯾەن
ئييسالمييە تونند رەوەکان .ننووسەری کورد مەرﯾوان ھ
ھﯚک و
لەشارەکانی سل مانی و ھەول رو دھ
ی
دراوە،
،
شتنی
ەوە فتوای کوش
ئييسالميەکانە
شاندان
ەی تر خﯚپ ش
ھەند ک شارۆچکە
د
چەماڵ و
ھە ەبجەو دەرربەندﯾخان و ررانيەو چەمچە
ھ
کانی ئازادی خوااز و
ئەمەش بﯚتە ماﯾەﯾی ناڕەززاﯾی خە ی
دژی نوسينەککانی کراوە ،ئە
لەم بارەﯾەوە وەززارەتی دەرەووەی ئەمرﯾکا لەکﯚتاﯾی
ی مرۆڤ .م
ھەموو ر کخراوەکانی مافی
ھ
2دا راپﯚرت کی ب وکردەوە ت يدا راوبﯚچووونی سياسەتتی
مانگی س ی سا ی 2006
م
خراوەتە روو ،لەڕ ی ئەم للينکەوە دەتوانن
ەﯾەکگرتووەکا نی ئەمرﯾکا خ
دەرەوەی و تە
راپﯚرتەکە بن کەلەڕادﯾﯚی واشنتﯚننەوە ب وکراوەەتەوە .
ە
ستی
ەزمانی ئينگلليزی گو بيس
بە
شەی
ستنی ھەڕەش
http:///www.youttube.com/wبﯚ بيس
watch?v=zP4
4NubTGVN8
8
سەر ئەمەی خوارەوە
لەالﯾەن مەال کر کارەەوە کليک لەس
ن
جەﯾی
ککوشتنی مەرﯾوان ھە ەبج
http://ww
ww.youtube
e.com/watch
h?v=Duww2
کە 2LoEdVU
بک
ەڕە
سەر نووسەر مەرﯾوان ھە ەبجەﯾی ب واانە ئەم ما پەڕ
بﯚﯚ زانينی زانياری زﯾاتر لەس
http://charlesrcb
blog.googlepages.com//
ھەمی خﯚی ب و کردووەتە
سا ی 1982دا ﯾەکەم بەرھ
ەبجەﯾی لە س
مەرﯾوان ھە ە
م
ەوە و تا
لەو کت بانەن:
ەی خوارەوە ھەند کن و
خاوەنی  14ککت بە و ئەمانە
سا ی  2009خ
س
سەفەدا -
ساﯾکﯚلﯚژی .بووزا لەن وان ئاﯾين و فەلس
ھ زە نامﯚکان  -کت ب ،ل کﯚﯚ ينەوەی پاراس
حەرامەکان ،ققەسيدە .دەرروازەکانی ئاﯾيين  -کت ب ،ززانستی
ی ئاﯾينەکان ح
ککت ب ،زانستی
شکەنجە  -کتت ب ،ساﯾکﯚلﯚﯚژی .پ وپاگەنندەو راگەﯾاندن  -ناميلکە ،نوسين.
ئااﯾينەکان .ئەش
ی .س کس و شەرع و
ب ،ل کﯚ ينەوەە .دەرمان  -دەەق ،شانﯚﯾی
ە گادا  -کت ب
خورافە لەکﯚمە
خ
ينەوە .خو ندننەوەﯾەکی رەخنەگرانە بﯚ ئئيسالم،
ن لە م ژووی ئيسالمدا  -کت ب ،ل کﯚ ين
ژن
شتی( ب وی ککردووەتەوە.
ننامە ،کە بە ناوی خواسترراوە )زەردەش
وەرگ ان خو نن
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2230 :

قانع
مەرﯾﯾوان ورﯾا ق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926153712
29653
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نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

(ئەکاادﯾمی)

ژمارە2231 :

ن عوسمان
مەزن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2042101447
75583
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2232 :

ی
سعود باباﯾی
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3302352268
82646
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە2233 :

مەسعود پەر شان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051021062982805
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2234 :

مەسعود خەلەف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120109225674072
...
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە2235 :

سعود رەواندوست
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6241410597
71168
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2236 :

دولخالق
سعود عەبد
مەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1207213134
42909
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

1523

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

سياسی
ی
چاالککی

ژمارە2237 :

سعود قەنببەری
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2142205037
74343
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ک .لوڕی
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2238 :

ەمەد
سعود محە
مەس
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071554
40387
مامﯚستا
ا
ستان
سراوی کوردس
ساﯾەتی ناس
سەری بيرورددی کوردو کەس
ھزرﭬان و نووس
ھ
بنەما ەﯾەکی ئاﯾينی و
شاری کﯚﯾەلەبن
ەمەدی جەليززادەلەسا ی 1919دا لەش
مەسعود محە
م
سا ی 1926دا
خو ندنی لەس
ت پەروەر ھاتتﯚتەجيھانەوەو گەشتی خ
و ژەﯾەو زانست
19دا
ئامادەﯾی لەھەول ر للەسا ی 940
ی
دی و
ت پ کردووەو قﯚﯚناغی ناوەند
ەکﯚﯾەدەست
لە
غدا وەرگرتووەەو
کﯚليژی مافی لەبەغ
ی
19ﯾشدا خو نندنی
ەواوکردووەو للەسا ی 945
تە
س.
کی ﯾاساناس
بوووەتەپار زەر ک
شاعيری ل ھاتوووی کورد
سﯚزی د داری ش
ی
ستی د
ھاوپﯚل و دۆس
ەخو ندنی کﯚﯚليژی مافدا ھ
لە
ەھەﯾەفەرەجو (ی
و
ن سەردانی سا ﯚنی و ژەەی خاتوو )بە
بوووەبەﯾەکەوەززۆربەی ئ واران
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کچەکوردی ميسرﯾان لەگەڕەکی ئەعەزميەی بەغدا کردووه ،کەئەوسا ئەو
خاتوونەزاناﯾەی کورد مامﯚستای )کﯚليژی کچان( بووەلەبەغدا .لەو ما ەدا بەردەوام
کﯚڕی فەلسەفی و ھزری دەبەسترا .مامﯚستا مەسعود لەو ساوەبيری کەوتەسەر
فەلسەفەو شيکردنەوەی دﯾاردەی کﯚمە ﯾەتی و ئابووری .
ئەو مامﯚستاﯾەل ھاتووەلەژﯾانی کﯚمە ﯾەتی و رامياری گەل ک فەرمانی گرتەئەستﯚ
وەک :نو نەری خە کی ناوچەی کﯚﯾيەلەپەڕ ەمانی ئ راق لەھەردوو دەورەی سا نی
 1953و  1954و لەدوای شﯚڕشی 14ی تەمموزی 1958ﯾشدا کرا بەئەندامی ليژنەی
چاکسازی کشتوکاڵ لەئ راقدا و لەگەڵ چەند ﯾاساناس کی دﯾکەدا ﯾاسای چاککردنی
کشتوکاڵ و ئاود رﯾان دانا و ئەو ﯾاساﯾەلە30ی ئەﯾلوولی 1958دا بەناوی )ﯾاسای
چاککردنی کشتوکاڵ لەکﯚماری ئ راق(دا ب وکراﯾەوه.
مامﯚستا مەسعود محەمەد لەسا ی 1964دا بەناوی بزووتنەوەی رزگارﯾخوازی
کوردستان کرا بەشالياری و ت لەکابينەی )تاھير ﯾەحيا(دا تاکو سا ی  1965و لەدوا
دوای شەستەکانی سەدەی رابردوودا کرا بەئەندام لە)ئەنجوومەنی گشتی خدمە( و
لەپاش دامەزراندنی کﯚڕی زانياری کوردی لە1970.08.29دا لەشاری بەغدا کرا
بەئەندامی کارای ئەو کﯚڕەی زانياری و بەج گری سەرۆکی دەستەی کﯚڕو کات کيس
لەدوای ھەفتاکانی سەدەی رابردوودا کﯚڕی زانياری ئ راق دەستەی کورد مامﯚستا
مەسعود وەک سەرۆک کی کارا لەکﯚڕەکەدا ماﯾەوه.
لەدوای راپەڕﯾنی خە کی کوردستانی باشوور لەبەھاری سا ی 1991و ک شانەوەی
دەسە تی سەنتەری ئ راق لەکوردستان ،گەڕاﯾەوەکوردستان تاکو لەڕۆژی
 2002.04.01لەنەخﯚشخانەی رزگاری ھەول ر کﯚچی دوای کرد و ھەوا ی مەرگی ئەو
ناودارەبەھەموو الﯾەکی کوردستاندا ب وبووەو بﯚ رۆژی 2002.04.02دا لەگﯚڕستانی
دەرو ش خدر لەکﯚﯾيەلەتەنيشت گﯚڕی مەالی گەورەی باوکيدا بەخاکی سپ ردرا.
مامﯚستا مەسعود محەمەد بيرمەند کی گەورەی کورد بوو رووناکبير کی مەزنی
کوردستان بوو سەرچاوەکانی فەلسەفەی ھ گ و مارکسی بەوردی خو ندبوەو
لەگەڵ باری ئابووری و کﯚمە ﯾەتی کوردستان بەراورد دەکرد و لەگەڵ ھەندێ الﯾەنی
پﯚزەتيﭫ و لەدژی ھەندێ الﯾەنی ن گەتيﭭی بوو.
مرۆڤ سەربەستەلەوەی باوەڕﯾی پ ﯾەتی دەری بب ێ .نەک باوەڕﯾی پ ی نەب و
رووکەشەو لەترسی ئەم و ئەو نەو ر ت راستی ھزرو بﯚچوونی خﯚی دەرب ێ.
مەسعود محەمەد بەنووسين دەھاتەگﯚڕەپانی دەمەتەق و وتوو ژوو راستی باوەڕی
خﯚی بو رانەدەردەب ی .با ئەو کەسانەی بﯚچوونيان لەبيروبﯚچوونەکانی ئەو نەبوو
بەنووسين وە ميان بداﯾەوه.
ش واز کی تاﯾبەتی ھەبوو لەنووسينەکانی ،کەلەگەڵ بەرنامەی ل کﯚ ينەوەی
زانستيدا نەدەگونجا وەک ئەوەی ئەوەندەگو ی بەپﯚ ين کردنی بابەتی نووسينەکانی
نەدەدا ،ناونيشانی سەرەکی و سەرد ی الوەکی بەسەر ﯾەکەوەپ شکەش دەکردن
و باکی نەبوو گەر پتر لەسەد الپەڕەلەنووسينەکانی لەژ ر ﯾەک ناونيشانی ﯾاخود ب
ناونيشان بخاتەبەردەم خو نەری بابەتەکانی بخو ن تەوه.
مەسعود محەمەد لەژﯾانی بيرمەندﯾندا زنجيرەﯾەک ل کﯚ ينەوەی بەپ زی لەدوو تو ی
پەرتووکی زلدا بەچاپ گەﯾاندووه ،کەئەمانەی خوارەوەبەش کيانن:
پەرتووکەکوردﯾيەکان:
1حاجی قادری کﯚﯾی  -بەشی ﯾەکەم  -بەغدا  -کﯚڕی زانياری کورد 19731525

2حاجی قادری کﯚﯾی  -بەشی دووەم  -بەغدا  -کﯚڕی زانياری کورد 19743حاجی قادری کﯚﯾی  -بەشی س يەم  -بەغدا  -کﯚڕی زانياری کورد 19764وردبوونەوەﯾەک لەچەند باس کی ر زمانی کوردی  -کﯚڕی زانياری کورد 19745چەپک ک لەگو زاری نالی  -کﯚڕی زانياری کورد بەغدا 19766چەند حەشارگەﯾەکی ر زمانی کوردی  -بەغدا  -کﯚڕی زانياری کورد 19767مرۆڤ و دەوروبەر  -بەغدا  -کﯚڕی زانياری ئ راق  -دەستەی کورد 19848بەرەو شەقامی ئاخاوتنی کوردی  -بەغدا  -کﯚڕی زانياری کورد 19789گەشتی ژﯾانم  -سو د  -ستﯚکھﯚ م  1992 -چاپی ﯾەکەمپەرتووەکەعەرەبيەکان:
اعاد التوازن الی ميزان  -مختل  -المجمع العلمی الکردی  -بەغدا 1977
2الی غورباشوفت العظيم3التفسير البشری للتارﯾخ4المجتمع البشری لماذا ﯾشبەمستشفی المجانين  -اربيل  -دەزگای ئاراس 1999تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

زمانەوان

جﯚری کەس:

مافناس

جﯚری کەس:

وەزﯾر

شارەکان:

کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2239 :

مەسعود مەناف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090223513372884
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ەوە
ە زمانی خﯚﯾە
لە
دانيشتووی سوﯾدە.
ی
تی کوردستان و
پيرانشاری رۆژھە ی
ی
مەسعود مەناف ،لەداﯾکبوووی
م
خو ندکارانی کوردی
ی لە سەرنوووسەری گﯚﭬارری 'ئاشتی" ،تاﯾبەت بە خ
رۆۆژنامەنووسی
پەڕی
ی
ستافی ما
زانکﯚی "زەنجاان" لە ئ رانەووە دەستپ کرددووە و ئ ستا ئەندامی س
ی رۆژ"ە.
چە و شرۆﭬەی
"ناوەندی نووچ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

پيرانشار

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2240 :

دپور
سعود کورد
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5082028158
82799
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس
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ژمارە2241 :

و ﯚسی
شخەڵ کەو
مەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4221205325
56823
ی دامەزراوەی خەندان
شرۆﭬەکاری سياسی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە2242 :

ف ئاغاﯾی
عروف ئاغاﯾﯾی  -مارف
مەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0805150533
34680
ن
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزاننەوان

باشوور
زمان  -ش وەزار :ک .با

ژمارە2243 :

عروف زرار
مەع
1528

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
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2244 :

عروف سر شمەﯾی
مەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4261622075
57014

1529

نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2245 :

فی
دولغەنی ئەلرەساف
عروف عەبد
مەع
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1005212008
89808
عەرەب و بە رەەگەز کوردە.
ەک کە لە ھﯚززانەوانە بەناووبانگەکانی ع
ﯾە
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2246 :

مەد
غدﯾد ئەحمە
مەغ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0802151800
04614
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بەر وەبەرری شارەد ی سميالن
ِ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزاانەوان

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە2247 :

ی
غدﯾد حاجی
مەغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1110846193
32673
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2248 :

دزی
غدﯾد رەواند
مەغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4292033187
76017
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

نووسەر

رەگەزی کەس :پياوان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
شارەکان:

رواندز

نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە2249 :

مەغدﯾد سەپان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020217063275532
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2250 :

مەال ئەحمەد نەسيرولئيسالمی سنەﯾی
1532

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2112203037
74309
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە2251 :

ی
ی قاميشی
مەال ئەحمەدی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1208091903
32916
لەچوارقوڕنە ھاتﯚتە
ە
سا ی )(1966
حەمەدی قامييشييە و لەس
ەوەی مەالگرردە و مەال مح
نە
دنيا.
بەغدادی خو ندووە تتا .1989
ی
سل مانی و کﯚﯚليژی شەرﯾععەی
سالميی لەس
ەﯾمانگای ئيس
پە
مەال بووە )جاافان ،گولەک ،دواوە( لەبيتتو ن.
م مزگەوتانە م
 (1998-19لەم
سا نی )990
س
زانستە شەرعييەکاان بووە
ە
الميی
مانگای ئيسال
 (2002-19ماممﯚستای پەﯾم
سا نی )998
س
مزگەوتی )داررال فا ،پاشا( بووە.
ەھە ەبجەی شەھيد لەگگەڵ ئەوەشدا پ شنو ژی م
لە
مانی و لەمزگگەوتی )شەففيق بەگ( ج گير
سا ی ) (2002گەڕاوەتەوەە شاری سل م
س
بوووە.
مانی.
ەندامی سەنندﯾکای رۆژناممەنووسانی ککوردستانە ،للقی سل ی
ئە
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

ئاﯾينی
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2252 :

ی
ی گﯚم ەﯾی
مەال ئەحمەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22416503119729
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ئاﯾيننی

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2253 :

مەال ئەسعەدی خ

ی
نی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1250947207
73893
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر
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ژمارە2254 :

مەال ئەﯾوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060700063583050
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2255 :

مەال باقری ش خولئيسالمی سنەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112820113274014
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2256 :

مەال پەر شانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112423362673873
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2257 :

مەال جەمال رەحيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030510235782453
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2258 :

مەال حاميدی ئا يجانی  -حام د
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012352311156
کوری )مە ال عە بدولقادری ئا يجانی(لە ئاواﯾی "ئا يجاندا"کە ﯾە کيک لە دﯾە کانی دە وروبە ری "سە
خناخی باﯾنجو"ھە توە تە دونياوه،الی باوکی قورئان وخو ندنی سە رتاﯾی عولومی ئيسالمی بە
ھاونشينی الی تە لە بە کانی باوکی دە س پ کردوه .
لە پاش خو ندنی سە رتاﯾی،بە رانبە ر بە رە سم و بابی تە لە بە ی مە درە سە عولومە دﯾنيە کان،
ئە چيت بﯚمە درە سە ی باﯾنچﯚ ،دوای مودە ت ک ئە رواتە مە درە سە ی"کووچک چە رمو"،لە پاش چە
1536

ند ساڵ ئە چ تە مە درە سە ی عولومی دﯾنی "حوسين ئاوا"بە الی کاکيە وە )مە ال سادﯾقی
ئاليجانی(در ژە بە خو ندن ئە دات .
دواﯾی تە واو کردنی خو ندن،ئە چ تە ئاوای ناو گە رانی لە ﯾالخ،ئە ب بە پ ش نﯚژو مە ال،بە م چﯚن
"حام د"ھە روە ک لە شيعرە کانيا ئاشکرا و روونە ئيشقی ئيالھی لە د بووه،زۆربە ی ژﯾانی لە حا ە
تی وە جددابوە و،پشتی لە دونيا کردوە وداراﯾی نە وﯾستوە حە تا ژنيشی نە ھ ناوه،ناوبراو پياو کی
ک و نشين بو ،کە زۆرتری عومری خﯚی لە ئە شکە وتی "کﯚتر خانی ک وی سو تانی "ئاواﯾی"ئا ی
پينە ک"دا بە سە رئە برد ئە گرﯾش ھە وا سە رد ئە بوو لە مزگە وتا ئە ژﯾا .
بﯚچﯚن کيش واﯾە کە وا "حام د"مورﯾدی ش خ"بە ھادﯾنی س راجە دﯾنی" تە و ە بووه ،دواﯾی وە فاتی
ئە ولە گە ڵ ش خ "حيسامە دﯾن "دا پە ﯾوە ندی مورﯾدی مورادی بووه .
حام دلە سا ی )(1330ی کﯚچی،لە ئاواﯾی "ناوگە ران" کﯚچی دواﯾی کردوە ولە گﯚرستانی گشتی ئە
و دﯾە ن ژراوه.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2259 :

مەال حەمدون
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215123348705
ئەم شاعيرە پاﯾە بەرزە لە شاری سل مانی بە نابيناﯾی لەداﯾک بووە .بە مندا ی قورئانی پيرۆزی پ
لەبەر کراوە و جگە لەمە ھيچ قوتابخانەﯾەک و خو ندنگەﯾەک نەچووە ،بە م زﯾرەکييەکی نائاساﯾی و
بەھرەﯾەکی بەرزی شاعير تی ھەبووە .بەو نابيناﯾيە کاری وای ئەکرد مرۆﭬی چاوساغيش نەﯾئەتوانی
ئەنجامی بدات .مەال حەمدون لە زمانی فارسيشدا تواناﯾەکی گەورەی ھەبووە و بەو زمانەش گەل
شيعری ناﯾابی وتووە .ماوەﯾەکی زۆرﯾش لە ئەستەموڵ ژﯾاوە و لەوێ بە باشی ف ری زمانی تورکی
بووە .ئەم شاعيرە ھە کەوتووە پەﯾوەندﯾيەکی پتەوی لەگەڵ کوردەکانی ئەستەموو دا دروست کردووە
و ر ز کی زۆری ل گيراوە .بەش کی زۆری شيعر و بەرھەمە ئەدەبييەکانی ئەم شاعيرە بەسەليقەﯾە
فەوتان ،بە م ئەو ھ ندە شيعرەی کەماون بەسن بﯚ ئەوەی مەال حەمدون بخەنە رﯾزی شاعيرە
ناودارەکانی سەردەمی خﯚی ،بەتاﯾبەت ئەو شيعرە بەناوبانگەی کە بە بﯚنەی جەنگی ﯾەکەمی
جيھانييەوە وتووﯾەتی و بە ش وەﯾەکی ھونەری بەرزبارودۆخی ئەو سەردەمەی و نە ک شاوە .ئەم
شاعيرە بەھرەمەندە سا ی  1915و لە تەمەنی  65سا يدا کﯚچی دواﯾی کردووە.
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2260 :

شتی
مەال خدر دەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
06171358414437
نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری

ژمارە2261 :

ﯚزەپانکی
مەال سا ح کﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0201100338
83363
لە مندا يەوە ددەستی داوەتتە خو ندن،
ەول ر لەداﯾک بووە ،ھەر ە
کەی نزﯾک ھە
لە گونندی کﯚزەپانک
ئەدەبی کوردﯾو
ی
زۆری لە
شارەزاﯾی ی
خەتی ئيجازە ی زانستی ووەرگرتووە ،ش
ەال فەتاحی خ
ەردەستی مە
لەسە
َ
سی لە پاش ببەج ماوە.
ەمی چاپکراووو دەستنووس
زانستتە شەرعييەککاندا ھەبووە ،،چەند بەرھە
ستان ،چاپی دووەم،
2009
2
شووری کوردس
الميی لە باش
س سيوەﯾلی :رەوتی ئيسال
چاوە :ئيدرﯾس
سەرچ
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ئاﯾﯾينی

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2262 :

مەال شاخی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0911115153
32025
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
وکردۆتە وه .
ت
بە رھە مە کانی ب
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
ە ندامی دە س
ئە
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
1539

بە شداری شﯚرشی کردووه .
نو نە ری سە رۆک مام جەالل بوو وە لە کە رکوک .
ئەندامی ئەنجومەنی ناوەندﯾی )ﯾەک تی ی نشتيمانی کوردستان(ە ،تا
ئ ستا)(14کت بی چاپ وبالوکردۆتەوە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2263 :

مەال عوسمان حاجی ئيسماعيل مەال ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022311311282351
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2264 :

1540

دەشتی
ی /سەرد
عظی کﯚﯾی
ەزﯾزی واع
مەال عەبدولعە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2222028146
63467
سی قەرەنی محەمەد ش خە،
محەمەد وەﯾس
ال عبدالعزﯾز م
ی تەواوی مەال
واعيظی ناوی
ماندار لە
کی دﯾندار و رۆۆشەنبيرو ئيم
عائيشە مەولوود جبرائيلە ککە لە خ زان ی
داﯾکی ناوی ع
دەرسی قورئانی
ی
سا ی 1895ی زاﯾنی لە گگەڕەکی قە تتی شاری کﯚﯚﯾە لەداﯾک بوووە،
س
الی ش خ مەال حسين و لەالی چەند
فارسی لە ی
پييرۆز و زمانی عەرەبی و فا
دەﭬەری کﯚﯾەو کەرککوک تا تەمەننی 23
ی
شان لە
ی ئاﯾنی تر خوو ندووە .پاش
مامﯚستاﯾەکی
م
ی
يرکردنەوە ف ربوون دەب ت للە
ی خﯚ رۆشنبير
سا ی زﯾاترخوولياو شەﯾدای
س
زانستەکانی دﯾنی
الغت و فقە و حدﯾث و
حکمت و علوم بال
منطق و مت
حو و اداب و م
ک )صرف و نح
و ئەدەبی وەک
ەفسير ).
تە
کﯚتای بە ئيمبرراتﯚرﯾەتی دەەو ەتی
ەڕی جيھانی ﯾەکەم کە کﯚ
ی کﯚتای شە
ە سەروبەندی
لە
ەنی  23سا ييدا بﯚ
عظی لەتەمە
عوسمانی داگگيرکەر ھ نا ،خوال خﯚشبوو جەنابی واع
ع
شارەکانی ئيرران پەرە
ەو تە ر گاو پاشانيش لە ش
خو ندن بەرەو شاری سەرردەشت دەکە
خ
خﯚ رۆشەنبيرککردنيش لە زانستی
ت و لەتەک ققو بونەوە و خ
خو ندنی دەدات
ەزانست و خ
بە
سپی
ئااﯾنی الﯾەنی نوسين و ل ککﯚ ينەوە و وەرگ ان و شيععر فەرامﯚش ناکات و ئەس
ی ،زۆر
فارسی نوسيوﯾەتی
ی
خﯚی لەم بوارانەدا تاوداوە و بە زمانی ککوردی و عەرەبی و
خ
ەشکەنجەدان ھاتووە .
ن
ستنەوە و ئە
سەر نوسينەکا نی دوچاری گرتن و دورخس
جارﯾش لە سە
ج
سی لەو زاتاننە دەکات
سيوﯾەتی باس
زمانی فارسی نوس
ی
نراوە بە
ی کە بە ھﯚنر
ەﯾاداشتەکانی
لە
ەکانيان وەرگرتووە ،وەک
زانست و ئامﯚژگارﯾە
ت
ی لە کەساﯾەتتی و
ککە زۆر سودی
جلی زاده ،ال
خوال خﯚشبووان : :حاجی مال عبدالە ج
خ
مال محەمەد افنندی جلی زادده ،شيخ
مال خليل ميرآبباد ،مال فتح االلە
لدﯾن ،حاجی بابا شيخ ،ال
شيخ حسام الد
عالءالدﯾن وش
ع
شبندی،
ەمەد امين نقش
ی ،شيخ محە
مان پيرە بابی
النی ،مال عثم
ھرتلی ،مالئيببراھيم عبداال
ھ
ی ،مال علی روواندوزی .
سول بيتوشی
مال بھاءالدﯾن تيبی ،مال تووفيق ،مال رس
م
ست بووە ،لە سەردەمی ررەزاشا دا کات ک
کی بو ر و خااوەن ھە و س
واعظی مرۆﭬ ک
سياسەتە
ە
گران دەب ت للەو
جاب دەردەچ ت ئەو زۆر د گ
ەکردنی حيج
ب ﯾاری قەدەغە
ناابەج يەی ئەووان بﯚﯾە توڕەەی و رقی خﯚﯚی لەم دوو د ە شيعرەدا دەردەب ت ،بە م
شاردنەوە
ەند مانگ خﯚش
ەن ،دوای چە
ھەر زوو بەکر گيراوانی شاا جاسوسی لەسەر دەکە
ھ
دواجار دەسگييردەکر ت و س ساڵ زﯾنندانی دەکر ت .
شيد
شراب تلخ نوش
دبە داناﯾی ش
بيياﯾيد کردھا باا ھم بکوشيد
خود ملحوظ ددارﯾدلباس پھللوی بر تن نپووشيد
شرف با مال خ
ش
شيارکردنەوەی رۆ ەکانی
ی
گەﯾاندنوو ھوش
خوال خﯚشبوو واعظی زۆر للە خەمی پ گ
خ
ششی ئەو زاتتە مزگەوتی گگەورەی سەردەشت
ھەوڵ و کﯚش
ميللەتەکەی ببووە بﯚﯾە بە ھ
م
کﯚتای ژﯾانی
ی
خو ن لەو مزگگەوتە تا
خەتيب و وتارخ
)ددار السالم( ددروستدەکر ت و دەب تە خ
کە لە
گەﯾشتون ە
دەستی ئە زاتە پ گ
ی
لە سەر
ستا و خو ندەەواری بەرز ە
چەندان مامﯚس
چ
سەردەشت و دەوروبەری شانازی
کی شاری س
شتی و خە ک
رۆۆژھە تی کووردستان بەگش
ی ئەو زاتە خﯚﯚبەخش و وەلليە دەکەن .
ە کەساﯾەتی
بە
کردوﯾن و لە پاش خ
ن
 8سا يدا ما ئئاوای ل
ە تەمەنی 86
زانای مەزن لە
خﯚی نەوەﯾەککی
کوڕو س کچ بووە
و
مامﯚستا خاوەەنی دوو
ج ھ شتووە ،م
رۆۆشنبيرو خو نندەواری بەج
شاری سەردەەشت لە حوززەﯾرانی
ەال باقی واعييظی کە لە ککيميابارانی ش
ەناوەکانی مە
بە
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سال  1987لەالﯾەن فرۆکەکانی عيراقەوە شەھيد بوو ،موحسينی واعيظی،
رابيعەخانم ،ئامينەخانم و فەخرﯾەخانم .ھەروەھا مەال عبدالعزﯾزی واعظی  67کتابی
بﯚ بەج ھ شتوﯾن ئەوە جگە لەوەی کە بەرھەم کی زۆری چاپنەکراوی لەکاتی
کيميابارانەکەی شاری سەردەشت لەناودەچن .وا لە خوارەوە ناوی کتابەکانی
دەنوسين کە بە زمانی فارسی نووسراوە :-
1بيان مبھمات القرآن  :در اﯾن کتاب از سورە بقرە تا سورة ناس توضيح دادە شده،
سال  1322خورشيدی نوشتە شده 60 ،صفحە ميباشد ،اندازە آن 1320می باشد .
2مفردات القرآن :اﯾن کتاب در مورد  4040کلمە قرآن نوشتە شدە است و سال
 1345خورشيدی نوشتە شده .
3رسالة قرآن شناسی :در مورد چگونگی سورەھای قرآن نوشتە شدە است .سال
 1346خورشيدی نوشتە شده .
4شرح الغات مشکل قرآن :در رابطە با  1000کلمة قرآنی توضيح دادە است58 ،
صفحە ميباشد ،در اندازة  1320/5سانتيمتر .
5رسالة تجوﯾد قرآن مجيد :در رابطە با علم تجوﯾد بحث شدە است ،تارﯾخ تأليف
ندارد .
6شرح و حاشيە بر منظومة علم تجوﯾد از عالمە قزلجی :سال  1354نوشتە شده .
7االحادﯾث الصحاح :در اﯾن کتاب  366حدﯾث با شرح عربی در  58صفحە آمدە است،
سال  1351خورشيدی در اندازة  1118سانتيمتر بە پاﯾان رسيده .
8رسالة ثالثيات و اربعيّات و خمسيّات :اﯾن کتاب در رابطە با علم حدﯾث نوشتە شدە
و در سال  1397ھجری قمری بە پاﯾان رسيده .
9رسالة االحادﯾث الصحيحە من الجامع اوّلھا َمن :در اﯾن رسالە واعظی بااستفادە از
کتاب الجامع الصغير جالل الدﯾن سيوطی احادﯾثی را کە با ) َمن( آغازشدە اند ،شرح و
توضيح دادەاند .
درە بە )ال'( :در زﯾر ھر حدﯾث کە با حرف )ال( آغازشدە
10رسالة صد حدﯾث مص ّ
شرحی بە صورت لطاﯾف و اشعار خود آراستە است .
11شرح االحادﯾث القدسيّە االربعينيّة :اﯾن کتاب کە توسط مالعلی قادری نوشتە
شده ،واعظی چھل حدﯾث قدسی را در آن کتاب با شرح و توضيح تدوﯾن نمودە
است ،سال  1338خورشيدی بە پاﯾان رسيدە است .
12رسالة االمام و المأموم :موضوع آن در رابطە با چگونگی ارتباط امام و مأموم و
شراﯾط صحت اقتدا بە امام ميباشد .اﯾن رسالە بە زبان عربی و در سال
1352خورشيدی نگاشتە شدە است .
مم :اﯾن رسالە از کتب فقھی معتبر گردآوری و بە
13ترجمە و توضيح رسالة تي ّ
فارسی ترجمە شدە است .
مم :استاد واعظی دﯾدگاە مذھب ابوحنيفە را با شافعی در
14رسالة فی مبحث التي ّ
مم با ھم مقاﯾسە نمودە است ،سال  1348خورشيدی در اندازة
خصوصص تي ّ
 14/105/5سانتيمتر نوشتە شدە است .
15سيپارة سعادت :در خصوص ماە مبارک رمضان و عبادات و عادات اﯾن ماە پر برکت
بحث نمودە است و  30فصل است .
16رسالة در باب قربانی :رسالەای است در باب ذبح شرعی و قربانی کردن
درنسخەای باابعاد  1521سانتيمتر نگارش شدە است .
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17الفتاوی المختصرة من کتاب الزکاة :رسالة فقھی است کە با استفادە از فتاوی
)شيخ ابن حجر( و نيز فتاوی )رملی( ھيجدە فتوی را در مساﯾل زکات طبق مذھب
شافعی بررسی و شرح نمودە است .
18رسالەای در مسئلە آب :اﯾن رسالە در سال  1339شمسی نوشتە شدە واندازە
آن  16/215/5سانتيمتر ميباشد .
19مختصرالميزان الکبری شيخ شعرانی :واعضی آنچە مذاھب اربعە بر آن اجماع و
اتفاق دارند از اﯾن کتاب انتخاب کردە و در  54صفحە تدوﯾن و تنظيم نمودە است و در
سال ) 1362ە ق  1321ش( بە اتمام رسيدە است .
20ترجمە و توضيح رسالة قرض االنوار :اﯾن کتاب نرجمە کتاب )انوار(جمال الدﯾن
ﯾوسف بن ئيبراھيم اردبيلی شافعی ميباشد .در رابطە با قرض نوشتە شدە است.
در سال  1347خورشيدی آن را تدوبن نمودە است .
21ترجمة مناسک الحج از مالعەبدولکەرﯾم مدرس :استاد واعظی اﯾن کتاب را
ازعربی بە فارسی برگرداندە است و در سال  1351خورشيدی تمام شدە است .
22ترجمە )دابە ش کردنی ميرات بە گورجی( :اﯾن کتاب شرح منظومەای درعلم
فراﯾض )ارث( از آن ق عالمە شھير مال علی قزلجی است .کە بە زبان کردی با
نثرمتين توسط شيخ عبدالرؤف نقشبندی و در سال ) 1392ە ق  1351ش( در
82صفحە نوشتە شدە است و ابعاد آن  1822/5سانتيمتر ميباشد .
24مختصر کتاب )مختصر کتاب )دابە ش کردنی ميرات بە گورجی( :استادواعظی
ضمن ترجمة کتاب از کردی بە فارسی بار دﯾگر آن را بصورت خالصە نوشتە است .اﯾن
اقتباس در سال ) 1392ە ق  1351ش( در اندازە  12/95/5سانتيمترنوشتە شدە
است .
خلق و خوی اﯾشان( :اﯾن
25ترجمة رسالەای عربی در بيان )حسب و نسب پيامبر و ُ
رسالە تا نصف کتاب ﯾعنی  24صفحە بە زبان کردی ترجمە شدە است ،سال ترجمە
آن مشخص نيست و ابعاد آن  20/145سانتيمتر ميباشد .
26حواشی بر )ای شده( شيخ معروف نودھی :اﯾن منظومە بە پارسی شامل 211
بيت و در وصف حضرت رسول )ص( سرودە شدە کە استاد واعظی بر آن حاشيە
نوشتە است ،اﯾن حواشی در سال ) 1395ە ق  1354ش( بە پاﯾان رسيده .
27حواشی بر قصيدة بردﯾە امام بوصيری :اﯾن قصيدە شامل  171بيت ميباشد و در
ابعاد  13/215سانتيمتر ميباشد .استاد واعظی واژگان ثقيل راشرح داده ،سال
) 1398ە ق  1357ش( آن را نوشتە است .
28ترجمة فتوحات االسالميّه :اﯾن کتاب نوشتة سيد ئەحمەد بن زﯾنی دحالن
ميباشد کە استاد واعظی آن را ترجمە نمودە است .
مد بن عمر واقدی :اﯾن کتاب در دو جلدترجمە
29ترجمة فتوج الشام ،نوشتة مح ّ
شدە است .سال ) 1372ە ق  1331ش( بە پاﯾان رسيدە و ابعاد آن 2218/5
سانتيمتر ميباشد .
30ترجمة فتوح سوادالعراق نوشتة محەمەد بن واقدی کە توسط استاد واعظی در
سال ) 1386ە ق  1345ش( ترجمە شدە است در سال ) 1415ە ق ـ 1374ش(
توسط آقای نادر کرﯾميان سردشتی مقدمە و تصحيح و تعليقات بسيارپرارزش و
جامعی بر اﯾن کتاب شدە و بە زﯾور طبع آراستە شدە است .
31عقائد مسلمانان اھل سنت و جماعت :از آثار کالمی مرحوم واعظی ميباشد کە
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در بيان مسائل خالفی اعتقادات اھل سنت و جماعت با ساﯾر فرق مذھبی آمدە
است ،تارﯾخ تأليف ندارد ،در ابعاد  1320/5سانتيمتر تدوﯾن وتنظيم شدە است .
32رسالة صد سؤال و صد جواب واعظی :اﯾن کتاب شامل مسائل فقھی واعتقادی
ميباشد و در  60صفحە و با ابعاد  10/75/5سانتيمتر تنظيم گشتە است .
33شرح گناھان کبيره :در اﯾن رسالە استاد واعظی  70گناە کبيرە را بر شمردە
وتوضيح داده ،سال ) 1386ە ق  1345ش( بە زبان فارسی در ابعاد 1421سانتيمتر
تدوﯾن ﯾافتە است .
34ترجمة سفينة النجاة فی اصول الدﯾن و الفقه :اﯾن کتاب نوشتة شيخ سالم بن
سمير حضرمی و در باب اصول دﯾن و فقە بر مذھب امام شافعی ميباشد .سال
) 1398ە ق  1357ش( بە فارسی ترجمە شدە است و ابعاد آن  1422سانتيمترمی
باشد .
35ترجمة االربعين فی اصول الدﯾن :نوﯾسندة اﯾن کتاب امام محەمەد غزالی ميباشد
کە استاد واعظی آن را از عربی بە فارسی برگرداندە است 366 ،صفحە است و
سال ) 1373ە ق  1332ش( تمام شدە است .
36ترجمة جواھر االﯾمان :اﯾن کتاب را کە نوشتة حاج سيدئيبراھيم ارزرومی ميباشد،
استاد واعظی سال ) 1375ە ق  1334ش( آن را از زبان عربی بە فارسی برگرداندە
است .اﯾن کتاب شامل  52مسئلە عقيدتی و براساس مذھب امام شافعی ميباشد .
37حواشی بر التبصرة :اﯾن کتاب نوشتە جالل الدﯾن سيوطی ميباشد کە
استادواعظی  155بيت آن را با توضيحات ،اصطالحات و شرح لغات آن در حاشيە
ميآورد .سال ) 1364ە ق  1323ش( اﯾن حاشيە را نوشتە است .
38مختصر عقاﯾد االسالميّة :نوﯾسندة آن سيد ئەحمەد نودھی برزنجی ميباشدکە
مرحوم واعظی بە صورتی کە بە متن اصلی لطمەای وارد نشود آن را خالصە نمودە
است و د سال ) 1365ە ق  1324ش( آن را در ابعاد  1320/5سانتيمترنوشتە است .
39رسالة طبی واعظی :استاد واعظی در اﯾن رسالە فوائد انواع ميوە جات وغذاھا را
بر شمردە است .سال ) 1397ە ق  1356ش( آن را در ابعاد 16/115سانتيمتر نوشتە
است .
40ترجمة اتمام الدراﯾة القرا و النقاﯾة :نوﯾسندة عربی اﯾن کتاب عەبدول ەحمان جالل
الدﯾن سيوطی ميباشد کە استاد واعظی در  38صفحە آن را بە فارسی برگرداندە
است و سال ) 1393ە ق  1352ش( آن را تمام کردە است ،ابعاد اﯾن ترجمە 9/75/5
سانتيمتر ميباشد .
41مختصرالتأوﯾل من کامل التعبير :کتاب در رابطە با علم تعبير خواب ميباشد ،سال
) 1398ە ق  1357ش( آن را نوشتە است .ابعاد 16/195سانتيمتر ميباشد .
42تعبير خواب )دفتر دوّم(  :دفتر دوم از کتاب تعبير خواب استاد واعظی ميباشد ،کە
در ابعاد  17/125/5سانتيمتر تنظيم و تدوﯾن شدە است .
43تعبيرالمنام مختصر کتاب تعطير االنام نابلسی :استاد واعظی آن را در 100صفحە
خالصە نمودە است و در ابعاد  1721سانتيمتر تنظيم شدە است .
44کتاب آداب الطُرق :اﯾن کتاب متن آن در زمينة اعتقادات و عبادات و مسائل فقھی
در تصوف و علم طب است کە بە دو شيوة زبان عربی و فارسی بە نگارش درآمدە
است 700 ،صفحە ميباشد و در سال ) 1374ە ق  1333ش( بە پاﯾان رسيدە است .
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45فصول المکتوب لحصول المطلوب :اﯾن کتاب بە دو زبان عربی و فارسی نوشتە
شدە کە مسائل اسالمی و ادبی را در خود جای دادە است .
46الفصول المطلوبه :استاد واعظی اﯾن کتاب را بە زبان عربی نگاشتە است .شامل
 12فصل و مقدمە و خاتمە است .ابعاد آن  20/135سانتيمتر ميباشد .
47کتاب المسائل :بە دو زبان عربی و فارسی نگاشتە شدە و شامل  206مسئلە
اجتماعی ،ادبی ،فقھی ،حدﯾث ،تفسير ،شعر و نوادر و ...ميباشد .
48رسالة صد مسئله :اﯾن کتاب حاوی موضوعات گوناگون فقھی و دﯾنی واجتماعی
و ادبی ميباشد سال ) 1352ە ق  1311ش( تدوﯾن و تأليف شدە است ،ابعاد اﯾن
نسخە  13/195/5ميباشد .
49کتابی بدون عنوان از واعظی :اﯾن کتاب ،در چھار باب و  40فصل تنظيم شدە
است .
50شرح معراج العروض :اﯾن کتاب را غياث الدﯾن رامپوری نوشتە است کە استاد
واعظی اﯾن شرح را در سال ) 1333ە ق  1292ش( در سن  20سالگی تنظيم نمودە
است .
51شرح و حواشی بر قصائدالعربيّه :استاد واعظی بر  23قصيدە عربی شرح
وحواشی داشتەاند .کە در سال ) 1354ە ق  1313ش( نوشتە است .
52حواشی بر حاشية قزلجی بر کتاب تصرﯾف مال ّ علی :استاد واعظی در اﯾن کتاب
بر حواشی خالصە شدة قزلجی شرح نوشتە است .اﯾن حواشی در سال ) 1335ە
ق  1294ش( نوشتە شدە است .
53حواشی بر مختارالصّحاح :نوشتة امام محەمەد بن ابی بکر رازی کە استادواعظی
بە دو زبان پارسی و عربی بر نسخة چاپی آن حاشيە نوشتە است .
54ترجمة آداب المتعل ّمين :اﯾن کتاب در مورد چگونگی مطالعه ،رفتار بە استادو
ھمدرسان ،تشوﯾق بە طلب علم و ...ميباشد .اصل اﯾن کتاب منسوب بە خواجە
نصيرالدﯾن طوسی ميباشد .
55مختصر کشکول شيخ بھاﯾی :اﯾن کتاب شامل حکاﯾت و نوادر و علوم واخبار و
امثلە و اشعار ميباشد بە دو زبان فارسی و عربی کە تارﯾخ کتابت ندارد .
56دﯾوان اشعار واعظی )دفتر اول(  :اﯾن دفتر استاد واعظی شامل  2500بيت شعر
بە سە زبان عربی ،فارسی و کردی ميشود و ابعاد آن  17/5 11/5سانتيمترمی
باشد .
57دﯾوان اشعار واعظی )دفتر دوم(  :اﯾن کتاب نيز بە سە زبان عربی ،فارسی
وکردی نگاشتە شدە است .
58مفردات واعظی :اﯾن کتاب را استاد واعظی سال ) 1394ە ق  1353ش( بە پاﯾان
رسانيدە است .
59قصاﯾد واعظی :اﯾن دفتر شامل قسمتی از کليات اشعار واعظی بودە وقصاﯾد
کردی و فارسی در آن گنجاندە شده .
60خطابەھای واعظی :اﯾن دفتر شامل  45خطبە ميباشد کە توسط استادواعظی
جمع آوری شدە است .
61لطاﯾف واعظی :اﯾن کتاب شامل  1000لطيفة اخالقی ،ادبی ،تارﯾخی ،ھنری و
ھجو ميباشد .در سال ) 1389ە ق  1347ش( نگاشتە شدە است .
62رسائل واعظی :حدود  60نامة مھم از استاد واعظی گردآوری شدە است .
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مت الرّجال(  :در اﯾن کتاب ارزشمند کە از برجستە ترﯾن آثار
63کشکول الواعظیِ ) :
ھ ﱠ
واعظی است و از بھترﯾن منابع تارﯾخ معاصر کردستان بوﯾژە سردشت ميباشدکە در
آن از صدھا حادثە و اتفاق سياسی و اجتماعی و مذھبی سخن بميان آمدە است
کە در صورتيکە بە زﯾور طبع آراستە گردد اتفاقات زﯾادی کە بصورت مبھم ماندە است
مشخص ميشود .از جملە اتفاقات تارﯾخی مانند حملة روسھا بە سردشت و وضعيت
اجتماعی بسياری از ھنرمندان و شاعران دورة اﯾشان برای عالقمندان آشکار
ميگردد .اﯾن کتاب در  400صفحە و در ابعاد 21 16/5سانتيمتر نوشتە شدە است.
سال ) 1377ە ق  1336ش( نوشتە شدە است .
64حج نامة واعظی :در اﯾن کتاب استاد واعظی شرح حال خود را در مسافرت بە
حجاز و حوادث و اتفاقاتی کە در آنجا برای اﯾشان ُرخ دادە را نوشتە کە در 120صفحە
تنظيم شدە است .ابعاد اﯾن کتاب  16/5 9/5سانتيمتر ميباشد .
65سفر نامة واعظی :در اﯾن سفر نامە بسياری از سفرھای استاد واعظی بە
شھرھای آذرباﯾجان شرقی و غربی و کردستان آمدە است کە حاوی نکات
بسيارمھم از مساﯾل اجتماعی و اخالقی و عقيدتی از زندگانی آن مرحوم ميباشد.
در 53صفحە تنظيم و تدوﯾن شدە است .استاد واعظی بدالﯾلی نتوانستە اﯾن کتاب را
بە پاﯾان برساند .ابعاد آن  10 15/5سانتيمتر ميباشد .
طرات واعظی :اﯾن مجموعە شامل ﯾادداشتھای
66مجموعە ﯾادداشتھا و خا ِ
شخصی ،مطالبی در رابطە با مسائل علمی ،فقھی ،خاطرە و حوادث روزانه ،اشعارو
مسائل اجتماعی و سياسی دوران حيات خودش ميباشد .
67وصيت نامە واعظی :مرحوم واعظی سە نسخە وصيت نامة جداگانە نوشتە
است کە بيشتر بە احوال شخصيّە و بيان و تشرﯾح ترکة اﯾشان و امور مالی اختصاص
دارد .نسخة نخست آن در  14صفحە تنظيم شدە است و ابعاد آن 11/5
17/5سانتيمتر ميباشد کە در  1356/8/21شمسی نوشتە شدە و دو نسخة دﯾگر با
ھمان پسبک بە سال  1357ش تنظيم شدە است .ﯾعنی سە ماە قبل از فوت اﯾشان
نگاشتە شدە است .
دلشاد سمن

سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )د شاد سمن( سەبارەت بە )ژﯾان و کارنامەی مەال
عەبدولعەزﯾزی واعظی کﯚﯾی /سەردەشتی( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2011-12-22
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

ئاﯾينی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2265 :

ودەرﯾس
ەرﯾمی مو
مەال عەبدولکە
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071126
60882
بەشارۆچکەی خورماڵ ھااتووەتە
ی
ەکيەی سەر
سا ی 1901دا لە گوندی تە
ە بەھاری س
لە
ەتاح"ە و سەررەتای خو ندننيشی
"عەبدولکەرﯾم محەمەد فە
م
دنياوە و ناوی تەواوﯾشی "
سەرەتاکانی "نەحو
ی
ﯾش
سا ی  1913ش
ەکان دەستپ کردووە و ا
ەرتوکە ئاﯾينييە
ە قورئان و پە
بە
دا
ﯾەکەمی جيھانيشد
ی
ەنگی
گيرسانی جە
سەرەتای ھە گ
سەرف"ی خوو ندووە ،لەس
س
دەستی بەخو ندنی
ی
مانی نيشتەج بوووەو
شاری سل ی
ەمزگەوتی مە کەندی شا
لە
محەمەد ئەمين
د
مەال
ی" کردووە و دواتر چووەتە مزگەوتی "م
شەرحی جامی
ەرتووکی "ش
پە
مانی
شاری سل ی
لە ئاھەنگ کی فراواندا لەش
1924ﯾشدا ە
بااليکەدەر"ی و لە سا ی 4
ەتی وەرگرتوووه.
مﯚ ەی مەالﯾە
م
گەﯾالنی" لەبەغدا
"
ەسا ی 1960ﯾشدا لە مززگەوتی "ش خ عەبدولقادرری
لە
فەق لەسەردەەستی مﯚ ەتتی
ەناونيشانی "مودەرﯾس" دامەزراوە ،زﯾﯾاتر لە  50ق
بە
زانستييان وەررگرتووه ،ھەر لەو کاتەوە ببەب پشووداان خەرﯾکی ووانەوتنەوە بوووە لە
چەندﯾن
ەبدولکەرﯾمی مودەرﯾس چ
عی و و ژەی و عەرەبييەکااندا .مەال عە
زانستە شەرع
چەندﯾن
ن
شيعری
سەرھات و ش
نووسينەوەی ژﯾان و بەس
ی
ک
ەرتووک و بەررھەمی وەک
پە
ک "مەوالنا خا ليد" و "ش خ عوسمان و سەراجەدﯾن""ی ب وکردوووتەوه،
شاعيری وەک
ش
ھا رۆ کی
ەوه ،ھەروەھ
شی لەژ ر نازنناوی "نامی" ب وکردووەتە
دﯾن شيعرﯾش
ھەروەھا چەند
ھ
فيقھی ئيسالمی و تەفيسری قورئانی پيرۆۆز و
ی
گگرنگی ھەبوووە لە بەکوردﯾککردنی
ەجوﯾدەکەﯾدا.
تە
ەمانەن :ﯾادی مەردان
بەزمانی کوردی ئە
ی
ەکانی
موونەی ژمارەەﯾەک لە پەرتتووکە بەنرخە
نم
سالمەوه،
ەرﯾعەت و ئيس
ژمارەﯾەک پەرتووک للە بارەی شە
ک
و دووبەرگ ،بننەما ەی زانيااران،
حەوت بەرگ ،مەککتوباتی
ت
تەفسيری نامی
ی
کﯚمە ە شيعرری فەق قاددری ھەمەوەند،
ی،
مەولەوی ،دﯾوانی نالی
،
ی ش خ چوارر بەرگ ،عەقييدەی مەرزﯾەی
ککاک ئەحمەدی
کوردی و
ی
ەندﯾن پەرتووکی دﯾکە بەززمانی
دﯾوانی مەولەوی ،دﯾوانی مەحوی و چە
عەرەبی و فاررسی نووسيووەو ب وﯾکردۆۆتەوه.
ع
ەر
ەرﯾمی مودەررﯾس" ،لەبەر ئەوەی لەسە
ەال عەبدولکە
دﯾارە جەنابی مامﯚستا "مە
ئااستی ع راقييش بە زاناﯾە کی گەورە ناسرابوو و خاووەن فتوای ئاﯾﯾينی بووه ،بﯚﯚﯾە
ەرۆکاﯾەتی "ررابطە علما و العراق"ی بەدەستەوە گرتبوو،
چەندﯾن ساڵ پﯚستی سە
چ
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لەوەش گرنگتر لەم سا نەی دواﯾی  3ھەزار زانای ئاﯾينی سوننی ر ەو کە لە ھەموو
پار زگاکانی ع راق ھاتبوون و لە بەغدا کﯚبوونەوە ،بەب بەشدارﯾکردن و ئاگاداری
خﯚی جەنابی مەال عەبدولکەرﯾمی مودەرﯾس بە سەرۆکی )االمانە العليا لالفتا و و
التدرﯾس و البحوث و التصوف( ھە بژ راو ،بە م لەبەر ئەوەی باری تەندروستی
نالەباربووە رەتيکردبﯚوه .سەرەڕای ئەوەی ماوەﯾەک ئەندامی کارای کﯚڕی زانياری
ع راق  -دەستەی کورد  -بووه ،ھەروەھا باوەڕپ کراوی کﯚڕی زانياری و تی ئوردون
بووه.
کەساﯾەتی گەورەی ئاﯾينی و ئەدﯾب و زانای گەلەی کورد مامﯚستا "مەال
عەبدولکەرﯾمی مودەرﯾس" لەتەمەنی  104سا يدا لە کاژم ر 12ی شەوی  29لەسەر
 2005.08.30لە شاری بەغدای پاﯾتەختی و تی ئ راق کﯚچی داوﯾيکرد.
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

جﯚری کەس:

ئەدﯾب

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2266 :

مەال عەبدو

ی فەرھادی

http://www.kurdipedia.org/?q=201010061013249814
مەال عەبدو فەرھاد مەولود مەمانە ،ناسراو بە مەال عەبدو ی فەرھادی لەسا ی ) (1922لەگوندی
لـھ بان لەداﯾک بووەو پاشان چووەتە گوندی گرد عازەبانو لەوێ زۆربەی ژﯾانی بەسەر بردووەو
لەتەمەنی دوو سا يدا باوکی وەفاتی کردوەو پ نج برابوونو ھيچ خوشکيان نەبووە ،ئەو برا بچووکی
خ زانەکەﯾان بووەو لەسەر وەسيەتی باوکی سەرجەم براﯾەکانی بوون بە مامﯚستای ئاﯾينی .مامﯚستا
مەال عەبدو ی فەرھادی ﯾەکەم مامﯚستا کە لەالی خو ندووە مامﯚستا مەال صادقی برای بووە،
1548

پاشان زۆر شارو گوند گەڕاوە بﯚ خو ندن ،ئيجازەی مەالﯾەتيشی لەالﯾەن مامﯚستا مەال عيززەدﯾنی مەال
فەندی وەرگرتوە ،ئيجازەﯾەکی ترﯾشی الی مامﯚستا ش خ ئەمجەد زەھاوی وەرگرتوە لەبەغداد لە
سا ی ) ،(1930ئيجازەی علومی حەدﯾسيشی لەالﯾەن مامﯚستا مەال سل مانی تورکی ئەرزە رۆمی
کە لەبەغداد بووە وەرگرتوە .
لەسەر دەستی چەندﯾن مامﯚستا پ گەﯾوە ناودارترﯾنيان ئەمانە بوون:مامﯚستا مەال عەلی بيرعارەبان و
مامﯚستا مەال عەزﯾزی مزگەوتی قادر بلە و زۆربەی مامﯚستاﯾانی شاری ھەول ر الی ئەو دەرسيان
خو ندوەو الی فەق بوونە .مامﯚستای ناوبراو جگە لەزانستە ئيسالمييەکان لەگەڵ م ژوو شيعرو
پەخشاندا بەﯾنی باش بووەو ھەرلەسەرەتای گەنجيەوە دەستی شيعری ھەبووەو شيعری نووسيوە،
بە م براﯾەکانی نەﯾانھ شتوەو گوتوﯾانە ئەگەر واز لەشيعر نەھ نی ئاگات لە زانستە ئيسالمييەکان
نام ن  ،پاشان لەتەمەنی پيری گەڕاوەتە سەر شيعر نووسينو سەرجەم شيعرەکانی لەسەر ئاﯾينو
نيشتيمان بووە و دﯾوان کی شيعری ھەﯾە بەناوی )م رخوزارەکەم( و ھەروەھا خاوەنی) (20کت بە.
مامﯚستا لەسا ی ) (1976لەپ شب ک ی لەبەرکردنی قوڕئانی پيرۆز بەشدارﯾی کردووە کە لە و تی
سعودﯾە و خە تی ﯾەکەمی وەرگرتووە ھەر بەو ھﯚﯾەوە بﯚ ماوەی ﯾەک مانگ لەسەر خەرجی مەليک
خاليد لەوێ ماوەتەوە .ناوبراو لە ژﯾانيدا ) (14حەجی کردوە.
کﯚچی دوای مامﯚستا مەال عەبدو ی فەرھادی خەسارەت کی گەورەبوو بﯚ ميللەتەکەمان و
پ کردنەوەی شو نی ئەستەمە چونکە زۆربەی ژﯾانی بﯚ خزمەتی ئاﯾنی پيرۆزی ئيسالم و
رۆشنبيرکردنی ميللەتی کورد تەرخان کردبوو بﯚﯾە کﯚچی دواﯾی ئەو پياوە مەزنە زﯾان کی گەورەﯾە.
مامﯚستا مرۆﭬ کی زاناو بليمەت بووەو خاوەن بير و باوەڕ کی زۆر بەتين و خواناس کی بەتەقواو زۆر
زۆر)متوازع( بوو ،ماوەی چەندﯾن ساڵ بوو بە دەست نەخﯚشی دەﯾنا ند و ھەر بەھﯚی ئەونەخﯚشييە
کﯚچی دواﯾی کرد .
مەال عەبدو ی فەرھادی لەدﯾدار کی رۆژنامەی)کﯚمەڵ(کەس مانگ لەمەوبەر لەگە ی سازداوە
ھەموو ئەو دەنگﯚﯾانەی رەتکردووەتەوە کە ھەند ک الﯾەن دە ن :ئ مە ﯾەک تی زاناﯾانمان درووست
کردوە و بەناڕاستی داناوەو وتوﯾەتی":من بﯚ ﯾەکەمين جار ﯾەک تی زاناﯾانی ئاﯾينی ئيسالمييم لەسا ی
) (1959دامەزراندووە ".
رۆژی  2010-10-04کﯚچی دواﯾی کرد.
سەرچاوە :ما پەڕی ئيسالم پاﯾک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئيسالمی سياسی

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

1549

ژمارە2267 :

مەال عەلی زالياوی  -زالواوی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104143038
82446
کوڕی
ی
ی مەال فەق کرﯾمی کوڕڕی کوﯾخا شااسواری
حەمەدی کوڕی
ککوڕی مەال مح
بە ناحيەی
محەمەد خان گەورەی زەنگگنەﯾە لە سا ی ) (1890للە گوندی زاليياوی سەر ە
م
ئاغای زەنگنە(
ی
بە ئەشرافی ))ئال عەبدول ەەحمان
سەنگاو لە داﯾﯾک بووە ،بنە ما ەکەﯾان ە
س
سرﯾە( و
لە بنچينەدا )مس
غاکانی زەنگننە ،داﯾکی ە
نااسراون پشتااوپشت دەچننەوە سەر ئاغ
ئيبراھيمی کوڕی
ی
ەال
نااوی )ئامينە ککچی کوﯾخا ققادری کوڕی مەال محەمەدی کوڕی مە
کوردستانی ع راق
ی
ئاﯾنی ناردوﯾەتی ببﯚ
ی
ەی م ر( بﯚ کاروباری
مەال حس ن( ە کە )خليفە
م
ﯾەکی ئاﯾنی گگەورە بووە ئ ستا گوند ک بە ناوی ئەووەوە
و ھەر لەوی مماوەتەوە زاناﯾە
ن( ە ،مەال عللی
چەمچەماڵ ئەوﯾش گوندی )مەال حسين
ھەﯾە لە سنورری قەزای چە
ھ
باپيرە گەورەی ئ مە )کووﯾخا
زالواوی وەکو للە ھەندی ﯾادداشتەکانی خﯚی دا ،ئە
ئەو مزگەوت و
سەی بووە و
ەال ومەدرەس
شاسوار( لە گگوندی زالواو مزگەوت و مە
ش
ەتی بەعس رروخاندی،
مەدرەسانە ماابوو تاکو سا ی ھەشتاکاان بە م بەداخەوە حکومە
م
سەی
ەنی ) (7سا يدا لە مزگەووت و مەدرەس
لە تەمە
زالواوی لە نوووسينەکەﯾدا ئئە
ەکانی
الی باوکم )مەال محەمەد( .زالواوی زمانە
دی زالواو خوو ندومە لە ی
خﯚمان لە گوند
خ
تەمەنی ) (14سا ييدا لە
ی
سی( زۆر بە باشی زانيوە ،وە لە
عەرەبی و توورکی و فارسی
)ع
خﯚی،
ەوە لە پاش خ
خەتی ماوەتە
ی کردوە و دەﯾان دەست خ
شنوسی کاری
ھونەری خﯚش
ھ
خانەقای کاک
ی
مزگەوت و
ت
شاری سل ماننی تەواو کرددوە لە
ی ئاﯾنی لە ش
زالواو خو ندنی
کەسانە بوونە وەکو )خوال خوشبووو مەال
ە
ی دﯾراسەی ئەم
ەحمەدی ش خ ،ھاوڕ کانی
ئە
دالوھاب
مستەفای بارززانی و شاعييری گەورەی گەلەکەمان مامﯚستا قانييع و ش خ عبد
م
کردنی خو ندن ش خ زالواوی ددەگەر تەوە گووندەکەی
ی
ی تەواو
ەبدو ( دوای
جاف ومەال عە
ج
ەی سەنگاو ببە
م و خەتيب وققازی گوندی زالواو و ناحيە
ی ئەب تە ئيمام
خﯚﯾان و لەوی
خ
ەی دەکر ت و ئەوﯾش
دەوروبەر پرسياری ئاﯾنی ئاراستە
ر
کانی
ھەموو گوندەکا
گگشتی ،لە ھە
ھەر وەھا کت بيکی
زۆۆر بە جوانی وە ميان دەدداتەوە .خاوەننی دەﯾان کت ببی ئاﯾنيە و ھ
م() ،ق
فسير االحالم
ەوانە )تنبيە الغافلين() ،تف
زۆۆری وەرگ اووەتە سەر زماانی کوردی لە
شانی
ی
ی
ژووی بنەما
ی
النبيا و( وە کتت بيکی تاﯾبەتتی بە م
اال
ەکەی خﯚﯾان لە ژ ر ناونَ
م ژووی بنەماا ەکەمان لە سەنگاو( نوووسيوە کە تەننھا ) (12الپەڕڕەی ماوەتەوە
)م
ەڵ
زەنگنە دەکات لەگە
ە
باس لە م ژووی ھﯚزی
ەم کت بە س
ی فەوتاوە ،ئە
ەداخەوە زۆری
بە
رۆژی
عەشيرەتی ززەنگنەی بان سەنگاو .زاليياوی لە بەرە بەﯾانی ی
سەرجە ەی ع
س
خاک
شﯚرﯾجەی کەررکوک بە ک
کﯚچی دواﯾی کردوە و لە گگﯚڕستانی ش
 1989/3/18کﯚ
8
سپ ردرا.
س
مەال عەلی
سەبارەت بە )ژﯾان و ککارنامەی ال
ت
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )فرﯾاد زەنگننە(
س
زالياوی( بﯚ کووردﯾپ دﯾا لە 2010-11-25
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
1550

نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2268 :

مەال غەفوری حافزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050822242082800
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2269 :

مەال محەمەد شارەزووری
http://www.kurdipedia.org/?q=201002011034243374
محەمەد سا ح سا ی ) (1946لە گوندی )کەچە ی( ناوچەی شارەزوور لەداﯾک بووە ،سەرەتا الی
باوکی دەستی بە خو ندن کردوەو پاشان چﯚتە ھە ەبجەو در ژەی بە خو ندن داوە ،سا ی ) (1971لە
تاقيکردنەوەکانی پەﯾمانگای ئيسالميی پلەی )زۆر باش(ی بەدەست ھ ناوە ،لە چەندﯾن گوندو
رۆ ی لە ھﯚشيارکردنەوەی گەنجاندا بينيوە ،چەند جار ک لەالﯾەن رژ می
شارۆچکە مەالﯾەتی کردووەو ِ
بەعسەوە دەستگيرکراوەو ئازارو ئەشکەنجەدراوە ،وتارب ژو نووسەر کی بەتوانا بوو ،چەند بەرھەمی
چاپکراوی ھەﯾە لەوانە )ڕ کەوت لە تەرازووی ژﯾرﯾدا ،سروشت لە تەرازووی ژﯾرﯾدا ،داروﯾن لە تەرازووی
ژﯾرﯾدا ،فرۆﯾد لەتەرازووی ژﯾرﯾدا (...،لە ) (1987/7/25کﯚچی دواﯾی کردووە.
سەرچاوە :ئيدرﯾس سيوەﯾلی :رەوتی ئيسالمی لە باشووری کوردستان ،چاپی دووەم2009 ،
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ئااﯾينی

ی کەس:
جﯚری

سی
زﯾﯾندانی سياس

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2270 :

مەال محەمەد عەالﯾی  -سووتاو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1210102352
22964
ستی د رﯾن و ببەفرﯾن ،واتە "نەکەرۆز" و "شاخی
ەقز دوو دۆس
ەرشيوی سە
ەناوچەی سە
لە
ەون ودڵ
سەوزەچنی ژﯾانيان بﯚگوند کی شەرمە
روووش" لە ن واان خﯚﯾاندا جﯚﯚالنەﯾەکی س
کەس نەزان،
ستوە کە پ ی دە ن س
پ لەھەست و سﯚز ھە خس
مﯚستا و
ژوو ئەدﯾب و مام
شەﯾە کە بەددر ژاﯾی م و
جﯚش و خورۆش
ەو گوندە پ ج
ککەس نەزان ئە
سعەدی لە الننکەی خﯚﯾدا پپەروەردەکردووە
ی مەزنی وە ک ش غ ئەس
زانا و سەرداری
ەزانی
ی دﯾمەنی ئەوورەزوباغ وھەردونزارەی ئاوواﯾی کەس نە
کە لە بەرەی
ککەﯾەک کی دﯾک
ھەست کی
ت
خاوەن
سووتاو"ە کە خ
حەمەدی "س
سەقز بەڕ زماممﯚستامەالمح
سەرشيوی س
س
پاک وبی خەل ووغەشی کورددەواری ﯾە .
زەەرﯾفی شاعييرانەوخو ورەووشت کی ک
ەزانە
مﯚستامەالش خ نەجمە دﯾﯾنی کەس نە
عەالﯾی"سوو تاو"کوڕی مام
مەالمحەمەدع
م
باسی دەکا
ی
وەک خﯚی
ھاتوتە دونياوە ک
ە
وسا ی 1324ھەتاوی لە گگوندی کەس نەزان
حووم مەالکەررﯾمی زاری دۆست وبرادەری
سەقزی مەرح
ڵ شاعيری س
باابی کەلەگەڵ
لەپشت ﯾەک ک
ت
مەالکەرﯾمی زاری
گگيانی گيانی ئەب ت کات ک مامﯚستا لەداﯾک ئەب ت م
ەوە کەدە ت:
ە کت بەکانی باوکی م ژوووی لەداﯾک بووونی بەم ش وەدەنووس تە
لە
نەدا
ک بوو لەقوربانە
"چون لەداﯾک
ەشانەدا
حی ھەس لە
ش وەی زەب ح
ی عەرەب ب
ھاوناوفەخری
خسووس کەھ
خ
ەب سەرچاووەی عيلم وئئەدەب ب
ئە
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خاتربﯚتارﯾخ واخەبەرﯾدا
باخی ئوم دم بەدڵ بەرﯾدا"
کە بەحيسابی ئەبجەد ئەکاتە 1361کﯚچی مانگی بەرانبەربە1324ھەتاوی.
مامﯚستا دوای فەوتی ﯾەک لەدوای ﯾەکی داﯾک و باوکی بﯚف ربوونی عيلم وزانين
بەپ ی باوی سەردەم بەتاﯾبەت بﯚ مناالنی ھەژاروب دەرەتان رووی کردوەتە
حوجرەوالی مامﯚستاﯾان بوەتە فەق وﯾەکەم گوندی دەسپ کی ژﯾانی فەق ەتی
مامﯚستا گوندی "پيرۆمەران" بوە لەناوچەی گەورکی سەقز پاشان چوەتە گوندی
"مامەشا"ودواترگوندەکانی ناوچەی بانەوسەردەشت وتەنانەت ئەودﯾوکەکوردستانی
ع راق ب ت شاروناوچەکانی ئەو ش گەڕاوە ﯾەک لەوانەشاری کﯚﯾە بوە کەلەوێ
لەخزمەت زۆرمامﯚستادا وەک باوکی بەڕ زدوکتورفوادمەعسووم وباوکی بەر زعەدنان
موفتی داشانازی فەق يەتی بوە وپاشان لەسا ی 1344ھەتاوﯾداگەڕاوەتەوە ناوچەی
سەردەشت لەگوندی "قو ت "لەخزمەت مامﯚستاﯾەک بەناوی "حەﯾاتی" بوەتەفەق
وھەستيشی بەھەستياری لەخﯚﯾدا کردوە ھەربﯚﯾە ش عری ھﯚنيوەتەوە
ھەتائ ستادوودەفتەری لە گەنجينەی ما ی خﯚدائامادەوچاەوڕوانی چاپکردن
داناوەونازناوی سووتاوﯾشی بﯚخﯚی ھە بژاردوە لەبەرئەوەی دە  :لەگوندی
کو ەس ی سەروو ھاوﯾن بوو حوجرەکامان گواستبەوەسەربانی ما ک لەو داچەند
فەق بووﯾن کەپر کمان سازکردبوو رۆژ ک لەبەرکەمتەرخەمی خﯚمان ئاگری گرت
ئەمنيش کت بەکانمی ت دابوو بەھەرش وەﯾەک بوو ھەند کيانم رزگار کرد بە م
ھەردوودەستم سووتا لەورۆژەوە الی ھاوڕ يانم بوومەتە"سووتاو"!...دواتر
فەق يەتيکردوەومامﯚستاﯾش بو وە جيا لەمەالﯾەتی
لەگوندەکانی باسکی کﯚ
مامﯚستا،بﯚبژ وی ژﯾان کی سەربەخﯚ لەما ەکەی خﯚﯾدا ئ ستاﯾشی لەگەڵ ب ت
خەﯾاتی کردوەلەسا ی 1357دا لەالﯾەن برادەر کی زﯾندانی ﯾەوە ف ری ک و چنينيش
بوە ،لەسا ی 1351دا بﯚدووھەمين جار ژﯾانی ھاوبەشی پ ک ھ ناوەوخاوەنی س
کوڕوس کچە وبەخﯚشی ﯾەوە ئ ستاﯾش ھەرھەﯾە ولەگوندی "ھ جانان" دادەنيش
ومامﯚستای مزگەوەتی ھەرئەوگوندی "ھ جانان"ﯾەلەبناری شاخی رووشی سەقز.
مامﯚستالەبيرەوەرﯾەکانيداباسی دەکاودە  :لەسا ی  1345داکەلەگوندی
"کﯚ ەس ی ژووروو"بووم دۆست کی برادەرم بووکە قاوخانەی ھەبوو وخە ک بەتاﯾبەت
غەرﯾبەھاتووچﯚی دەکردودەچوونەئەوقاوەخانە کە خاوەنەکەی ناوی ش خەی حاجيلە
بوو تازە زەفت وگرامافﯚن وشتی وابە و ت داھاتبوو کە ئەوشرﯾتی گﯚرانی و ژانی
ھ نابوو وبﯚ خە کی ئەگرت وگو يان ل دەگرت ،رۆژ ک کوڕ کی بوو منداڵ بوو بەناوی
عومەر"کەپ م واب ئ ستەلەو ت دانەب ت" ناردﯾە شو نم وگوتی :کاک محەمەدی
مامل ھاتوە ئەتﯚﯾش کەش عران دە ی ﯾان بﯚخﯚت وەرە ﯾان چەند ش عر کم پ بدە
ھەتا بﯚێ ببەم ...ئەمنيش دووش عرم پ دا وبردﯾەالی ھونەرمەند،خوال خﯚش بوو
کاک محەمەدی مامل کە دواتر ھونەرمەند سەی عەلی سەردەشتی ﯾەک کيان
بەناوی "کاروانی شادی" دەکاتە گﯚرانی وب وی دەکاتەوە وکاک محەمەدی مامل ش
ش عرەکەی دﯾکە بەناوی"ﯾارەکەی ب مروەتم" دەکاتە گﯚرانی وب وی دەکاتەوە.
سەرچاوە :ما پەڕی چەمەڕا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

سەقز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2271 :

ووری
ی شارەزو
مەال محەمەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7262224548
89454
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ی
جﯚری کەس :ئاﯾينی
سەر
جﯚری کەس :نووس

ژمارە2272 :

وسمانی با خی
ی مەال عو
مەال محەمەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3131236008
82565
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2273 :

مەال محەمەدی ھەزارم ردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215114936677
ﯾەک کە لەزانا ئاﯾينی ﯾە بەناوبانگەکان و شاعيرە گەورەکانی کورد .ناوی محەمەدی کوڕی حاجی
حەسەنی سنجو يەو بەئيبنولحاجب ناسراوە .زوربەی سەرچاوە م ژووﯾيەکان ئە ن سا ی 1698
لەگوندی )سنجوێ(ی ناوچەی سەردەشت لەداﯾک بووە .بە مندا ی الی باوکی دەستی داوەتە
خو ندن و دواتر لە حوجرەی فەق يان در ژەی بەخو ندن داوە .ھەر لەم پ ناوەشدا تەواوی ناوچەی
موکرﯾان گەڕاوەو ماوەﯾەکی زۆرﯾش لە سل مانی و قە چواالن ماوەتەوە .پاش وەرگرتنی ئيجازەی
مەالﯾەتی رووی کردۆتە ناوچەکەی خﯚی و سەرقا ی دەرس وتنەوە بووە ،بە م لەدوای چەند سا ک
چﯚتە گوندی )ھەزارم رد(ی نزﯾک شاری سل مانی و پاشماوەی ژﯾانی لەوێ بەر نماﯾی کردنی
خە کەوە بەسەر بردووە .ئەم پياوە خو ندەوارە گەل زانای گەورەی پ گەﯾاندووە ،لەوانە مەال
عەبدو ی ب تووشی و ش خ مارفی نﯚدی و کاک ئەحمەدی ش خ ،سەرباری ئەمانەش ،مەال
محەمەدی ھەزارم ردی مامﯚستاﯾەکی ناسراوی زانستە ئاﯾينييەکان بوو .چوار کت بی گرنگرﯾشی لەو
بوارانەدا بەزمانی عەرەبی نوسيووە و لەسا ی 1755ﯾشدا کت بی )مەھدی نامە(ی بەزمانی کوردی
نوسيووە کە لە ) (256د ە شيعر پ کھاتووە .مەال محەمەد سا ی  1778لەگوندی ھەزارم رد کﯚچی
دواﯾی کرد و ھەر لەوێ بەخاک سپ ردرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی
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جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2274 :

مەال محەمەدەمين رواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022520310182379
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2275 :

مەال موختاری زەردۆﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030514180082459
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2276 :

مەال مەحمود کزەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021019482475696
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2277 :

مەال مەحمودی باﯾەزﯾدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021921055782331
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری کوردستان
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جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2278 :

مەال مەعسومی ھەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215124833711
ناوی مەعسومی کوڕی مەال خدرە ،لە 1900لە شاری کﯚﯾە لەداﯾک بووە و ھەر لەوێ قﯚناغی
سەرەتاﯾی تەواو کردووە .پاش ئەوەی باوکی کﯚچی دواﯾی ئەکات و ھاوکات لەگەڵ دەستپ کردنی
جەنگی ﯾەکەمی جيھانيدا خيزانەکەﯾان چﯚتە کەرکوک و ئەوﯾش لەوێ خو ندنی لەخو ندنگای )دار
الخالفە( تەواو کردووە کە لەئاستيخو ندنگا ناوەندﯾيەکانی ئەم سەردەمەداﯾە .دوای تەواو کردنی ئەو
قﯚناغەی خو ندن ماوەﯾەک خەرﯾکی کاسپی و بازرگانی بووە .لە 1925دا دەست ئەداتە خو ندنی
ئاﯾينی و لە کﯚتاﯾی ئەو خو ندنەدا الی مەال محەمەدی جەليزادە )مەالی گەورە( ئيجازەی مەالﯾەتی
وەردەگرێ .مەال مەعسوم ﯾەک ک بوو لەخو ندەوارە ناودارەکانيسەردەمی خﯚی و عەرەبی زان کی زۆر
بەتوانا بوو .لەتورکی و فارسيشدا شارەزاﯾيەکی زۆری ھەبوو .ئەم پياوە ئاﯾينييە روناکبيرە لە  1955کرا
بە ج نشينی مەالی گەورە لەکﯚﯾە .مەال مەعسوم شەخسيەت کی نيشتمانپەروەر و کورد کی خاوەن
ھە و ست بوو .کەشﯚڕشی ئەﯾلول لە  1961دا بەرپابوو ،مەال مەعسوم پشتگيری تەواوی ل کردو
گو ی نەداﯾە گوشارەکانی حکومەتی بەغدا ،کە داوای ل کرا بەبروسکە پشتگيری لەسياسەتی
حکومەت بکات دژی شﯚڕش ،مەال مەعسوم داواکەی رەت کردەوە و ئامادە نەبوو فەتوا بدات بﯚﯾە
رژ می ئەو کاتەی بەغدا فەرمانی زﯾندانی کردنی دەرکرد و ماوەی ﯾەک ساڵ لەبەندﯾخانەی )فچيليە(
زﯾندانی کرا .سا ی  1963پەﯾوەندی کرد بەشﯚڕشەوە و لە  1964 /12 /16دا کﯚچی دواﯾی کرد.
خوال خﯚشبوو لەپاش خﯚی کت بخانەﯾەکی بەنرخ و گەل دەستنووس و پەراو زی گرنگی ل بەج ما،
بە م بەداخەوە ئەو سامانە بەنرخە لەرووداوەکانی 31ی ئابی  1996لە ھەول ر تا ن کرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ئاﯾينی

جﯚری کەس:

زﯾندانی سياسی

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کﯚﯾە

1558

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2279 :

شی
مەال مەنسووررێ گرگاش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819112546
64771
رکاشی ،ژ ناﭬ وی دﯾارە کو
،
مەنسوورێ گ
ێ
ەال
السيکی ﯾ بەھدﯾنان مە
ھﯚزانﭭانی کال
ھ
سەر سينگ چيياﯾ
ر
ێ گ رگاش ﯾە ،کو گوندەەک بچوکە ددکەﭬيتە
خەلک گوندێ
خ
ھەالت کو گونندەک
دﯾ ﯾا د رﯾن ل الﯾ رۆژھ
ەر کەلھا ئام د
گگارەﯾ سەر بلند ،بەرامبە
ھارا و مرۆڤ ل گوندێ گ رککاش
جوان و بلندە ،نەمازە ل بھ
ە و گەلەک ج
ھەلکەﭬتی ﯾە
ھ
ﭬی جھ
سپن بەھدﯾناان و دەﭬەرەککا ناﭬدارە ب ددەشتازێ ،ی
ھنداڤ رﯾبار ن زێ ی و س
ھ
کەسکاتی و جواني و لﭭی
ی
ەمالندی ﯾە ب
ھەرس دەم ن سال ﯾا کەسک و خە
ھ
جھ ھەلکەﭬﭬتی ل بن گووپکا چياﯾ گاارەی ب رەخ گوندێ گ رکاش ل بانيا ب رەخ
ج
گگوندی ﭬە دب ژژن )خەلفو(( کو خەلفو و گ رکاش وەەکی خەلک گوندێ گ رککاش
وێ ﯾا
چوﯾنە گوندێ گ رکاش و سەر کانيا ێ
ک و دوو دەرگگە( پشتی چ
دگوت )خانيەک
ی ب دار ن گگوﯾزا و ل بەرددا زەﭬي ن پان و ب شينکااتی ئەزو
ن ئەوا نخافتی
ەزی رونشتين
تە
ەنسوورێ
ەزن )مەال مە
ھﯚزانﭭان مە
ن سپيندارێ و گ رکاش ل شينوارێ ھ
چەند گوند ين
چ
ەرﯾاﯾن و چووﯾﯾنە کاﭬلە گونندێ خەلفو و ئاڤ گﯚڕستانا گوندی گەررﯾاﯾن ﯾا
گ رکاشی( گە
سوورێ
ئەوا ب رەخ گﯚﯚڕستان ﭬە کو مەال مەنس
پ دار ن کەﭬناار چووﯾنە مزگگەﭬتا مەزن ئە
گ رکاشی ل ﭬ مزگەﭬت خاندنا خو ﯾﯾا فەقاتي دەەست پ کرﯾە و باش ھاتيە ل
ەالﯾەک )دوازدە
خواند نگەھ ن ئام دﯾ ميررگەھا بەھدﯾﯾنان خواندی ﯾە و بووﯾە مە
خ
ھشکە بەری ماﯾە .ئەو
ە
ەسرا وی کو تا نوککە ب
ا
ەوار ن ق
چووﯾنە شينە
علم( و پاش چ
ع
نناما
ی :تا نوکە ب درستی ژﯾانن
شی ت دا ژﯾاﯾی
صورێ گ رکاش
دەم ھﯚزانﭭاان مەال مەنص
ھاتيە تومارکرن ژبلی ناﭬ وی کو )مەننسوورە(
ال مەنصورێ گ رکاشی نەھ
ھوزانﭭان مەال
ھ
رکاشه( ل دﯾﭫ ناﭬ وی
(
و ناﭬ باب ووی نەھاتيە ززانين و ناﭬ گوندی وی ککو )گ
دھ ت و ل ساال داﯾک بونن و مرن ننەﯾا دﯾارە ژ بللی کو ھەﭬچااخ ھوزانﭭان مەال
مشەختی ﯾان ل
ی
ساال ) (820ێ
ھندەک تﯚرەﭬﭬانا گوتی ل س
ﯾی ﯾە ئەوێ ھ
حس ن باتەﯾی
ح
 (900ێ
ھەﯾن ل ساال )0
ن
ساال ) (1417ێ زاﯾنی ژ داﯾک بووﯾە ل دوﯾف بيروباوەر ن کو
س
ەف
ەدێ پازدێ ووەغەرکرﯾە ،ئە
زاﯾنی ئانکو ل سە
ی
مسشەختی ﯾان ل ساال )(1495
م
ەکا
مەال حس ن باتتەﯾی بەرﯾکانە
ھﯚزانﭭان ال
چەندە ب وێ چەندێ دھ تتە زانين کو ھ
چ
ەت کو
شی ھەﯾە و ئئەڤ جەندە بوومە دﯾەر دکە
ل مەال مەنسووورێ گ رکاش
ھﯚزان دگەل
ھ
ھاتيە
ەال مەنسوور ل سەدێ پاززدێ ژﯾاﯾە ،گﯚﯚڕێ وی نەھا
ھەﭬجاخ ن ئ ک بوﯾنە و مە
ھ
مزگەفتا
س دب ژن گﯚڕڕێ وی ل باژ رێ ئام دﯾ ﯾە و ل ناف م
ی ھندەک کەس
زانين کو ژبلی
)ش خ
ش
ەڤ مزگەفتە تا نوکە ماﯾە و ب ناﭬ
)ش خ مەنسيير( ھاتی ﯾە ﭬﭬەشارتن و ئە
بناڤ و دەنگ بووﯾﯾە ل دەﭬەرا ببەھدﯾنا
ەﭬتی و ڤ
مەنسير( .گ رکاشی ژ ھﯚززانﭭان ن بەرکە
م
دﭬەھاندن و
ن
وەکی باتەﯾی بوووﯾە
ی
ی وەکی ھەککاری و بوتان ئەو ژی
وچارنکار ت وی
ی ،ئاشوپ فرەەھی و
سا دبير تيژی
شان  ،ھەروەس
دار تن و ل ک ئئينان و سەنگگاندن و ک ش
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ئاواز سازو خوش و دلﭭەکەرﯾ دا ،ئەڤ بسپﯚرێ شەرەزاﯾ و مەلەﭬانی رەوانی ژ
ھەلبەست و ھوزان ت کوردی دا کو چەندﯾن الﯾەن ن کرنگ بەحس کری ﯾە.
سەرچاوە :محەمەد عەبدو ئام دی  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2280 :

مەال نوری ھەساری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012808524033058
کرﯾە و ل

د ساال  1934ل گوندێ ھەسارێ ژ داﯾک بيە ،ل ر کەفتی  25کانونا دوێ  2011وەغەرا داوﯾ
گﯚرەستانا قادر بەگ ھاتە بن ئاخکرن.
نﭭيسەری و ھﯚزانﭭان ،ھن بەرھەم ن چاپکری و دەستنﭭيس ھەنە ،ژ بلی پەرتوک ن ھﯚزانان ،پەرتوک
د بوارێ فەرھەنگا کوردی و ئﯚلی و وەرگ ِران دا ھەنە.
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژئاوای کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2281 :

مەال کەرﯾم زاری
1560

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0126225737
73333
گوندی "ئارەبوغ وو"ی ناوچەی
ی
 190لە
ەرﯾمی سائ ب سا ی 05
مەال عەبدولکە
م
ک بوە لە  27جﯚزەردانی سا ی 1360ھەتاوی بەراننبەر
فەﯾزو بەگی سەقز لەداﯾک
فە
1982زاﯾينی ککﯚچی دواﯾی
گﯚندەکەی خﯚی واتە ""ئارەبوغ ووی سەرو"
ی
ی کردوەو ھەرلە
2
خاک کراوە.
ەسپەردەی خ
ئە
ی دا دووجار ژژنی ھ ناوەو خاوەنی شەش کوڕوکچ ک
مامﯚستا لەژﯾاانی ھابەشی
م
ماجيد،
ەناوەکانی  :ممەرحووم مەالخاليد،کاک عابيد ،کاک ززاھيد ،کاک تتاھير ،کاک ما
بە
ەعدﯾە کە لە بنەما ەی ماامﯚستا کوڕەززاکانی بەناوەەکانی
ککاک سادق ،ووخوشکە سە
سائ ب لە بوااری ھەنەری ش وەکارﯾدا چاالک ھەن
ب ،سەعيدە س
سروە سائ ب
:س
مان کی ناسرراوە .
ەميدە سائ ب لە فووتبا ی ژنان دا قارەم
وھەروەھا حە
لە
ەج ھ شتوە ککە پ کھاتوە ە
 300الپەڕەوە بە
ی"دﯾوانە ش ععر کی بە 3
مامﯚستا "زاری
م
شت غەزەڵ و پەنج
اوشەش قەسيدە و ھەﭬدە پ نج خشتەکی و بيست
ش
ھەشتاوھەش
ھ
وشەش ش عری ئاﯾينی
ش
ەست
شتمانی وشە
ەوی و چواردەە ش عری ن ش
وﯾەک مەسنە
ھاتی لەﯾل ومەجنوونی
ی ﯾە ،ھەروەەھا بەسەرەھ
وھەﭬدە ش عررﯾشی فارسی
شتن کی دﯾکەووە ھﯚنيوەتەووە.
ەﯾل ومەجنووون" بە داڕش
ھەربەناوی"لە
ھ
سەرچاوە :ما پەڕی شار نييوز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

سەقز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2282 :

مەال کەرﯾمی فيداﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2251038367
74452
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2283 :

ی
مەالی جزﯾری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0114140512
23276
عيرانەی
نااوی تەواوی ش خ ئەحمەدد کوڕی ش خ محەمەد جززﯾری ﯾە ،ﯾەک کە لەو شاع
جزﯾری بەناوبانگە ئەمەش بﯚ
شاعير بە مەالی ج
ر
بنناغەی شيعرری کوردﯾان دداناوە،
ەنزﯾک
شاخی
ی
تە کەناری روباری دﯾجلە لە
جزﯾرەی بﯚتان دەگەڕ تەوە کە دەکەو ە
ج
ەلە ھەندێ للە قەسيدەکاانيدا ناوی ھاتووە
شانی" د ت کە
ە ناوی "نيش
"جودی" کە بە
چەندبﯚچوون ک ھەﯾە بﯚ م ژووی ژﯾانی ئەم شاعيرە.
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

ھﯚزانەوان
ن

جﯚری کەس:
ج

ئاﯾينی

ژمارە2284 :

ک حوس ن خان کوللياﯾی
مەلک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13012450211160
کە لە
ه،ھە رئە وە نندە زانراوە ە
خان"روون نييه
ک حوس ن خ
سا ی لە داﯾک بووون و کﯚچی ددواﯾی "مە لک
جرە ی
ە ھە ن(ی نااوچە ی کوليااﯾی لە داﯾک بووە ولە حوج
"سە دە ی 13ی ککوچی" لە گووندی )گودارپە
گای کشتو کا ە وە بە ر
سی و وردە ە کت بی خو ندوە تە وه،ژژﯾان و گوزە رانی لە ر ی
فە ق ييان بر ک فارس
وە چوووه.
بە ھﯚﯚی خو نددنە وە ی کت ب و تە فسيرە ئئاﯾينی ﯾە ن
کان پلە ی زانياری خﯚی بردووە سە رێ .دە
مبە رو
خوداو پ غە ە
لە مە دحی خ
عرە کانی پتر ە
ە بووه .ش ە
ی باشی لە ھﯚنينە وە ی ش عر داھە
ست کی
ی داﯾه.
ئيماماان و مە ساﯾللی ئە خالقی
کە بە کە ھووری ھﯚنيوﯾە تە وه .
ھە ورامی ت ک
ی لە )(538بە ﯾت دە دات ببە زاراوە ی ھ
ش عرەە کانی خﯚی
سپ ردراوه.
شاع ر لە نە جە ف کﯚچی دواﯾﯾی کردووە و ھە رلە و ش بە خاک پ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ئاﯾﯾينی

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھﯚ

ژمارە2285 :

م ميرخان
مەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4121306532
22771
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی
ی کەس :پياو ان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە2286 :

ﯚ شاھين
مەمﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5201324105
58067
ی کورد لە بوااری کاری لﯚببيدا
نوووسەر و ل کﯚﯚ ەر و چاالکی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2287 :

وری
سور تەﯾفو
مەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21615063212885
سی سەقزی
نووسەرو رۆژنامەنووس
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

شارەکان:

سەققز

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

1564

ژمارە2288 :

ھانی
سوور جيھ
مەنس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0925093212
29622
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە2289 :

فی
مەنف
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111909492
22380
شييه ،باوکی للەب تووشەوەھاتووەبﯚ
مودی ب تووش
ی مەال مەحم
ناازناوی مەال ررەسووڵ کوڕی
ەکﯚﯾەلەداﯾک بووه ،باوکی
مەال رەسووڵ لە
ککﯚﯾەو لەوێ نييشتەج بوووه ،ئينجا ال
ەو خو ندووﯾەتی ،لەدوای مردنی
منارەمەال بووهه ،رەسوو ی کوڕی الی ئە
ەمزگەوتی من
لە
خو ندنی داناووەو زانستييەکانی ئاﯾينی ئيسالم
بااوکی ج نشيينی ئەو بووە و حوجرەی خ
کردووه.
ه
و زمانی عەرەەبی ف ری قوتتابيان
ەن
می داگيرکردننی کﯚﯾەلەالﯾە
ی فارسی زانييوه ،لەبەر ئەوەلەسەردەم
مەنفی زمانی
م
ەو
کەھەندێ لە
گليزەکان چونک
ئيينگليزەوەبووەەبەوەرگ ی دداگيرکەرەئينگ
زانيوه.
ه
ەفسەرەئينگلليزانەرۆژھە تناس بوون ززمانی فارسيييان لەکوردی باشتر
ئە
شاعيری گەوورەھە کەوتووون،
شييه ،لەو خ زانەدا زانا و ش
مەنفی لەبنەمما ەی ب تووش
م
ستەفای
وەندی بەکاک مس
ی
ەم ناوەپ
ناودار ،شاعيری ئە
،
ەبدو ی ب تو وشی
ەوانەمەال عە
لە
ی" بووه ،ن وانييان خﯚش بوووه ،شيعری ببەسەر سافييدا ھە داوه.
ھيران "سافی
ھ
سەرەتاﯾی لەکﯚﯾەکەنناوی
ی
ەی
ەری قوتابخانە
ەسا ی  1919مەنفی کراوەبەبەڕ وەبە
لە
ەکەم" بووه.
"ئووال" واتە"ﯾە
ھەر لەو ش ن ژراوه.
مەنفی لەسا ی  1921لەککﯚﯾەکﯚچی ددواﯾيکردووەو ھ
م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2290 :

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
چەسپاندنی بەھاکانی دﯾﯾموکراسی ،رۆشنبيری ل ببوردەﯾی
ەکسانی ،ئاززادی بيروڕا ،چ
ﯾە
ی ت دەکﯚشم .
و ئاشتيخوازی
ھەموومان ﯾەکترﯾمان خ
ن
شمی )وەرن با
ی خﯚمم لە ددووتو ی دروش
ە م ژە پەﯾامی
لە
خﯚش
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
س وی گەرمی
ی منتان ل ب ت و ئاسووودەﯾی بﯚ دەرروونتان دەخوازم.
ەھاباد قەرەدداخی
سەرچاوە :فەﯾسبووکی مە
س
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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

قەرەداغ

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2291 :

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
1567

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاود ری سياسی

ژمارە2292 :

مەھجووری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215115440682
ناوی عەبدول حەکيمی کوڕی سەﯾيد عەبدول ەحيمی سەﯾيد ميرزاﯾيە کە لە نەوەی پير خدری
شاھﯚﯾە .
ئەم شاعيرە گەورەﯾە سا ی  1808لەگوندی )گەون توو( ی سەر بەشاری سنە لەداﯾک بووە.
بەمندا ی الی باوکی دەستی داوەتە خو ندن و پاشان لەحوجرە و مزگەوتەکانی ناوچە جياجياکانی
کوردستاندا در ژەی بەخو ندن داوە.
دوا و ستگەی خو ندنی مەھجووری شاعير مزگەوتی گەورەی شاری سل مانی بووە لەوێ و لەسەر
دەستی ش خ مارفی نﯚدێ دا خو ندنی تەواوکردووە .
پاشان چﯚتە خانەقای مەوالناو ماوەﯾەکی زۆر وەک مورﯾد کی ر بازی نەقشی دەرسی خو ندووە.
دواتر گەڕاوەتەوە ز دی باوو باپيرانی و ھەموو تەمەنی خﯚی بﯚ دەرس وتنەوە و ر نماﯾی کردنی خە کی
تەرخانکردووە.
مەھجووری بە ﯾەک ک لە زانا ئاﯾنييە گەورەکانی سەردەمی خﯚی ئەژم ردرێ ،لەبواری ئەدەب و
نووسينيشدا شاعير کی بەسەليقەو بەھرەدار بووه ،بەشی زۆری ھﯚنراوەکانی تاﯾبەتن بە ئامﯚژگاری
و روونکردنەوەی مەسەلە ئاﯾينييەکان.
ئەم پياوە رۆشنبيرە نووسين و بەرھەمی ترﯾشی ھەبووە کە گەل کيان فەوتاون و ھ شتا دﯾوانە
شيعرﯾيەکەشی چاپ نەکراوە.
مەھجووری شاعير سا ی  1884کﯚچی دواﯾی کردو ھەر لەگوندەکەی خﯚی بەخاک سپ ردراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

سنە
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ژمارە2293 :

بەکر
ھدی ئەبوبە
مەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12414071410866
ەماڵ و
ەزای چەمچە
ەلی ،لە گوند کی ن وان قە
ەکر حەمەعە
ەھدی ئەبوبە
نااوی تەواو ،مە
بارودۆخی سيياسيی
شان بەھﯚی با
گاو لە سا ی  1970لە داﯾﯾک بووە ،پاش
نااحيەی سەنگ
سەوە بەرەو
کومەتی بەعس
پاشان لەالﯾەن حک
ن
ککوردستانەوە چوونەتە کەررکوک و
چەمچەماڵ راگو زراون.
چ
ی
شانﯚﯾی بووە و لە
حەزی لەکاری ش
ی
ﯾانييەوە
ەسەرەتای ژﯾا
وەکو پيشە لە
سەرەتای الو تيدا
جوانەکانی کوورد ،لقی چەمچەماڵ
کی شانﯚﯾدا للەگەڵ کﯚمە ەی ھونەرەج
ە چەند کار ک
لە
رامياری ،بەشی راميياری وەرگيراووە ھەر
،
ساو
ککاری کردووە ،بە م دواتر للە کﯚليژی ﯾاس
ھونەری ھ ناووەو رووی لەککاری رۆژنامەوانی کردووە.
ەو ھﯚﯾەوە وازی لەکاری ھ
بە
ستانی نوێ ب وکردۆتەوە ،دواتر وەکو ککارکردنی
 19ﯾەکەم وتاری لە کوردس
ە سا ی 992
لە
ئەندامی دەستەی ننووسەرانی ررۆژنامەی
ی
راستەقينە لە بواری رۆژناممەنوسيدا بووە بە
بەرھەم سا ح
م
الﯾەن
ھەر می کورددستان ،پاشا ن بە ھﯚی داخستنی رۆژژنامەکەوە لەال
ھ
ستانی
ەتی ھەر م للەسل مانی ررووی لە رۆژنامەی کوردس
سەرۆکی ئەووسای حکومە
س
سی رۆژنامەککە بووە.
سانی  ،2004موحەرﯾری بەشی سياس
ە  2002تا نيس
نووێ کردووە لە
دامەزراوەی خەندان وەەکو موحەرﯾر ککاری
ی
 200لە رۆژناممەی)ئاسﯚ( ی
ە نيسانی 04
لە
ساڵ ج گری سەرنووسەرری ھەمان رۆۆژنامە بووە.
ککردووە ،دواتر بﯚ ماوەی  2س
مپانيای
مەزر نەرانی ررۆژنامەی )رۆژژنامە( ی کﯚم
ە حوزەﯾرانی  2007ﯾەک ک بووە لە دام
لە
مەتەوە.
 200ت يدا ماوم
م بەڕ وەبەری نوسينی رۆژژنامەکە بووە تا کﯚتاﯾی 07
وشە و ﯾەکەم
ەزراوەی
فتانە( ی دامە
مەزر نەرانی گگﯚﭬاری )ھەفت
ە حوزەﯾرانی  2008ﯾەک ک بووە لە دام
لە
شرﯾنی دووەەمی
ەم بەڕ وەبەرری نوسينی گﯚﭬارەکە بوووە تا مانگی تش
خەندان و ﯾەکە
خ
دا کردووە.
 2009کاری ت د
9
مەوانی لە رۆژژنامەی
ستا وەکو راو ژکاری رۆژنام
ی  2009تا ئ س
ە مانگی کانوونی ﯾەکەمی
لە
)ررۆژنامە( کارددەکات.
سياسيی و ر پﯚرتاژی سيياسيی لە رۆۆژنامە و گﯚﭬاررە
سەدان وتاری س
تااکو ئ ستا سە
لە رۆژنامە
زمانی عەرەبی ە
ی
شی بە
ککوردﯾەکاندا ب وکردۆتەوە و چەندﯾن وتارری سياسيش
ەوە.
گﯚﭬاری )االسبوعييە( ب وکردۆتە
ی
ساﯾتی ئيالف و رۆژنامەی )النبأ( و
)االتحاد( و سا
مەھدی ئەبوبەکر( سەبارەەت بە
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
13:12:12
2 2010-11-2
مەھدی ئەبووبەکر( لە24 :
)م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2294 :

سەعيد
مەد قادر س
ھدی ئەحم
مەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71250
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2295 :

د خەمبار
ھدی خاليد
مەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5062030017
78664
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە2296 :

ن
ھدی زرﯾان
مەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3012027516
64336
ی کەرکوکی سەندﯾکای ررۆژنامەنووسانی کوردستان.
ەرپرسی لقی
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەدﯾب

ژمارە2297 :

ھدی مەجييد عەبدو
مەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22413135411826
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە2298 :

ی
ھدی کاوانی
مەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0406175546
61699
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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
ﯾەکەم سا ی 6
سەت دووجار ززﯾندانيی کراووە ،جاری ک
ەسەر سياس
لە
ەسا ی .1979
لە
شمەرگەی ﯾە
 1991وەک پ ش
سا ی  1981تاکاتی راپەڕﯾﯾنی سا ی 1
س
ﯾەک تی بەردەەوام بووە
ەخەبات.
لە
دارﯾکردووە.
جدەرانی کورددستان بەشد
ەھەرس کﯚﯚنف انسی کﯚﯚمە ەی رەنج
لە
ی برﯾنداربووە لەئەنجامی ددانانی بﯚمب ک لەژ ر ئﯚتﯚم
ەسا ی  1983بەسەختی
لە
مبيلی
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

ژمارە2299 :

عەلزادە
ھﯚش خانع
مەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611125
دﯾواندەرە
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بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

چيرۆکنووس
چ

شارەەکان:

دﯾواندەرە

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2300 :

ھين کوھزاادی
مەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5081345526
64674
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2301 :

جود ساماان
مەوج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02216524710192
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2302 :

د
مەوللود ئافەند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
12061423012845
کبووە.
ە
مھاباد لە دا
د
ی کوردستان شاری
سا ی  1984بە رۆژھە تی
س
کردوە.
ە
شاری مياندوواو تەواو
خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەەندی و دوا ناوەندی لە ش
خ
ی خو ندنی ببەکالﯚرﯾسە
گەﯾان خەر کی
ە بەشی راگە
لە
ۆژنامەنووسيە
ە
پ شەی سەرەەکی کاری رۆ
ە شاری ھەوول ر نيشتەجيييە
لە
ھاو تی -ھە ول ر ،ئاسﯚ و ھەر وەھا ئە
ە رۆژنامەی ھ
لە
ەندامی دەستتەی نووسەررانی
رۆژنامەی بارزان بووە،
ی
گگﯚﭬاری ھە بووون بووە ،بەررپرسی الپەرەەی کوردستانی
گﯚﭬاری
ی
سەری
ستاش سەرنووس
ش
سەرانی گﯚﭬاارەی سﭭيل بووە ،ئ
دەستەی نووس
کوردستان لە
ن
ئييسرائيل-کوردد لە کوردستتان و سەرنوووسەری رۆژنامەی ئيسرائييل-
ئﯚﯚرشەليمە.
ەبارەت بە
ستانی( سە
حەسەن باغس
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11:39
9:31 2010-1
د( لە12-13 :
مەولود ئافەند
)م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس
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ژمارە2303 :

ەن
ھيم حەسە
مەوللود ئيبراھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0317091226
63973
ستی.
مامﯚستای زانکﯚ و ل ککﯚ ەری زانس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە2304 :

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
ھەفتەنامەی داھاتوو
ی
مەولوود ئيشی
م
ی رۆژنامەنوووسی لە سا ی  2000بە کار کردن لە
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
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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

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممەدەنی

شارەکان:
ش

شنﯚ

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2305 :

مەوللەوی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110915112
26166
سەر
ر
شاتە" ی
لەد ی "سەرش
ی کورد لەسا ی  1806د
عيری ناوداری
مەولەوی شاع
م
ەناوچەی تاوەەگﯚزی لەخ ززان کی باوەرددار لەداﯾک بوووە.
بە
سەعيدی تاووەگﯚزﯾيە.
ەحيمی کوڕی مەال س
ی
ی سەﯾيد عە بدول
مەولەوی ناوی
م
ەولەوی ناسرراوە.
خە کيشدا بەمە
ەجيھانی شييعردا مەولەو ی بەمەعدوووم و لەناو ە
لە
دواترﯾش بﯚ
ش
حوجرەکەباوکی دەست دەکات بەخو ندن و
ی
مەولەوی لەحو
ەسەرەتادا مە
لە
ەکانی ناوچەی ئەردە ن و بابان
خو ندنەکەی روو لەخو ندننگەبەناو بانگە
در ژەپ دان بەخ
دەکات.
ەواو
نﯚتشەﯾيدا خو ندنی تە
ا
ەحمانی
ی
ەبدول
ەالی مەال عە
سل مانی و لە
پااشان چﯚتە س
ککردووەو مﯚ ەتتی وانەوتنەووەی وەرگرتووە.
خﯚی
جەو دواتيش لەسەرشاتەخ
دﯾسان گەڕاوەەتەوەبﯚ گوندەەکانی دەوروببەری ھە ەبج
ەمەالﯾەتی و پ گەﯾاندنی قوتابيان و نوووسينەوەخەررﯾک کردووە .
بە
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شی باش زاننيوەو
ماکی خﯚی ،زمانی عەرەبی و فارسيش
ەلەزمانی زگم
مەولەوی جگە
م
ن شيعری نوووسيوە.
ەھەردوو زمان
بە
ھەﯾەلەن و
ی"ﯾەو شيعرەکانی پاﯾەﯾەککی بەرزﯾان ھ
ی "ھەورامی
دﯾوانەشيعرەککەی بەزاراوەی
شيعر و ئەدەبيياتی کوردﯾدا .
ش
بردووە ،ئەو کااتەی لەسەررەتای
شی زۆری تەممەنی بەھەژژاری بەسەربر
مەولەوی بەش
م
ەخو ندن
خوشک و براککانی وازی لە
ەخ وکردنی خ
خو ندندا بووەبباوکی مردووەە ،ناچار بﯚ بە
خ
ەکەی.
سەر خو ندنە
ن گەڕاوەتەوەس
ھ ناوەبﯚ ماوەﯾﯾەک و پاشان
ەرەکەی "عەنبەر خاتوون"
بووەبﯚ ھاوسە
ی زۆری ھەبو
شەوﯾستيەکی
مەولەوی خﯚش
م
ەولەوی مردوووە ،ئەمەش
چی دواﯾی مە
ساڵ بەر لەکﯚچ
ن بەحەوت س
عەنبەرخاتوون
ع
شتووە.
زۆری بەشيعرەککانی مەولەوﯾﯾيەوەبەج ھ ش
ککارەسات کی گگەورەبووەو کارﯾگەری ی
ئەمەش کاری زۆر کرردۆتەسەر دەەروونی و
ش
مەولەوی لەدوواسا ەکانی ژﯾانيدا کو ر ببووەو
م
ەشيعر کدا دەەردەکەو ت.
ەچەندا پارچە
لە
مەولەوﯾدا ھاتووە ،سوووتانی کت بخاانەکەی
ا
سەر
کەش کەبەس
ھەروەھا کارەسات کی دﯾکە
ھ
مەکانی ت يدا سووتاوە.
ەکارو بەرھەم
ش لەوەدا نيەککەبەش ک لە
بوووەو گومانيش
چی دواﯾی کرردووەو ھەر
 76سا يدا کﯚچ
سا ی  1882للەتەمەنی 7
مەولەوی لەس
م
ەرشاتە" ن ژرراوە.
خﯚی ،لە"سە
ەگوندەکەی خ
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2306 :

ی
مە ببەند غازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1292001217
75423
ە بەند غازی سل مان
نااوی تەواو :مە
دوکانی سەر بە پار زگای سل ماانی .
ی
چکەی
 ١٤ی شارۆچ
ی ٤/١٠/١٩٨٧
ە داﯾک بووی
لە
ەو پ يەی
سەر بردووە و دواتر لە  ١٠/١١/٢٠٠٠بە
بﯚﯚ ماوەی  ١٣ساڵ لە دووککان ژﯾانی بەس
 ٢٠٠٦و
مانی تا سا ی ٦
ەی گواستەووە بﯚ سل ی
بااوکی ئەندازﯾاار )غازی سلل مان( کارەکە
ەو کاتەوە لە شاری رانيە نيشتەج ن .
لە
لە سەرەتای چ
ەبوو  ،ھەر ە
ەو پ يەی زۆرر ئارەزووی کﯚﯚمپيوتەری ھە
بە
چونی بﯚ سل مانی
سەرا و لەو وە
ا
ەشداری خوللەکانی کﯚمپييوتەری کردوووەو لە سا ی  ٢٠٠١لە کاازﯾوەی
بە
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دەستی کردووە بە کارکردن لە کﯚمپيوتەرداو تا ئ ستاش بەردەوامە.
ھەر لە شاری سل مانی بەشداری خولی ف ربونی موزﯾکی کردووە بﯚ ئام ری پيانﯚ لە
سەنتەری چاالکی گەنجانی سل مانی لە ژ ر سەرپەرشتی مامﯚستا ) شەھرام
جاسم (  ،دواترﯾش لە شاری رانيە لە سەنتەری چاالکی گەنجان رانيە بە
سەرپەرشتی مامﯚستا ) ھ من حسن (بەردەوام بووە لەسەر ئام ری پيانﯚ تا سا
2008
لە  ١/٩/٢٠٠٦وەک مامﯚستای کﯚمپيوتەر لە سەنتەری چاالکی گەنجانی رانيە
دەست بەکار بووە و چەندﯾن کەسی لەو بوارەدا پ گەﯾاندوە و زﯾاتر لە  1500کەس
بەشداری خولەکانی کردووە...
لە سا ی  ٢٠٠٧ەوە کاری رۆژنامەنوس دەکات و ئ ستا ئەندامی کارای سەندﯾکای
رۆژنامەنوسانی کوردستانە.
سەرەتا لە رۆژنامەی ل دوان دەستی بە کاری رۆژنامەنوسی کردووە لەژ ر
سەرپەرشتی چەند ) خاليد قادر  ،سدﯾق عەلی (  ،چەندﯾن رﯾپﯚرتاژی ئامادە کرد بﯚ
ئەو رۆژنامەﯾە ،ھەروەھا وەک دﯾزاﯾنەر ک کاری لەم رۆژنامەﯾەدا کردووە.
لە سا ی  ٢٠٠٩دا توانيوﯾەتی بﯚﯾەکەم جار لە دەﭬەری راپەرﯾن رۆژنامەﯾەکی تاﯾبەت
بە بواری کﯚمپيوتەر دەربکات بە ناوی ئ ف وەن )  ( f1کە ژمارە متمانەی ژمارە ) (٩٨ی
سەندﯾکای رۆژنامەنوسانی کوردستانی پ دراوە ،لە ئ ف وەندا ھەموو کارەکانی لە
ئەستﯚدا بووە  ،خاوەن ئيمتياز و سەرنوسەر دﯾزاﯾنەری رۆژنامەکەش بووەو ھەروەھا
لەسەر پارەی گيرفانی خﯚی بە چاپی گەﯾاندووە و ب و کردۆتەوە بەب بەرامبەر
لە ھەند ک گﯚﭬارو رۆژنامەدا بابەتی ب وکردۆتەوە
ئ ستاش لە خزمەتکردنی بواری رۆژنامەگەری بەردەوامە و و بساﯾت کی کردۆتەوە بە
ناونيشانیhttp://malband.net/ .
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )مە بەند غازی( سەبارەت بە
)مە بەند غازی( لە7:53:06 2013-1-31 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2307 :

مەﯾننەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1031629456
63656
لەئاواﯾی
ی
1304
ئيساف لەسا ی 4
ف
ەمەد و
سەن رەزاﯾی کوری مو حە
محەمەد حەس
م
شاری
خوار سەر بەش
سا ی  1308ککﯚچی کردووەەبﯚ زاخەی خ
ﯾک بووە .لەس
شاوانی لەداﯾک
ش
بەخو ندنی
و
مەحيەددﯾن ددەستی
الی مامﯚستا م
ش سا يدا ی
ەمەنی شەش
دﯾواندەرە .لەتە
ەئەو
دەستی بەخو ندنی کت ب ک بەن و )ناگەھان کە
ی
ی دا
قورئانی پيرۆز کرد .لەدواﯾی
قو
سەعدی
ی
ستان و بوستتانی
سەردەمەقوتابيان ئەم کت ببەﯾان لەکنار قورئان و گولس
س
لەپاش دوو
ش
ساڵ لەوێ ماانەوەو
ەخو ند( کرد کەدوای ماوەە ی چون بﯚ کەو ەو دوو س
ئە
ەکﯚچی
سا ی 1388للەشاری سنە
ژنی ھ نا .و لەس
ساڵ گەڕانەوەەزاخە .لەسا ی  1327ی
س
دواﯾی کردووه.
سەرچاوە :ما پەڕی زاخە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2308 :

ق
ناتيق
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111815524
46367
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سمان ئاغاﯾە ناسراوەبە "نناتيق" لەسا ی 1868
ی ئاغای وەس
مەال کەرﯾم کووڕی مەعروفی
م
جره.
سەردەم بﯚ خو ندن پەنای ببردۆتەبەر حوج
شاعيرە لەو س
زاﯾينی لەداﯾکببووه ،ئەم ش
گەورەی
ی
ەوتی
ەکەوەلەمزگە
مر ھەبووەبەﯾە
ەحمودی نەم
ھاوڕ يەتی لەگەڵ ش خ مە
ھ
خو ندووه .
ەو قورئانيان خ
سل مانی وانە
س
نووسينی
بە م لەسەر کوردبوون و نو
نااتيق لەسەر دەستی تورککەکان زۆر ئاززاری دﯾووه ،ە
ەر لەخﯚی
شاعيرانی بە
ھەموو دوژمن کدا چﯚتەوه .ناتيق وەکو ش
ەداوەو بەگژ ھ
خﯚی کﯚ ی نە
خ
سيک شيعری
خﯚی لەسەر ر بازی کالس
م ل ھاتووﯾی خ
وەکو نالی مەحوی و سالم
ەرگيز چاوەڕ ی نەدەکرد ررووبدا
ی ھەبووه ،بە م ئەوەی ھە
يعر کی زۆری
نوووسيوه ،شيع
ەشيعرﯾيەکەی سووتا.
سات کدا دﯾوانە
روووﯾدا لەکارەس
دوژمنانی کورد
ی
ەن
ھە ەبجەلەالﯾە
سا ی  1963ھ
وەکو ميژوونووسان باسی دەکەن لەس
شی سووتان و کاولکاری بﯚﯚتەوەﯾەک ک للەم
سدﯾق( تووش
تی )زەعيم س
ەسەر دەستی
لە
عيرﯾش
ەکەی ناتيقی شاع
ی
سووتانەدوکاننەش ۆ
تااوانەسووتاندننی بازاڕ بوو ببەھﯚی ئەم س
ەردەکەو ت و دەسووت و دﯾوانەکەی لەترسی دەسکەوتنی دووژمنان لەم
بە
دوکانەحەشار دابوو ،بە م تەواوی دوکانەکە بووەبە خﯚ ەم ش ،نناتيق ھەموو
سووتا.
ی کەبەش ک بوو لەژﯾانی س
ەرھەمەکانی
بە
19ی
ەلەسا ی 967
ھەر بەم داخە
ەژﯾانی بەچاو نەﯾبين و ھ
نااتيق ئەوەی ددەﯾوﯾست لە
ناتيق دوای
ق
زاﯾينی چاو ل ک دەن و کﯚﯚچی دواﯾی دەکات بﯚ بەددﯾھ نانی خەوونەکانی
ەالحی شاعيير
ھەژار و کاکەی فە
ر
لەمامﯚستا سا ح
ا
ک
ی زۆر ھەرﯾەک
ماندووبوون کی
م
ەبەستی
ەوەی ئەو مە
دﯾوانەکەﯾان بﯚﯚ چاپکرد لەپ نناوی نەفەوتاانی شيعرەکاانی ،بە م ئە
ھاتەدی و دﯾوانەکەی
ی ئەوەی ئەو بﯚ گرﯾا دوای چەند سا ک لەکﯚچی ھ
بووو نەھاتەدی
بﯚﯚ چاپکرا.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2309 :

ی
د ئەرگوشی
ی سەعيد
ناجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2051554347
74146
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2310 :

د  -بﯚران
نادر نيروومەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6041009036
60194
حمەدبەگ کوڕڕی
ڵ( کوڕی ئەح
عەبدو خان )ئاواڵ
و
گ کوڕی
نااوی باوکی ئااوڕەحمانبەگ
ەگزادەﯾە،
سو تانبەگ بررای ئاغا فەﯾززو بەگە کە کوڕی ئاغا ئاووڕەحمان بەگگی موکری بە
س
ە عەشيرتی بەگزادە کە ئ ستا بە فەﯾﯾزو بەگی ناسراون) .ب واانە شەجەرەنامەی
لە
مامﯚستا سﯚرران)
م
ش
لە
ەندی بەشی بەگزادە لە دداﯾک بووە و ە
سا ی  1346لە سل مانکە
س
سارووقاميش لە
مەدرەسەی ئاواﯾيەکەﯾانندا و
ی
لە
سەرەتاﯾی ە
سەر جەغەتووو ،گەورە بووەە ،خو ندنی س
س
بە
چووەتە زانستتگا و دواﯾە ە
دواتر ،بە ش وەەی ئازاد دﯾپللﯚمی وەرگرتوووە .پاشان چ
زانستگای بەج ھ شتوووە.
ی
ھﯚ
نييوەچ ی ،لە بەر ھەندێ ھ
چی ﯾەکەمی کااﯾەکانی منا ييا القەکانی وون بووە و
ی حەو سا ييدا و لە پ ی
ھەر لە تەمەنی
ھ
واﯾە ئەو شتە ھ ماﯾەکی ت داﯾە .بە منا ی زۆری
خﯚی پ ی ە
ن دەگەرێ ،خ
ئ ستاش ل يان
ھەست ،
دەم کە ب ﯾارە ھ
ەربﯚتەوە ،م
ە جەغەتوودا مەلە کردووەە ،جار کيش لە ھەﯾوان بە
لە
رۆۆژێ لە سەرر پ ی خﯚی رااوەست !
ککارەکانی :
سروه( بووە.
ی گﯚﭬاری )س
ی نووسەرانی
1ـ لە دەستەی
ەنامەی )داھااتوو(دا.
وڕن ،لەحەوتە
2ـ بەرپرسی ببەشی شەوڕ
پەﯾامی نووری
ی
ستگا
ھەوار( لە زانس
خو ندکاری )ھ
خاوەن ئيمتيازی گﯚﭬاری خ
3ـ بەرپرس و خ
بﯚﯚکان.
ناوی )ھاواری کﯚﯚچيل( لە
کوڕی کوچيالنی بﯚکان بە ی
ی
4ـ بەرپرسی ﯾﯾەکەمين بووللەتەنی
بﯚﯚکان.
ی:
ەرھەمەکانی
بە
 137تاران
1جەغەتووی فرم سک ش عر:چاپی 78
ن ش عر
2بووکی بﯚران
1581

3زاوا ز ﯾنە ش عر
4 9+شين ش عر
+
5دوازدە پەند بﯚ منا ن ش عر
شەمزﯾن :کورتە چيرۆک
ەﯾد تەھای ش
6ﯾا ما ی سە
ﯾنه ،نادر نيرووومەند
ککت بی زاواز ﯾن
م(
محەمەدئەمين شاسەنەم
ن
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
10:03:12
سەبارەت بە ))ژﯾاننامەی نا در نيروومەند "بﯚران"( لە2 2011-6-4 :
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

بﯚکان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2311 :

ی قازی
نادری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1115164402
22578
ن
ھﯚزانەوان
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزاننەوان

شارەکان:

مەھااباد
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زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە2312 :

ی
ناری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2161926018
87193
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2313 :

ن
نارﯾن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1210215704
42967
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگە
خانمان
ەزی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ننووسەر

ژمارە2314 :

ن جاف
نارﯾن
1583

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5191151347
78522
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە2315 :

ن عومەر
نارﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5031536085
57252
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2316 :

عەبدو
ناز ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4101417116
64456
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راگەﯾاندککار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

راگەﯾﯾاندکار

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2317 :

محەمەد
ناز م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11810261810771
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2318 :

ەد
الل محەمە
نازم جبار جەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71269
مەنووس
رۆژنامە
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2319 :

نازم د بەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20609494412414
ھونەرمەند
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باشو

ەس:
جﯚری کە

ەرمەند
ھونە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

ھەوول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2320 :

ن
نازەننين سەپان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2051420128
87415
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...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :خانمان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە2321 :

م دزەﯾی
ح ئيبراھيم
ناسح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2061037577
75613
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

وەرگ

شارەەکان:

ھ
ھەول ر

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2322 :

ەد قادر
ح عوسمان محەمە
ناسح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71343
مەنووس
رۆژنامە
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2323 :

ی
ح کامکاری
ناسح
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0227143252
21451
لە کول ژی
ئەدەبياتی شانﯚﯾی ە
ی
بووە .مەستەرری
سنە لە داﯾک بو
سا ی  1964لە شاری سن
س
دەستی بە
ی
بە ﯾارﯾدەدەری شانﯚ
سا ی  1988ە
ھونەرە جوانەککانی تاران وەەرگرتووە .ا
ھ
ەنووسی ،دەەرھ نەری
شی شانﯚنامە
چاالکی ھونەرری خﯚی کرددووە و تاکوو ئ ستا لە بەش
چ
شکەش کردوووە ،کە برﯾتين لە :
و دﯾزاﯾنی شانﯚ ئەم شانﯚگگەرﯾانەی پش
اسفندد سال
د
سی
دووری فەرھاد"" ،س
ی
ـ شانﯚنامەنووسی" :در فرراغ فرھاد" واتتە "لە
سە"" ،نخل و ککوسە" واتە ""داری
سا ی کەبيس
ی رەشەمە س
ککبيسە" واتە "سی مانگی
ەروەھا
سەرن زە" و ھە
سرنيزە" واتە "سەر ببە جياتی سە
"
ە"" ،سر بە ا زای
ەخل و کوسە
نە
حنەی شانﯚناممەی دﯾکە.
چەندﯾن سەح
چ
از حزور ﯾلدا" وواتە
ھاد"" ،پيش ز
ھاد" واتە "لە دووری فەرھ
ـ دەرھ نەری" :در فراغ فرھ
سەر بە
"سر بە ازای سررنيزە" واتە "س
ر
سا ی  2000و ،2001
"پ ش لە حوزووری ﯾە دا" س
"تانگوی تخم مرغ داغ" واتە "تانگﯚﯚی
ی
ەری
 ،2004شانﯚگە
جياتی سەرن ززە" سا ی 4
ج
نی "ئەکبەر ررادی" سا ی  2002و شاننﯚگەری "المووزﯾکا"
ھي کەی کو وو" لە نووسينی
ھ
سا ی .2003
س
ەری لەوانە" :چيزی ﯾادم نمی اﯾد" واتتە
ەحنەی زﯾاتر للە  20شانﯚگە
ـ دﯾزاﯾنی سە
"لچک گلی" واتە ""لەچکە
ک
ھفت کردار" وواتە "حەوت ککردار"،
ەوە ﯾادم"" ،ھ
"شت ک ناﯾەتە
گگو ی".
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

1588

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سنە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2324 :

ناسر ئيبراھيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012715335175373
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە2325 :

ناسر حەفيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041213403372464
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

نووسەر

رەگەزی کەس :پياوان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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شارەەکان:

سل مانی
س

نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ژمارە2326 :

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

ژمارە2327 :

ر سينا
ناسر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0427171516
61734
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ەتيم خە کی حەماميان بووو و داﯾکی رەەحمەتيم خە کی مە لەره .ھەر
بااوکی رەحمە
ساب غين .ئەو دوو
نيان ھەموو س
دوو لە مەحا ی بﯚکان ،بە م پ نج کوڕ و دوو کچەکاني
لە چلەی ھاوﯾنی
مەتيان بگەم ،مردن! گﯚﯾا ە
ەوەی بە خزمە
برراﯾەشم ھەروا ،کە بەر لە
ئاشانی مەھاباد لە داﯾک بووم .بااوکم زۆر حەززی ل بوو
ی
یس
سا ی 1962ددا لە گەڕەکی
س
خﯚم حەزم لە مﯚﯚسيقا بوو کە پ ی
بببمە مەالی ددوازدە عيلم ،بەختەوەرانە نەبووم .م
ھيچ!
ھەروەھا لە رۆۆژنامەوانی ،کە ئەوﯾش ھ
ەگەﯾشتم .ھ
نە
بيست سی الپەڕڕەﯾی کە پ م واﯾە محەمەددامينی
ت
دوازدە سا ە ببووم کە بە کتت ب کی
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ميسری نووسيبووی و ھەر خﯚشی دەﯾفرۆشت ،بووم بە کوردﯾزان! زۆر زوو زەندەقم
لە نووسەرەکەی چوو چونکە پاش ئەوەی کت بەکەی پ فرۆشتم ،ترساندمی کە نەکا
ساواک بەم نھ نييە بزان کەوا پا ەوان پەمﯚ شتی قاچاغی دە ما داﯾه .منيش لە
ترسان ھەموو رۆژێ ھەر لە ئاودەستخانەی ما دا ھە دەترووشکام و تا ئەژنﯚم
دەتەزﯾن و بﯚگەنيو ق ی دەکردم ،دەمخو ندەوه .کەچی خﯚم پتر لە دوو ھەفتە
پ انەگيراو گرم رازەکەم بﯚ برا گەورەکەم گ اﯾەوه .ئەوﯾش چون زۆر زﯾرەک و ميھرەبان
بوو گرم بە م سووک ،بيرازی کردم .دواﯾەش وەک پياوان ئەو کت بە گرانباﯾيەی لە
کونی ئاودەستخانەکەدا ئەنجنی .ورد ورد .دوو س مەسينەشی ئاو پ دا کرد.
لە گەرمەی شﯚڕشی ئ راندا ،ئەو کاتەی کەس تاقەتی دەرس خو ندنی نەبوو کاکی
خﯚت دﯾپلﯚمی علوومی تەجروبی لە تەور ز و سا ک دواتر ئەدەبياتيشی لە مەراغە
ھە يانداشتمە تەور ز و
وەرگرت .خ ری لە ھيچيشيان نەبينی .بﯚﯾەش ما
مەراغەی ،تا بەشکی خودێ لە بە ی البەال بەدوور بم .سا ی 1981وەک کەران
چوومە سەربازی و دوای دوو سا ن بە برﯾنداری لە بەرەی شەڕی ئ ران و ئ راق
گەڕامەوه .ر ک لەو کاتەدا بوو کە وەکی بر ی بە عوکمی خودای ،گەلەکی حەزم لە
ژنھ نان بوو بە م کەس گووی بە ک وان نەپ وام .منيش دەسنو ژم ھەروا بە
نەشکاوی ماﯾەوه.
ھاوﯾنی  1984لە بەشی کوردﯾی رادﯾﯚ مەھاباددا دەستم بە کار کرد .لە چيرۆکی
شەودا دەورم دەگ ا ،بەرنامەم بﯚ مندا ن و قوتابيان و پەککەوتان و کابانانی ما
دەنووسی .ھەموو رۆژێ دەﯾان الپەڕە قﯚڕﯾاتم لە فارسييەوە تەرجومە دەکردەوە و بﯚ
عالەم م دەخو ندەوه ،ﯾان ئەوەی دەﯾاندا قوڕبەسەر کيتر بيانخو ن تەوه .بووبووم بە
مامﯚستای ھونەر و دﯾن و دنيا و ئەدەب و کﯚمە ناسی و کشت و کاڵ و زانست و
ھتد .ھەڕەم لە ب ەی ھيچيش نەدەکرد .ھەر وەک ئ ستا .پاﯾيزی  1985بووم بە
مامﯚستای دەورەی راھنوماﯾی قوتابخانەی مەال جاميی مەھاباد بە م چونکە
سەرۆکی بەڕ زی ئيدارەی ف رکردن و بارھ نان پ ی وابوو زۆر زلقسەم لە شارەوە بﯚ
دوو گوندی گو کتەپە و کﯚسەکەر ز دووری خستمەوه ،دوای سا کيش وەک پياوان بە
ﯾەکجاری دەرﯾکردم!
پاﯾيزی  1986چوومە تاران و ھاوکات لەگەڵ دەرسخو ندنم لە زانستگا ،لە بەشی
دەرەوەی سنووری رادﯾﯚ تلەفزﯾﯚنی کوردﯾی تاران در ژەم بە کاری رادﯾﯚﯾی دا .لەو ش
کار نەبوو نەﯾکەم .لە نووسين و وەرگ ان و و ژەری و دەورگ ان ،ھەتا بەڕ وەبەرﯾی
دۆبالژ و تﯚمارکردنی دەنگ و ئامادەکارﯾی بەرنامه .لە حەزل کردووﯾی و ئەو شتەی پ م
وابوو کورداﯾەتيی ناوە ھەتا بەڕ وەبردنی کﯚڕی چەند ھەزار کەسەی کﯚمە ﯾەتی و
ئەدەبيی خو ندکاران .ﯾەک دوو سا يش لە تلەفزﯾﯚنی کوردی کارم کرد .لەو ش
جاروبار جلکی فەق يانم دەکردە بەر و ئەدەبی ئاﯾينيی کوردﯾم دەوەشاندەوه .ﯾان
مﯚنتاژی فيلمم دەکرد و کاری بيالمان دەرھ نان و شتی وا .سەر لە ئاخر بە چلەی
ھاوﯾنی سا ی  1993لە رادﯾﯚ تلەفزﯾﯚنی کوردﯾی تاران ش دەرﯾان کردم .رەببی خودا
خ رﯾان بﯚ بنووس و ما يان سەد جار ئاوەدان ب !
سا ی  1992بەشی ئەندازﯾارﯾی سينەما ،لقی سينارﯾﯚنووسيم لە زانکﯚی سينەما و
شانﯚی زانستگای ھونەری تاران تەواو کرد .جا سينەما چی بە ئەندازﯾاری داوه،
مەگين خودا ھەر بﯚخﯚی بزان وە  ،لە من مەپرسن! زستانی  1993پەڕﯾوەی و ت
بووم و بە تورکيەدا ھاتمە دەرێ و لە ستﯚکھﯚ م گيرسامەوه .لە ساﯾەی ر نو نيی
1591

وەستاﯾانەی کابرای قاچاغچی ،دوو ساڵ و نيوی رەبەقی خاﯾاند تا ئيقامەتم وەرگرت.
لەو ماوەﯾەدابﯚ ئەوەی لە بەر ب کارﯾيان پياو نەکوژم لە گەڵ ﯾەک دوو برادەری لە خﯚم
ب کارتر رادﯾﯚﯾەکی کوردﯾی ناوچەﯾيمان دامەزراند بەناوی پەنجەرە کە ھەفتەی پازدە
سەعاتان وەشانی دەکرد و سەری خﯚ و خە کمان پ گەرم دەکرد .دواﯾەش جەنابم
لە ترسی قەرز و قﯚ ه ،ت م قووالند و رادﯾﯚکەم بە ميرات بﯚ ھاوکارانم بەج ھ شت .دوو
سا نيش وەختی خﯚم بە في ۆدا و کﯚمپيﯚتەر و ما پەڕچ کردن و ئەو بەزم و ھە ﯾەم
خو ند و ھەوە ين و ئاخرﯾن چەقەخانەی کوردﯾم دانا و ﯾەکەم ما پەڕی کوردی
سﯚرانيش کە لە بەر ئەوەی ھيچ ناو کيترم بﯚ نەدۆزراوە ھەر بە ما پەڕ ن وکيم ب ی.
ئ ستاش وا لەو ما پەڕە وەڕەز بووم کە ئەوا دوو ساڵ زﯾاترە تەنانەت بەرگە
ش ەکەشيم ل نەگﯚڕﯾوه.
چونکە تازە ئاوی رادﯾﯚ تلەفزﯾﯚنم وە وێ کەوتبوو خﯚم پ انەگيرا و دﯾسانيش گەڕامەوە
ئەوێ .ئەوە بوو کە ھاوﯾنی  1996بووم بە ھاوکاری بەشی فارسيی رادﯾﯚی
ن ونەتەوەﯾی سوﯾد و لە بەھاری 2000دا بەرنامەی کوردﯾی ئەم رادﯾﯚﯾەم دامەزراند.
ئ ستاش چونکە ھيچ کار کيتر نازانم ھەر ت يدا بەردەوامم .دﯾارە کاری کولتوورﯾم پ
ناکرێ بﯚﯾە حەزم چﯚتە سەر دەنگ و باسی سياسی .نەک سياسەت ،کە تەنانەت
رازی نيم سووکە مەلەﯾەکيشی ت دا بکەم .ھﯚﯾەکەشی ئەوەﯾە کە ژن کم ھەﯾە زۆرم
خﯚشدەوێ و کچ کم ھەﯾە پ نج سا ی تەمەنە و ب چوە کتک کی رەشی س
مانگانەش .بەم حا ە خاو نەوه ،کوا وەخت بﯚ سياسەت!
چەند سينارﯾﯚ و شانﯚنامەم بە فارسی و کوردی نووسيوه ،دوو س کاس تيی
چيرۆکم بﯚ مندا ن ب و کردۆتەوه ،چەند شت کم لە فارسی و سوﯾدﯾيەوە وەرگ اوەتە
سەر کوردی ،لەوانەشە بە پ چەوانه .ھەروەھا ھەندێ ورکە فەرماﯾشتيترﯾشم ل ر و
لەوێ چاپاندووە کە ھەر ھيچييان تمەن کی رەش ناھ نن.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە2328 :

1592

ی
ر سە حی
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2061410597
75621
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە2329 :

ر عەلی
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41412150513196
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2330 :

ی
ر وەحيدی
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1252257067
75326
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە2331 :

رحەفيد
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1301303397
75433
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2332 :

ن نژاد
ری ئەمين
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5302344028
83035
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە2333 :

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
کﯚميسيﯚنی فيرکردن و
ی
کھاتنی ”
ی
دواتر بە پ
ر
ککت بەکانی خوو ندنی سەرەەتاﯾی“.
ەلف
دا .کت بی ”ئە
ەوێ در ژە پ د
کت بەکانمان لە
باارھ نان“ی کﯚﯚمە ە ،کاری نووسينی ت
وب “ بﯚ پﯚلی
دووھەم و
م
خو ندنەوەی کوردی“ بﯚ پﯚﯚلی
سەرەتاﯾی و ”خ
ی ﯾەکەمی س
ەر لەو سا ەددا و ھەروەھا ،1983
سا ی  1982نووسران .ھە
ەرەتاﯾی لە س
س ھەمی سە
ن
ەروەردەکردنی
ی
چەند خولی پە
ل پرسراوی بەڕڕ وەبردنی چ
مامﯚستاﯾان بووم و ھەرروەھا
ئەستﯚ بوو .لەو چەنند
ﯚ
ەو خوالنەدا ف رکردنی خوو ندنەوە و نوووسينی کوردﯾﯾم لە
لە
دارﯾيان
خولەدا ،نزﯾکەی  60کەس لە ئەندام و پ شمەرگە و الﯾەنگرانی ککﯚمە ە بەشد
خ
چە رزگارکراوەەکان
خو ندنگەی ئاواﯾيەکانی ناوچ
ککرد و دواتر ،وەەک مامﯚستا رەوانەی و
ککران.
ڵ ،بوومە
سا ی  ،1983بوومە ئەنداممی حيزبی ککﯚمﯚنيستی ئ ران .پاﯾيزی ھەمان ساڵ
س
کاتدا وەک دەەستياری
ەندامی ”گوررووپی تەرجوممە“ی کﯚمە ە و لە ھەمانک
ئە
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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
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.
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خو ندنگەکەماندا مەالﯾەکی پيری خو نشيرﯾن ،دووکان کی دانابوو کە قە ەم و کاغەز و
دەوات و شيرﯾنيجاتی وەکوو )ئاودوونان و کەشکەتونە و کونجيگەزۆ و گﯚچانقەن و
رەحەت و کوليچە و ھيدﯾکە(ی دەفرۆشت و دەرسی قورئانيشی دەگوتەوە.
باوکم دەستی گرتم و بردمی بﯚ الی ئەو مەالﯾە و بە نی لەگەڵ بەست ،کە
بە
پاش تەواوبوونی خو ندن ،قورئانم پ ب  ،منيش ھەرچەندە د کاو )راضی( نەبووم،
دەستم پ کرد ،جا وەرە دوو قوڕبەسەرﯾی گەورە ،بﯚ منی ژ ردەستی داماو ،دەبوو دوو
زمانی ب گانەی بە زۆر بەسەرماندا سەپ نراو بخو نين و زمانەکەی خﯚشمانيان ل
کردبووﯾن بە قوڕقوشم و ژەقنەمووت ،بﯚﯾە ئ ستاش کوردی وامان ھەﯾە خﯚی ناناس
و نازان ک يە! .ئەگەر خو ندن تەواو دەبوو و خو ندنگە دادەخرا ،مندا ن بەردەبوونە
کووچە و کﯚ ن بﯚ کاﯾە و ،منيش دەبوو بچمە خزمەت مەال ،بﯚ دەرسی قورئان ،مەال
ئەوە خەرﯾکی گوتنەوەی )ئەلف سەر ئا ،الم زەنە ئەل( بوو ،منيش بير و ھﯚشم لە
الی مندا ن بوو ،کە جار و بار بە شوو ەکەی دەستی ،حەسيری سەر عەرزەکەی
دادەگرت و ئ مەش بە شەقە و شرﯾخەی شوو ەکە رادەچ ەکاﯾن ،تەنيا چاکەﯾەک کە
ھەﯾبوو ،قەت لە کەسی نەدەدا ،تەنيا حەسيری سەر زەوﯾەکە نەب  ،حەسيرﯾش
وای ل ھاتبوو ،ئەگەر گيان و ھەستی ھەبا ،شکاتی دەبردە بەر خودا و پ غەمبەر،
چونکە ئەوەندەی پ دا ک شابوو ،ش ی کردبوو .
چارم نەبوو ،حوکمی حاکم بوو و مەرگی موفاجات ،مندا يش بووم ،لە ف و تە ەکەی
وا رانەھاتبووم کە خﯚم بدزمەوە و نەچم ،سا ی دواﯾی دەستم کرد بە گغنيدان و درۆ
و دەلەسە ،تا پ مدەکرا نەدەچووم ،ھەندێ جار مەال بﯚ ئەوەی پوو ەکەی نەفەوت لە
پەنا دﯾواری دووکانەکەی کە پا ی وە دەروازەی خو ندنگەکەوە دابوو ،خﯚی حەشار
دەدا و دەﯾگرتم و دەﯾگوت :ب رەو قورئانەکەو بخو نە زوڕﯾەت ،ئەنا ئەﯾژم بە باوکﯚ
داتپ ﯚس  ،ھاااا! منيش ئيتر چارەم نەمابوو ،چونکە دﯾواری مەدرەسەی ھەداﯾەتيش
وا نەبوو کە بە سەرﯾدا باز دەم و خﯚم دەرباز بکەم ،ناچار دەچووم بە م چوونی چی؟
چی پ دەگوتم لەم گو چکەمەوە دەچوو ،لەوی دﯾکەمەوە دەھاتەوە دەرێ ،پاش
ماوەﯾەک )مەال( ،کە لە سنەی ئ مەدا پ يان دە ين )مامﯚسا ،ﯾان مە ( و ب ێ
جارﯾش ھەر دوو وشەکە پ کەوە بەکار د نن ،وەکوو مامﯚسا مە ئەحمەو .شکاتی
خستە بەر باوکم کە گو نادا و ،خﯚی دەدز تەوە و ھيدﯾکە ،باوکيشم دوای ل دان کی
قورس و قﯚڵ ،ئەمجارەﯾان بردمی بﯚ الی )مامﯚسا مە ئەحمەد(ی خە کی تا ش ،بﯚ
در ژەپ دان و خو ندنی قورئان ،ئەو مەالﯾە ئەگەر بە ھە ە نەچووب تم ،ئيمامی
مزگەوتی کەرﯾم رەئووف بوو ،لە پشت دووکان )حاجی ماشە ی رەنگ س(ەوە ،چەن
برا بوون ،ھەر ھەمووﯾان مەال بوون ،نازانم چﯚن و لە بەر چی ،ئەو مەالگەلە تەرای
و تی ئ مە بووبوون؟ .من پ م واﯾە لە بەر ئەوە بوو ،کە تا شييەکان سوننين و لە
و تی ئ مە واتە کوردستان ،تەگەرەﯾان نەدەھاتە سەر رێ و دەحەسانەوە ،بە
لەو ش لە بەر ھەﯾکەلی ناقﯚ و ناحەزی مامﯚستا و چ وفە ەک و ل دان لە قوتابييەک،
ئەو ھە تنە ھە تم نەگەڕامەوە ،تا ئەم جارەﯾان لە گەڕەکی خﯚمان لە )کانی
کەم زی( لە الی مەال عەبدو ی ئيمامی مزگەوتی )حەمە حسەﯾن بەفری( داﯾاننام،
مەالی ن وبراوﯾش لە خانەقای ش خ سەالم ،ﯾان تەکيەی حاجی سەی وەفا ،لەوێ
وانەی پ دەگوتينەوە ،لەوێ ئيتر چونکە گەڕەکی خﯚمان بوو و ھاوسەر و ھاوما ی
خﯚمی ت دا بوو ،داکاسرام و حەوت جزمی قورئانم لە ماوەﯾەکی کورتدا تەواو کرد و
مامﯚسا لە خﯚشی ئەم زﯾرەکييەی من و گەﯾشتن بە سوورەی :تەوابەن ،مامرە کو ە
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سەوابەن ،بﯚ مامﯚسا کەبابەن ،ميوانييەکی بە باوکم سازدا و منيان ھاندا کە لەبەر
ئەوەی دەنگم خﯚشە لە مزگەوتيشا بانگبدەم ،باوکيشم کەﯾفی پ دەکرد .
لە پﯚلی شەشی سەرەتاﯾيدا بووم ،دﯾارە لە پەنای قورئانخو ندندا ،باوکم بە
زۆرەمليی ،ھەميشە لە گەل خﯚی دەﯾبردم بﯚ نو ژ و ،رەمەزانانيش نەﯾدەھ شت
رۆژووم بفەوت  ،بﯚ ماوەﯾەک بووم بە بانگب ژی مزگەوتی گەڕەکی خﯚمان ،خادەمی
ئەو مزگەوتە ن وی )شامحەمەو( بوو ،ھەرچی بانگی دەدا ،لە بەر پ کەنين کەس
خﯚی پ رانەدەگيرا ،دەنگی ناخﯚش بوو ،بانگگوتنەکەی بە جﯚرێ بوو ،دەتگوت ب گاری
پ دەکەن ،خوای ل خﯚش ب  ،پياو کی بەڕ ز و خواناس بوو .لە پﯚلی شەش
دەرنەچووم و داکەوتم و مامەوە بﯚ سا کی دﯾکە ،لە بەر باوکم نەمدەزانی چيبکەم،
لە ترسان کونەمشکم ل بووبوو بە کﯚشک و سەرا ،چوومەوە بە داﯾکمم گوت:
رفووزەم .داﯾکی داماوﯾشم ،لە تاو م ردی زا م ،لە خەفەتا واقی دابوو ،چونکە دەﯾزانی
باوکم وام ل دەکا ،کە بە لﯚکە ئاو بتک ننە دەمم .
باوکم زانی لە پوولی شەش دەرنەچوومە ،ھاتە جەستەم و غەشی ب کارﯾی و
منا زۆرﯾی و کﯚ ەوارﯾی خﯚی پ رژاندم ،ل شمنەدەگرت ،چونکە لە گەڕەک کی نالەبار و
رەپﯚشەخەراپدا پەروەدە بووم ،گەڕەک ک ،ب ژگە لە کر کار و زەحمەتک ش و کاسبکار،
پيشەﯾ کی با ی ت دا نەبوو ،ئەو گەڕەکەی ئ مە لە د ھات کی دوورەدەست دەچوو،
بەو م گەل و و خدار و پ کھاتەسەﯾرەی خﯚﯾەوە کە ھەﯾبوو .منيش ئيتر وام ل ھاتبوو
کە دەربەستی کوشتن و ل دان نەدەھاتم ،وەک کوردەکە دە  :بووبووم بە چەرمی
ئاوەسوو! بە ج گای ئەوەی کە چاک بم ،ئەوەندەی دﯾکە السار و سەرەڕۆم
ل دەرھات ،چونکە دەمگوت لە ل دان بەو الوە ،چيدﯾکە ھەﯾە؟ .ئەوەندە رقم لە خو ندن
ھە گرتبوو ،کە ھەر رۆژێ دەچوومەوە بﯚ خو ندنگە ،حەزم دەکرد ب ن :مامﯚستاکەتان
نەخﯚشە ،ﯾان کەوتووە و برﯾندارە و ملی شکاوە و ھيدﯾکە ،بﯚ ئەوەی لە دانيشتن و
گو گرتنی ناو پﯚل رزگار ببم !
سەرتان نەﯾ ش نم ،پاش وەرگرتنی دﯾپلﯚم لە رشتەی و ژە )ئەدەب(دا ،بووم بە
مامﯚستای خو ندنگەی سەرەتاﯾی لە د ھات لە ن وان سنە و مەرﯾوان بە ن وی
)بزان( ،کە بەداخەوە ھەر بزانيشم بەچاو نەدﯾت ،لەبەر بەسەرداھاتنی راپەڕﯾنی
گەالنی ئ ران و شﯚڕشی کوردستان ،چونکە ئيتر نەمتوانی مامﯚستاﯾەتييەکە در ژە
پ بدەم و کەوتمە زﯾندان ،پاش بەربوون لە زﯾندان لەگەڵ کﯚچکردوو مەرزﯾە و دوو
مندا ەکانمان ،د نيا و ماردﯾن ،چووﯾنە شاخ و بووﯾن بە پ شمەرگە.
وەکوو گﯚرانيب ژ کی کورد ،تا ئ ستا نزﯾک بە ) 40کاس ت(ی گﯚرانيی فﯚلکلﯚر و
ئەوﯾندارانەم لە و ت تﯚمار کردووە و ب و کراونەتەوە ،لە شﯚڕشی کوردستانيشدا
چەندساڵ وەکوو پ شمەرگەﯾەک خەباتم کردووە و ،کﯚمە ک گﯚرانيی نيشتمانی و
شﯚڕشگ انە و سروودی سياسييم لە  4کاس تدا ب و کردۆتەوە ،گﯚرانيی و
سروودەکانی من ،و ردی سەر زمانی خە ک و پ شمەرگە و رادﯾﯚکوردﯾيەکانی
شﯚڕشی کوردستانە و ھاندەرﯾانە بﯚ خەبات دژی زو م و زۆر و بانگەوازە بﯚ ئازادی و
رزگاری کوردستان .دوای وازھ نان لە پ شمەرگاﯾەتی ،لەگەڵ مەرزﯾە و مندا ەکانمان،
د نيا و ماردﯾن ،ھاتينە و تی سو د و وەکوو پەنابەر ماﯾنەوە ،ل رەش بووﯾن بە خاوەنی
کوڕ کی دﯾکە بە ن وی کاردۆ .
ل رە ،لەم چەند سا ەی ژﯾانی ھونەرﯾماندا لە ھەندەران ،و ای بەشدارﯾی لە زۆر
ئاھەنگ و ج ژنی نەتەواﯾەتی و سياسيی کوردﯾی ،لە دەرەوەی و ت ،بە
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چەرمەسەری توانيومە ) 7سيدی(ی دﯾکەی گﯚرانيی تﯚمار بکەم و ب وی بکەمەوە،
ھەرچەند کاری سەرەکيم ،گﯚرانيگوتنە ،بە م وەکوو نووسەر کی کوردﯾش ،چوار
کت بيم بە نووسين و وەرگ ان ب و کردۆتەوە ،لەو ماوەﯾەشدا کت ب کم لەالﯾەن
چاپخانەی موکورﯾانەوە د تە بازاڕ ،کە بەرھەمی چەندﯾنساڵ پرسوجﯚ و ﯾاداشتی
سەردەمی پ شمەرگاﯾەتيمە کە ن وی کوردﯾم ت دا کﯚکردۆتەوە .ھەروەھا چەندﯾن
وتارﯾشم لەسەر مووزﯾکای کوردﯾی و گﯚرانيب ژەبەن وبانگەکان و گيروگرفتی ھونەرمەند
لە دەرەوەی و ت و ک شەی زمانی کوردﯾی و پرسگر کی کوردستان ،لە گﯚﭬار و
رۆژنامەکاندا ب و کردۆتەوە .
سا ی  2004لەگەڵ مەرزﯾە ب ﯾارماندا کە لە سوﯾد نەم نين و ب ۆﯾنەوە بﯚ ئەو
پارچرزگارکراوەی نيشتمانەکەمان .ئەوە بوو رۆشتينەوە بﯚ کوردستانی باشوور و لەوێ
لە شاری دووکان ماﯾنەوە ،بﯚئەوەﯾکە ئەو چەندسا ەی کﯚتاﯾی تەمەنمان لەوێ بەرﯾنە
سەر ،بەداخەوە سا ی  2005/09/18مەرزﯾە ،بە ھﯚی نەشتەرگەرﯾيەکی
ناسەرکەوتوو کﯚچی دواﯾی کرد و منيش تووشی سەرل شيواﯾی بووم .دوای ئەوەی
کە زانيم ناتوانم بەتەنيا بژﯾم ،دﯾسان ھاوسەرگيرﯾم کرد و لەگەڵ )ئ ران(ی ھاوسەرم
گەڕاﯾنەوە بﯚ سوﯾد و ئ ستا لە ستﯚکھﯚ م دەژﯾن.
لەم ماوەی ئەم چەندﯾن سا ەی کە لە سو د ژﯾاوم) ،چەندﯾن گەشتی ھونەرﯾی(م
بﯚ و تانی :ئوترﯾش ،ئيتاليا ،ئا مان ،فەرانسە ،ئينگليس ،ھولەند ،بلژﯾک ،دانمارک،
فينالند ،نورﭬ ژ ،سوﯾس ،ئامرﯾکا ،کانادا ،ئوستراليا ،سﯚﭬيەتی جاران ،ئازەرباﯾجانی
بندەستی سﯚﭬيەتی کﯚن ،ﯾﯚنان ،بولغارستان ،قبرس ،رۆمانيا ،ئ راق ،تورکيە،
کوردستانی بندەستی تورکيە ،کوردستانی ئازادکراو و ھی دﯾکە کردووە ،کە بﯚ ھەر
و ت کيان ،چەندﯾن جار سەفەرم کردووە و ئاھەنگم گ اوە .لەبەر ئەوەش کە
پ شمەرگە بووم و ناوچەکوردنشينەکانی کوردستان گەڕاوم و دﯾال کتەکوردﯾيەکان
ف ربوومە و شارەزای زمانی کوردﯾيم ،بە چوار زاراوەی کوردﯾی گﯚرانيی دە م:
ھەورامی ،کەلھوڕی ،کرمانجيی ،سﯚرانيی ،کە مەبەستيشم لەمکارە ،تەنيا ئەوە
بووە کە خزمەت ک بە کورد و نزﯾککردنەوەی زاراوەکان بکەم .ھەروەھا لە چەندﯾن
)فستيﭭاڵ و گا (دا لە ئورووپا بەشدارﯾم کردووە ،بﯚ نموونە :کﯚنگرەﯾەک بﯚ کورد لە
سوﯾس لە شاری ژن ﭫ ،سا ی  .1990فستيﭭا ی وۆمەد  Womad FESTIVALلە
ھامبوورگ ،بەن وی  Weltbeatسا ی  .1991گا ﯾەک بﯚ رەوەکەی کورستان لە
ستﯚکھﯚ م سا ی  .1991فستيﭭا ی  World Root Festivalلە ھولەند سا ی .1992
فستيﭭا ی  Sacred voicesدەنگە پيرۆزەکان لە ئينگليس ،لە شاری لەندەن سا ی
 .2000کﯚففرانس ک لە سەر م ژووی موۆسيقای کوردی لە لەندەن سا ی .2000
ھەروەھا چەندﯾن فستيوا ی دﯾکەی گەورە لە سپانيا و ئينگليس و فەڕانسە و سو د
و ئامرﯾکا .در ژەی ھەﯾە....
سەرچاوە :ما پەڕی ناسری رەزازی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

1600

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

سنە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2335 :

ک حس ن
ناسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8201540477
72297
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2336 :

ەعيد
د خدر سە
ک سەعيد
ناسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71290
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2337 :

نافع ئاکرەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030911294182513
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

ئاکرێ

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2338 :

نافع دﯾبەگەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121821283787166
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

مەخموور
م

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2339 :

ی
نالی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110816382
25139
ە.
سی ئالی بەگگی مکاﯾە ييە
ەدی شاوەﯾس
در )خضر(ە و کوڕی ئەحمە
ناالی ناوی خد
خو ندنی
ەژﯾانەوە .بەپ ی ر بازی و
ک وخﯚڵ" لەددەشتی شاررەزوور ھاتوەتە
ەگوندی "خاک
لە
سی خو ندوەو چووەبﯚ
ەلەسەرەتاوەققورئانی پيرۆززی و وردەپەرتووکی فارس
ەو سەردەمە
ئە
ەقوتابخانەداررەکانی
ەئاﯾينييەکاندا شار و د ھاتە
گرتنی زانستە
ەپ ناوی وەرگر
فەق يەتی و لە
فە
ەتی مەالﯾەتييی
ندنەی ب ﯾوەو مﯚ ە
ی
ەش کی کورددستان گەڕاووەو دوا پلەی ئەو خو
بە
وەرگرتوه .
ی نالی بﯚ ماووەﯾەکی زۆر ت ياندا مابووب تتەوه" :سنه"" ،ساب غ"،
ەو شو نانەی
ئە
ەممەدی
ەقەرداغ الی "ش خ موحە
ەبجە" و "سوولەﯾمانی" .لە
ەرادغ"" ،ھە ە
"زەردﯾاوای قە
عەليی
قەرەداغيش ماتماتيکی الی "ش خ ع
ش
يەی
ی .لەتەکي ی
ئييبنولخەﯾياط" خو ندوﯾەتی
"مەالعەبدو ی
و
الی
حەسەن" ی
لەمزگەوتی "سەﯾيد ح
ی
ی
مەال" خو ندوهه .لەسول مانی
م
لەسول مانی
ل
خاليد"
رەەش" بووه .زۆۆرترﯾن کاتی موستەعيددﯾی لەخانەقای "مەوالنا خ
ئەو ی
الی "ش خ و
سولەﯾمانی ال
ەھە ەبجەو س
ەل کيشی لە
ەسەربردووه ..ھەروەھا گە
بە
خەرپانی" خو ندوه.
خ
ەد
چوونی جياواز :خوال خﯚشبووو "موحەممە
ەمەنی نالی چەندﯾن بﯚچ
سەبارەت بەتە
س
کردووەو 1856-1800
1215دا کﯚچيک
ەمين زەکی بەگ" دە ت  :نالی لەسا نی 5-1273
ئە
ھەمان م ژوو ددﯾاری دەکات،
زاﯾينيدا ژﯾاوه .دکتﯚر "مەعرروف خەزنەدارر"ﯾش ھەر ھ
ستا "عەالئەدددﯾن
مان بﯚچوونی ھەﯾه .مامﯚس
ھەروەھا دکتﯚﯚر "کەمال فوئئاد"ﯾش ھەم
ھ
".
18دا مردووه .
ە1797ی زاﯾيننيدا ھاتوەتەددنياوەو لە855
ش دە ت" :لە
سەجادی"ﯾش
س
کبوون و
ستا سەججادی نەب  ،م ژووی لەداﯾک
ھەموو ئەم ماامﯚستاﯾانە ،ب جگەلەمامﯚس
ھ
ک دانا و بەو پ يەنالی  56ساڵ ژﯾاوە .تتەنھا بەپ ی
مردنی "نالی""ﯾان وەک ﯾەک
م
 58ساڵ.
ەمەنی بووە8
سەججادی تە
بﯚﯚچوونەکەی ممامﯚستای س
مﯚستا سەجاددی لەالﯾەک و دکتﯚر
ش وەکو سەررنجی بﯚ دراوەقسەی مام
ەم جياوازﯾەش
ئە
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لەالﯾەکی ترەوەدەرباررەی تەمەنی و سا ی
ی
خەزنەدار و دککتﯚر کەمال فووئاد
خ
دا
ەداﯾکبوونی ننالی ئەو بەرا وردکردنەی ککوردی و مەرﯾﯾوانی و بەدواای ئەوانيشد
لە
شەکی دﯾوانەککەﯾاندا سا ی 1215ی کﯚﯚچييان
ی موقبيله ،ئئەوەی لەپ ش
مامﯚستا عەلی
م
ت ،ئەوا وەک کوردی و
ينيدا بەراوردککردووه .جا ئەگەر وەھا ب ت
ەگەڵ سا ی 1797ی زاﯾين
لە
 58ساڵ ژﯾاوه .بە م لەڕۆزناامەکانی
موون نالی 5
جادی ئەفەرم
مەرﯾوانی و مووقبيل و سەج
م
ی ئەرمەنيی ی"وسف ئەببگارەﭬ چ ئﯚرب لی"دا سا ی 1215ی کﯚﯚچی
رۆۆژھە تناسی
مارف
ەوەک دکتﯚر م
کراوه .بەپ ی ئەمە
.
ەرامبەر
1ی زاﯾينی بە
ەگەڵ سا ی 1801-1800
لە
کبوونی نالی
سا ی لەداﯾک
لەسەری رۆﯾشتون ،س
ی
خەزنەدار و دککتﯚر کەمال فووئاد
خ
ەمەنيشی دەەب تە 56ساڵ.
دەکاتە1800ی زاﯾينی و تە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2340 :

ی
ی پ نجو نی
نالی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0627082130
04524
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2341 :

می
ق ھـەورام
نامق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0922171320
02038
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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
تەلەفزﯾﯚنی نەورۆز.
ی
ی بەرنامەی ))رەسەن( ە للە
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
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ئە
ەنفال
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ژمارە2342 :

ی
د حسەﯾنی
ناھيد
dipedia.org//?q=201202
2021605556
64160
http:///www.kurd
ەر بە
حوسام الدﯾن( لەداﯾﯾکبووی 1967/8/17بەرانبە
م
ھران
نی )ناھيد م ھ
نااھيد حسەﯾنی
ھە تی
سەقز لە رۆژھ
سەر بە شاری س
ر
1346/5/26ی ھەتاوی لە گوندی "دۆزەەخدەرە"
6
چاالکيو نووسينە.
و
19ـەوە سەرققا ی
ککوردستان لە داﯾک بووە .لە سا ی 996
ستی(ـيە
ەجرۆبی)زانس
پللەی خو ندن :دﯾپلﯚمی تە
چاالکی:
چ
ـ شاع ر ،وەرگگ  ،رۆژنامە نوووس
بەرپرسی
ی
دﯾی حيزبی د موکراتی کووردستانی ئ ررانو
ـ ئەندامی کﯚمميتەی ناوەند
حيزب
چاپەمەنيی ح
ککﯚميسيﯚنی چ
ستان
ـ ئەندامی کاررای سەندﯾکا ی رۆژنامەنوووسانی کوردس
الپەڕی ئەدەبی بوووە لە
ی
ـ ماوەی  2سااڵ ئەندامی ددەستەی نوووسەرانو بەرپررسی
سنە
سﯚ لە شاری س
رۆۆژنامەی ئاس
لە شاری
مەولەوی کورد بووە ە
ی
ەنی
ەی بەڕ وەبەررﯾی ئەنجومە
ـ ماوەی ﯾەک ساڵ دەستە
سنە
س
سنە
بووە لە شاری س
نووسی کوردی ە
ی
ساڵ مامﯚستتای ر
ـ ماوەی دوو س
 PUKبووە
P
الژ لە tv
ی ﯾەکەی دۆبال
ـ  3ساڵ سەررپەرەشتياری
مەی
بەرپرسی  2الپەڕەی "لە رۆژھە تتەوە"ی رۆژنام
ی
ـ ماوەی  4سااڵ ستافی ککاراو
چاود ر لە سل مانی بووە
چ
ستان
ـ کﯚمە ک کﯚڕڕی شيعری لە شارو شاررۆچکەکانی ککوردستانو دەەرەوەی کوردس
ەڕ وە بردووەوو لەوانە:
بە
 20لە دﯾاربەککرو ئيستامبوول کﯚڕی شيععری ھەبووە )پرۆژەی شاەەماران
ـ نەورۆزی 007
چاپخانەی ئاﭬ ستا)
چ
مەت بﯚ
تی نازم حيکم
ستامبولو وەرگگرتنی خە ی
ە ف ستيﭭا ی شيعری ئيس
ـ بەشداری لە
شيعر سا ی 2010
ش
ەساﯾەتی سا ی ) (2009للە کﯚﯾە
ـ خاوەنی خە تی سەﯾد ببراﯾم بﯚ ئەدەببو ھونەرو کە
ەرھەم:
بە
1::کﯚمە ە ش عری کوردی )بە زاراوەی سﯚرانی( ئام
مادەی چاپە ببە ن وی "پ ک ک
مەندا".
ەگەڵ ئەھرﯾم
لە
سف لە
ی "شەو ک ببە شەﯾتان رەە" ،کە خاتوو د شاد ﯾووس
2کﯚمە ە ش ععر ک بە ناوی
2:
وەزاری کرمانجی سەروو .لە توورکيا )چاپخاننەی
ی
سەر ش
سورانييەوە وەەرﯾگ اوەتە س
س
پ بووە
ئااﭬ ستا( چاپ
شەو"ی گراناازی مووسەووی لە فارسيييەوە
3ـ کﯚمە ە ش عری "ھ کارری لە سەر ش
نجيرە ب و کراوەکانی
چاپ بووە )لە زنج
سل مانی پ
وەرگ دراوەتە سەر زمانی کوردی .لە س
ەالو ژ)
ف ستيﭭا ی گە
فولکلﯚروبە ش وە داڕش
ە
بنەمای
ی
لە سەر
ی "قرپﯚقی ناووی ئاوێ" ،ە
4ـ شانﯚنامەی
شتنی
شانﯚ بوو
شاری سنە بﯚ ماوەی دە رۆۆژ لە سەر ش
 3د دا .لە ش
دا ن لە 316
ش عری بﯚ مند
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5ـ چەند کورتە چيرۆک .ب و کراوەتەوە لە گﯚﭬارەکانی ناو ئ رانو دەرەوی ئ ران
6ـ وەرگ انی "چيرۆکی مانگو پ ينگ"ی محەمەدی تەﯾمووری لە فارسييەوە بﯚ
کوردی ،ئامادەی چاپ
7ـ وەرگ انی رۆمانی"دزﯾرە" لە فارسييەوە بﯚ کوردی .کار کی ناتەواوی خوال خﯚشبوو
ژﯾال حسەﯾنی ،کە ئەرکی پ دا چوونەوەو تەواو کردنی لە ئەستﯚ گرتووە.
سەرچاوە :ئەلبوومی و نەی ژنانی چاالکی رۆژھە ت -ميترا ئارﯾان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

سياسەتمەدار

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

وەرگ

شارەکان:

سەقز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

ژمارە2343 :

ناھيدە حوس نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082712155858916

1607

...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2344 :

دﯾان
دە رەشيد
ناھيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1009165759
92077
ەوە:
ەزمانی خﯚﯾە
لە
دنی سەرەتاﯾﯾی وناوەندی ودواناوەندی ھەرلە
سنە م ،خﯚ ند
195شاری س
ەداﯾکبووی 55
لە
ئەندازﯾاری کيميام تە وواوکردوه .دووسال لە زانکووی
ی
وشارە تەواوکرردەوه .لە زانککو
مﯚستا وانەم وتووەتەوە،وددوای ھاتنی
ە بە شی کييميا وەک مام
شاری سنە لە
ش
دەرکرام و
م
شاری سنە للەکار
ش ھە روەک زور خەلکی ش
حکومەتی خوومەﯾنی منيش
ح
ساليک من ھاتم ببو تاران،
ک
دوای چەند
ەوە .لە ی
شارەکانی ئيرران دوورخرامە
ەﯾەکيک لە ش
بە
ست
ھە ﯾە لە دروس
وبەھﯚی کارکرردن لەچەند ککارگاﯾەکی ککيمياﯾی شارەەزاﯾی زورم ھ
رونی ورەنگی ئااوی ورەنگی دەرگا ودﯾوار و
ک رەنگی ی
ی رەنگ وەک
ککردن جورەکانی
مەرەکەبی چاپ
بی
سازی ،وھە رروەھا دروستتکردنی جورەکان
ئﯚﯚتﯚموبيل ورەننگی پيشە س
زمون وکارﯾگەری تکنولوژی
ن
ھوی ئە
بوو روژنامەکان وکتيب وکارتوون وکاغەزی سلفون .بەھ
لەو بوارەدا ب وککردوەتەوە.
ی مروف ،جە ندﯾن بابەتی زانستيم و
ە سە ر ژﯾانی
لە
ئييدی منيش ببە ھﯚی تاﯾبە
ەتييەوە وەک ھەزاران کورددی دﯾکە پەڕﯾﯾوەی ھەندەرران بووم
دروستکردنی
ی
تاﯾبەتی
ی
و لە ئوروپا گيررسامەوە ،لە ئوروپاش لە چەندەی کارەگی
رەەنگەکان کە للە سەرەوە بباسم کردن و کارم کردوە ،ئەم ھەموو ئە زموونانە للە بواری
ئابوورﯾيەوە ﯾارمەتی
ە
بواری
ی
م بەوە بکەم ئەبی لە
ککيميا وال يکردم کەھەستم
کە بە
چەندﯾن ش وەەی جياواز ە
خﯚشييەوە لەو بوارەدا بە چ
م بدەم ،بە خ
ککوردستانەکەم
بکەم ﯾارمەتی و تە داگيرکراوەەکەم داوە ،و ھەروەھا
م
پ وﯾستی نازاننم ل رەدا ئاماژژەﯾان پ
کی
وەک ھەر کورد ک
لەو بوارەشدا بە کوردی نوووسيوە .ک
ی زانستيم لە
چەندﯾن بابەتی
چ
شە حەزم
ست ھەميش
کی ناشيوناليس
ت بﯚ و تەداگگيرکراوەکەم ،واتە کورد ی
خاوەن ھەست
خ
نووسينی زمانی
ی
ناشارەزاﯾی لە
ی
ھﯚێ
کی خوم کارببکەم .لەسەررەتاوە بە ێ
ککردوە بو خەلک
لەو و تەی
ەھﯚی گيرساانەوەی شﯚ ننی ژﯾانم و
ە ختەورانە بە
داﯾکی زۆر ئازاری دەدام ،بە
کوردستان بوون ،ئاشننابوونم
ن
کوردی باشوورری
نيشتووانی کو
ە زۆربەی داني
دەژﯾم ،کە
ل
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لەگەڵ گە يان بە تاﯾبەت ئەوانەی کە خە کی سل مانی بوون ،توانيم بە باشی لە
نووسينی کوردی خﯚم ف ربکەم ،لە سەرەتای کاری نووسينم بە دوو چيروک
دەستپ کرد .بﯚخﯚم وەک کەس ک کە پيوﯾستم بە فەرھەنگ ھەبوو رۆژانە بﯚ کارو
نووسينەکانم کە کی ل وەرگرم ،ئەوە وای ليکردم کە بير لە نووسينی چەند
فەرھەنگ ک بکەمەوە لە زمانەکانی ب گانە وکوردی ،کە خوشبەختانە فەرھەنگەکانم
پ شوازی زوری ل کرا .ماوەی دوسال خەرﯾکی فەرھەنگی ﯾەکەم ھولە ندی-کوردی
بووم ،و دووسا يش خەرﯾکی فە رھە نگی کوردی-ھولە ندی بووم .چوار سا يترم بو
فە رھە نگی فە رانسی-کوردی و کوردی-فە رانسی تە رخان کرد .زورتر لە
فەرھەنگی ھە ژار)ھە نبانە بورﯾنه( کە کم وەرگرتووه ،ھەو مداوە کە بتوانم
ئاسانکاری بکەم بﯚ کوردەکانی دانيشتووی ھﯚ ەندا کە لەو فەرھەنگە کە ک وەرگرن .
من  11سا ە لە ھﯚلەندا دەژﯾم وخاوەنی دوو منا م کە بە خﯚﯾندنی با وە سەرقا ن،
شارەزاﯾيان لە چەندﯾن زمانی زﯾندووی جيھان وەک ئينگليزی وفرانسی وھﯚ ەندی
ھەﯾە ،کە وەک زمانی داﯾکی قسەی پ دەکەن .
لە داھاتو بيرم لە نووسينی چەند فەرھەنگ کی تر بە زمانە کانی ئوروپی کردوەتەوە،
و ھەروەھا لەبواری کيميای و پيشخستنی ئابووری کوردستان چەندﯾن پرۆژەم ھەﯾە،
کە لە کاتی خﯚﯾدا بە گەرﯾان دەخەم.
سەرچاوە :ما پەڕی سەربەخﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سنە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2345 :

نا ە حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012621150833046
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2346 :

نا ە عەبدول ەحمان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1021095000
02102
بچ تە
ەر لەوەی چ
ی ھەول ر لە داﯾکبووە ،لە مندا ييەوە بە
 (197لە شاری
ە سا ی )79
لە
سەرەتاﯾی چەندﯾن چيررۆکی
ی
قﯚتاغی
ی
قوتابخانە خولييای دنيای و ننەک شان بوووە ،لە
قو
دی چﯚتە ن و دنيای شيعر.
ەفسانەﯾی ممندا نەی نوووسيووە ،لە ققﯚناغی ناوەند
ئە
ستان" نووسييووە ،لە
ەناوی "کوردس
 (199ﯾەکەم ت کستی شيععری خﯚی بە
ە سا ی )91
لە
می
مەی "ھەر ی
ەت" لە رۆژنام
ەناوی "بەرائە
سا ی ) (1996ﯾەکەم شيععری خﯚی بە
س
ککوردستان" ب وکردۆتەوە.
سار فاﯾەق  -ما پەڕی پەﯾﯾامن ر
سەرچاوە :پەس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە2347 :

نزار ئاگری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3222056308
82597
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2348 :

نزار ب جان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8290925228
89042
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
رەگەزی
ی کەس :پياووان
نەتەوەە:

کوررد

جﯚری کەس:

رۆژژنامەنووس

ژمارە2349 :

نزار پيرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3260952532
24518
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2350 :

نزار جاف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0408221250
01706
سين و وەرگ ان
کردووە بەنووس
سەدەی رابرددووە دەستيک
ەناوەڕاستی حەفتاکانی س
لە
ەبواری ئەدەببيدا.
لە
سەرەتای شييعری ھاوچەررخی بﯚ سەررزمانی عەرەبی وەردەگ او دواتر دەستتيکرد
س
ەنووسين لەببواری شانﯚداا.
بە
ەگەرﯾی لەئ رران
سەدەی رابردوودا لەبواری رۆژنامە
ی
ەی ھەشتاکاانی
ەکﯚتاﯾی دەﯾە
لە
دەستيکردووە بەکارکردن.
چوار ساڵ لەرۆۆژنامەی "براﯾﯾەتی" کارﯾکرردووە.
ن ،بﯚماوەی چ
ەوەی لەئ ران
ەدوای گەڕانە
لە
ەج بووە.
ئە مانيا نيشتە
سا ی  2000کوردستانی بەج ھ شتووەەو لەو تی ە
س
ەی "پەﯾامی
ساڵ ج گری سەرنووسەری ھەفتەنامە
ەئەوروپا بﯚ مااوەی س س
لە
ککورد"بووە.
جگە بەزمانی کوردﯾی ،بەرردەوام بﯚ رۆژنامەو گﯚﭬارو ما پەڕە عەرەەبييەکانيش
ج
دەنووس ت.
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س
ەڕی کوردستاان ن ت
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان
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جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2351 :

نزار سابير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1110914426
63771
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2352 :

نزار گزالی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4071632002
29146
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس
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ژمارە2353 :

نزار محەمەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
11032345512392
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:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ

پپارت:

ژمارە2354 :

نزار ناشاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12409484310861
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2355 :

ی
نزار کو ستانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9131336476
61201
ھﯚزاننەوان
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پيياوان
رەگە
نەتەوە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە2356 :

نما نناوپردانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2102315388
87323
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2357 :

ول
شە عەبدو
نوخش
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013042417261982719
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2358 :

نوری ئەمين مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112820365074016
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2359 :

نوری ب خا ی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911022336562227
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سراو بە ی
نوری ئيبراھييم عەلی ،ناسنوری ب خا ی
 1رواندز
ی سا ی 1971
لە داﯾکبوویعەرەبی ،سا ی
،
حەددﯾن ،کﯚل ژژی پەروەردە ،بەشی زمانی
دەرچووی زاننکﯚی سە ح1995
5
ی
 199کاری رۆ شنبيری و رۆ
لە سا ی 91ۆژنامەنووسی دەکات
ستان
ئەندامی کاررای سەندﯾکاای رۆژنامەنوووسانی کوردسژنامەنووسان
ن
دراسيﯚنی ن وودەو ەتی رۆ
ئەندامی فيدەری رۆشنبيری رواندز
دامەزر نەر و ﯾەکەم سەررۆکی سەنتەئەزموونی بوواری رۆژنامەگگەری و راگەﯾﯾاندن لە رابرددوودامەی )و ت)
سەرانی رۆژنام
•ئەندامی دەەستەی نووس
سەرانی گﯚﭬارری )نوێ )
•ئەندامی دەەستەی نووس
سەرانی گﯚﭬارری )نما)
•ئەندامی دەەستەی نووس
ۆک نما)
•بەڕ وەبەری نووسينی گﯚﯚﭬاری )چي ک
سەرانی گﯚﭬارری )رواندز)
•ئەندامی دەەستەی نووس
مەی )زاری
ەری ھەفتەنام
گری سەرنووسە
•بەڕ وەبەری نووسين و پااشان ج ی
ی کرمانجی لە سﯚران دەەرﯾدەکات
ە دەزگای زاری
ککرمانجی( ،کە
ساڵ
ماوەی چوار س
ھەفتەنامەی گو ن و تەلەفزﯾﯚن و رادﯾﯚﯚی گو ن بﯚ م
•پەﯾامن ری ھ
ی کرمانجی
•بەڕ وەبەری رادﯾﯚی زاری
کاری ئ ستاجی دەرﯾدەکاات
دەزگای زاری کرمانج
ی
•بەڕ وەبەری نووسينی گﯚﯚﭬاری )کﯚوار(( ،کە
ەشی رۆشنبييری و ر پﯚرتاژژی
ی بەرنامە و ر پﯚرتاژ لە بە
•ئامادەکار و پ شکەشکاری
سەتەالﯾتی ککودستان
س
ەردەوامە لە ننووسينی وتار و
ھەژدە سا ی دوای راپەڕﯾﯾن تا ئەم ۆ بە
بە در ژاﯾی ھل کﯚ ينەوەی ففيکری و سيااسی و ئەدەببی و کﯚمە ﯾﯾەتی و بەدواداچوونی
گﯚﭬارەکانی کوردستان.
ی
ی لە رۆژنامە و
رۆۆژنامەنووسی
بەرھەمە چااپکراوەکان 200لە ب وکرراوەکانی
سين سا ی 00
شياری نەتەوەەﯾی – نووس
•لە پ ناو ھوش
ھەفتەنامەی ميدﯾا.
ھ
 20لە
ی ،سا ی 002
چەمکی کﯚمە ی مەدەنی – وەرگ ان ببە ھاوبەشی
•گيروگازی چ
ی سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکری و ئەدەەبی نما.
ب وکراوەکانی
•قوتابخانەی فرانکفﯚرت – وەرگ ان بە ھاوبەشی ،سا ی
2
 2003لە ب وکراوەەکانی
ئەدەبی نما.
ی
سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيککری و
س
سەنتەری
ەگەری – نووسين سا ی  2006لەب ووکراوەکانی س
•راگەﯾاندن و کاری رۆژنامە
وەزارەتی رۆشنبيری حکومەتی ککوردستان.
ی
سﯚران بە ھاوککاری
رۆۆشنبيری سﯚ
چاپکراوەکان
چ
ەتری ئ وارە  -شيعر
شە م بە عە
ش
وەک بەرپرسی
ە  2013-3-1تا ئ ستا بە نناوونيشانی ))س نيور پرۆدﯾﯾوسەر( و ک
لە
ستی بەکار ککردووە
ﯾی رووداو دەس
ە تﯚڕی ميدﯾاﯾی
فيچەرەکان لە
في
س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز نوری ب خا ی سەبارەت بە ژﯾان و کاررنامەی خﯚی لە -09
2009-11
1617

سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )نوری( سەبارەت بە )نوری ب خا ی(
لە11:30:17 2014-3-26 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2360 :

نوری تا ەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120915275874262
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

مافناس

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2361 :

نوری دەرسيمی
1618

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103124800
02266
رووناکبيرر
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
ن
ی کەس :پياوان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

تان
باکوووری کوردستا

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2362 :

ی سەعيد قادر
نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2052144007
75598
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە2363 :

ەمين
ی عەلی ئە
نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1082009438
86765
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2364 :

ھەرزانی
ی ﯾاسين ھ
نوری
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120813350
02575
کﯚمە ناسی.
ە
پ ۆفيسﯚری ﯾااردەدەرە لە ککﯚليژی ئاداب بەشی
خاوەنی ) (4ککت بی چاپ ککراوە:
خ
ی 1994 -
1//کﯚمە ناسی
جرﯾمة 2005 -
2//العالم و الج
2
ی الفولکلور 2006 -
3//مقدمة فی
4//الکاکەئية /دراسة آنثروببولوجية 2007 -
زانستی ب وکراوەﯾە.
ی
ھەروەھا خاوەەنی زﯾاتر لە ) (25تو ژﯾنەووەی
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

1620

ژمارە2365 :

سی
ەعيد وەﯾس
نوورەدﯾن سە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111815390
08360
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ەکاﯾەتی سەربە پار زگەی ھەول ر
ی
ەی با
سا ی  1974لە گوندی گررتک-ی ناوچە
س
ەداﯾکبووە.
لە
ەددﯾن-ھەول رری تەواو
ەی سە حە
سا ی  1996کﯚل جی بەڕ ووەبردن و ئابوووری زانستگە
س
ککردووە
ە
سا ی  2002کوردستانی بەج ھ
س
شتووە و لە کەنەدا نيشتەج بووە.
امەنووسانی جيھانی
ی
ەندامی فيدرااسيﯚنی رۆژنا
ی دەکات و ئە
ی رۆژنامەوانی
15سا ە کاری
5
وسەندﯾکای ررۆژنامەنووسا نی کوردستانە.
کﯚمپانيای رووداوە.
ی
نی بەڕ وەبردننی
کی ئەنجومەنی
ئ ستا سەرۆکی
ی دەزان ت.
ی و ئينگليزی
مانی عەرەبی
زم
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2366 :

کاميل
نيا ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40608424713185
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2367 :

عەبدو
نياز ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2160946308
87212
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2368 :

حمەامين
کەرەش ح
نياز ننەوزاد کاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71318

1622

مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2369 :

ی
کەرکوکی
نياز ک
http
p://www.kurrdipedia.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
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
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ممافی مرۆڤ

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2370 :

نيان قادر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2170843496
64248
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2371 :

سا ح
ڵ حەمە س
نيزاڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11112123510671
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س
نووسەر و رۆژنامەنووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2372 :

مەتو
نيعم

مد نھ لی
حام

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7131534429
91422
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2373 :

ی
نيگارر حوس نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2201317016
63430
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2374 :

نيگارر عومەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01411155510068
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2375 :

ی
نيگارر عيناﯾەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13007504711103
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2376 :

نيگارر نادر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
82016432819356
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2377 :

د جامی
نيھاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113162236
63262
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لەداﯾک بووە..
ک
بەگی شاری کەرکوک
ی
حەمام عەلی
م
ەرەکی
ە 5ی ئاداری  1972لە گە
لە
شترﯾن دەرھ نەری شانﯚﯾييە لە
خاوەنی خەالتی باش
ی
ھ نەری شانﯚﯚﯾيە..
نوووسەرو دەرھ
شانﯚی ھەول ر لەالﯾان وەزاررەتی رۆشنبييرﯾی لە  ،1995تا ئ ستا
ﭬيستﭭا ی ش
ﭬي
ک ..رانيە ..ھە
ی بووە لە شاررەکانی "ھەوول ر ..کەرکوک
 2شانﯚگەری
دەرھ نەری 23
ەلەبجە..
ئەفسانەی ھات
ی
دا،
شەکانيشی برﯾتی بوونە لە "لەمال کد
ککﯚﯾە ..دەرربەنندﯾخان" نماﯾش
ەبا ،ﯾا
دەوەری جەستە ،لييدی ماکب س،
ی
شيمانی ،عە
ونەھات ،سەففەرەکانی پەش
ەگ و دەف ،زوول خا لە خەوونی ﯾوسفدا،
شانﯚﯾی بﯚ چا وەروانی سە
پررۆﭬەﯾەکی ش
گﯚنای
شت ،حيکاﯾەتتی لم ،ئەنتيگ
ھامل تی کەرککوک ،ﯾادەوەرری دەنگ ،ئﯚددﯾبی زەردەش
ھ
ماندوو،
سەر پ ی ،مﯚسيقار کی م
قە  ،دەستنوووس کی شاننﯚﯾی ،پارانەوەە ،پياو کی س
ەرابی س و ،تون ل"
ن ،ﯾادەوەری دەنگ ،2/شە
جوانترﯾن مردن
ج
ھەﯾە:
ﯾە
چاپکراوی
شت کت بی چ
تاا ئ ستا ھەش
1-خودی کورددی2-لەبارەی ش خ زاناوەی
ن لە مﯚد رنيتی
3-رەخنەگرتن4-نائوم دﯾەکاانی شانﯚ5-ئەنتﯚلﯚژﯾایی شانﯚی ئەززموونگەری
ی شانﯚ
6-پەراو زەکانیی
ست مﯚد رنيتی
7شانﯚی پﯚس
7ی کوردﯾی
خنەی شانﯚی
8-گوتاری رەخ9-نووسەر و ننوسينەوەی زمان10-پلەی سففری شانﯚبە )نيھاد
دﯾا لەالﯾەن ) (nihad jamiiسەبارەت ە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
7:14:0
04 2011-9-1
جامی( لە16 :
ج
بە )نيھاد
دﯾا لەالﯾەن )ننيھاد جامی( سەبارەت ە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
13:49:02
2 2012-10-2
جامی( لە23 :
ج
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

شانﯚکار

شارەکان:
ش

کەرکوک
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2378 :

ی
ی فەتاحی
نەبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2262045558
82387
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2379 :

ەرد فوئاد
نەبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1261309308
87615
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2380 :

د
ەز ئەحمەد
نەبە
1629

http://www.kurdipedia.org/?q=2012122123175874418
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە2381 :

نەبەز حاجی مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=200907311646001915
لە شاری سل مانی لە گە رە کی خە بات لە سا ی  1980ھاتﯚتە دنيا .خو ندنی سە رە تاﯾی لە شە
ونم و ناوە ندی لە مە کتە بی ئارارات وامادە ﯾی لە امادە ﯾی ازمە ری کوران تە واو کردوه .پاشان لە
کﯚل ژی زانست بە شی ماتماتيک وە ردە گير ت تاسا ی  2001بە م بە ھﯚی ک شە ی سياسيە وا
کوردستان بە ج دە ھ ت رودە کاتە بە رﯾتانيا .خاوە نی امتيازی گﯚفاری نە بە زﯾن بوه،بﯚ ماوە ی
3ساڵ لە زانکﯚی سل مانی،جگە لگ چە ندﯾن وتارو ل کﯚ ينە وە ی زانستی لە رۆژنامە کان.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە2382 :

ەز خاليد
نەبە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927092348
89689
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

ژمارە2383 :

د
ەز محەمەد
نەبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171558056
65378
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2384 :

ەز مستەفاا
نەبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202143023
32877
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە2385 :

ەد
نەجاات ئەحمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102231153
32223
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سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2386 :

نەجاات ئەسپييندارەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3231315472
21304
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2387 :

د ئەحمەد
نەجاات حەميد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111091138
83220
ەرکووک لە داﯾﯾک بووە.
سا ی  1961لە شاری کە
س
شاری کەرکوووک تەواو کرددووە.
ەرەتاﯾی وناوەەندی و دوا نااوەندﯾی لە ش
خو ندنی سە
خ/بەشی زمانی فەررەنسی
ی
 1لە کﯚل ژی ئئادابی موستتەنسرﯾە لە ببەغدا
سا ی 1980وەردەگيرێ،
سی وەردەگر ت.
- 1984بە گەنامەی بەکالﯚﯚرﯾﯚس لە زماانی فەرەنس
4
لە ن و با ی
شمەرگەی کووردستان و ە
- 1986دەچ تە شاخ و لە رﯾزەکانی پ ش
6
شتيمانيی کووردستان کارددەکات.بە تاﯾببەتی لە
ی ﯾەک تيی نيش
ی کوردستانی
شﯚڕشگ انی
ش
ککاری رۆژنامەگگەری.
1633

سا ی  1995لە بەشی فەرەنسيی گو بيستيی راگەﯾاندنی ﯾەک تيی نيشتيمانيیکوردستان کار دەکات .
سا ی  1997لە دەزگای گو ن و رۆژنامەی براﯾەتی کاردەکات.سا ی  1999لە گەڵ دامەزراندنی سەتەالﯾتی کوردستاندا وەکو ئامادەکاری بەرنامەکاردەکات لە پاشاندا چەندﯾن بەرپرسيار تی دەگر تە ئەستﯚ وەکو بەڕ وەبەراﯾەتيی
بەرنامە رۆشنبيری و سياسيەکان ھەروەھا لە گەڵ ئازاد کردنی شاری کەرکووکدا
نی و ساڵ و نيو ک بەڕ وەی
نووسينگەی سەتەالﯾتی کوردستان لەو دا دادەمەزر
َ
دەبات.
ئ ستا وەکو شارەزا لە وەزارەتی رۆشنبيرﯾی حکومەتی کوردستان کاردەکا و ج گریسەرنووسەر تی تاوی کﯚمە ﯾەتی دەکات و بەرپرسی الپەڕەی کولتوورە لە رۆژنامەی
خەبات.
نووسەر لەم بوارانەدا نووسينی ھەﯾە:رەخنەی ئەدەبی کە ﯾەکەمين تيﯚری رەخنەﯾی کوردﯾی لە سا ی 1997نووسيوەتەوە.
بە دەﯾان ل کﯚ ينەوەشی لە بواری رۆمان و چيرۆک و شيعر وفﯚلکلﯚری کوردی
نووسيوەتەوە.
بواری فيکرو فەلسەفە کە چەندﯾن نووسينی تيﯚرﯾی نووسيوە لەوانە بەرجەستەبوونی گەردوونی وشو ن و مانەوەو چەندﯾن بابەتی تازە کە دەتوانن لە ن و
بەرھەمەکاندا بيان خو ننەوە.
لە زمانی فەرەنسەوە بە دەﯾان بابەتی وەرگ اوەتە سەر زمانی کوردی.ھەروەھا لەزمانی عەرەبی و ئينگليزﯾەوە بﯚ زمانی کوردی.
لە بواری سياسی چەندﯾن کت بی سەبارەت بە مەسەلەی کوردو م ژوەکەینووسيوە ھەروەھا بە دەﯾان بابەتی دﯾکەی سياسی.
سەرچاوە :ما پەڕی نەجات حەميد ئەحمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە2388 :

ی
نەجاات روستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1252133387
73930
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
چﯚماان

ن:
شارەکان

ژمارە2389 :

نەجاات رەزا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2270938058
87061
سا ی 1975ە  ،رۆژی  2013-12-25بەھﯚﯚی نەخﯚشيييەوە کﯚچی ددواﯾی
ەداﯾکبووی س
لە
ککرد.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

چەمچەمااڵ

1635

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2390 :

نەجاات عومەرر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091808192
22093
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2391 :

نەجاات نوری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617140357
74439
خ لە داﯾک بووە .لەسالی  1994لە گﯚففارو رۆژنامەکااندا
 19لە قەرەداخ
ە سالی 969
لە
شيت
مانی دادەنيش
دەنوسيت .لە شاری سل م
ەم کتيبانەی جاپکردوە:
ئە
1-سفرەی کااغەز  -رۆمانسی فەقيکان  -رۆمان
2-دەستنووسسﯚفيەک  -رۆمان
ک
ی کيرانەوەکا نی
3-مردن بەپيیی ماسی فرۆۆشيک  -جيررۆک
4-گﯚرانيەکانیجيرۆک
ەﯾمونەکان  -ج
5-ئيوارەی مە6-شکستی نوسين  -وتاررەوەی کتيب
جلرەقو بيدەنگگين خوﯾندنە
7-ھەميشە جی( سەبارەت ببە
دﯾا لەالﯾەن )ننە جات نوری
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
19
)نەجات نوری(( لە9:10:30 201 1-1-23 :

1636

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

س
رۆماننووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2392 :

نەجااتی ئونور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10309462110556
ھﯚزانەووان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياو ان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باکوووری کوردستتان

جﯚری ککەس:

ھﯚززانەوان

ژمارە2393 :

و
نەجااتی عەبدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1100917478
87994
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2394 :

ی
م ئە وەنی
نەجم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0241644528
88214
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2395 :

مەدﯾن ش خ بز نی
نەجم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0517163553
34257
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2396 :

ەق
مەدﯾن فە
نەجم

دو
عەبد

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171354277
70122
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2397 :

ەال
مەدﯾن مە
نەجم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111014172
29230

1639

ەو سەردەمەی لەحوجرە تەواو
ەفوری کوڕی مەال عەلييە ،خو ندنی ئە
ککوڕی مەال غە
کردووە.
ە
)ئەعدادﯾيەی مەلەکی( تەواو
ی
ی
ن قوتابخانەی
ککردووەو پاشان
ە
شکەنجەی برددۆتەسەر ،ماووەﯾەک
مەت و پ ئەش
ژﯾﯾان کی زەحم
لەرانيە بەمووچەخﯚﯚری
ماوەتەوە.
ەب ماوەﯾەک م
شاری حە ب
کردنی بژ وﯾدا لەش
ی
ی پەﯾدا
ەم ن تەوەو پاشان لەپ ناوی
ئە
دەواری.
ندنگای تاﯾبەتی کرردۆتەوە بﯚ ف ررکردنی خو ند
ی
ی و خو
ەوە سل مانی
دواتر گەڕاوەتە
جرەﯾەشدا کە ناوی نابوو )ککەشتی نوح( کت بخانەﯾەککيشی دامەزرراند بوو،
ھەر لەم حوج
ھ
ەردەمەی تيا ئەفرۆشت .للەم حوجرەﯾەوە
ەو ب وکراوەککانی ئەو سە
ککت ب و رۆژنامە
خو ندەواری ررزگار کرد و
حەوت ھەزار ککەسی لەنەخ
ەال نزﯾکەی ح
ەجمەدﯾن مە
نە
فارسی کردووە.
ی
مارەﯾەکی ترﯾشی ف ری ززمانی
ژم
ن( بوو ،لەر ی ئەو
ھەميشەﯾی ررۆژنامەی )ژﯾن
ھاوکار کی ھ
مەدﯾن مەال ھ
مامﯚستا نەجم
م
کرد و
رۆۆژنامەﯾەوە ژﯾﯾاننامەی زورببەری شاعير و پياوە گەورەەکانی لەفەووتان رزگار د
چيرۆکی فﯚلکللﯚرﯾن.
نززﯾکەی ) (90چيرۆکيشی ب وکردەوە ککە زوربەﯾان چ
ەمەکانی گەل شاعيری
خەتی خﯚی دﯾوان و بەرھە
ەدەست و خە
جگەلەمانە ،بە
ج
نالی و کوردی.
ی حەمدی و مەولەوی و سالم و ی
پااراستووە لەووانە دﯾوانەکانی
ەشکﯚڵ و دەس
ەال ،گەل کە
ەجمەدﯾن مە
نە
ستنووسی ددانسقەی لەپپاش بەج ماووە
ەدەب و م ژوووی
ينەوە زانستييەکاان لەبواری ئە
ە
ەتە سەرچاوەەی ل کﯚ
ککەئ ستا بوونە
ککورددا.
ەحوجرەکەی خﯚﯾدا و بەب کەسی کﯚﯚچی دواﯾی ککرد و
 1962ھەر لە
رۆۆژی 2 /4 /23
لەچيای ئەزم
ی
سا ک تەرمەکەی
ەتی خﯚی و پاش ت پەڕ بووونی چەند س
ەسەر وەسيە
لە
ەخاک سپ رددراﯾەوە.
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ف رخواز

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2398 :

ی
نەجييب با ﯾی
1640

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
12021375419508
نووس
ەر و رۆژنامەنو
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2399 :

ﯚری
نەدا م رگەسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9151301456
61703
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

مافنناس

ژمارە2400 :

ﯾم ﯾوسف
نەدﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41209303015984
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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
بوو ،دوای
بووەوە بەسەختی برﯾندار بووبە م رزگاری و
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

ژمارە2401 :

سەن
مين سەعييد رەشيد حمەحەس
نەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71331
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2402 :

ﯚ
ەدﯾن مامﯚ
مين نەجمە
نەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2271646188
87045
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2403 :

ماوەتی
ی
ن
ن  -نەرﯾمان
مەد ئەمين
مان ئەحم
نەرﯾم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0226092255
53730
سل مانی لەداﯾک بووە.
ەسا ی 1963لە شاری س
لە
ککارە ھونەرﯾەککانی برﯾتين للە:
مﯚزەخانەی
ی
لە
شارەکەم کردوەتەوە ە
م
ەکەم پ شانگگای لەژ ر ناوی
سا ی 1997ﯾە
س
سل مانی.
س
ەی
ەشداری کرددووە لە پ شانگای سا يادی مەرگەساتی ھە ەبجە
سا ی 1997بە
س
شەھيد دا.
ش
ناوی ساتە جواننەکانی شارەەکەم کردووەتتەوە لە
سا ی 1999ددووەم پ شانگگای لەژ ر ی
س
سل مانی.
مﯚزەخانەی س
م
ەھيدی کردوووە.
ميابارانی ھە ەبجەی شە
ستيﭭا ی کيم
ەشداری ﭬيس
سا ی 1999بە
س
کوردستانی کردووە.
ی
نەگرانی
ی
ﯾەکيەتی و
ی
ەرجەم پ شاننگاکانی سا نەی
ەشداری سە
بە
سانە.
ەندامی ھەرددوو سەندﯾکاای و نەگران و رۆژنامەنوس
ئە
ستان ن ت
سەﯾد عەتا  -مما پەڕی کوردس
سەرچاوە :سە
س

1643

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

فﯚتﯚگرافەرر

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2404 :

مان مەجييد
نەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171548046
65578
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2405 :

ەد عەلی
ف محەمە
نەزﯾف
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823141956
64844
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نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری

ژمارە2406 :

ەند بەگيخاانی
نەزە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0310115723
33871
فەرەنسا و
ک،
1987ـەوە لە ئەورروپا )دانمارک
1
ی کﯚﯾەﯾە ،لە سا ی
خە کی شاری
خ
ِ
لە ئەدەبياتی
سﯚربﯚن دکتﯚرای ە
ن
ت .لە سا ی  1997لە زاننکﯚی
ەرﯾتانيا( دەژ ت
بە
ەراوردکاری ووەرگرتووە.
بە
 Bells of Spﯾﯾەکەمين
ەگيخانی تا ئ ستا س ددﯾوانی بە کورردی ب وکردۆۆتەوە و peech
بە
ەکی
ستان لە بەرﯾتتانيا پ شوازﯾيە
ەن ئەدەبدۆس
دﯾوانيەتی بە زمانی ئينگلييزی کە لەالﯾە
بااشی ل کرا.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

کﯚﯾە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2407 :

سورم
د عەزﯾز س
نەژاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0212102826
61288
1645

سەرەتای
بەشاری ھەول ر لەدداﯾکبووە ،لەس
ی
ەسا ی  1957لە شارەد ی گە ەی سەر
لە
ھونەری بووە .تائ ستتا پ نج
ی
شتاکانی سەددەی رابردووددا ت کە وی ککاری
سا نی ھەش
س
دا کردۆتەوە.
لەشارەکانی کوردستاند
ی
ی
پ شانگای ھوننەری کﯚالژی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

ژمارە2408 :

ی
سرﯾن باراوی
نەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12409412010859
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە2409 :

ەلی
سرﯾن شاکە
نەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0106164314
43129
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2410 :

مود
سرﯾن مەحم
نەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1151404553
32759
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2411 :

سرەدﯾن رەببانی
نەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4291619467
78715
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...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

ئاﯾينی

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە2412 :

ی
شميل عەلی
نەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111655267
75744
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2413 :

جی
ی بەرزنجی
شميل عەلی
نەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7171630452
21549
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2414 :

شميل کرماانج
نەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4151024308
82682
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە2415 :

ی
کری ھرۆری
شوان شوک
نەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2231507177
74439
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شو ن:

گەرماو

ژمارە2416 :

نەھرۆ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020113493375513
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2417 :

نەھيە خﯚشکەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012913145275412
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە2418 :

نەوررۆز حس ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2272018008
82398
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2419 :

د
ەد ئەسوەد
نەوززاد ئەحمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907132957
79403
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 -1کەرکووک .
ەداﯾک بووی سا ی 1962
لە
سە حەدﯾن ببەشی
سا ی  1987 -1986بەکالﯚﯚرﯾﯚس لە کﯚل ژی ئەدەبياتتی زانکﯚی س
س
ی عەرەبی.
مان و ئەدەبی
زم
زمانی عەرەبی ببووم لە ئامادەﯾی ئازادی ککوڕان لە
ی
ەش ساڵ ماممﯚستای
بﯚﯚ ماوەی شە
ھەول ر .
ھ
ەتيەکان لە کﯚﯚل جی
ستە مرۆﭬاﯾە
ەرم لە بارەی ئەدەب و زانس
ھە گری برواناامەی ماستە
ھ
مەکە:
شانی ماستەرنام
ی
 ،20ناوني
مانی سا ی 008
کﯚی سل ی
عەرەبی زانکﯚ
مان-بەشی ع
زم
)المدﯾنە فی ققصص جليل القيسی ،قراو ساﯾکو-سووسيولوجيە ).
ە:
ەماوەی پانزەە سا ی رابرددوودا لەچەندﯾﯾن گﯚﭬارو رۆژژنامەدا کارم ککردووە لەوانە
لە
گای کوردستان بەشی
گﯚﭬاری رامان ،،رۆژژنامەی ر ی
ی
ب ،گﯚﭬاری ککاروان،
گگﯚﭬاری سەراب
نامەی ئاسﯚ ،گﯚﭬاری سەردەمی عەرەەبی .
عەرەبی ،رۆژنا
ع
پەخشی
ی
سەردەمی عەرەبيم للە دەزگای چااپ و
ی
ەر وەبەری نووسينی گﯚﭬارری
بە
سل مانی .
سەردەم لە س
س
کوردستانم .
ەندامی سەنندﯾکای رۆژناممەنوسانی کو
ئە
ەندامی ﯾەک تتی نووسەرا نی کوردم .
ئە
سی ،وانەی
شی کﯚمە ناس
ستە مرۆﭬاﯾەتييەکان-بەش
حا ی حازر لە کﯚل جی زانس
ح
ی مەعرﯾفە( ئە مەوە .
)سﯚسيﯚلﯚژﯾای
سل مانی .
ئەدەبی لەزانکﯚی س
ی
خنەی
خو ندکاری دککتﯚرام لە رەخ
خ
ەﯾە.
شانزە کت بی چاپکراوم ھە
ش
ی ﯾەک تی الوانی دﯾموکراتی کوردستاان
دەن  -ما پەڕی
سەرچاوە :دﯾد
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2420 :

ەد حس ن
نەوززاد ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2091720463
33185
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2421 :

نەوززاد بەندی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1209115722
22928
نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری

ژمارە2422 :

سا
نەوززاد پيرمﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181007417
70128
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

1653

سەر
ی کەس :نووس
جﯚری

ژمارە2423 :

ل
نەوززاد جەمال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0622141818
84479
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2424 :

ڵ
نەوززاد ش ردڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12810163110920
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە2425 :

ەندﯾس
مان  -نەوزاادی موھە
نەوززاد عوسما
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0723090932
24551
سا ی  1970للە سل مانی .
ەداﯾکبووی س
لە
سەرەتاﯾی وناووەندﯾی و دواناوەندﯾی لە سل مانی و ززانکﯚی
+قﯚناغەکانی خو ندنی س
ە بەغداد تەوواوکردووە .
لە
ی
+دەرچووی کﯚﯚل ژی ئەندازﯾﯾاری
کيمياوﯾی – پسپﯚر لە نەوت و پتررۆکيمياوﯾاتدا لەزانکﯚی
. 19
ەبەغداد سا ی 991-1990
ەکنﯚلﯚژﯾی لە
تە
ەندامی سەند
ستانە بەپلەی راو ژکار و ئە
ﯾارانی کوردس
+ئەندامی ﯾەکک تی ئەندازﯾا
دﯾکای
شدار.
ە بەپلەی بەش
ی کوردستانە
رۆۆژنامەنوسانی
ەسا ی
2002وە .
2
ئەندازﯾارانە لە
+سەرنووسەرری گﯚﭬاری ئە
ەوە .
ەتن بە پرسە راميارﯾيەکانە
ەمووﯾان تاﯾبە
ی چاپکراوی ھەﯾە کە ھە
+شەش کت بی
رۆژنامە و
ە
سياسيی و ئابووری و ئيداررﯾی و زانستيييە لە
ﯾان بابەتی س
+خاوەنی دەﯾا
ساﯾتەکانی ئيينتەرن تدا .
گگﯚﭬارەکانی کووردستان و س
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

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2426 :

نەوززاد عەلی ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1041454227
74687
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھﯚ

پارت:

ستان
تمانيی کوردس
ەک تيی نيشتم
ﯾە

ژمارە2427 :

نەوززاد مارف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4130903352
25602
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2428 :

ی
نەوززاد مزوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2011050527
74077
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2429 :

کەسور
لکەرﯾم کاک
ود عەبدولک
نەوززاد مەحمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71220
رۆژنامەنوووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

رۆژنا مەنووس

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە2430 :

نەوززاد کە ھوڕڕ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1280928093
33064

1657

نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2431 :

نەوززاد ﯾوسف کاکەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2161010368
87208
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ی کەس:
جﯚری

رۆۆماننووس

ژمارە2432 :

ەندﯾس
نەوززادی موھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1231347347
73837
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2433 :

سەعيد
شەرﯾف س
شيروان ش
نەوش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
03040951511533
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
سی ﯾاسای لە کﯚل ژی ﯾاساو
ەی بەکالﯚرﯾﯚس
مانی لەداﯾکببووە ،ب وانامە
ەشاری سل م
لە
ی سل مانی بەدەستھ ناووە.
رامياری زانکﯚی
ی رۆژنامەنوووسانی ن ودەەو ەتی و سە
ی فيدراسيﯚنی
ەندامی کارای
ئە
ەندﯾکای
رۆۆژنامەنووساننی کوردستاننە.
ماوەﯾەک بەڕ ووەبەری تەلەففزﯾﯚن و رادﯾﯚﯚکانی سل مانی و جەماوەەر بووە.
م
گﯚﭬاری کردووە.
ی
ەشداری لە ددەرچوونی ژممارەﯾەک رۆژناامە و
بە
د
ھاو تی،
چەندﯾن وتارو شيکاری سيياسی لە رۆژژنامەکانی :ھ
چ
چاود ر ،جەماوەر،
ستانی نوێ ،ھەواڵ ،خەببات ،ستاندەرر ،د رﯾن...ھتتد ،ب وکردووەەتەوە.
رۆۆژنامە ،کوردس
راق و دەرەوە کرردووە.
ستان و ع ق
سيميناری لەنااوخﯚی کوردس
ەشداری چەندﯾن کﯚڕو س
بە
ئ ستا قوتابی ئاداب و سەررنووسەری "جەماوەرنيوز""ە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2434 :

ستەفا
شيروان مس
نەوش
1659

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0722144456
61857
سل مانی لە
قا(ی شاری س
ی سەرشەقاام )بەرخانەقا
 19لە گەڕەکی
ە سا ی 944
لە
کبووە.
شارە لە داﯾک
شنبيری ئەو ش
بننەما ەﯾەکی ناسراو و رۆش
سی کردووە ،ﯾەکەم
چاالکی سياس
ستی بە کارو چ
ە شەستەکانی سەدەی رابردوو دەس
لە
بووە.
شی ﯾەک تی قوتابيانی کووردستان ە
و ستگەی ژﯾاننی سياسيش
سەرەتاﯾی و نااوەندی و دواناوەندی لە ش
قوتابخانەی س
قو
شاری سل مانی تەواوکردووە،
تەواو کردووە،
و
زانکﯚی بەغدا
ی
پااشان لە سا ی  1967کﯚلل ژی زانستە سياسييەکانی لە
تی
سەدەی رابردوووەوە لە رﯾزەکانی ﯾەک ی
سا نی شە ستەکانی س
ە سەرەتای س
لە
ەندامی
کانە کاری کرددووە .لە سا نی  1963و  1964بﯚتە ئە
قوتابيانی کورددستان چاالکا
قو
لەو ماوەﯾەدا بﯚتتە ئەندام لە پپارتی
بيانی کوردستتان .ھەر و
سکرتارﯾەتی ﯾﯾەک تی قوتابي
س
مانی پارتی
ئەندامی لقی سل م
ی
دﯾموکراتی کووردستان .لە سا ی  1967بﯚتە
دﯾموکراتی کووردستان.
سکرت ری
شەﯾە و پ شتتر ج گری س
ستا خاوەنی کﯚمپانيای وش
ستەفا کە ئ س
ەوشيروان مس
نە
ی کوردستان بوو ،لە سا ی  1981خ زانی پ کەوە نااوە.
ی نيشتمانی
گگشتی ﯾەک تی
الی ھاوڕ ی د رﯾنی شاخ و شارﯾەتی.
خوشکە زای ررەفعەتی مەال
خ زانەکەی خو
ما ،چيا ،چرا ).
ەناوەکانی )نم
ەوشيروان خااوەنی دوو کووڕ و کچ کە بە
نە
رەنجدەران بووە و کەس
ن
ەی
کی زۆر سکررت ری کﯚمە ە
ن وبراو سا ن ک
سی دووەمی ناو
ستانيش بووە.
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە
ەجەم ،حکومە
ی ھەﯾە لەواننە )کورد و عە
چەندﯾن کت بی
چ
مەتی کوردستتان ،لە کەنارری
شک نن،
پەنجەکان ﯾەکتری دەش
ن
دانوبەوە بﯚ خ ی ناوەزەنگ  ،کورد لە گەمەی سﯚﭬ تييدا،
لە ).1983-1926
ەی کوردی ە
ەنترﯾن رۆژنامە
ژﯾﯾانی بە تەمە
ھان پر س
سەرچاوە :نيازز محەمەد  -ما پەڕی جيھ
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

مەدار
سياسەتم

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:

بزووتنەوەەی گﯚڕان
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پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ژمارە2435 :

محەمەد
ی ئەمين م
ھادی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0225112358
81401
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
سل مانی 1973
ەداﯾکبووی :س
لە
ستە
2007ی بەشی ککﯚمە ناسی ،کﯚل ژی زانس
2
ی -2006
دەرچووی سا ی خو ندنی
سل مانييە.
مرۆﭬاﯾەتييەکاننی زانکﯚی س
م
)چاوی
ی
مەوانی
ما پەری رۆژنام
سی دەکات ،بەرپرسی ا
ی و رۆژنامونوس
ککاری تو ژەری
. http://www
h
خە ک(ەw.chawyxelk..com
خ
 SPSSلە تو ژﯾنەوەەی
S
ی )دەروازەی چﯚن تی بەکاارھ نانی بەررنامەی
خاوەنی کت بی
خ
کردووە بە ژماارەی
سەردەم چاپيک
زانستيدا( کە چاپخانەی دەەزگای چاپ و پەخشی س
 (11لە سا ی  2007دا.
سپاردنی )19
س
ەروەھا بەتو ژﯾنەوەﯾەک
خراوەکان .ھە
چەندﯾن تو ژﯾننەوەی ئەنجاممداوە بﯚ ر کخ
چ
با  ،لە  2007/12/13-11دا
جيھانی خوﯾندنی ا
ی
سی
ەشدارﯾکردوووە لە کﯚنفرانس
بە
حەدﯾن و
ن
ستی دەرچوووانی زانکﯚی سە
نااونيشانی تو ژﯾنەوەکەی )بەراوردی ئاس
چوارەمی کﯚی
ی
 .(2006-2005کە لە لە بەررگی
زانکﯚی سل ماانی بﯚ سا ی خو ندنی 5
221دا.
توو ژﯾنەوەکاندا ب وکراﯾەوە للە الپەڕە 2
ی ب وکراوەی ھەﯾە لە رۆژنامەی ھاو تتی و ماوەی سا ک بەرپررسی
چەندﯾن وتاری
چ
ی ھاو تی ببووە.
الپەرەی پەروەەردە و خو دنی
ال
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە2436 :

ھادی ئەمين محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022316131382355
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2437 :

ھادی حەمە رەزا عەزﯾز سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471293
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2438 :

ھادی کو کنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032609252033655
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2439 :

ی
ە ھەول ری
ھاژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091809362
22094
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2440 :

ەد
خدر ئەحمە
شم امين خ
ھاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71287
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رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە2441 :

ھاشم حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052319164558165
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2442 :

ھاشم سەراج
http://www.kurdipedia.org/?q=200911231145392652

1664

چووی کﯚل ژی کارگ ِری
ی خانەقا لە ھەول ر لە داﯾﯾکبووە ،دەرچ
 19لە گەرەگی
ە سا ی 954
لە
ەغدا-
ن" :دوکەڵ" بە
چەندﯾن کت بە ،کە ئەمانەن
دا ،خاوەنی چ
و ئابوورﯾيە لە زانکﯚی بەغد
ستانی ئەپيکﯚررۆس" سل ماانی" ،2000 -اللە بەدەستتان" ھەول ر،2001 -
،1983
"گﯚرس
3
ِ
س"
" ،20شاليس
رۆح" ھەول ر005 -
"
ەول ر " ،2002زﯾنانی
ی عيشق" ھە
"سروودەکانی
ھەول ر-
"کت بی زناک" ھ
حەشيش و ززەھرا" ھەول ر ،2008 -ت
" ،200عەترو ح
سل مانی07 -
س
ەم کت بانە نوووسەرو شاعيير چەند کت ب کی دﯾکەی ئامادەی بﯚ
 .2009جگە لە
9
ينەوەی ئەدەبی ب ووکردۆتەوە.
ی
ھەروەھا چەنندﯾن بابەت و ل کﯚ
ب وکردنەوە ،ھ
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2443 :

می
شم سەليم
ھاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3242030388
80075
کت بی
چەندﯾن ساڵ لەرادﯾﯚ و تەللەفزﯾﯚنی مەھاباد و تاران ئيشيکردووە و چەندﯾن ت
چ
ەچاپداوە.
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

1665

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2444 :

ھاشم عاسی کاکەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120412291974134
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

زمانەوان

ژمارە2445 :

ھاشمی نانەوازادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021321071875768
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

1666

ژمارە2446 :

ھانا چاپوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3041131282
21568
ھﯚزاننەوان
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
خانمان
ەزی کەس :خ
رەگە
نەتەوە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە2447 :

ھانا شوان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0406152320
04117
روناکبيری ژنان.
ی
ەری راگەﯾاندن و
سراوی سەنتە
ی رۆژنامەی ر وان و ل پرس
سەرنووسەری
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2448 :

ھانا عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182047068
88725

1667

...
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

ژمارە2449 :

ھانا نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611144
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
خانمان
رەگەززی کەس :خ
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

چيرۆکنووس
چ

شارەەکان:

سنە
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2450 :

ھاوار بازﯾان
1668

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1032227462
21905
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2451 :

ھاوار شا ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69311
ت لەکەنا ی ئاسمانی کووردسات.
ڵ و سياسيەت
ب ژەری ھەواڵ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2452 :

ھاوار مستەفاا خان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5050914475
57294

1669

رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2453 :

ھاوببير بازﯾان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0601124938
84348
سەر
ەندازﯾار و نوس
ئە
1961لە کوردستانی باشووورــ سول ماننی لە داﯾک ببووە
1
ە ئەندازەی ککارەبا
ەکالﯚرﯾﯚس لە
بە
ستان لە
شووری کوردس
شارەکانی باش
ەشداری لە ززۆربەی ھەرەە زۆری راپەڕﯾﯾنەکانی ناو ش
بە
199کردووە
مەزنەکەی بەھاری 91
ی
ککﯚتاﯾی ھەفتاکان و ھەشتتاکان و راپەڕﯾﯾنە
ەوە ئەندامی ر کخستنەکانی پاسﯚک ببووە
ی ھەشتاکانە
ە ناوەڕاستی
لە
کدا ھەﯾە
نوووسينی دەرربارەی بيری ننەتەوەﯾی لە چەند گﯚﭬار ک
ن( سەبارەت ببە
ھـاوبير بازﯾان
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
3:21:35 2012
ھاوبير بازﯾان(( لە2-4-10 :
)ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
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ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ

پپارت:

ژمارە2454 :

وق
دەنگ فارو
ھاود
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1213220404
42985
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2455 :

ەد
ھاوررێ ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11111234010662
ی 1986
ە داﯾک بووی
لە
خو ندنی ئاماددەﯾی لە چەممچەماڵ تەواووکردووە
خ
 20تەواو کردوووە
ستانی لە 009
ەشی شارس
زانکﯚی سل ماانی کﯚل ژی ئئەندازﯾاری بە
رابوونی خو ندکار و وانی
ی
خراوی
ەندامی سکررتارﯾەتی ر کخ
 20تا  2008ئە
ە سا ی 005
لە
ککوردستان بوووە
ەرعەر( کە گﯚﯚﭬار کی وەرززی تاﯾبەتە بە دۆزی
ی گﯚﭬاری )عە
سەرنوسەری
دامەزر نە رو س
ەنفال و جينﯚﯚساﯾد
ئە
شی ﯾاساﯾە لە زانکﯚی
خو ندکاری ککﯚليژی ﯾاسا و رامياری بەش
ە  2011ەوە خ
لە
گگەشەپ دانی مرۆﯾی
فال و جينﯚسااﯾد ھەﯾە
لەسەر پرسی ئەنف
ر
ەوەی
چەندان ل کﯚليينەوەو تو ژﯾنە
چ
سەبارەت بە
ت
ەد(
ھاورێ ئەحمە
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:45
مەد( لە5:21 2013-7-22 :
ھاورێ ئەحم
)ھ
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2456 :

ھاوژﯾر عوسمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112521044792685
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2457 :

ھاوژﯾن حەمەرەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=200912021411482765
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ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2458 :

مان
ھاوژژﯾن عوسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9052251563
33603
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2459 :

عەزﯾز
ھاوژژﯾن عومەر کەرﯾم ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658017
71186
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مەی بەﯾان
سەری رۆژنام
ياز و سەرنووس
خاوەنی ئيمتيا
خ
ن( الکوردية
صحيفة )البيان
رئئيس تحرير ص
مانی لەداﯾک بووە.
ی ئاداری سا ی  1979لە شاری سل م
ڕۆژی ﯾازدەیئيسالمی.
ی
عەقيدە و فيکرری
خاوەنی ب وانامەی بەکالﯚﯚرﯾﯚسە لە عی )کﯚمەڵ( بووە.
سەرنووسەرری ڕۆژنامەیبەﯾانە؟
؟
خاوەنی ئيمتتياز و سەرنوووسەری ڕۆژننامەیک(ە.
ئەندامی داممەزر نەری پررۆژەی )تيشکبﯚردی سەنتەری زەھاوی بﯚ ل کﯚ ينەوەی فيکرﯾيە.
ی
ئەندامی دەستەی دامەززر نەر ودﯾموکراسی
ی
ئيرھاب
ب
خاوەنی س کت بە بە نااوەکانی) :ئەشکەنجە و ززﯾندان،القرآني).
ي
منھج
پ وپاگەندە و ڕڕای گشتی ،معالم في الم
خاوەنی دەﯾاان و سەدان وتار و گفتوگﯚﯚی ڕۆژنامەنوووسييە.ستان و ئەندامی فيدراسييﯚنی
ئەندامی کاررای سەندﯾکاای ڕۆژنامەنوووسانی کوردستييە.
ڕۆۆژنامەنووساننی ن ودەو ەتي
زﯾاتر لە ) (15سا ە لە بواری ڕۆژنامەنوووسيدا کاردەەکات.https:///www.face
ebook.com/H
Hawzheen.O
Omar?ref=h
hl
htttps://www.ffacebook.co
om/hawzhee
en.o.kareem
m
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2460 :

ھاوژژﯾن مەال ئئەمين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1110222626
62534
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سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2461 :

م
ھاوژژﯾن کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5201244177
76379
دﯾن
شدارﯾی چەند
ەوە شيعر دەنووس و بەش
خو ندکاری زاننکﯚی کﯚﯾەﯾە و لە 2007ە
خ
شيعرەکانيشی کراون بەگﯚﯚرانی.
ی
مارەﯾەک لەش
ی کردووەو ژم
ف ستيﭭاڵ و ککﯚڕی شيعرﯾی
2014
2
ستانی نوێ -05-20 -
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

س :خانمان
ررەگەزی کەس
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

ژمارە2462 :

ھاوڕڕێ باخەواان
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120910195
58578
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ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
نااوی تەواوم )ھاوڕێ قادر ررەسوڵ(ە.
ە رۆژی 28ی ف برﯾوەرﯾی سا ی
شاری سل ماننی
 1966لە گەڕەکی )گﯚﯾژە(ی ش
1
لە
ەداﯾکبووم.
لە
ی سەرەتاﯾی و ئامادەﯾی – رشتەی و ژەﯾيم تەواو ککردووە .
ھەر لە سل ماانی خو ندنی
ھ
شی ﯾاسای کﯚليژی ﯾاسا و راميارﯾی ززانکﯚی موس ی
چوومەتە بەش
سا ی  1984چ
س
 198بەھﯚی ببەشدارﯾنەکرددن لە
ق .سا ی 86
ککوردستانی بنندەستی داگگيرکەری ئ اق
ساڵ لە زانکﯚ
بﯚماوەی  2س
راھ نانی ھاوﯾﯾنەی سەرباززﯾی داگيرکەرری بەعس ،بﯚ
ندن و لە سا ی 1990دا کﯚلييژی
سا ی  1988دەستمکردەوە بە خو ن
دەردەکر م و س
ماوەﯾەکی کەم
ی
پاش
بوومە پار زەر و ش
ە
ە ھەمان سا يشدا
ﯾااسام تەواوکرردووە .ھەر لە
وازم ل ھ نا.
ست کردووە ،بە م
ەزم لە خو ندنەوە و نووسيينی ھە بەس
ە تەمەنی منندا يمەوە حە
لە
بەش کی ما ەککەمان
م ب ونەکردوووەتەوە .ھاوﯾننی  1978ش
تاائ ستا ﯾەک د ە ھﯚنراوەم
الی
سووتا و ئەوکااتيش دەفتەرری شيعرەکەی منيش بوووە خﯚراکی ئاگر و ئيتر بەال
س
چوومەوە.
نوووسينی ھە بەستدا نەچ
ەوەی
ەمين ل کﯚ ينە
مياری و ﯾەکە
ەوەی چ ی م ژووﯾی و رام
مکردە خو ندنە
پااشتر دەستم
فالەکاندا
مەدەمی ئەنف
ەوەﯾەم لە دەم
 198نووسی .ئەو ل کﯚ ينە
م ژووﯾيی خﯚممم سا ی 86
ە(ی شارەزووور
ەگەڵ دەفتەرری بيرەرەوەر ﯾی پ شمەرگگاﯾەتيم لە گووندی )شەمە
لە
شاردەوە و بە م بەداخەوەە پاشان لەناووچوون و ھەررگيز دەستم نەکەوتنەوە.
ش
سﯚک ،چ وەک ر کخستن ،چ وەک
ەندامی پاسﯚ
ەوە بوومەتە ئە
ی ھەشتاکانە
ە ناوەڕاستی
لە
چاالک بووم و
ک
ج(ەوە دەناسررام .ھەند ک جار زۆر
ەناوی )ئامانج
ە پاسﯚکدا بە
پ شمەرگە .لە
ھەند ک حيزبی ترردا
د
ە م پ ش ئەووەی پاسﯚک لەگەڵ
ش سست .بە
ھەند کجارﯾش
ھ
ﯾەتی ھ نا.
م لە پاسﯚکاﯾە
ەکبگر ت وازم
ﯾە
سوورﯾا و پاشاان لوبنان کەووتمەڕێ و
شت و بەرەو س
رۆۆژی 5ی مارتتی  1992و تم بەج ھ ش
سا ەدا لە و تی ھﯚ ند گگيرسامەوە .للەوکاتەوە لەگگەڵ بەنازی
ەکﯚتاﯾی ئەوس
لە
ھەﯾە.
ە
کمان بەناوی )ميتان و ئارتتين(ەوە
ھاوسەرم لەووێ دەژﯾن و ککوڕ ک و کچ ک
ھ
ﯾەکگرتووەکانم و ئ ستا لە دادگای الھای
م
سا ن کە کارممەندی ر کخرراوی نەتەوە ﯾ
س
شی پشتگيرﯾﯾی دادگام.
سەرۆکی بەش
س
ە ب وکراوەکانم:
لە
کوردستان  -چاپی
ن
باشووری
ی
19ی
1::ل کﯚ ينەوەﯾﯾەک لەسەر راپەڕﯾنەکەی بەھاری 991
دا .1994 -
ەکەم  -ھﯚ ند
ﯾە
 .1994چاپی دووەەم -
1
ھﯚ ندا -
چاپی ﯾەکەم  -ھ
ی
ی کورد -
2::پ ۆژەی پارتتی نەتەوەﯾی
ميدﯾا –
وکراوەکانی رۆژنامەی م
ی
 .1چاپی س ييەم  -ھەول ر  - 2002 -لەب
ھﯚ ندا 1995 -
ھ
فس تی ھەولل ر.
چاپخانەی ئﯚفس
چ
دا -
ەکەم  -ھﯚ ند
ی ﯾەکەمينی سﯚمەرﯾيەکانە  -چاپی ﯾە
3::کوردستان ....نيشتمانی
وکردنەوەی ئاراس – کورردستان ھەول ر –
ی
 .1996چاپی ددووەم – دەزگگای چاپ و ب
6
ژمارەی سپاردن.2003 - 91 :
ی
چاپخانەی وەززارەتی پەروەرردە –
چ
ەخشی
ەی چاپ و پە
4::ھاوڕ نامە ببﯚ م ژووی کووردستان و کوورد – چاپی ﯾﯾەکەم – بنکە
مانی – .1999
چاپخانەی رووون – سل ی
جيرە ) - (16چ
سەردەم  -زنج
س
- (117
سەردەم  -زنجيرە )7
م
شی
ەم  -دەزگای چاپ و پەخش
5::ئا ی کورد  -چاپی ﯾەکە
1676

سل مانی .2001 -
6:رۆژی شﯚڕش ﯾان رۆژی تيرۆر  -چاپی ﯾەکەم – ئﯚکتﯚبەری  – 2003چاپخانەی
وەزارەتی رۆشنبيری – ژمارەی سپاردن - 301 :کوردستان – ھەول ر.
7:وشە پەڕتەوازەکان – بەرگی ﯾەکەم – سەرجەمی  100وتار و کورتە ل کﯚ ينەوەﯾە
کە لە ن وان سا نی  1995و 2005دا لە گﯚﭬار و رۆژنامە و ما پەڕە کوردی و ب گانەکانی
کوردستان و ھەندەراندا ب وکراونەتەوە  -ژمارەی سپاردنی )(1994ی سا ی
)(2008ی پ دراوە – چاپخانەی سيما  – 2009 -کوردستان – سل مانی.
8:ئەدەبياتی کاژﯾک – کﯚکراوەی ب وکراوەکانی کاژﯾک – ھ شتا چاپنەکراوە.
9:بەراووردەکانی ژﯾان  -پرس و راﯾەکی بەراووردکارﯾيە بﯚ بەرەو نەتەوەﯾيبوون 2009 -
 ھ شتا چاپنەکراوە.10:دەستوورم واھی خو ندەوە  -کﯚمە ک رەخنە و ت بينيی ﯾاساﯾی ،زمانەوانی و
لﯚجيکييە لەسەر پ ۆژەی دەستووری ھەر می کوردستان  - 2009 -ھ شتا
چاپنەکراوە.
ھەروەھا زۆر ک وتار و کورتە ل کﯚ ينەوە کە لە رۆژنامە و گﯚﭬار و ما پەڕە کوردی و
بيانييەکاندا لە 1995ەوە تاوەکو ئ ستا ب وکراونەتەوە.
لە سا ی 2008دا ر کخراوی کوردﯾپ دﯾای دامەزراندووە.
ما پەڕی ب وکراوەکانی: http://www.bakhawan.com
ئيم : mailto:hawreh@bakhawan.com
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

مافناس

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
جﯚری کەس:

پ شمەرگەی د رﯾن

پارت:

پارتی سﯚسياليستی کورد  -پاسﯚک
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ژمارە2463 :

ھاوڕڕێ حەمە رەشيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0829112233
34955
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزاننەوان

کەس:
جﯚری کە

ھونە
ەرمەند

ژمارە2464 :

ھاوڕڕێ رەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1207204423
32903
 2لە داﯾک بوووە لە فرەنسا ئەژی ولە کووردستان لە ززانکﯚی سە حەددﯾن
ە 28.2.1983
لە
بﯚ چاپ
پەڕتوکی ئامادەن ﯚ
ی
ستراسبﯚرگ چوار
گ
ە لە زانکﯚی
خو ندوﯾەتی ووئ ستا قوتابيە
خ
نەکراون بەناوەکانی
ن
چاپ
ەھﯚی کاری سياسيەوە چ
بە
بﯚ چاپ
) 20وئامادە ﯚ
ن )ڕۆمان 005
دادگاﯾی الکان
چاپ
تاابلﯚ )ھﯚنراوە(( ئ ستا ئاماددەکراوە بﯚ پ
ھيگ لە  2004ەوە ئامادەﯾﯾە بﯚ چاپ
ەلسەفەی ھ
ئااﯾدﯾاليزمی فە
چاپ
مادەﯾە بﯚ پ
ھەرەسی ئەممرﯾکاﯾيزم لە  2004ەوە ئام
ھ
ۆنيەکاندا ب و بﯚتەوە تتاکو
ا
ی رەخنەﯾی وللە ساﯾتە ئەلييکت
زﯾﯾاتر لە  1800وتار وبابەتی
ئ ستا
کاری لەسەر دەککر ت لە تەواوبونداﯾە
ەڕتوک کە ی
ھەندەکانی پە
باارزانيزم وڕەھ
)ھاوڕێ رەش(
ێ
سارا( سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
21:31:47 2
ە2011-3-5 :
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2465 :

مان
ھاوڕڕێ عوسم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316123615
53956
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2466 :

ھاوڕڕێ نازم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5271416246
64890
رۆژنامەنوووس
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

1679

و ت:

باشوووری کوردستان

جﯚری کەس:

ەنووس
رۆژنامە

پارت:

حزبی
ی شيوعی کوردستان

ژمارە2467 :

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

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2468 :

ن دﯾنک
ھران
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0915085315
59500

1680

ەنی
 Հրանդ Տինքنووسەر و روژنامەوانی بنەرەت ئەرمە
ە ئەلف و ب ی ئەرمەنی ք
بە
 19لە شاری ماالتيای کورددستانی باکوور لە داﯾک بوووﯾە،
ی 954/9/15
ککوردە ،لە روژی
الﯾەن
زمان ئەرمەنيە ،لە روژی  2007/1/19لە ال
ی روژنامەی ئئاگوسی ن
سەرنووسەری
س
کی تورک لە شاری ئيستاانبول ھاتووە تيرور کرن.
ەژاد پەرست ک
نە
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ھران دﯾنک( لە2:49:46 2010-9-15 :
)ھ
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ھران دﯾنک( لە12:25:54 2012-1-23 :
)ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ی
کوردستانی

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

تيرۆرکراو

ژمارە2469 :

و
ﭬان عەبدو
ھزرﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4142347578
82681
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

1681

ژمارە2470 :

ی
شيار ر کانی
ھش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823142132
24845
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2471 :

ی
شيار ھەرنی
ھش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181007417
70127
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

سەر
ی کەس :نووس
جﯚری

ژمارە2472 :

مەدی
شيار ئەحم
ھوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20109295911168

1682

نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2473 :

شيار جاف
ھوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
33111324219483
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2474 :

سمان
شيار عوس
ھوش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0311140642
23886

1683

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
دﯾا لەالﯾەن )ددانا عوسمان
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ن( سەبارەت ببە
10:40:1
13 2010-3-1
سمان( لە11 :
ھوشيار عوس
)ھ
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

پ نجو ن

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2475 :

ز
شيار عەزﯾز
ھوش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0313104706
63895

1684

ەوان
رۆژنامە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری
ی کەس :رۆژنا مەنووس

ژمارە2476 :

مودی
شيار مەحم
ھوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3271837142
21452
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2477 :

شيار کنی بناﭬی
ھوش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0821182102
24822
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

1685

ژمارە2478 :

ەر ئەحمەد
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2261447357
74476
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2479 :

ەر عەبدو
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2111352037
75716
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە2480 :

ەد
مود حەمە
ەلی مەحم
شمەند عە
ھﯚش
1686

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111114103
34287
ی سيداوەی شاری ھەوليير لەدايک بوووە.
ە  ١٩٨٠-٨-١٥لە گەرەکی
لە
قەالدزی
شارۆچکەی قە
لەشاری ھەوليرو ئامادەيی لە ش
ی
خويندنی سەرەتايی و ناوەەندی
خ
ەواوکردووە .
تە
ەپلەی چوارەم لە بەشی ميژووی کﯚلييژی
سالی  ٢٠٠٣بروانامەی بککالﯚريﯚسی بە
س
وەرگرتووە.
ە
زانستە مرۆﭬاييەتيەکانی زاننکﯚی سليمانی
نويی و
ماستەری لە ميژووی ی
 ٢٠٠٦بروانامەی م
٢
ی مانگی حوزەەيرانی
ە ناوەراستی
لە
ستھيناوە.
ی ميژووی کﯚﯚليژی پەروەردەی زانکﯚی کﯚيە بەدەس
ھاوچەرخی ککورد لە بەشی
ھ
لە بەشی ميژژووی
ەرخی کورد ە
يژووی ھاوچە
ی ناياب لە ميژ
برروانامەی دکتتﯚرای بەپلەی
زانکﯚی سليمانی للە  ٢٠١٢-٢-١٦بەدەستھييناوە.
ی
ەکانی
ککﯚليژی زانستتە مرۆﭬايەتيە
مامﯚستايە لەبەشی ميژوووی زانکﯚی ککﯚيە .
م
ی
کيە
ەيجی ئەکادييمی نووسەرر لەزانکﯚی کﯚﯚيە ،کەتيايدا کارو چاال ە
پە
زانستيەکانی تيدا
الوکراوەتەوە:
بال
https://site
es.google.co
om/a/koyauniversity.org
g/hoshmand
d-a-m/home
e
(hoshmand ali mahmood
دﯾا لەالﯾەن )d
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
8:19:24 20
ە013-2-22 :
عەلی مەحموود حەمەد( لە
سەبارەت بە ))ھﯚشمەند ع
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2481 :

در
شمەند قاد
ھﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4281315495
57108

1687

رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2482 :

مەدی
شيار ئەحم
ھﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4262118185
57024
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2483 :

ی لەک
شيار نوری
ھﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3290750126
66585
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

1688

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ژمارە2484 :

ەد
شەنگ ش خ محەمە
ھﯚش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0202113437
73379
ن و نووسەر
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2485 :

شەنگ کەررﯾم
ھﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2060816313
33136
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان

1689

نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە2486 :

سين
شەنگ ﯾاس
ھﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5101231047
76245
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ژمارە2487 :

ی
گر بيتو نی
ھﯚگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4241353535
56847
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

1690

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2488 :

گر رەنجدەرر
ھﯚگر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0621165502
24472
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2489 :

گر عومەر
ھﯚگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4252201204
43603
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

1691

ژمارە2490 :

گر گﯚران
ھﯚگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3031152358
82429
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە2491 :

واندزی
د کەرﯾم  -ھﯚگر رەو
گر مەحمود
ھﯚگر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908112507
79427
شيعری
خﯚی لە دەرﯾای شيعر بدات و چەندﯾن ش
شاع رانەی تواانيوﯾەتی ی
ەک کە لەو ش
ﯾە
خو ندنی سەررەتاﯾی و ناوەنندی و
ک لە ما پەرە ککوردﯾەکان ب وبکاتەوە ،و
جوان و ناسک
ج
شی
ھەول ر تەواوککردووە ،دەرچوووی کﯚل ژی بەر وەبردن و ئابوورﯾە )بەش
ئاامادەﯾی لە ھ
 20دەچ تە و تی
لە سا ی 001
ە حەدﯾن سا ی  .1999ە
ە زانکﯚی سە
ەر وەبردن(لە
بە
سوﯾد و ئ ستاا خو ندﭬانە لە کﯚل ژی دەررمانسازی زاننکﯚی )ئوپسااال( لە و تی سو د،
س
ەناوی)گرۆپی شيعر و
ئ ستا سەرپەررشتی گروپ ک دەکات لە ر گای تﯚڕی ئينتەرن ت بە
ھﯚنراوەی کورردی).
ھ
دزی نوێ
سين براﯾم  -مما پەڕی رواند
سەرچاوە :ﯾاس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

1692

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2492 :

گر کەمال
ھﯚگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5262319047
78435
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە2493 :

ی
ی کاکەﯾی
جری دەدەی
ھيجر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1002182750
09748
ھﯚزانەوان
ھ
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان
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ژمارە2494 :

و
ھيدااﯾت عەبدو

سوڵ
حمە اامين رەس

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71239
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2495 :

ھيدااﯾەت ئيبراھيم قادر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0924155805
59615
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2496 :

ال عەلی
ھيدااﯾەت مەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0106213503
33132

1694

ناوەندﯾی
ی
سەرەتاﯾی و
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
ەواو کردووە ،لەسەرەتای سا ی
ئاشناﯾەتی پەﯾدا
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 دامەزراندنی )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:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2497 :

م
ھيالل ئيبراھيم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0531093035
54337

1695

نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2498 :

داد حوس ن
ھيمد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110911393
31151
ەنووسيی کووردی
ەسەر رۆژنامە
ەول ر لەداﯾک بووە .سا ی  2001ت زی دکتﯚراکەی لە
سا ی  1964لەھە
نووسيوە.
ە
(194
ەردەمی کﯚماری کوردستان )47-1942
لەسە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ی کەس:
جﯚری

(ئئەکادﯾمی)

شارەەکان:

ھ
ھەول ر

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2499 :

د عەلی
داد مەجيد
ھيمد
1696

http://www.kurdipedia.org/?q=2013010213373674593
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2500 :

ھيمداد مەجيد عەلی مەرزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122814474287022
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2501 :

ھيمدادی حوس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020609502275603
...

1697

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2502 :

ن بابان
ھيمن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1191407066
63895
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2503 :

ھيواا ئەحمەد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1119213016
62628

1698

سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2504 :

ھيواا ئەحمەد 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1062016152
22054
ەچەندﯾن رۆژننامەو بالوکراووەدا
نووسينی شيعرەو لە
ی
ەسا ی -1974ەوە سەرقاا ی
لە
 ،19ب
شيعرﯾشی بەناوەکانی )ش ن 991-
ی
ناميلکە
ە
ھﯚنراوەکانی ببالوکردۆتەوەوو دوو
ھ
ەﯾاندووە.
 (200بەچاپگە
ککەس ماوم07-
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2505 :

ی
ھيواا بەرزنجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4271602375
57078
مەنووس
رۆژنامە
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە2506 :

ھيواا جەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3271835092
23336
 1978لە سل مانی
ە داﯾکبووی 8
لە
2005-2004
2
مانی سا ی
تەکنيکی سل ی
کی
شی رۆژنامەنوووسی پەﯾماانگای
دەرچووی بەش
بەتی رۆژنامەوانيی ...
 200دەستيکرردووە بە ب وککردنەوەی بابە
ی سا ی 00
ە سەرەتاکانی
لە
ەو
سﯚ کارﯾکردوووە دەستەی نوسەرانی ئە
20و  2006لە رۆژنامەی ئاس
ە سا ی 005
لە
سەرەتای  2007لە رادﯾﯚی نەوا
پتەمبەری  2006تا س
ی
رۆۆژنامەﯾە بووەە ..لە مانگی س
ە ژووری ھەواڵ کاری کردوووە..
ی شەفت لە
وەک بەرپرسی
ن
وشە بﯚ
ە
 20وەک رۆژنا مەنوس داواﯾﯾل کراوە لە کﯚﯚمپانيای
ە سا ی 007
لە
راگەﯾاندن کار
ساﯾتی
ی
کﯚمپانيا
کات ..لەسەررەتای دامەزرراندنی کﯚمپاننيای وشەو ککەنا ەکانی کﯚ
بک
کردووەو دوا ئەرکی للە رۆژنامەی رۆژنامە بەر ووەبەری
و
ەی رۆژنامە ککاری
سبەﯾو رۆژنامە
س
ەرنامەی
کەشکاری بە
مادەکارو پ شک
نووسين بووە ..لە کﯚتاﯾيەکانی سا ی  2011وەک ئام
ی ھەوا ی کورردﯾی )کەی ئ ن ئ ن()بەرنامەﯾەکی
رووماڵ لە تەلەفزﯾﯚنی تﯚڕی
دەست بەکار
ت
ناوخﯚﯾيو عەرەبيو جييھانييەکان دەەکات(
و
رۆۆژنامەوانييەوو رووما ی رۆژژنامە
بوووەو تائ ستا لەو ئەرکەدا بەردەوامە...
ئەوەی جگە
ی
ھەﯾە..
شيکردنەوەی ھ
ە رۆژنامەو ب و کراوە کورددﯾيەکاندا چەنندﯾن وتارو ش
لە
شيکاری
سا ی 2003دا وەک نوسەری تاﯾبةت بە ساﯾت کی ش
ەرەتاکانی س
ەوەی لە سە
لە
بە زمانی عەررەبيئو ئينگليزی ب وکردووەەتەوە لە
ی تاﯾبەتی ە
ککاری کردووەوو چەند وتار کی
زمانی عەرەبی ئيينگليزی لەباررەی خﯚرھە تی
ی
ساﯾتی )سەرروە پرۆج کت(( کە بە
س
ی ب ودەکردەووە
نااوەراستەوە ووتارو شيکاری
ھيوا جامال( سەبارەت بە )ھيوا
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
جەمال( لە17:46:41 2011-12-21 :
ج
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس

1700

نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2507 :

ھيوا حاجی د لﯚﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120417211374139
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە2508 :

ھيوا خەليل عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012809222933062

1701

نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2509 :

ھيواا رەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0426131356
64189
ن و چاالکی چەپ
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2510 :

ھيواا زەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4271536076
64649

1702

ھﯚزاننەوان
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پيياوان
رەگە
نەتەوە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ژمارە2511 :

ھيواا سەرھەننگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22415184219723
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2512 :

ھيواا سەعيد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121301142
22632

1703

شيعر
شاری ھەول رەە ،لە سا ی  2002ەوە ،ش
ە ،خە کی ش
سا ی 1983ﯾە
ەداﯾکبووی س
لە
ستی بﯚ ئافرەەت چ بﯚ
ەوﯾستين ،جا چ خﯚشەوﯾس
شيعرەکانی زادەی خﯚشە
دەنووس ت .ش
مەکانييەتی.
نييشتمان ،کە ھەردووکيان ھەو نی زۆرربەی بەرھەم
ەمەن ک بﯚ تﯚ( ئەوەی
بەناوی )ئەشکی تە
ی
ەکيان
تاا ئ ستا دوو ککت بی چاپکراووی ھەﯾە ،ﯾە
ی ئاگر).
تررﯾان )نا ەی ببەفر و پشکﯚی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2513 :

ھيواا سەالم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8081633128
89229
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2514 :

ھيواا شوانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1003124346
69759

1704

نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2515 :

ھيواا عومەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4200901545
56762
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2516 :

ەحمەد
ھيواا عومەر ئە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0712121052
21816

1705

سا ی  1958لە سل مانی لە داﯾک بووەە ،کﯚل جی پززﯾشکی لە زانکﯚی موس تەواو
س
شکە
ەک کە لە پزﯾش
ھەمان زانکﯚ ووەرگرتووە ،ﯾە
ککردووە و ب واناامەی بﯚرد)د کتﯚرا(ی لە ھ
ەی
خاوەنی نەخﯚشخانە
ی
شاری سل ماانی،
ی )جراح(ی ش
نااسراو و شارەەزاکانی بواری
 2002ەوە
ھەتوان(ەوە و لە سا ی 2
خﯚشخانەی )ھ
تااﯾبەتی خﯚﯾەتتی لەو شار بە ناوی نەخ
دەردەکات.
ت
گانەی پزﯾشککی بە ناوی نەخﯚشخانەککەﯾەوە )ھەتووان(
گگﯚﭬار کی مانگ
سل مانيە.
پزﯾشکی زانکﯚی س
ی
دا بەڕ زی ماممﯚستای کﯚل جی
ە ھەمان کاتد
لە
ەرھەمەکانی بوارە جﯚربەج
چاالک و بە بە
دکتﯚر ھيوا عوومەر ﯾەک کە للە نووسەر چ
جﯚرەکانی
کلﯚری ..ھتد.
ن ،فەرھەنگ نووسی ،تو ژژﯾنەوە و فﯚلک
نووسين ،ئەدەببی ،وەرگ ان
چاپکراوانەی ب وکردۆتەوە:
تاا ئ ستا ئەم چ
ە
ئەم
ەر ژﯾان و گﯚررانيەکانی م
1-حەسەن زﯾرەک ..ناميلککەﯾەک لەسەھونەرمەندە سا ی
.1976
6
.19
ان سا ی 977
ەتی ،وەرگ ن
النکی مرۆﭬاﯾە
2-راژەنينی ال.1979
سوورە ،چيرۆککی مندا ن 9
3-مرﯾشکە س198
4-دەرونزانی وەرگ ان81 ،5-تﯚن ل -چيرۆۆک وەرگ ان مەکسيم گﯚﯚرگی .1983.19
ی کوردی 983
6-دەرمانگەریگليزی .
عەرەبی ئينگ
ی پزﯾشکی  199 7کوردی ع
7-فەرھەنگیی پزﯾشکی 199 7
ئينگليزی عەرەبی کووردی.
ی
8-فەرھەنگیی پزﯾشکيی ددادوەری.
9-فەرھەنگیەکراوە .
سەوز ..چاپ نە
10-چيرۆکی خەون کی س.1997
1
ی ھە ﯚی پززﯾشکی
11-فەرھەنگیجيھانی،
 10چيرۆکی ککﯚمـە ک چيررۆکنووسی ج
ت،وەگ انی 0
بە بەھار دەچ ت
12-بەسەردەم . 2000
م
شی
چاپ و پەخش
ە ب وکراوەکانی دەزگای چ
لە
ی پزﯾشکی خو ندکارانی زانکﯚ .2004
13-فەرھەنگی.200
ی مەمک 06
ی رەنگاوڕەنگی
14-ئەت ەسیی ناوسکبينييی .2009
ی رەنگاوڕەنگی
15-ئەت ەسیھﯚ ندا
ەی ميدﯾا لە ھ
سەرچاوە :راگگەﯾاندنی ﯾانە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2517 :

س
ھيواا فرﯾادرەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0804114020
04649
رۆژنامەنوووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2518 :

ھيواا قادر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0416151938
81717
ستانی
19ـەوە کوردس
لە سا ی 992
سا ی 1966ــە لە شاری سل مانی ،ە
ە داﯾکبووی س
لە
لە سا ی 2000ـەوە کاری ففﯚتﯚگرای
ەج بووە ،ە
سوﯾد نيشتە
ەج ھ شتووە و لە و تی س
بە
مە جگە لەوەەی لە بواری شيعر و ئەدەەبدا
ەند ک ئەنجا م دەدات ،ئەم
وەکو ئارەزوومە
ان لە زمانی
چيرۆکی مندا ن و ورگ ِر ن
خاوەنی  15کتت بە لە شيعرر و رۆمان و چ
خ
ﯚتﯚگرافيەوەش دوو
ش
چاالکييەکانی لە بواری فﯚ
ی
ی .لە بارەی
سوﯾدﯾيەوە بﯚ زمانی کوردی
س
شيان
پ شانگای کرددۆتەوە ،ﯾەکە ميان پ شانگااﯾەک لە ستﯚﯚکھﯚ م ) ،(2006دووەميش
پ شانگاﯾەک لە سل مانی )). 2008
سار فاﯾەق  -ما پەڕی پەﯾﯾامن ر
سەرچاوە :پەس
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد
1707

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2519 :

ھيواا محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1092102172
22114
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2520 :

حەمەد
ھيواا محەمەد جەالل مح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71326
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

1708

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2521 :

خەليل
ھيواا مەجيد خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2101247017
75685
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە2522 :

ن
ھيواا مەحمود عوسمان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815110033
34700
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە2523 :

ەد يی
ھيواا مەال عەللی سوورە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1252142137
73937
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە2524 :

ھيواا مەال قادرر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08181127214734
ەی ئاو نە سپپﯚرت
ی ھەفتەنامە
سەرنووسەری
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2525 :

ھيواا ناسيح
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121600150
07767

1710

ی ئاغجەلەر ککە سەر بە پار زگاری کەرککوکە ھاتﯚتە دنياوە .
 19لە ناحيەی
ە سا ی 971
لە
سی لە ئامادەﯾی
ستەری سياس
شانگای تاﯾبەتتی و نەو پﯚس
 19ﯾەکەم پيش
●سا ی 991
بەکرەجﯚ کردۆۆتەوە .
پييشەسازی بە
ەی )ڕ گای ککوردستان(دا ب وکردۆتەوە بە ناوی
 19ﯾەکەم وتارری لە رۆژنامە
●سا ی 992
کوردستان ).
ت
ەتی
ەرۆکی حکومە
)سکا ی قوتابيەک بﯚ سە
ی
پيشانگای سا نەی
●بەشداری پي
زانکﯚی سە حەدددﯾن سا نی 1992ـ 1995کردوە .
لە ھەمان
دامی )دەستتەی رۆژنامەننوسانی ئازاد( ھەروەھا ە
 19بووەتە ئەند
●سا ی 995
ئەنفالەکانی کوردستان .
ی
کخراوی ئاوارەەو
سا دا بووەتە ئەندامی ر کخ
س
زانکﯚی سە حەدددﯾن تەواو
ی
جی لە
ەشی باﯾﯚلﯚج
 19کﯚليجی زاانستەکان /بە
●سا ی 995
ککردوە .
●بﯚ ﯾەکەمجارر لە کوردستااندا پ ۆژەی ل کﯚ ينەوەی زانستی ،کە بەش کە لە
ی
ی سا ی چواررەمی
کﯚليجی زانستی ،ببەزمانی کورددی نووسيوە و ئامادە
داواکراوەکانی
شی شەکرە و چارەسەرکرردنی( بووە .
سەر )نەخﯚش
ککردوە کە لە س
 19بووەتە بەڕ وبەری رۆژنام
●سا ی 996
مەی )ڕ بازی خو ندکاران( ،کە سکرتارﯾەتی
ککﯚمە ەی خو ندکارانی کورردستان دوو ھەفتە جار ک لە ھەول ر ددەرﯾدەکرد.
وگﯚشەﯾەکی تاﯾبەتی ھەببوو بەناوی )تتو شوو ).
ی بەرنامەی )کﯚمە ەی خ
 19ئامادەکەری
●سا ی 996
خو ندکاران(ی کەنا ی ھەوول ری
ەلی کوردستتان بووە .
ەلەفزﯾﯚنی گە
تە
چيرۆکەکانی لە رۆژنامەکانی )ئا ی ئاززادی،
●لە سا نی نەوەدەکاندا وتار و کورتە چ
وکراوەی تردا( دا
ی
ککوردستانی نووێ ،ر گای ککوردستان ،گﯚﯚﭬاری کازﯾوە و ب
ب وکردۆتەوە .
ژووی کوردستان و سياسی و
ی
●چەندان کﯚڕڕی لە بوارەکا نی )ج ﯚپﯚلەتيک و م
رۆۆژنامەگەری(( دا لە شارەککانی ھەول ر و سل مانی گرتوە .
سوﯾسرە دەژی .
ە
سييە و لە و تتی
 1998ەوە پەناابەری سياس
●لە سا ی 8
رۆژنامە و گﯚﭬارە
ە
ئينتەرن ت و
ن
ەکانی
ساﯾتە کوردﯾە
ەتەکانی لە س
 2000ەوە بابە
●لە سا ی 0
ستاندا ب ودەەکاتەوە .
ی ناوخﯚی بااشوری کوردس
جﯚربەجﯚرەکانی
ج
کوردی وەرگ اوە .
ی
ەوە بﯚ
عەرەبی و ئە مانييە
ی
ەکانی
ەتی لە زمانە
●چەندان بابە
سوﯾسرە دادەنيش ت.
ە
بەشی ئە مانيزمانی
ی
شاری ﭬينتەرتووور ،لە
●ئ ستا لە ش
ری کوردۆساﯾد -چآک(ه
تياری ر کخراووی )چآود ی
●سەرپەرشتي
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس
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شارەکان:
ش

کەرکوک

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2526 :

ی
ی گﯚمەﯾی
ھ دی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
31214420813192
ەﯾی
حەمەد( گﯚمە
نااو :ھ دی )مح
لەداﯾک بووە،
ک
ـــ سا ی  1943لە شارۆچککەی بەکرەجﯚﯚی سەر بە پار زگای سل مانی
شاری کەرکووک .
ی
سا ييەوە کەوتتووەتە
ە ھەشت س
لە
قوتابييانی
ی
ـــ لە  1963 /10 /22تا  1964 /3 /11لەسەر ئەندامببوون لە ﯾەک تتی
سيخوڕخانە
ە
لە
حوکمی بەعس گيرراو ،سەرەتا ە
ی
ەمی
ککوردستان لە خولی ﯾەکھە
کەرکووک بﯚ
ک
نەی لە
ەو بەنگە ی
کری( واتە ئە
)أأمن(ی کەرکوووکو پاشان ))معتقل عسک
شکر درووستککرابوو.
عەمباری لەش
ع
سەر بووە بە کارمەند
خول ک بە پلەی برﯾکاری ئەفس
ەشداری ل
196دا پاش بە
ـــ لە 65 /9 /2
سپای عيراق .
ە رﯾزەکانی س
لە
 1969 /10دووورخراوەتەوە بﯚ شاری بەس
 1965تا 0 /24
ـــ لە 5 /12 /5
سرە لە خواروووی
کخەرە
ەرﯾەک لە ر ک
چاالکی کوردااﯾەتی داوەو  3ساڵ لەسە
عيراق .لەو دا در ژەی بە چ
ع
کﯚی
خو ندکاری زانک
لەگەڵ کﯚمە ک و
ڵ
)بەنھ نی(
ھ
ی بﯚنەی نەوررۆز بووە
سەرکييەکانی
س
ەسرەو فەرماانبەری تری ککورد.
بە
ەرکووکو پاشاان بﯚ
پيشەی خﯚی گو زرراوەتەوە بﯚ کە
ی
ھەمان
ـــ لە 1969 /10 /25دا بەھە
کەرکووکو پاشان
و
ەی
کارگ لە ر کخراووی سەربازگە
ئەندامی گ
سل مانی .لەوو يش وەک ئە
س
شتی ر کخستتنی کردووە تا ئەوکاتەی لەالﯾەن
سل مانی )پ د ک( چاالکانە سەرپەرش
س
کردنی دەردەەچ ت ،لە /6 /22
عيراقەوە فرماانی دەستگيک
دەزگای زانيارگگری سپای ع
تی شﯚڕشی کوردﯾو لە ﯾەک ک لە بنکەکانی
1972ھە د ت بﯚ دەﭬەری ژ ر دەسە ی
2
ی شارباژ ی )پ د ک( دەب تە کادر.
لييژنەی ناوچەی
پاشان
ن
سی دەزگای پپاراستن لە پ نجو نو
1972 /10دا ددەب تە بەرپرس
ـــ لە مانگی 0
وان شای
جەزاﯾر ئازاری  1975لەن ن
گرﯾسەکەی ج
ش ر کەوتنە نگر
ھە ەبجە تا نييسکﯚی پاش
ھ
ئ رانو سەدداممی عيراق.
ن( بەمەبەستتی ل کﯚ ينەووە شەش
گەڕڕاوان )عائدون
ەوەی لەگەڵ کﯚمە
ـــ کاتی گەڕانە
إلستخبارات
گشتی )مدﯾرﯾە اإل
ی
ھەفتە بەندکرراوە لەبەڕ وەببەراﯾەتی زانييارگری
ھ
بەرپرس کی
س
سپای عيراق ،ئەوە لەکات کدا ھيچ
ی
اللعسکرﯾة( لە بنکەی شالييارگەی
پتر نەکەوتوونەتتە بەر
زی پ شمەرگە للە دوو رۆژ ر
ر کخستنی پاارتی ﯾان پلەددارانی ھ ی
حاجی سەعيد )کااتی
ی
ەمالی
ەبەست لەو ززۆر ھ شتنەووەی ئەو و جە
ل کﯚ نەوە .مە
مانی بوو( بﯚ
دا ئەندامی کاارگ ی ر کخرراوی سەربازگگای سل ی
ر خستنی ناووشار لەگە يد
ھوودە
سپای عيراقيان بدەەن بە م ب ھ
ی
ەوەبوو ناوی ھەﭬا ە ھە ننەھاووەکانی ر زی
ئە
ئاازادﯾان کردن.
1712

ــ پاش نيسکﯚی شﯚڕشی ئەﯾلوول گەڕاوەتەوە بﯚ شاری سل مانی ،پاش دەرکردنی
لەڕﯾزی سپای عيراق ،ماوەی دوو ساڵ لەکەرتی تاﯾبەت کارﯾکردووەو پاشان بووەتە
فەرمانبەر لە کﯚمپانيا بازرگانييەکانی ميری لە سل مانی تا ئەو رۆژەی لەگەڵ
ئەندامانی خ زانی لە 1987 /9 /25دا ھە ھاتوون بﯚ ئ رانو لەو وە بﯚ ھەندەران .لەو
ماوەﯾەی ژﯾانی سل مانيشدا چاالکانە لەڕﯾزاکانی )پ د ک(دا در ژەی بەخەبات داوە.
ــ پاش  9مانگ مانەوە لەئ رانو  2مانگ سوورﯾاو نزﯾکەی ﯾەک مانگ ر گە بەرەو
ھەندەران ،لە 1988 /9 /8دا لەو تی سوﯾد گيرساوەتەوە .لەو کاتەوە لە سوﯾدە وازی
لە گشت ر کخستن کی رامياری ھ ناوە تەنھا وەک کورد کی ھزر کوردستانی لە کﯚڕو
کﯚمە ەی کولتوورﯾو کﯚمە ﯾەتی کوردﯾدا کاردەکات و دەکﯚش ت بﯚ پەﯾداکردنی دۆست
بﯚ نەتەوەکەی.
بەرھەمەکانی
ــ دادگاﯾی ئەنفال وەرگ ان ب وانە ما پەڕی )کﯚشکی کورد)
ــ زەردەشت و ئامﯚژگارﯾيەکانی وەرگ ان ب وانە ما پەڕی )کﯚشکی کورد)
ــ گەل کی پەژموردەو نيشتمانی پەرت وەرگ ان ب وانە ما پەڕی )کﯚشکی کورد)
ــ نووسين لە گﯚﭬارو رۆژنامەی چاپيو ئەليکترۆنی ب وانە بەش کی لە ما پەڕی
)کﯚشکی کورد)
ــ ر کخەر ،سەرپەرشتيارو خاوەنی ما پەڕی کولتووری )کﯚشکی کورد
)http://www.koskikurd.comـە
ــ بەشدار لە فليمی ﭬيدﯾﯚﯾی )ئاسﯚ  (1989و )چارەنووس  (1991وەک ئەکتەرو
دﯾکﯚرﯾست لەگەڵ کﯚمە ک کوردی پەنابەرو بە سەرپەرشتی دەرھ نەر سەلمان
کاکەﯾی
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )ھ دی گﯚمەﯾی( سەبارەت بە )ژﯾان و کارنامەی خﯚی( بﯚ
کوردﯾپ دﯾا لە 2011-03-12
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

وەرگ

جﯚری کەس:

ئەکتەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە2527 :

ھ رش ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021571932883
سەرنووسەری گﯚﭬاری ئاڕاستە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2528 :

ھ رش رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012113014060574051
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2529 :

ھ رش شاکر
1714

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6181007417
70139
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

سەر
ی کەس :نووس
جﯚری

ژمارە2530 :

ش
ش شﯚڕش
ھ رش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
03018491410538
خو ندووە،
يەمی ناوەندﯾی خ
ی
سل مانی لەداﯾکبووە ،تا پﯚﯚلی س
ەسا ی  1984لەشاری س
لە
کات ،بە م وەەک چﯚن
ەھﯚی چەند ھﯚکار کی تااﯾبەتەوە ،نەﯾتتوانيوە در ژە بەخو ندن بک
بە
ەزی بەکاری ميدﯾاﯾی بووەە ،ئەوەبوو لەسا ی  1999دەست
ەسەرەتای ممندا ييەوە حە
لە
ەکار راگەﯾاندن دەکات.
بە
ی
ەشی
سەرەتا وەک کارمەندی بە
س
ھونەری لەڕادﯾﯚی ززەحمەتک شان دەست بەکارکردن
ەت در ژە
دەکات و دواترﯾش وەک ج ببەج کاری کاری ھونەری بەشی ھەوا و سياسە
ەکارەکەی دەەدات.
بە
ئەوکاتی مەکتەبی راگەﯾاندنی ح
ی
 2بەپ ی ب ﯾارر کی
ەسا ی 2002
لە
حزبی
شﯚڕش،
ەﯾی ھ رش ش
ست ک بەزﯾرەەکی و کارامە
ن و وەک ھەس
نی کوردستان
زەەحمەتک شانی
مەتک شانی
دەگوازر تەوە ببﯚ رۆژنامەی ئئا ی ئازادی کە زمانحا ی حزبی زەحم
ککوردستانە.
لەبەشی ئيدارەو بەڕ وەبردن
ی
ی لەئا ی ئازادی بەکارکرردن
ی رۆژنامەوانی
سەرەتای کاری
س
دا دەست بەننووسينی وتار دەکات
ەمان سا ی گواستنەوەﯾد
ت و دواتر لەھە
دەستپ دەکات
سسازەکانی گەلەکەی.
ەلە چارەنووس
ەسەر مەسە
لە
تن
ەشی رﯾپﯚرتااژو چاوپ
پااشانيش لەبە
کەوتن در ژە بەکاری رۆژنامەوانی خﯚی دەددات و
دەسپ ردر ت.
مەوانی پ س
ەو بەشەش دەگوازر تەوەە کاری رۆژنامە
لە
ش لەرۆژنامە سەربەخﯚکاننی وەک ھاو تی و ژمارەﯾﯾەک
ەبەردەوام ﯾو تا ھەنووکەش
بە
ە سەرەکييەککی خﯚی کە ئا ی ئازادﯾييەو پاشان بەھﯚی
جگە لەرۆژنامە
رۆۆژنامەی تر ج
حمەتک شانی کوردستان
حزبەکەی حزبی زەح
ی
ی ناوخﯚﯾيەوە کە
چەند گرفت کی
چ
ژەی بەکاری رۆژنامەوانی داووە.
دروستکران ناووەکەی ئ ستتای ر گای ئاززادﯾيە در ی
حمەتک شان دداوای
 2لەسەر داووای بەڕ وەبەرری رادﯾﯚو تەللەفزﯾﯚنی زەح
ەسا ی 2005
لە
کاربکات.
ت
ک ب ژەری رادﯾﯾﯚو دواترﯾش ب ژەری تەلەففزﯾﯚن
ل دەکر ت وەک
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ماوەی چەند مانگ ک دەب تە ب ژەری تەلەفزﯾﯚن ،بە م تاھەنووکەش در ژە بەکاری
ميدﯾاﯾی لەبواری ب ژەرﯾدا دەدات و ئ ستا لەڕادﯾﯚی ناوخﯚ لەشاری سل مانی وەک
بەرپرسی ب ژەرەکان کاردەکات.
لەڕووی ھە و ستی نەتەوەﯾيشەوە ،ھ رش شﯚڕش خاوەن ھە و ست کی نەتەوەﯾيەو
بەردەوام لەخەمی ھاونيشتمانييەکانی خﯚﯾداﯾە ،زﯾاترﯾش کارەکانی رووی لە
کوردستانيانە لەھەرس بەشی باکووری داﯾکو رۆژھە ت و رۆژئاوای چەوساوەو ب
ماف.
خاوەنی دﯾدو بﯚچوونو ت وانينی زۆر جياوازە بﯚ چارەسەری پرسگر کی کورد لەو
بەشانەی دﯾکەو ب وای تەواوی بەسەربەخﯚﯾی کوردستان ھەﯾەو پ يواﯾە ئەگەر
سەرکردەکانی کورد ھەو ی پ کھ نانی ﯾەک تی نەتەوەﯾی بدەن" ،ئەوا چارەسەری
پرسی کوردو دواجارﯾش سەربەخﯚﯾی کوردستان ھەرگيز نامومکين نييەو خەونی
شاعيرانەش نييە".
ھ رش شﯚڕشی رۆژنامەنووس ،خﯚشەوﯾستييەکی ب ئەندازەی بﯚ پارتی کر کارانی
کوردستان PKKو پارتی ژﯾانی ئازادی کوردستان  PJAKھەﯾەو زﯾاترﯾش رووی کارە
رۆژنامەنووسييەکانی لەو دوو پارتەﯾە.
بەوتەی ھ رش شﯚڕش "پ مواﯾە پارتی کر کارانی کوردستان خاوەن لﯚژﯾک کی جياوازو
تاﯾبەتە بﯚ چارەسەری پرسگر کی کورد لەھەر چوارپارچەی کوردستانداو
بەسيستەميش کار لەو پ ناوەدا دەکات ،پارتی ژﯾانی ئازادﯾش وەک ج گر ک لەناو
سيستەمی پەکەکەدا ب وای تەواوم بەو پارتەش ھەﯾەو پ مواﯾە ھەستی نەتەواﯾەتی
ئەگەر لەئ ستادا لەرۆژھە تی کوردستان بەتاﯾبەت ناوچەکانی کرماشانو ئيالمو
تەنانەت لوڕستانيش جو ب ت ،ئەوا ھﯚکاری سەرەکی پژاکە".
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )سارا جاف( سەبارەت بە )ژﯾانی
ھ رش شﯚڕش( لە18:39:00 2010-10-30 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2531 :
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ھ رش عەبدولکەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170142
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :نووسەر

ژمارە2532 :

ھ رش محەمەد ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022315262382352
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2533 :

ھ رش مەغدﯾد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613263032797
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2534 :

ی
ش کەرﯾمی
ھ رش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3242033148
80074
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە2535 :

ن
ەبدولعەزﯾزز حەسەن
ۆ جەزا عە
ھ رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71312
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2536 :

ۆ سەردار
ھ رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22312033119708
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2537 :

مەولودی
ۆ عومەر م
ھ رۆ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121022480
04604
عومەر مەولوددی لەسا ی ) (1981لە بننەما ەﯾەکی
شاعيرو راگەﯾااندکار ھ رۆ ع
ش
ستان لەداﯾک بووە.
رۆژھە تی کوردس
ە
لەشاری )بﯚککان( لە
ھونەرپەروەر لە
ھ
بەشی کﯚمە ناسی
ی
ەقوتابی زانکﯚﯚی تەھران بوووە لە
 ،2ئەوکات کە
ەسالی2004
لە
ی،
ستان .بﯚ ﯾەککەمجار لە
ەھﯚی کﯚمە ک ھﯚکاری تاﯾبەتی سيااسی د تە باشوری کوردس
بە
ەتەالﯾتی
ی( کاری کردوووە ،دواتر لە تەلەفزﯾﯚنی ھەرﯾم و سە
رادﯾﯚی تەلەفززﯾﯚنی )ئازادی
ەڕادﯾﯚی
دنی کردووە ،ئ ستاش لەڕ
ککوردستان و ررۆژنامەی ھە ول ر پﯚست ،کاری راگەﯾاند
کﯚمە ﯾەتی
ە
ەرنامەکانی )تاوتيﯚی
ەشکارە لەبە
حەدﯾن ئامەددەکار و پ شکە
زانکﯚی سە ح
شيعر-شەبەننگ(ە.
سەمفونيای ش
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
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ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

راگەﯾاندکار

ژمارە2538 :

ۆ عەلی
ھ رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4101341296
69395
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
جﯚری ککەس:

سەر
نووس

مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ژمارە2539 :

ۆ کوردە
ھ رۆ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
05301244214336
نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری
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ژمارە2540 :

ن
ھ من
urdipedia.orrg/?q=2008
8111910192
25389
htttp://www.ku
ئەمين ،کوڕی سەﯾد
ی ناوداری کوررد ناوی تەواووی محەمەدئە
ن-ی شاعری
مامﯚستا ھ من
م
ھانە.
کچی ش خی بورھ
ی موکرﯾيه ،داﯾکی ناوی زەەﯾنەب ،ی
حەسەنی ش خەليسالمی
ح
الچين-ی نزﯾک
ن
مانگی مەﯾی سا ی  1921لە گگوندی
ی
ھ من لە شەووی  4لەسەرر  5ی
شاری مەھاباد لەداﯾکبووە .
ش
سەعادەت ە
چەند ساڵ لە قوتابخانەی س
ەر خو ندنو چ
ھەر بە مندا ی دەخر تە بە
ھ
لە شاری
دەھ ن ت و دەەﯾن ر ت بﯚ خاانەقای
ن باوکی لە قووتابخانە دەرﯾد
مەھاباد دەخوو ن ت .پاشان
م
جامی،
مەالو ج ی مەال ج
و
ستی ئەوەی کە لە دواڕۆژددا بب تە
ن ،بە مەبەس
ش خی بورھان
ی ،بگر تەوه.
بااپيرە گەورەی
کەس
ەگەڵ زۆر س
چوار ساڵ لە خانەقا دەخو ن ت ،لەوێ چاو و گو ی ددەکر تەوە .لە
چ
کەسی رووناکبيرو ت کﯚشەرو شاعير دەناس ت و بە
ی
ەل ک
ت و ئاشناو گە
دەب تە دۆست
دﯾدارﯾان شاد دەب ت.
ئەحمەدی فەوزی
ی
مەال
الی مامﯚستا م
جەو لەوێ ی
پااشان باوکی دەﯾن ر ت بﯚ گوندی کوليج
شارەزاﯾی
فەوزی دەخو ن ت و لەوەوە شا
ی
کيش الی
ساڵ و نيو ش
دن دەدات .س
در ژە بە خو ند
شاعيرﯾی چەککەرە دەکات .فەوزی
ەﯾدا دەکات و ھەستی ش
ە زمانو ئەدەببی کوردﯾدا پە
لە
خيدا دەچ ن ت.
ی نيشتمانو نەتەوە لە ناخ
خﯚشەوﯾستيی
خ
ھە دەگر ت و
سا ی دەست لە خو ندن ھ
سا ی  1938کە تەمەنی ددەگاتە  17س
س
رۆژ لەگەڵ باوکييدا بە کشتوککاڵ و شەوانييش خﯚ
الناوێ .بە ژ
دەگەڕ تەوە بﯚﯚ گوندی شيال
فارسييەوە خەرﯾک دەککات .
ە
ی کت ب و گﯚﯚﭬار و رۆژنامەی
ە خو ندنەوەی
بە
خواز
شيارو ئازادﯾخ
ەگەڵ کﯚمە ە الو کی ھوش
وردەوردە ھاتووچﯚی مەھابا د دەکات و لە
خو ندنەوە
کەو ت و بﯚ و
دەب تە ھاوڕێ .ئەو الوانە ککت بو گﯚﭬارو رۆژنامەی کورددﯾيان گيردەکە
دەﯾاندەن بە ھ من-ﯾش.
سين دەکات و ھ دی
سا ی  1941لەپاڵ کشتوککاڵ و ئاژە داررﯾيدا دەست بە شيعرنووس
س
ھ دی شيعرەکانی لە دەفتتەر کدا دەنوووس تەوە .بە م باوکی پ ی خﯚش ناب ت کە
دەفتەری
ی
شاعير ،بﯚﯾە کاات ک
شيعر نووسيننەوە خەرﯾکب ت و بب تە ش
ککوڕەکەی بە ش
دەمودەست دەﯾسوت ن ت و ل ی زوﯾﯾر دەب ت
ت
ت،
کەو تە دەست
شيعرەکانی ھ من-ی دەکە
ش
ی دەکات .
و سەرزەنشتی
ەممه 1941/8/24 ،لە ک گەکەی خﯚﯾاان دەب ت لەپ کدا دوو ف ۆۆکە پەﯾدا
ڕۆۆژی پ نج شە
ەﯾاننامەﯾە
ە ف دەدەنە خوارێ .کات ک ھ من دانەﯾەکی لەو بە
دەبنو بەﯾاننامە
دەستدەکەو ت و دەﯾخو ن تتەوە ،دەبين ت بە زمانی ککوردی نووسرراوە .ئيدی
شاگەشکە ددەب ت .لە ناوەرۆکی بەﯾانننامەکەوە ئەووەی بﯚ رووندەەب تەوە
ەخﯚشيياندا ش
لە
وکردنەوەی ئەو
ی
ستيشيان لە ب
ی سﯚﭬييەت بوونو مەبەس
ککە ف ۆکەکان ھی دەو ەتی
لەشکری سوور ھاتوەەتە
ی
ەنن
ستان رابگەﯾە
خە کی کوردس
ەوەﯾە کە بە خ
ەﯾاننامەﯾە ئە
بە
کی کوردستاان بە
خاکی ئ رانەوەەو وا بەرەو نا وچەکانی کووردستان بەڕ ووەﯾەو با خە ک
خ
کەن.
شوازﯾيان ل بک
کی رزگارکەر پ ش
ەرﯾان نەزاننو وەک ھ ز ی
ھ زی داگيرکە
چەکانی سەررووی ئ رانو دەو ەتی برﯾتانياش ناوچەککانی
ئييدی ﯾەک تی سﯚﭬ ت ناوچ
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خواروو و ناوەڕاستی ئ ران دەخەنە ژ ر کﯚنترۆ ی خﯚﯾانەوە.
ڕۆژی ﯾەکشەممه 1942.08.16 ،دەستەﯾەک لە کەسە رووناکبيرو چاالکەکانی شاری
مەھاباد کﯚمە ەی
'ژ .ک") ،کﯚمە ەی ژﯾانەوەی کوردستان( دادەمەزر ننو حس ن فروھەر بە سەرۆکی
کﯚمە ە ھە دەبژ رن.
لەو رۆژانەدا ھ من لە تەور ز دەب ت .کات ک بﯚ مەھاباد دەگەڕ تەوە ،لە ر گای
مامﯚستاعەبدول ەحمان زەبيحی-ﯾەوە و لە ما ی حس ن فروھەر پەﯾوەندﯾی بە
کﯚمە ەی ژ .ک .ـەوە دەکات و ناوی نھ نيی "ھ من" بﯚخﯚی ھە دەبژ ر ت و ژمارەی
ئەندام تيشی  55دەب ت.
لە کﯚبوونەوەی ئاپرﯾلی 1943دا کە لە بناری چيای خواپەرست سازدەدر ت ،کﯚمە ەی
ژ .ک .ب ﯾاردەدات کە ئﯚرگانی خﯚی بە ناوی نيشتمان دەربکات .ھ من وەک
ئەندام کی بەدﯾسيپلين و وەک شاعير کی نيشتمانپەروەر لە دووەم ژمارەی گﯚﭬاری
نيشتمانـەوە ھەتاکو دواژمارەی بە شيعرو وتار بەشدارﯾيدەکات .کات کيش لەسەر
بنەماکانی کﯚمە ەی ژ .ک .حزبی دﯾموکراتی کوردستان دادەمەزر نر ت ،ھ من لە
رﯾزەکانی ئەو حزبەدا ت کﯚشانی خﯚی در ژەپ دەدات .دواترﯾش لە گﯚﭬار و رۆژنامەکانی
کﯚماری کوردستاندا وتارو شيعر دەنووس ت و ئەرکە حزبييەکانی خﯚﯾشی
ئەنجامدەدات.
ھەروەھا لە بﯚنە و کﯚبوونەوەکاندا بەردەوام شيعر دەخو ن تەوەو جﯚشو خرۆش دەخاتە
ئەو بﯚنانەوە.
ھ من لە 1946.11.16دا لەگەڵ کچی خا ی خﯚی بە ناوی ئاﯾشە زەماوەند دەکات و
خ زان پ کد ن ت .بەرھەمی ئەو ھاوسەرﯾيە کوڕ ک دەب ت و ناوی دەن ن سە ح.
مانگ ک دوای زەماوەندی ھ من ،کﯚماری کوردستان دەڕوخ ت .بەوەش نائوم دی باڵ
بەسەر خە کی کوردستان بەگشتی و خە کی ژ رساﯾەی کﯚماردا بەتاﯾبەتی
دەک ش ت .
ڕۆژی  1946.12.17سوپای داگيرکەری ئ ران دەگەڕ تەوە شاری مەھابادو شارو گوندە
ئازادکراوەکانی دﯾکەو وەک پيشەی ھەميشەﯾی خﯚی دەست بە گرتنو راونانی
ت کﯚشەرانو روناکبيران دەکاتەوە.
ھ من لەو دەمەدا خﯚ دەگەﯾەن تە الی خا ی ،ش خ محەمەدی کوڕی ش خی
بورھان،و لە خانەقای ش خی بورھان دەم ن تەوە .بەو جﯚرە لە گرتنو زﯾندان رزگاری
دەب ت.
لە خانەقا تووشی نەخﯚشی گرانەتا دەب ت و دوو مانگ لە ج دا دەکەو ت .دواﯾی
تاڕادەﯾەک باش دەب ت و دەچ تەوە گوندەکەی خﯚﯾانو لەن و خ زانو کەسوکارﯾدا
ماوەﯾەک دەگوزەر ن ت.
ڕۆژی  1947.03.31لە کات کدا کە ھ من لە ما ی خﯚی خەرﯾکی کت ب خو ندنەوە
دەب ت ،ھەواڵ لە گوندەکەﯾاندا ب ودەب تەوە کە قازی محەمەدو سەدری براﯾو
محەمەد حس ن-ی ئامﯚزای ،لە مەھاباد لەس دارە دراون .ئەو رووداوە د تەز نە کار لە
ناخی ھ من دەکات و ناسﯚر کی گەورە لە د يدا دروستدەکات .س رۆژ دواتر
له1947.04.03دا ھ من لەگەڵ کەس کی ھەژار و ت کﯚشەری ھاوڕ يدا بەرەو
شارۆچکەی قە دزێ بەڕ دەکەون .کات ک ھ من دەگاتە ناو قە دزێ ،دەمودەست
پﯚليس دەﯾگر ت .دوو کەس بەب ئەوەی ھ من بناسن بﯚی ت دەکەونو لەچنگی
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پﯚليس رزگارﯾدەکەن .ﯾەک ک لەو دوو کەسانە مەالﯾەک دەب ت ،ھ من دەباتە الی خﯚﯾو
ماوەﯾەک وانەی پ دە تەوەو الی خﯚی دەﯾپار ز ت.
دوای ماوەﯾەک بارودۆخی رۆژھە تی کوردستان تاڕادەﯾەک ئارام دەب تەوە .ئيتر ھ من-
ﯾش دەگەڕ تەوە بﯚناو کەسوکاری خﯚﯾو دەست بە کشتوکا و ئاژە دارﯾی دەکاتەوە.
لەو دەمەدا حزبی تودەی ئ ران بە ئاشکرا خەبات دەکات و گﯚﭬارو رۆژنامەی جﯚراوجﯚر
ب ودەکاتەوە .ھ من لەپاڵ ئيشوکاری رۆژانەﯾدا بە خو ندنەوەی ئەو چەشنە
ب وکراوانەوە خﯚی سەرگەرم دەکات .ھاوکات دەستە الو ک بە ھاوکارﯾو ر نو نيی
حزبی تودەی ئ ران ،وردەوردە حيزبی دﯾموکراتی کوردستان زﯾندوودەکەنەوە.
ھ منيش ئەوەندەی دەرفەتی دەب ت ھاوکارو ھاوبيری ئەو الوانە دەب ت و پشتيوانيی
خﯚی بﯚﯾان دوپات دەکاتەوە .
ڕۆژی  1949.02.04حەمەڕەزا شا بەشدارﯾی لە ﯾادی دامەزراندنی دانشگای حقوق
لە تاران دەکات .لە ناوەخت کدا الو ک بە ناوی ناسر فەخراراﯾی شا دەداتە بەر گوللەو
برﯾنداری دەکات .ھاوکات پاسەوانەکانی شا دەست ژ لەو الوە دەکەنو بە سەختيی
برﯾنداری دەکەنو پاش چەند سەعات دەمر ت .ھەر ئەو رۆژە بە ئاشکرا حزبی تودەی
ئ ران تاوانبار دەکر ت و شا وی گرتنو راونانی رابەرانو ئەندامانی ئەو حزبە لە
سەرتاسەری ئ راندا دەستپ دەکات.
گرتن و زﯾندانيکردنی رووناکبيرانو ت کﯚشەران کوردستان-ﯾش دەگر تەوە .گەل ک کەس
دەگير نو ھەند کيش دﯾسان ئاوارە دەبنەوە .ھ من وەک سەدان مرۆﭬی ئازادﯾخوازی
کورد ماوەﯾەک خﯚی دەشار تەوە.
لەو سەروەختەدا لە ئ راندا گرانی دادەکەو ت و ژﯾانی ھەزارەھا خ زان دەکەو تە بەر
ھەڕەشەی لەبرسامردن .ھ من بە چاوی خﯚی زۆر دﯾمەنی تراژﯾدﯾو د تەز نی ئەو
رۆژانە دەبين ت و ناسﯚر کی گەورە لە د يدا دروستدەکات .خﯚی و کەسوکارەکەی
ئەوەندەی لە تواناﯾاندا دەب ت بەپير ئەو خە کە برسييانەوە دەچن کە روو لە
گوندەکەﯾان دەکەن؛ فرﯾاﯾان دەکەون و ت رﯾان دەکەن.
سا ی  1951بزوتنەوەی خﯚما يکردنی نەوتی ئ ران بە رابەرﯾی دکتﯚر موسەدﯾق
پەرەدەست ن ت و پەل بﯚ گشت شار و شارۆچکەﯾەکی ئ ران دەھاو ت .لە
1952.07.22دا دکتﯚر موسەدﯾق دەب تە سەرۆک وەزﯾرانی ئ رانو خە ک پشتيوانيی
خﯚﯾان لە حکومەتەکەی دەردەب ن .بەوەﯾش ج بە شا و دارودەستەکەی لەق
دەب ت .وردەوردە ھەلومەرج کی تاڕادەﯾەک ئازاد و دﯾموکرات لە ئ راندا ج گير دەب ت.
لە کوردستانيش ھ دی ھ دی چاالکيی سياسيو رۆشنبيرﯾی دەستپ دەکاتەوەو الوانو
رووناکبيرانی کورد بە نھ نيو نيمچە ئاشکرا دەکەونە کارکردن .ھ من ھەميشە لەگەڵ
ئەو رووناکبيرو ت کﯚشەرانە ھاودەمو ھاوبير دەب ت .بە م ئەو لەوەدا لەگە يان ناکﯚک
دەب ت کە ئەوان بير لەوە ناکەنەوە کە بە زمانی کوردی گﯚﭬار و رۆژنامەو ب وکراوە
دەربکەنو لەو ھەلومەرجەدا بە کار کی گرنگی نازانن .ھ من ر نو نييان دەکات و
ھانياندەدات ھەرچی زووە گﯚﭬارو رۆژنامە بە زمانی کوردی دەربکەنو لەن و خە کی
کوردستاندا ب وﯾانبکەنەوە.
سەرەنجام دەستەﯾەک لەو الوە ت کﯚشەرانە بﯚچوونەکەی ھ من دەسەلم ننو
ب ﯾادەدەن کە دەست بە دەرکردنەوەی رۆژنامەی کوردستان بکەن .بە م بەر لەوەی
کە ئەوان ﯾەکەم ھەنگاو بن ن ،رۆژی  1953.08.19کﯚمە ک ئەفسەر بە پا پشتيی
ئەمرﯾکا و برﯾتانيا کودەتاﯾەک لە دژی حکومەتی دوکتﯚر موسەدﯾق بەرپادەکەن و
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جار کی دﯾکە حەمەڕەزا شا بﯚسەر حوکم دەگ نەوە .بە گەڕانەوەی حکومەتی شا،
گرتنو راونانی ئازادﯾخوازان دەستپ دەکاتەوە .ھ من وەک سەدان الوی ت کﯚشەری
کورد جار کی دﯾکە خﯚی دەشار تەوە .پاشان ھەر چﯚن ک ب ت دەچ تەوە ن و
ما ومندا ی خﯚی .بە م ھەميشە لەژ ر چاودﯾرﯾی پﯚليسدا دەب ت و گەل ک جار
ئەمسەرو ئەوسەری پ دەکەن .ھەر لەو سا نەدا دوچاری نائوم دﯾو رەشبينيی دەب ت
و ماوەی چەند ساڵ پ وەی دەتل تەوە .ئەوەش وای ل دەکات کە ھ ز و توانای دەرب ﯾن
و شيعر نووسينی نەم ن ت و ژﯾان کی گﯚشەگيرانە بﯚخﯚی ھە بژ ر ت.
سا نی  1968-1967بزووتنەوەی رزگارﯾخوازﯾی کورد لە رۆژھە تی کوردستان
پ دەن تە قﯚناغ کی نو و دەستەﯾەک الوی شﯚڕشگ خەباتی سياسيو چەکدارﯾی
پ کەوە گر دەدەنو لەبەرامبەر لەشکری داگيرکەری دەو ەتی شادا دەست بە شەڕی
پارتيزانی دەکەن .لە ھەند ک لەو شەڕ و پ کدادانانەدا چەند الو کی ئازا و رووناکبير
شەھيد دەبنو تەرمەکانيان دەکەونە دەست ژاندارمەکانی ر ژ می شا و بەسەر
جادەو شەقامەکاندا راﯾاندەک شنو ب حورمەتييان پ دەکەن .ئەم چەشنە دﯾمەنە
جەرگب انە لە چەند ناوچەو شو نی کوردستان دوبارە دەبنەوەو لە سەرتاسەری
کوردستاندا رق و ب زارﯾی خە ک دەگاتە ئەوپەڕی .
ھ من وەک ھەر مرۆﭬ کی ئازادﯾخوازی کورد بەو ھەوا نە خەمو پەژارە داﯾدەگر ت.
ھاوکات کﯚمە ک الوی ھﯚشيار خﯚ لە ھ منو گەل ک رووناکبيری دﯾکە نزﯾک
دەکەنەوەو ھ زو تين بە بەرﯾاندا دەکەنەوەو بەرەو ت کﯚشان ھانياندەدەنەوە .ھ من زوو
د تەوە سەر خﯚ و لە جاران ش لگيرتر دەستبە ت کﯚشان دەکاتەوە .سەرنجام
ما ومندا ی خﯚی ج دەھ ت و روو لە چياکانی کوردستان دەکات.
ماوەﯾەک لەگەڵ" ھەژار" پ کەوە دەژﯾن .پاشان ب ﯾاردەدات کە لەن و رﯾزەکانی حزبی
دﯾموکراتی کوردستانی ئ راندا در ژە بە ت کﯚشانی خﯚی بداتەوە .کادﯾر و ئەندامانی
ئەو حزبە بە سنگفراوانييەوە پ شوازﯾی ل دەکەن.
لە مانگی حوزەﯾرانی 1969دا کﯚنفرانسی دووەمی حزبی دﯾموکراتی کوردستانی
ئ ران لە گوند کی نزﯾک قە دزێ دەبەستر ت .ھ من ﯾەک ک لە بەشدارانی ئەو
کﯚنفرانسە دەب ت و لەگەڵ چەند کەسی ت کﯚشەری دﯾکەدا ت دەکﯚش ت بﯚ وەالنانی
ک شە شەخسيو الوەکييەکانو وەگەڕخستنەوەی حزبەکە.
ھەر لەو يشدا بە ئەندامی کﯚميتەی ناوەندی ھە دەبژ ردر ت .پاش چەند مانگ لە
کارکردنو چاالکی ،دەست بە دەرکردنەوەی رۆژنامەی "کوردستان" دەکەنەوەو لە
کانوونی دووەمی 1970دا ﯾەکەم ژمارەی دەردەکەن .ھەر لەو کاتەدا لە باشووری
کوردستان-ﯾش "ﯾەک تيی نووسەرانی کورد" دادەمەزر ت .ھ من وەک شاعير و
نووسەر کی خاوەن ھە و ست و کوردپەروەر بە ئەندام وەردەگير ت و لە زۆربەی کﯚڕ و
کﯚبوونەوەو بﯚنەکانی ئەو ر کخراوەدا ھە دەسووڕ ت و لە گﯚﭬار و ب وکراوەکانيشيدا
شيعر و وتاری ئەدەبی ب ودەکاتەوە.
ڕۆژانی  1971/ 6 / 24 - 21لە شاری کﯚﯾە کﯚنفرانسی س يەمی حزبی دﯾموکراتی
کوردستانی ئ ران دەبەستر ت .لەو کﯚنفرانسەدا ھ من بە ئەندامی کﯚميتەی
ناوەندﯾيو دەفتەری سياسيی حيزبەکە ھە دەبژ ردر ت .ھاوکات کﯚميتەی راگەﯾاندنی
حزب پ کدەھ نر ت کە ھ من ﯾەک ک لە ئەندامە چاالکەکانی دەب ت.
سا ی  1973ھ من دەب تە ئەندامی "کﯚڕی زانيارﯾی کورد"و چەند کاری بەنرخ ئەنجام
دەدات کە ﯾەک کيان ساغکردنەوەی ت کستەکانی کت بی "تحفە مظفرﯾه" دەب ت کە
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کاتی خﯚی ئﯚسکارمان کﯚﯾکردبﯚوە.
ڕۆژی  1973.09.22کﯚنگرەی س يەمی حزبی دﯾموکرات لە شاری بەغداد
دەبەستر ت .سەرەتا ھ من وەک بەتەمەنترﯾن ئەندامی بەشدار لەو کﯚنگرەﯾەدا
وتار کی بەنرخ دەخو ن تەوە .پاشترﯾش لە کاروبارەکانی کﯚنگرەکەدا چاالکانە
بەشدارﯾی دەکات .لە کﯚتاﯾی کﯚنگرەکەﯾشدا بە ئەندامی کﯚميتەی ناوەندی
ھە دەبژ ردر ت.
کﯚتاﯾی سا ی  1973دەست بە نووسينەوەی بيرەوەرﯾيەکانی دەکات و بەش کی
ل دەخاتە سەر کاغەز .لە 1974.01.24دا لە نووسينەوەی بيرەوەرﯾيەکانی دەب تەوە.
پاشان دکتﯚر عەبدول ەحمان قاسملوو شيعرەکانی دەخو ن تەوەو ل کﯚ ينەوەﯾەکی
کورت و شاﯾستە دەربارەی ناوەرۆکی شيعرەکانی دەنووس ت .ئيتر ھەموو ئەمانە
پ کەوە لە ھاوﯾنی سا ی 1974دا لە کت ب کدا بە ناوی "تارﯾک و روون" چاپدەکر ن و
دەخر نە بەردەستی خو نەرانی کورد .کت بی تارﯾک و روون لەالﯾەن الوان و
رووناکبيرانەوە دەقﯚزر تەوەو وەک دﯾارﯾيەکی بەنرخ دەﯾخو ننەوەو وتوو ژی لەسەر
دەکەن .ھاوکات چەند نووسەر و شاعير بيروڕای خﯚﯾان دەربارەی دەنووسنو
مشتوم کی گەرم دەخو ق ن ت.
سەرەتای سا ی  1978جوو نەوەی جەماوەرﯾی دژ بە ر ژﯾمی حەمەڕەزا شا لەن و
شارە گەورەکانی ئ راندا دەستپ دەکات و زۆر بە خ راﯾی سەرانسەری ئ ران
دەگر تەوەو مەرگی ئەو ر ژﯾمە دﯾکتاتﯚرﯾيە نزﯾک دەب تەوە .ھ من وەک ھەر
ت کﯚشەر کی کوردی ئاوارە ،حەزی گەڕانەوە بﯚن و کەسوکارو خ زانی خﯚی دەکەو تە
سەری .ھەر لەو دەمانەﯾشدا حزبی دﯾموکرات دەستە دەستە ئەندامەکانی خﯚی
رەوانەی رۆژھە تی کوردستان دەکاتەوە .ھەربﯚﯾە ھ من-ﯾش ب ﯾاری خﯚی دەدات و
لەگەڵ ھاوڕ يەکيدا بەڕ دەکەون.
ڕۆژی  1979.02.18لە ئﯚردوگای بەستەس نی نزﯾک قە دزێ لە ما ی دۆست ک
دەم ننەوە .بﯚ شەوەکەی بەرەو سەردەشت دەکەونەڕێ .رۆژی  1979.02.20دەگەنە
سەردەشت و لەگەڵ پ شوازﯾيەکی گەرمدا لە ما ی چەند دۆست و ناسياو
دەم ن تەوە .ھاوکات تەلەفﯚن بﯚ مەھاباد دەکەنو ھەوا ی گەڕانەوەی ھ من بە
کەسوکارﯾو خە کی مەھاباد رادەگەﯾەنن.
ئەو ھەوا ە خﯚشە لەو دەمەدا زۆر بە خ راﯾی لەن و خە کدا ب ودەب تەوە .دەستە
دەستە الوانو رووناکبيرانو خە ک خﯚ سازدەدەن بﯚ پ شوازﯾکردن لە ھ من.
دەمودەست سە ح-ی کوڕی لەگەڵ کﯚمە ک خزمو دۆست بەرەو سەردەشت
دەکەونەڕێ.
سەرلەبەﯾانيی رۆژی  1979.02.21ھ من لەگەڵ خزمو کەسەکانيو کﯚمە ک لە
خە کی سەردەشت بەرەو مەھاباد بەڕ دەکەو ت .کﯚمەڵ کﯚمەڵ خە ک بە ئوتومب ل
د ن بەپيرﯾەوەو دەﯾکەنە رۆژی شاﯾيو ئاھەنگ .دەمەوعەسری ئەو رۆژە کات ک
کەژاوەی ئوتومب لەکان دەگەنە "تاقەدار"ی نزﯾک مەھاباد ،ت کەڵ بە کﯚڕی
شيعرخو ندنەوەو شاﯾيو ھە پەڕک دەبنو ھەموو بە چاوی پ لە فرم سکی شادﯾيەوە
پ شوازﯾی لە ھ من دەکەنو بﯚن و مەھابادی دەبەنەوە.
چەند رۆژ کﯚمەڵ کﯚمە و دەستە دەستە خە ک لە شارو شارۆچکەو د ھاتەکانی
کوردستانەوە بﯚ سەردانی ھ من بەرەو مەھاباد دەچن و بەردەوام ما ی ھ من پ لە
ميوان و دۆستان دەب ت .ئيدی لەو ساتەوە ما ەکەی وەک بنکەﯾەکی ئەدەبيی ل د ت
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و دەب تە ج ی شيعرو باسی ئەدەبيو شو نی بەﯾەکگەﯾشتنی ئەدﯾبانو رووناکبيران.
ڕۆژی  1980.02.19لە شاری مەھاباد چوارەمين کﯚنگرەی حزبی دﯾموکراتی
دەبەستر ت .ھ من لەو کﯚنگرەﯾەدا بەشدارﯾی دەکات .لە کﯚتاﯾی کﯚنگرەکەدا بە
ئەندامی کﯚميتەی راگەﯾاندنی حزب ھە دەبژ ردر ت ،زۆر نابات ھ من ب ﯾار دەدات کە
خﯚ لە کاری حزباﯾەتی بدز تەوەو لە بواری ئەدەبھو نووسيندا خزمەتی نەتەوەکەی
بکات.
بەدر ژاﯾی سا نی  1986-1879ھ من لە زۆربەی کﯚڕو کﯚبوونەوھھو بﯚنەکاندا لە
شارەکانی سنە ،کرماشان ،ورم و مەھاباد...دا چاالکانە بەشدارﯾی دەکات و بە
شيعرو وتاری جوان ئەو بﯚنانە رازاوە دەکات .سەرەتای سا ی  1983لەگەڵ چەند
شاعيرو نووسەردا وتوو ژ دەکات و پ يان دە ت با بە ھەموومان ھەو بدەﯾن
دەزگاﯾەکی چاپەمەنی ساز بکەﯾنو گﯚﭬارو رۆژنامەو کت بی کوردﯾی تيا چاپبکەﯾن.
ھەر بﯚ ئەو مەبەستە لەگەڵ چەندﯾن کاربەدەستی حکومەتی ئ راندا قسەوباس
دەکات و ھەو دەدات کە رەزامەندﯾی ئەوان بەدەستب ن ت .ئەم وتوو ژو ھەو نە
در ژەدەک ش نو حکومەتی ئ ران بە بيانووی جﯚراوجﯚر داواکەﯾان رەتدەکاتەوە .بە م
ھ منو ھاوکارەکانی کﯚ نادەن تا سەرەنجام بە ئيمکانات کی کەمەوە بنکەﯾەک بە ناوی
"ناوەندی ب وکردنەوەی فەرھەنگ و ئەدەبی کوردی -ئينتيشاراتی صالح الدﯾنی
ئەﯾيووبی" لە ورم دادەمەزر نن و گﯚﭬار ک بە ناوی سروە دەردەکەن .ھەتاکو ھ من
خﯚی لە ژﯾاندا دەب ت ،چوار ژمارە لەو گﯚﭬارە دەردەکەن .پاشترﯾش کەرﯾمی قەﯾوميو
چەند نووسەرو شاعيری د سﯚز لەسەر دەرکردنی سروە بەردەوام دەبن .ئينجا
دەست بە چاپکردنی ھەند ک کت ب دەکەنو وردەوردە کارەکانيان گەشەپ دەدەنو
بەنياز دەبن زﯾاترﯾش گەورەو فراوانی بکەن .بە م لەگەرمەی کارکردنياندا شەوی 18
لەسەر  1986.04.19لە شاری ورم ھ من کﯚچی دواﯾی دەکات .بەرەبەﯾانی رۆژی
شەممە  1986.04.19تەرمەکەی بەرەو مەھاباد بەڕ دەکر ت .پاشنيوەڕۆی ھەمان رۆژ
لە مەراسيم کی پ شکﯚداو لەن و ئاپﯚرەی جەماوەردا لە گﯚڕستانی بوداق سو تان
بەخاک دەسپ رد ت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

سياسەتمەدار

جﯚری کەس:

وەرگ

شارەکان:

مەھاباد
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2541 :

ن باقر
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10320554310566
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2542 :

ەبدول
ن باقر عە
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71314
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس
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ژمارە2543 :

ن جەميل
ھ من
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0824095206
64867
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە2544 :

ن حەسەن
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6041326407
78362
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
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ژمارە2545 :

جەزا
ن حەمەج
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1131138173
32726
ە ھەردوو بوارری )مﯚزﯾک و شيعر(دا کاردەکات
لە
ی ھەﯾە:
شيعر :س ککت بی شيعری
ش
1-سروودەکاننی ﯾاخيبوون 2002 -2-ھەميشە ئئەم گﯚرانييە د م پ ئەکا 2006 -باخچە 2009 -
ە
3-ما ی من س بەر و د ی تﯚشھەﯾە:
ە
مﯚزﯾک :س )سی دی( ممﯚزﯾکی
م
گ 2002 -
ک بەر لەمەرگ
1ھەناسەﯾەکت 2006 -
نی زەردەشت
2-وەھای ژەنی3-سەفەر ک لە رۆژھە ت 2011 -من
)ھ من( سەبارەت بە )ھ م
دﯾا لەالﯾەن ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
5:39:24 20
ە011-7-23 :
حەمەجەزا( لە
ح
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

موزﯾکژەن

ژمارە2546 :

رزا
ن دل ر مير
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4161140138
82686
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
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نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە2547 :

ی
ن سەﯾدی
ھ من
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110911445
54155
ھەر لەو
ر
دﯾپلﯚمی رﯾازی
ی
ھاباد لەداﯾک بووە .خو ندننی تا
سا ی  1353لەشاری مەھ
س
ەالرسازﯾدا در ژەی
لەزانکﯚی ھەمەدان للەرشتەی تە
ی
شارە تەواوکرددوە سا ی 137 3
ش
بەشداری لە
ی
سياسی و
ی
ی خو ندکارﯾدا بەھﯚی چاالکيی
ەخو ندن داوەە .لەدەورانی
بە
خو ندکارﯾدا  3جار کەوتﯚتە زﯾندان .بە م سەرەڕای ئئەو گيروگرفتانە ھەر
بززووتنەوەی خ
در ژەی بەخو ندنی خﯚی دداوەو سا ی " 1379فوق ليسانس"ی م عماری
کەڵ بەرﯾزی ت کﯚشەرانی
عاليی تەواو ککرد .لەسا ی 1380وە ت ک
ەدەرەجەی ع
بە
ەرکی
ەج کردنی ئە
ھاوکات دەگەڵ ج بە
ت
ستاش
دﯾموکراتی کووردستانی ئ رران بووە .ئ س
زانکﯚی سە حەدددﯾن مامﯚستای تەالرسازی و
ی
دازﯾاری
ەکﯚليژی ئەند
حيزباﯾەتی ،لە
ح
شارسازﯾيە.
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

مەھاباد

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2548 :

جی
ن عوسماان بەرزنجی
ھ من
1730

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22614214719744
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2549 :

ق
ن عومەر حس ن فق
ھ من

م
رەحيم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658037
71255
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2550 :

ن عومەر خﯚشناو
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1252128167
73928
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

سل مانی
س

ژمارە2551 :

ن عومەر سادق  -ھ من مەللئازادە
ھ من
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0301120728
83779
: Jul-2-198
ساڵ و رۆژی للەداﯾکبوون83
س
ب وانامەکان :
بەشی راگەﯾاندنی پەﯾمانگەی تتەکنيکی ھەول ر.
ی
))(2004 2007ب وانەی دبلﯚﯚم لە
زننجيرەی ھەرددوو ساڵ 11
))(2009ب واناممەی پەﯾمانگە
گەی پ گەﯾاندننی کادﯾرانی راگەﯾاندنی پپارتيی دﯾموککراتيی
ککوردستان لە پيرمام
ئەمەرﯾکی بﯚ کورد خوللی رۆژنامەنووسيی ئابوورری بﯚ
ی
))(2007ب واناممەی کﯚمە ە ی
گ
ماوەی  6مانگ
م
دراوی دامەزرراوەی
 (MICTـيە و لەالﯾەن
نيقاش لە ئە مانيا ککە سەر بە)T
ش
))(2008راھ ند
وەزارەتی دەرەەوەی ئە مانيياشەوە پارەددار دەکر ت
))(2008ب واناممەی بەشداررﯾکردن لە خوولی پ گەﯾاندننی رۆژنامەنوووسانی ئابوورری
دنی ھەول ر
ەالﯾەن سەنتتەری رۆشنبييری و راگەﯾاند
لە
کخراوەکانی کﯚمە گەی مەدەنی
ی
چەندﯾن خول و راھ نانی ر
دارﯾکردن لە چ
))(2009بەشد
زانکﯚی سە حەدددﯾن لە
ی
ندن لە
ەشی راگەﯾاند
))(2009 2010قوتابيی کﯚلل ژی ئاداب بە
ھەول ر ،بەردەەوامم لە خو نندن.
ھ
ن:
ەنجامم داون
ەو کارانەی ئە
ئە
)کوردستانی
ی
نەری کﯚمە ەی دۆستاﯾەتی
ی
ی دامەزر
))(2009ئەنداممی دەستەی
روووسياﯾی)
ن
مەنی
ستا( فەرمانبەرر لە سەرۆکاﯾﯾەتی ئەنجووم
(2008تا ئ ست
8
وەزﯾران بە پﯚستی
بﯚUN
ەری ھەر م ﯚ
فيسی ر کخە
ەڕ وەبەری راگەﯾاندن /ئﯚفي
بە
حکوومی
ی
ن /نا
)ڕا( بﯚ پرسە نەتەوەﯾيەکان
ی ر کخراوی )ڕ
ستا( سەرۆکی
(2007تا ئ ست
7
ەول ر
ستافی کارای نووسەرانی رۆژنامەی ھە
))(2007 2009ئەندامی س
ئەليکت ۆنيی )نيقاش
ت
سەرانی ب وککراوەی
))(2008 2009ئەندامی دەەستەی نووس
ش(ـ
http://www
w.niqash.org
g
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)(2007 2008بەڕ وەبەری نووسينی رۆژنامەی زناک
(2006تا ئ ستا( پەﯾامن ر ،نووسەر و ب ژەری دەنگوباسی سياسی و ئابوورﯾی،
ھاوکات بەڕ وەبەری بەشی ئابوورﯾی سەتەالﯾتی کوردستان
)(2006ئەندامی دەستەی دامەزر نەری )گروپی خە ک بﯚ پرسە نەتەوەﯾيەکان و
چاالکييە مەدەنييەکان )
(2006تا ئ ستا( ئەندامی کارای فيدراسيﯚنی ن ودەو ەتيی رۆژنامەنووسان /بەلجيکا
(2005تا ئ ستا( ئەندامی کارای سەندﯾکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
)(2005 2006دەستەی دامەزر نەر و ﯾەکەم ب ژەر و نووسەری رادﯾﯚی زاگرۆس
)(2003 2005نووسەر و ب ژەری دەنگوباس لە رادﯾﯚی ھەر م ،کە ئ ستا ناوی
)نەورۆز(ە
)(2000 2001پ شکەشکار و ب ژەری دەنگوباس لە رادﯾﯚی نيشتمان
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز ھ من مەالزادە سەبارەت بە کار و ژﯾاننامەی خﯚی لە -01
2010-03
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2552 :

ھ من عەبدو

پور

http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144511110
بﯚکان
بەشدارﯾی نﯚھەمين خولی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

1733

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە2553 :

ن غەنی
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2311507296
63597
وەرگ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە2554 :

خی
ن قەرەداخ
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5092140025
57819
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس
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ژمارە2555 :

غی
ن قەرەداغ
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4161904525
56658
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2556 :

ن مام نادرر
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2160938303
37543
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2557 :

ن مامەند
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5271026407
78434

1735

...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2558 :

د
ن محەمەد ئەحمەد
ھ من
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0530103958
81782
رووناکی لە داﯾک ببووە.
کی
ەڕەکی
ھەول ر لە گەڕ
ەسا ی  1980لە شاری ھ
لە
دەھﯚکە.
ە
ژی پزﯾشکی ﭬ رت رنەری زاننکﯚی
 2005-20دەررچووی کﯚل ی
ە سا ی 004
لە
دا دەست بەککار بووە
جی ئﯚمەراند
 20لە بنکەی کەرەنتينی ببەﯾتەرەی حاج
لە سا ی 007
تااکو ئ ستا.
نااميلکەکانی:
.200
1-ئەنفلەوەنزای با ندە 062-نەخﯚشيەککانی ماسی .2007.200
ەخﯚشی زەرتتک لە سەرب خانەکاندا 08
شانکردنی نە
3-دەست نيش. 20
4-ئەنفلەوەنزای بەراز 009ەرﯾم سمکﯚ  -ما پەڕی کورردستان ن ت
سەرچاوە :کە
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ھەول ر
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2559 :

ھ من مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042423273282722
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2560 :

ھ من مەال کەرﯾم بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020913493475669
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر
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ژمارە2561 :

ەندی
ن نەقشبە
ھ من
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0826142450
04928
نەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس :ھﯚﯚزانەوان
جﯚری

ژمارە2562 :

ن ھادی
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2061038407
75614
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2563 :

ن ھەﯾنی
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271431207
75358

1738

...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2564 :

ن کەرﯾم
ھ من
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0918213648
89546
ی فشار
سەری گﯚﭬاری
سەرنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2565 :

ی
ی بەرواری
ھ ﭭی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3101608012
21788

1739

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

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2566 :

ھ ﭭييدار زانا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0403222004
44098
نووسەر
بابەت
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

تان
باکوووری کوردستا

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2567 :

کانی
ھەبااس بﯚسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41513480213159

1740

...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2568 :

ەد
ھەتااو محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3040933316
64354
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2569 :

مەد
ھەردی ئەحمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0317171800
03991

1741

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

کورد

و ت:

باشوووری کوردس
ستان

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2570 :

ھەردی ئەنوەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1162201543
32809
بووە
 19لە شاری چەمچەماڵ لە داﯾک ە
ە سا ی 985
لە
ن بووە .
سا ی  1990ئئاوارەی ئ ران
س
ناوەندی و دواناوەندی لە
ی
سەقز( تەواو ککردووە و خو نندنی
خو ندنی سەرەتای لە )س
خ
ککوردستان تەوواو کردووە .
ی ھەﯾە و وەەرگ ە .
شارەزاﯾی لە زمانی فارسی
ش
شکی ھەول ر.
مانگای پزﯾش
سازﯾيە لە پەﯾم
شی دەرمانس
دەرچووی بەش
خﯚ
سەرچاوە :عوومەر عەلی  -ما پەڕی دەننگی سەربەخ
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

چەمچەمااڵ

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە2571 :

ھەردی شەفييق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5030904145
57216
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2572 :

ھەرمان وەتماانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1191129136
62986
ستان لە
رۆژھە تی کوردس
ە
ەھاباد،
 1985زاﯾينی لە شاری مە
ھەرمان وەتمانی سا ی 5
ھ
ستاش ھەر
ش
ئەدەبيی ئەو شارە بووە و ئ
ی
مەنی
سی ئەنجوم
داﯾک بووه .دوو ساڵ بەرپرس
ستا لە ژ ر
لە گﯚﭬاری "بەررھەم" تا ئ س
ی چاالکە ئەددەبييەکانه .س ژمارە ە
ە وێ خەرﯾکی
لە
ئەندامی دەستەی نوووسەرانی گگﯚﭬاری ھەژ ننە و
ی
چاوەد ری ئەوو ھاتﯚتە دەر ،ئەو
چ
ھاوکاری زانکﯚ
ی
مەھاباد" بە
"
گی ئاواﯾييەکانی
فەرھەنگ کی بە نرخ بە ناووی "فەرھەنگ
فە
بەش ک لە ش عررەکانی بە دووو زمانی کورددی و
ھەروەھا ش
خەليفە ل ی ب و بﯚتەوه .ھ
خ
دا
فارسی ئامادەەی چاپ و ب و بوونەوەن .ئەو لە زۆربەی کﯚڕ و ئ واررە ش عرەکاند
فا
شی
ھاوچەرخی کورد لە بەش
ی
عری
ەشداری کرددووە و لە ﯾەککەمين ف ستييوا ی ش ی
بە
ی ش عری باا ی پ دراووه.
تااﯾبەتدا خە تی
سا ی2012ی رۆژھە تی
خە تی ش عرری با و د پللﯚمی ئيفتخارری ش عری س
خ
زاراوەکانی کوردی
ی
بەشداری
ی
کوردی بە
ی
ککوردستان لە ف ستيﭭا ی کلتوور و ئەدەەبياتی
ە ھووری ،گﯚررانی ،لەکی ،گرووسی ،ففەﯾلی ،لﯚری و ...لە
وەک سﯚرانی ،بادﯾنی ،کە
مانگی رەشەمممە بە ھەرممان وەتمانی بەخشرا.
م
ھەرمان وەتمانی کارناسی
ھ
ی ﯾاسای لە زانکﯚی مەھاباد وەرگرتووهه .لە گەورەتررﯾن
کە
لە رۆژھە تی کوردستان ە
سا نەی ئەدەببيات و کلتوورری کوردی ە
ف ستﭭا ی س
چوو خە تی ﯾﯾەکەمی ش ععری پ دراوه.
 2012لە کاميياران بەڕ وەچ
رەەشەممەی 2
1743

عيد( سەبارەەت بە
سەﯾوان سەع
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
مانی( لە6:46:23 2011-11- 19 :
ھەرمان وەتم
)ھ
عيد( سەبارەەت بە
سەﯾوان سەع
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
8:00:22 2012-3-2
مانی( لە25 :
ھەرمان وەتم
)ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

مەھاباد

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2573 :

م
ھەرﯾاد کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3141707288
80171
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2574 :
1744

ھەر ز زاھير
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0728222016
64580
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2575 :

مان
ھەر م عوسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202227473
32899
ha rem_o@yah
hoo.com
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردست

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە2576 :

ھەر م کەرﯾم 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291136356
60794

1745

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:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2577 :

شی
ھەژار ئەرگوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12620002210889
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان
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ژمارە2578 :

ھەژار حاتم حەمە کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271226
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2579 :

ھەژار رەحيمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031515571882578
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە2580 :

ھەژار رەشيد
1747

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2051347507
74144
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2581 :

مەد
ھەژار ع ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2241304178
82369
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆماننووس

ژمارە2582 :

ەد
ھەژار عوسماان ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101239126
63190

1748

نووس
رۆماننو
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆماننووس

ژمارە2583 :

سوم
ھەژار عەزﯾز س
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1126210105
52666
مافناس و نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

مافنااس

ن:
شارەکان

ھەولل ر

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە2584 :

ھەژار غەفور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1241954587
75192
1749

...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2585 :

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 ھەەرەمەڕ  -لەس
2-بەﯾتی سەسا ی  1957للەشام چاپيکرردووه
ن  -لەعەرەبيييەوە کردووﯾەتيە کوردی و لەنووسينی دوکتﯚر
يرکراوی گاوان
3-ھﯚزی لەبيرمستەفا جەواده
م
دانەوه
دەق و مانا ل کد
ی جزﯾری ،ق
4--دﯾوانی ش خ ئەحمەدی
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5فەرەنگی ھەمبانەبﯚرﯾنە"کوردی  -کوردی  -فارسی" لەسا ی  1995چاپکراوه6پەرتووکی چ شتی مج وەر  -ئەمەﯾان ﯾادداشتەکانی خﯚﯾەتی7وەرگ انی قورئان بﯚ سەر زمانی کوردی8وەرگ انی قانون در طب لە عەرەبييەوە بﯚ فارسی9کﯚشکی بلوورﯾن.وەرگ انی دﯾکەی مامﯚستا ھەژار وەرگ انی آثارالبالد و اخبارالعباد زکرﯾا قزوﯾنی لە
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 :ک .باشوور
پارت:

حزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران  -حدکا

پارت:

پارتی دﯾموکراتی کوردستان

ژمارە2586 :
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ن
ف  -دەوەن
ھەژار مەعروف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4211119355
56724
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2587 :

ھەژان باباميری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
12131516112977
ھﯚزی
سا ی1348ی ھەتاوی،لە شاری سەققز،لەبنەما ەﯾ ک سەربە ھ
س
فەﯾزو بەگی،چاوی بە دنييا ھە ناوه.
فە
لە
دووە و دوای تەواو کردنی سەربازی ە
م شارە خو ند
تاا رادەی دﯾپلﯚﯚمی ھەر لەم
تابخانە لە گونندەکانی
خوڕڕەماوای لووڕستان،بﯚ مااوەی دوو سااڵ بووە بە مامﯚستای قوتا
خ
ئيسفەھان وەرگييراوە و لەوێ
ف
نااوچەی سارا ی دﯾواندەرەە و پاشان لە زانکﯚی
سا ی
شتەج يه.لە س
لە سەقز نيش
لييسانسی موودﯾرﯾيەتيبازرگگانی وەرگرتوووە و ئ ستا ە
ھاوکاری کردووە
ی
سەقز
ئەنجومەنی مەولەوی ککوردﯾشاری س
ی
ڵ
1368ی ھەتاووﯾيەوه،لەگەڵ
8
وﯾەک دەورەش بەرپرسی ئەو
ک
ﯾدا چاالکی نوواندووە
و وەک ئەندام کی کارا تياﯾد
وە بردووە و ناوەەناوەش
ەنجومەنە بوووه.چەندﯾن دەەورەی ف رکرددنی زمانی ککوردی بەڕ ە
ئە
ککالسی شيعرری بووه.
شيعرەکانيلە
نووسينی شيعره.ش
ی
ميری
ی ھەژانيبابام
سەرەکيترﯾن ککاری ھونەری
س
ھە ت ب و کرردۆتەوه،کت ب کی بەناوی" گو باران"کە
گگﯚﭬارەکانيکورددستانی رۆژھ
دﯾدەی خو نەران.
ی
ئەکەو تە بەر
و
ھە گرﯾبەش ک لە شيعرەککانيەتی بەم زووانە
ھ
لە
ەند کيانی ە
شی وەرگ اووەتە سەر زماانيکوردی وھە
چيرۆۆک و شيعرﯾش
ککﯚمە
ەت کدا و
ھيواﯾە کﯚﯾان کاتەوە و لە دەرفە
ە
بە
ئە
گگﯚﭬارەکاندا ب و کردۆتەوه،ووەک خﯚی ە
گﯚﭬارەکانی
ی
ەجياواز،وەکووو کت ب لە چااپيان دا .جيا لەوانە گەل بەرھەمی للە
بە
لەبواری
ی
سروە،ئاو نە..رامان،گﯚﭬارەە خو ندکاری ﯾەکان ب وبو وەتەوە ،ھەروەھا
:س
ھەندێ کاری بە دەستەوەەﯾە وەک :گﯚررانييە
ککﯚکردنەوە و ل کﯚ ينەوەدا ھ
ن،خورافات،کينناﯾات ﯾا ئيدﯾﯚﯚم و.
فﯚلکلﯚرﯾيەکان
فﯚ
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سەبارەت بە
ت
ھەژان باباميرری(
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
9:25
ھەژان باباميرری( لە5:07 2011-7-22 :
)ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

سەقز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2588 :

ەن
ھەژان حەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5221134597
76411
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ژمارە2589 :

ھەژان خاليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01215062610022
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شکەشکاری بەرنامەی  +nrttلە کەنا یnrt
ی
رۆۆژنامەنوس ،ئامادەکار و پ
دﯾا لەالﯾەن ) (ewarrسەباررەت بە )ھەژان
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
خاليد( لە22:35:24 2012-3-14 :
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2590 :

ل
ھەژان کەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1251136443
33021
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە2591 :

سەليم
ز عەلی س
ھەلز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1208145303
39848
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رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
رەگەزی کەس :خانماان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2592 :

گور قەھارر
ھەلگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0730211533
34601
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2593 :

در ن
ھەند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0722155849
91858
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1991ەوە
ساڵ پ شمەرگگاﯾەتيی ،لە 1
ە  1963لە دەەﭬەری ھەول ر لە داﯾکبووەە .دوای  9س
لە
ە و تی سو ددا دەژﯾی .
لە
ەلﯚری و س سا يش
ەسوﯾددا و اای ماجستەرر لە "م ژووی ھزر" تا بەکە
لە
م ،زمانی گر کی
دا مﯚد رنيزم/پپﯚستمد رنيزم
ەپاڵ ئەوەشد
فەلەسەفەی خو ندووە .لە
فە
ی ،م ژوو ،گە
بابەتی
ی
ەشەسەندنی زمانی منداڵ و سا ک و نيو ک
ی
ککﯚن ،رەوانب ژی
کﯚشيعری
ی
خو ندووە .و ای وەرگ ان و ب وکردنەوەەی
ەروەردەی بﯚ وانەوتنەوە خ
پە
چاوپ کەوتنی للەگﯚﭬار،
لەبخوور" ،چەندان شييعر و وتار و چ
،
ی تر
"سکاندﯾناﭬيا ددوورگەﯾەکی
ی سو يدا ب ووکردونەتەوە.
رۆۆژنامە ،رادﯾﯚ و تيﭭييەکانی
کراوەکان:
ەرھەمە چاپک
بە
،198
ەس بەری ک ووەکان ونت ددەکەم ،لەپ دەەشت ک دەتبيينمەوه ،شيععر ،سا ی 86
لە
راق.
شيوعی ع ق
ی حيزبی شي
ی راگەﯾاندنی
ەب وکراوەکانی
لە
سو د.
ەری مەحاڵ – شيعر ،سا ی  ،1993س
دوا نو ژەکانی چيا و سەفە
سو د
سکاندﯾناﭬيا :ددوورگەﯾەکی تر لەبخوور – شيعر ،سا ی  1996و
س
ی روانينوان ک – ئامادەکرددن و ورگ ی
ناامەکانی مەررگ و نامەکانی
انی کﯚمە ی نامەی
سو د.
شاعيری فەرەەنسی :ئارتﯚرر راﯾمبﯚ ،سا ی  ،1997س
ش
چاپخانە :
سا ی  ،2004چ
دﯾی و لە ا
سکاندﯾناﭬيا دوررگەﯾەکی تتر لەبخوور ،ککراوە بە سو د
س
 ،Trananستﯚﯚکھﯚلم.
n
شيعرو جاوپ کە
خوادا ،وەرگ انی کﯚمەلەش
مەھاباد لەئﯚلﯚﯚپيادەکانی خ
م
ەوتنی سەلييم
ەردەم ب وﯾکرردۆتەوە .
چاپخانەی سە
سل مانی ،چ
ەرەکاتە ،سا ی  2004لەس
بە
سەنتەری ئەدەب و فيکری
ت
لەسو دی/دانمارککييەوە،
و
فەلسەفەی ککﯚچەری ،وەررگ انی
فە
سا ی  2005چاپيکردووە.
ما ،ھەول ر ،س
نم
ت ،کﯚشيعر کی
نييگای دەست
ی ھاوبەش للەگەڵ ئيليﯚنﯚﯚرا برو ،شي رروان خدر و مووتەليب
ەی دﯾالن لەسل مانی چااپکراوە .
 ،20لەچاپخانە
عەبدو 005 ،
ع
سەنتەری
ی
کی پەخشانيييە،
خچەکانی تارراوگەدا ،دەق ک
شو نپ لەباخ
گگو نارەکانی ش
ی نما ،ھەولل ر ،2006 ،چااپيکردووە.
ەدەب و فيکری
ئە
خانەی ئاراس ،ھەول ر ،سا ی
خشان ،چاپخا
گگشتی ئەمەﯾﯾە ،مارگەر ت دۆراس ،پەخ
،2006
6
چاپيکردووە.
چ
سل مانيدا
 ،200گﯚﭬاری "ھەنار" لە س
ە پشت گو ی زماندا"07 ،
"خامەﯾەکی ررۆشنبيرﯾی لە
چاپکراوە.
چ
ستەمگەرﯾی ،کﯚوتار کی تييﯚرﯾيە ،چاپخانەی
ە بيرکردنەوە؛؛ داب ان لە س
وەڕچەرخان لە
ھەنار2008 ،
ھ
ەﯾيە ،ﯾانەی ققە ەم لە سل مانی
ی دەق ،کﯚوتاار کی رەخنە
ق؛ شەبەنگی
.زاﯾە ەی دەق
2008
چاپيکردووە8 ،
چ
چاپخانەی رۆژھە ت
ی
200
ەوتەمی شو نەکان؛ تەمييانی با کان ،کﯚشيعر09 ،
تە
ئەدەبی و ھزرﯾی و وەرگ ران ...
ی
و ای کﯚمە ی شيعر و وتارﯾی
پەڕی ک وڕۆژنە
ی
سەرچاوە :شەنکار عەبدو  -ما
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
پپارت:

اق
شيوعی ع ق
حزبی ش

ژمارە2594 :

شناو
در ن خﯚش
ھەند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0912224840
09478
پاﯾتەختی کوردستانە.
ی
شاری ھەول رری
ە داﯾکبووی ش
لە
الحەدﯾن.
دن :کﯚليژی ززانستەکان  -زانکﯚی سەال
ئااستی خو ند
رۆۆژنامەنووس و نووسەر و ووەرگ و فﯚتﯚﯚگرافەر و ش ووەکار و کارﯾکاات رﯾستە.
ەکەم کارﯾکات ری خﯚی لە
)ئا ی
مارە) (137ی رۆژنامەی ئا
ە رۆژنامە کورددﯾيەکان لە ژم
ﯾە
ئاازادی( لە  1994/9/4ب وککردۆتەوە.
ەکی ر کوپ ک سوودی لە
ەکەم کارﯾکات رﯾستی شارری ھەول رە کە بەش وەﯾە
ﯾە
ککﯚمپيوتەر وەرگرتب لە و ننەک شانی کاارﯾکات ردا.
ەکەم کارﯾکات رﯾستی شارری ھەول رە کە و نەی س
ﯾە
سەدامی دﯾکتااتﯚری عيراق بە
بﯚ نمونە لە  1995/9/7لە ژژمارە
شاب و لە رۆژننامەکاندا ب ووکراب تەوە ،ﯚ
ککارﯾکات ر ک شا
ستانی نوێ( ب وکراوەتەوە.
) (1081رۆژناممەی )کوردس
تاﯾبەتی بﯚ بکر تەوە لە
ی
شی
ھﯚ کی نماﯾش
ەکەم کارﯾکات رﯾستی کور دستانە کە ھ
ﯾە
ی( لە سا ی
کات ری عيراقی
ساﯾتی )مﯚزەخانەی کارﯾکا
س
2008
8.
رەکانی لە ساﯾتەکاان و گﯚﭬارەکاانی
ی
ەکەم کارﯾکات رﯾستی کور دستانە کە ککارﯾکات
ﯾە
سا ی
ەوروپا و ئەمررﯾکادا ب وبکر تەوە ،لە ا
ئە
2009بەدواوە.
9
ەتی
ەی ن ودەو ی
ئەندام لە کﯚمە ی
م
ەکەم کارﯾکات رﯾستی کور دستانە کە بببی بە
ﯾە
ست لە .2010
ی کارﯾکاتيرﯾس
ھونەرمەندانی
ھ
ەکەم کارﯾکات رﯾستی کور دستانە کە گگەلەرﯾەکی تااﯾبەتی بەردەەوامی بﯚ بکر تەوە لە
ﯾە
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مﯚزەخانەی کارﯾکاتيرﯾی کەساﯾەتيە ناسراوەکانی رۆمانيا لە سا ی .2010
ھونەری ش وەکاری
پ شانگای تاﯾبەت
1. 1986پ شانگەی ﯾەکەمی تاﯾبەتی کارﯾکات ری  -ھەول ر.
پ شانگای ھاوبەشی ناوخﯚ
1. 1986بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی ش وەکاری
2. 1987بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی ش وەکاری
3. 1988بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی ش وەکاری
4. 1989بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی ش وەکاری
5. 1990بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی ش وەکاری
6. 1992بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی ش وەکاری

 ھەول ر. ھەول ر . ھەول ر. ھەول ر. ھەول ر. -ھەول ر.

ھونەری کارﯾکات ر
پ شانگای تاﯾبەت
2. 1986پ شانگەی ﯾەکەمی تاﯾبەتی کارﯾکات ری لە ھەول ر.
3. 14 / 4 / 2009پ شانگەی دووەمی تاﯾبەتی کارﯾکات ری لە ﯾادی ئەنفالەکانی
کوردستان لە پارکی منارە – ھەول ر.
4. 3 / 4 / 2013پ شانگەی س يەمی تاﯾبەتی کارکات ری بە ھاوکای کﯚمە ەی
ھونەرەجوانەکانی کورد لە گەلەری شانەدەر -ھەول ر.
پ شانگای ھاوبەش و فيستيﭭا ی ناوخﯚ
1. 1987بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری  -ھەول ر.
2. 1988بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری  -ھەول ر.
3. 1989بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری  -ھەول ر.
4. 1990بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری  -ھەول ر.
5. 1992بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری  -ھەول ر.
6. 2003بەشدارﯾکردووە لە دووەم پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری )گﯚﭬاری مەال
مەشھور(  -ھەول ر.
7. 2005بەشدارﯾکردووە لە ﯾەکەم پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری )کﯚمە ەی
کارﯾکات رﯾستانی کوردستان(  -ھەول ر.
8. 22/4/2006بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری لە رۆژی
رۆژنامەگەری کوردی بە ھاوکاری لەگەڵ دەزگای
بەدرخان و خە تی رۆژی رۆژنامەگەرﯾی کوردی وەرگرتووە  -ھەول ر.
9. 14/3/2007بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری لە ﯾەکەمين
فيستيﭭا ی ھونەری ھەول ر.
پ شانگای ھاوبەش و فيستيﭭا ی ن ودەو ەتی
1. 6/ 2006بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری بەھاوکاری دەزگای
بەدرخان  -ميسر.
2. 7/2006بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری – بەرﯾتانيا.
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3. 31 / 8 / 2008بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری ئەلکاالی
ن ودەو ەتی ) - (15ئيسپانيا.
4. 10 / 9 / 2008بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری بورسەی
ن ودەو ەتی ) - (2تورکيا.
5. 22 / 9 / 2008بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری ئﯚل نسی
ن ودەو ەتی ) - (20بەلجيکا.
6. 31 / 10 / 2008بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری مازاتالنی
ن ودەو ەتی ) - (1مەکسيک.
7. 31 / 10 / 2008بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری گﯚﭬاری
راﯾنس رۆسی ن ودەو ەتی  -بﯚسنيا.
8. 10 / 9 / 2009بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری گراکوگيﭭاچی
ن ودەو ەتی ) - (15سربيا.
9. 14 / 9 / 2009بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی بەردەوامی کيکس
زﯾکيسﯚن ) - (4سربيا.
10. 1 / 10 / 2009بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری ئاالنيا )(9
دەرﯾای سپی ناوەڕاست  -تورکيا.
11. 22 / 10 / 2009بەشدارﯾکردووە لە پ شانگەی ھاوبەشی کارﯾکات ری بينالی
تەھرانی ) (9ن ودەو ەتی  -ئ ران.
12. 1 / 2010بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری فجر )(1
ن ودەو ەتی  -ئ ران.
13. 9/ 9 / 2010بەشدارﯾکرودووە لە فيستيﭭا ی بﯚستونی کارﯾکاتيری )ئ دوارد – ت د
– ک نيدی( ) (1ن ودەو ەتی  -ئەمرﯾکا.
14. 15 / 2 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )دژ بە
دﯾکتاتﯚرﯾی( ن ودەو ەتی  -ئ ران.
15. 15 3 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )بومەلەرزە و
سونامی ژاپﯚن( ن ودەو ەتی  -ئ ران.
16. 20/ 2 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات رﯾی ن ودەو ەتی
)سورﯾا  - (7سورﯾا.
17. 28/ 2 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری فجر )(2
ن ودەو ەتی  -ئ ران.
18. 9 / 4 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )دژ بە تيرۆر(
ن ودەو ەتی  -ئ ران.
19. 15 / 4 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )ئﯚستن
 (39ن ودەو ەتی  -مەسەدۆنيا.
20. 6 / 4 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )بەرلين (2
)دﯾکتاتﯚر و زۆرداران( ن ودەو ەتی  -بەرلين.
21. 8/ 4/ 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )کارتﯚنی
ب وکراوەﯾی  (11ن ودەو ەتی ،بە ناونيشانی )وﯾکيليکس و داھ نەرانی(  -کەنەدا.
22. 5 /6 /2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )ر کالمەکان
 (3ن ودەو ەتی لە بﯚ ەنگير -ھندستان .
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23. 30/10/2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی )پﯚرتر ت و کارﯾکات ری کەساﯾەتيە
ناسراوەکانی رۆمانيا(ی ن ودەو ەتی – رۆمانيا
24. 15/ 12 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھارﯾکارﯾکردنی گەالنی سورﯾا و
ﯾەمەن – ئەردەن
25. 31 / 5 / 2012بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری )ئﯚستن
 (40ن ودەو ەتی  -مەسەدۆنيا.
26. 1 / 2 / 2011بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری فجر )(4
ن ودەو ەتی  -ئ ران.
27. 31/ 3 / 2012بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ھاوبەشی کارﯾکات ری ﯾەلماز
گﯚنای ) (2ن ودەو ەتی بﯚ ھونەر و کولتور  -تورکيا.
28. 20/ 8 / 2012بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ﯾەکەمی عەرەبی بﯚ کارﯾکات ر لە
ھەر س و تانی ليبيا و تونس و ميسر.
29. 20 / 2 /2013بەشدارﯾکردووە لە فيستيﭭا ی ﯾﯚری کﯚزۆبﯚکينی کارﯾکات ری -
ئازەرباﯾجان.
ھونەری فﯚتﯚگراف
1.سا ی  2005بەشدارﯾکردووە لە ﯾەکەم پ شانگەی ھاوبەشی کﯚمە ەی و نەگرانی
کوردستان  -کەرکوک.
2.سا ی  2005بەشدارﯾکردووە لە دووەم پ شانگەی ھاوبەشی کﯚمە ەی و نەگرانی
کوردستان لە کﯚشکی ھونەر  -ھەول ر.
3.سا ی  2006بەشدارﯾکردووە لە س يەم پ شانگەی ھاوبەشی کﯚمە ەی و نەگرانی
کوردستان لە ھﯚ ی ميدﯾا  -ھەول ر.
4.سا ی  2006بەشدارﯾکردووە لە چوارەم پ شانگەی ھاوبەشی کﯚمە ەی و نەگرانی
کوردستان لەکﯚشکی ھونەر  -بەغدا.
5.سا ی  2008بەشدارﯾکردووە لە حەوتەمين پ شانگەی ھاوبەشی کﯚمە ەی
و نەگرانی کوردستان لە ھﯚ ی ميدﯾا – ھەول ر.
6. 1/6/2011بەشدارﯾکردووە لە پ شانگای کﯚمپانيای نيکﯚنی 5100ن ودەو ەتی -
ژاپﯚن.
7. 22/4/2012بەشدارﯾکردووە لە پ شانگای ھاوبەشی )فﯚتﯚ جﯚڕناليست( لە رۆژی
رۆژنامەگەرﯾی کوردی – ھەول ر.
کارکردن
لە سا ی  2003 - 1998لە گﯚﭬاری )مەال مەشھور( کارﯾکات رﯾست و نووسەر بووە.
لە  2004 - 2001لە گﯚﭬاری )پەلکە ز ﯾنە( نيگارک ش و نووسەر بووە.
لە  2004 - 2002لە مانگنامەی )سەروەرﯾی ﯾاسا( کارﯾکات رﯾست و نووسەر بووە.
لە  2005 - 2004لە ھەفتەنامەی )دەنگی ميللەت( کارﯾکات رﯾست و نووسەر بووە.
لە  2005 - 2004لە رۆﭬاری )گەپ( کارﯾکات رﯾست بووە.
لە  2007 - 2005لە گﯚﭬاری )ئاسﯚی مندا ن( نيگارک ش بووە.
لە  2008 – 2005لە ھەفتەنامەی )ميدﯾا( کارﯾکات رﯾست بووە.
لە  2008 – 2006لە مانگنامەی )بەدرخان( کارﯾکات رﯾست و نووسەر بووە.
لە  2011 – 2010لە گﯚﭬاری )ھەر می کوردستان( کارﯾکات رﯾست و سەرپەرشتياری
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ھونەری کارﯾکاتير بووە .
لە گﯚﭬاری )تەنزو نە( بەڕ وەبەری نووسين بووە .2010 - 2008
لە گﯚﭬاری )رووناز( سەرپەرشتياری ھونەری کارﯾکات رە .2013
ئەنداميەتی
ئەندامی کارای فيدراسيﯚنی رۆژنامەنووسانی ن ودەو ەتيە(IFJ) .
ئەندامی کارای سەندﯾکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە.
ئەندامی کارای سەندﯾکای ھونەرمەندانی کوردستانە.
ئەندامی کارای کﯚمە ەی و نەگرانی کوردستانە.
ئەندامی کارای کﯚمە ەی ن ودەو ەتی ھونەرمەندانی کارﯾکاتيرﯾستە( )(ISCAو تە
ﯾەکگرتووەکان).
ب وکراوەکانی
ناميلکەی )خەندە سياسيەکان( ،بابەت :کارﯾکات ر سا ی .2008
کت بی )پ کەنينە تا ەکان( ،بابەت :کارﯾکات ر سا ی .2010
کت بی )خەرمانەی تەمەن( ،بابەت :ئەدەبی و ھونەرﯾی – سا ی .2012
سەرچاوە :کت بی )خەرمانەی تەمەن( و چاوپ کەوتن و دﯾمانەکانی ھونەرمەند
ھەندر ن خﯚشناو لە رۆژنامە و گﯚﭬارەکان.
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبووکی ھەندر ن خﯚشناو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

کارﯾکات روان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2595 :

ھەندر ن دﯾالن
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http
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بناری کارۆخ ،سەر بە قەزای رواندز لە دداﯾک
سەران_ ی بن
 1لە گوندی س
سا ی 1971بوووە.
ەرەتاﯾيو ئامادەەﯾی لە سەررانو رواندز خو ندووە.
قﯚناغی سەسەرەتا چﯚتە ئ رانو
رووی کردۆتە دەرەەوەی و ت ،س
 ،1کاتی ئەنففالەکان ی
سا ی 1988ەوە لە پاکستتان ،لەو تی نيوزلەندا
د سا ک مانە
ئيينجا پاکستانوو دوای چەند
وانامانەی خوارەوەن:
ی
ەم ب
ەند سا ەی ،ئە
خو ندی چ د
گگيرساوەتەوە ،،بەرھەمی خ
الم
دبلﯚمی زماننو ئەدەبياتی ئينگليزی لە سەنتەری ل کﯚلينەوەی ززمان لە ئيسالئااباد ).
سياسييەکان لە زانکﯚی ئﯚککالند.
ەو زانستە س
بەکالﯚرﯾﯚس لە فەلسەفەکﯚی ئﯚکالند.
دبلﯚم لە پەﯾﯾوەندی ن ودەوو ەتی لە زانکسياسيو بەراببەراﯾەتی لە ززانکﯚی واﯾکاتتﯚ.
بەکالﯚرﯾﯚس لە زانستە سئاﯾدﯾاليزمی رۆژئاوا
ی
تاﯾبەت بە فەلسەففەی سياسييو
ت
سياسی
ماجست ر لە زانستی سيکتﯚرﯾا.
ە زانکﯚی ﭬيک
لە
کاتﯚ.
لە زانکﯚی واﯾک
سی ﯾەکەم ە
سياسی ،کالس
ماجست ر لە زانستی سيلە رۆژئاواو
سەرھە دانی نەتەوەﯾی ە
دکتﯚرا لە بواری زانستی سياسی)سی لەسەر رۆژژھە ت).
ککارﯾگەرﯾيەکانی
سياسييە لە زانکﯚی واﯾکاتﯚ لە نيووزلەندا.
ە
ەی
ت و فەلسەفە
ستای زانست
ئ ستا مامﯚسسياسەتی بە
دەو ەتييەکان ،س
ەﯾوەندﯾيە و
ە لە بواری پە
ل کﯚلەرەوەﯾەەراوردکاری،
سياسی ،ھييستﯚگرافی ننەتەوەو ناشنناليزم.
فەلسەفەی س
فە
بابەت و دﯾمانەی
ت
جيھانی
لە چەندﯾن ررۆژنامە و گﯚﭬﭬار و ساﯾتی ئەليکترۆنی جتانی وەک
شی کوردستتان و و ی
سەبارەت بە ززانست و فەللسەفەی سيياسی و رەوش
س
توورکيا و ئ ران و ئەمرﯾکا ب وکراونەتەوە.
جی
سەرچاوە :حووس ن مستە فا  -ما پەڕی زاری کرمانج
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2596 :
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در ن ش خ راغب
ھەند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0625162442
24517
سەر
نووس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2597 :

ی
گاو ئەنوەرر ش خانی
ھەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11117293610681
لەپووری کورد
ەری دەزگای موزﯾک و کەلە
ەر و بەر وەبە
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2598 :

گاو مامە
ھەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6010900416
60141
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2599 :

م
گاو ھاشم
ھەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3232126292
22947
ی رۆژنامەی ررۆژنامە
پەﯾامن ری
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2600 :

ف
وار شەرﯾف
ھەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1182100067
70400
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :وەرگگ
جﯚری

ژمارە2601 :

ەت نوری
وار شەوکە
ھەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1072349388
89457
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2602 :

وار عەبدولل ەحمان
ھەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1207212934
42908
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2603 :

خی
وار قەرەداخ
ھەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1092107442
22119
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

سەر
ی کەس :نووس
جﯚری

ژمارە2604 :

مان
ورامان عەبدول ەحما
ھەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
41413564419485
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی

ژمارە2605 :

ق
ورامان عەلی تﯚفيق
ھەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6052048326
60211
دووە
خو ندنم تادواناوەندی خو ند
ەی بيارە ،و
 1لە شارۆچکە
ەداﯾک بووی سا ی 1970
لە
ژە بەپرۆسەی خو ندن
نەم توانی در ە
ەرگاﯾەتی م
ەھﯚﯾی رووکرردنە دەرەوە ژژﯾانی پ شمە
بە
گاﯾەک
ماوەرﯾەکاندا بووونە خو ندنگ
سياسەت و ککارکردنم لە ر کخراوە جەم
دەم ،بە م س
بد
خولی نﯚ
گای کادران خ
چوﯾی پەﯾمانگ
بﯚﯚم و لەدوای راپەڕﯾنەوە وەەک کادر کی پارتی و دەرچ
ئەندامی
ی
سی لقی س مانی ﯾەکيەتتی الوانی دﯾﯾموکراتی کوررد و
و دواتر بەرپرس
ھەندەران کرد ..
ن
رووم لە
سا ی  1995و دواتر م
ندی الوان تا س
مەکتەب ناوەند
م
دی بەناوی
ەبجە و ئەوی ی
ە
ی س کت بی چاپ کراوم ﯾەک ک بەنااوی ھە
تاائ ستا خاوەنی
کی دﯾم ئامادەﯾە بﯚ
کەکانی سەرردەم ،کت ب ی
سەفەر ک بﯚ ھەندەران و پرس و چەمک
س
چاپ و بەم زوانە دەکەو تە
کی
ە بەردەستی خو نەران ..ب لەوەی وەەک ئەندام ی
چ
دەستەی نوسەرانی
ی
می
ەزر نەری گﯚﭬﭬاری ھە ە  ،داوتر ئەندام
دەستەی دامە
مانگی جار ک
ئەلکترۆنی ھەورامان م
ی
سەرانی گﯚﭬاری
ھەورامان و دەەستەی نوس
ھ
سەرانی
ماوەﯾەک ئەندامی دەەستەی نوس
ک
ەوە،
ب ودەکراﯾەوەوو  24ژمارەی ل ب وکراﯾە
ت و گﯚﭬاری ئ وە ..
گگﯚﭬاری نەھات
کاندا بابەت و ل کﯚ ينەوەم ب وبونەتەوە.
ە زۆربەی گﯚﭬﭬارو رۆژنامەکا
لە
ق( سەبارەت بە )ژﯾان و کارنامەی
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )ھەورامان عەلی تﯚفيق
س
خﯚی( بﯚ کورددﯾپ دﯾا لە 2013-05- 28
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
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نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2606 :

ھەورامان فەرﯾق کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022813364882402
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە2607 :

ھەورامان ورﯾا قانع
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011920001886589
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
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نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

وەرگ

شارەەکان:

س
سل مانی

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2608 :

ەکر
ﭬاڵ ئەبوبە
ھەﭬ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0510153808
84221
مرۆﭬاﯾەتيەکان.
ن
جی زانستە
سل مانی ،کﯚل ج
ە زانکﯚی ل
مامﯚستای رۆژژنامەگەری لە
م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2609 :

ەدی
ﭬاڵ ئەحمە
ھەﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9280926418
88488
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2610 :

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
کخراوەکانی کﯚمە ی مە
ی
کە لە بواری ر
چەند سا کپرسەکانی گەنج( بووم،
ی
دامەزر نەر ودەەستەی بەڕ ووەبەری )ناوەەندی ئاﯾندە ببﯚ
ەو ر کخراوە ببووم و ،سەرننووسەری ما پەڕی
ەﯾاندن و پەﯾوەندﯾەکانی ئە
ر کخەری راگە
ئااﯾندە بووم.
دەستکەوت کی
ت
شکم لە چەنند
ەو ماوەﯾەی ککە لە ر کخرا وی ئاﯾندە کارم کردووە ،پش
لە
کارمان لەسەر کرددوون،
ن
کانمدا
بااش ھەبووە ببﯚ الوانی کورردستان ،کە لەگەڵ ھاوڕ ک
گگرنگترﯾنيان:
دی
بگﯚڕﯾن لە بەرژەوەند
ن
ساﯾەکی پەرللەمان
ە توانيمان ﯾاس
1-ھە مەتی  25ساڵ ،کەتەمەنی 30
ی
شتر لە
ەنجان لە سيااسەتدا .پ ش
گگەنجان و ،لە پ ناو بەشدارری زﯾاتری گە
پەرلەمان ،بەھﯚی پرۆژژەکەی
،
تی
ون بﯚ ئەندام ی
سا ی ر گە دەدرا گەنجان خﯚﯾان بپا ن
س
ەوە
بەھﯚی ئەو ﯾاساﯾە
ی
کراﯾەوە بﯚ  25ساڵ و ئ ستتا ژمارەﯾەک گگەنج،
ئ مەوە کەم کر
ەرلەمانتارن.
پە
گەنجانی ب کار و خاوەەن
ی
بدر تە
گەنجان ،کە قەرز ر
،
ەکی
2-پرۆژەی سنندوقی کﯚمەسەند کراو ،ئئيستا
ش لە الﯾەن پەررلەمانی کورددستانەوە پەس
بييرۆکەی کارکرردن ،ئەوﯾش
ەج کردنی
ەرز ،بﯚ ج بە
ن دﯾناری ع را قی دەدر تە گەنجان بەقە
ب ی  25مليﯚن
پررۆژەکانيان.
بەشداری چەندﯾن خوول و
ی
کخراوە مەدەنييەکان،
ە
لە ماوەی کاارکردنم لە بوواری رەﯾەکم لەو بوارەدا وەرگرتوووه .ئەندامی چەندﯾن
چەند ب وانامە
شﯚپ بووم و چ
سەتان وۆرکش
س
پرسە
ە
ستان پ کھ نراون ،بﯚ
ستی ر کخراوەەکانی کوردس
ە لەسەر ئاس
لييژنە بووم ،کە
1770

ن.
جﯚراوجﯚرەکان
ج
می ر کخراوی چاود ری کووردۆساﯾدم .ببەگو رەی
ساﯾيم و ئەندام
لە ئ ستادا پپار زەری ﯾاساتوواناش کاری خﯚبەخشی ئەنجام دەدەم.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

چاالکی ال
الوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2611 :

ھە

ە رافع

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4022059133
31754
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2612 :

گورد بەرززنجی
ھە گ
1771

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3222117128
82603
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2613 :

الل
گورد جەال
ھە گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02517272910244
سەتەالﯾتی گگەلی کوردستتان
ی ھەواڵ لەس
سەرنووسەری
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2614 :

مەد
گورد سەم
ھە گ
1772

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0511160112
24228
ەوە
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ھە گورد سەممەد ،رۆژنامەووان
ھ
شاری ھەول ر لەدداﯾک بووە
ی
سەر بە
سا ی  1984لە ناوچەی ککەند ناوەی س
س
کی زانکﯚی للە ھەول ر خو ندووە.
خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەەندی و ئامادەەﯾی و بەش ک
خ
گﯚشەی لە رۆژنامەککان ب و
ی
ەت و
 2006چەندﯾن بابە
2
سا ەکانی  200 0تا
ە سەرەتای س
لە
بابەتی
ی
گەنجان و قوتابيان و چەند
ن
ککردۆتەوە ،ئەووکات زﯾاتر لەببارەی ک شەککانی
ندنی ليبراڵ)...
ھەو ن ،خو ی
و
ک رۆژنامەی))دھ نان،
سياسيی دەﯾﯾنووسی .وەک
س
مەنووسی کرردووە بەش وەەﯾەکی
بە کاری رۆژنام
دواتر لە سەرەەتای 2006ەووە دەستی ە
ھەو ن ،ئاسﯚی گگەنج،
و
ەکگرتوو،
ەم شو نانە ککاری کردووە))رۆژنامەی ﯾە
پررۆفيشناڵ ،لە
پر س )...
پەڕی لﭭين ر
ﭭين ،گﯚﭬاری شەقام ،ما پە
ە ،گﯚﭬاری لﭭ
نامەی رۆژنامە
ھاو تی ،رۆژنا
ھ
ەتی"بيروڕا و گﯚشە"ی ب و کردۆتەوە.
دا چەندﯾن بابە
ەپاڵ کاری رۆۆژنامەوانيشد
لە
گﯚﭬاری لﭭينە.
ی
ەرانی
ستەی نووسە
 20تا ئ ستە ئئەندامی دەس
ە سا ی 008
لە
 RFK- www.radioی
فەڕەنسی)o-rfk.com
ی
2012ەوە )و ب ادﯾﯚی کورددی-
ە سەرەتای 2
لە
دامەزراندووە.
فەڕەنسييە .
ە
کوردی-
ی
ەخﯚی
RFK::و ب ادﯾﯚﯾﯾەکی سەربە
ی فەڕەنسا ددەژﯾ .
ئ ستا لە و تی
بە
نەژاد( سەبارەت ە
(
ھەﭬاڵ
دﯾا لەالﯾەن )ھ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
21:53
ەمەد( لە3:03 2012-8-5 :
ھە گورد سە
)ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2615 :

ی
ب جندﯾانی
دولوەھاب
گورد عەبد
ھە گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3162114335
53258
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت:

بااشووری کورددستان

رەگەززی کەس :پيياوان
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

نەتەووە:

ککورد

شارەەکان:

روواندز

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2616 :

گورد عەزﯾﯾز ميرزا
ھە گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
52908402811030
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2617 :

مەت باﯾز رەسوڵ
ھە م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1041052157
74682
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2618 :

ميد
مەت حەم
ھە م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1252121217
73924
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2619 :

يرانی
ھە و ست مير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1041751388
86832
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2620 :

کەوت عەبدو
ھە ک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0226220740
03745
نووسەر و رووناکبير
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

ن:
شارەکان

سل م
مانی

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە2621 :

ەﯾی
ھە ﯚ بەرزنجە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0709085905
51814
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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.
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

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:

ﯚسياليستی کورد  -پاسﯚﯚک
ی
پارتی سﯚ

ژمارە2622 :

مەرگەﯾی
ی  -ھە ﯚ م
ن سەعيد مەرگەﯾی
ھە ﯚ حەسەن
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 2001-1-3ە،شارستانی
ی،ئاوﯾنە ،رۆژننامەی رۆژنامە
نی )ھاوو تی
للە رۆژنامەکانیی ،رووماڵ،بەدرخان(،
ەوە
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
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

شارەکان:

رانيە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2623 :

ھەﯾاس بﯚسکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011110203132678
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2624 :

واحيد عومەر مح دﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033110324382650
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2625 :

ەلی
ی ش خ عە
والی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2261139315
50367
کی
رۆژنامەنووس و وەرگ و و ب دﯾزاﯾنەر ک
س
عەبدول -ەو ر
نااوی تەواوی ووالی عەلی ع
مانييە.
ە
شتووی شارری سل
ککوردستانی بااشوورەو دانيش
زگای سل مانييە.
سەر بەپار ی
 1ی ناوچەی پ نجو نی س
لەداﯾکبووی سا ی 1978ستانە
ئەندامی کاررای سەندﯾکاای رۆژنامەنوووسانی کوردسەدەنی.
ەندﯾيە بﯚ رۆژننامەوانيی مە
خاوەنی ب وانامەی ر کخرراوی  Presss Nowی ھﯚ ەلەک کدا( ی راادﯾﯚی
ی بەرنامەی رراستەوخﯚی ))وە م لەخولە
ئامادەکارو پ شکەشکاریەﯾەو
مەی راستەووخﯚی رادﯾﯚکە
ستانە کە د ررﯾنترﯾن بەرنام
ئااسمانی جەمماوەری کوردس
مە.
کراوەو تائ ستتاش بەردەوام
قەی پ شکەشک
ەکەم ئە ی
ەمانگی  5ی  2006ەوە ﯾە
لە
ی کوردستان لەچەندﯾن دەەزگای راگەﯾانندنی تردا کارردەکات و
جگە لەڕادﯾﯚﯚی جەماوەریەوە
عەرەبی بﯚ کوردی و بەپ چەوانە
ی
ی لەھەردوو زمانی ئينگلييزی و
چەندﯾن بابەتی
چ
وەرگ اوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

وەرگ
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شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2626 :

ھير
ورﯾا حەمە تاھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0726091618
84560
کوردستانی ع راقە ،لە  1984-1-12للە شاری
ی
می
ی کوردی خە ککی ھەر ی
رۆۆژنامەوان کی
ناوەندی و
ی
ندنی سەرەتااﯾی و
داﯾک بووە .خو ند
ککەالر 140کم دوورە لەسل مانيەوە ،ک
ەزانکﯚی سل مانی
ەالر تەواو کرددووە .پاشان لەسا ی  2004 - 2003لە
ئاامادەﯾی لەکە
تيەکان  -راگەﯾاندن وەرگيرااوەو لەسا ی  2007- 2006زانکﯚی
ستە مرۆﭬاﯾەتي
ەکﯚل ژی زانس
لە
ﯾيدا دەستی کردووە بە چااالکی خو ندککاری و
ەواو کردووە .لەماوەی خوو ندنی زانکﯚﯾي
تە
کاتانەدا.
.
خو ندکارانی ززانکﯚی کردوە لەو
ەشداری زۆرببەی خﯚپيشااندانەکانی خ
بە
ساڵ لە
ڵ
ەرەتا بﯚ ماوەی چوار
ستی کردووە بە کاری رۆژناامەوانی ،سە
ھەروەھا دەس
ھ
کاتی داخرانی بەرردەوام لەو رۆۆژنامەﯾە
رۆۆژنامەی خو نندنی ليبراڵ کاری کردووەە ،کە تا ی
رۆژنامەوانی جەنگ
ی
ئينيستيتﯚی
ی
لە
ککارﯾکردووەو ج گری سەرنوووسەری بووەە .ھاوکات ە
سا ی لە  2007 -7-1چوەتتە
پەﯾامن ر .دواتر لەس
ن
 (iwکار کردووەە وەک
و ئاشتی)wpr
ەی ئەھلی ککوردستانيە ە
ەمين رۆژنامە
رۆۆژنامەی ھاو تی کە ﯾەکە
لە ھەر می
شی
ەڕەکانی ھەواڵ و دواتر ل پرسراوی بەش
ککوردستانی ع راق ،وەکو ببەرپرسی الپە
نوسينی رۆژنامەی ھاو تی ،دواتر لە
ی
ھەواڵ کارﯾکرددووە ،پاشان بوەتە بەڕ وەبەری
ھ
ەگﯚﭬاری
لەکارک شاوەتەوە .ماوەی چەند مانگ کيش لە
ک
ستی
مانگی ھەشتتی  2009دەس
م
سەرنووسەرە.
س
لﭭﭭين کاری کرردووە .ئ ستا لەرۆژنامەی ددەستوور کارددەکات و ج گرری
دﯾا لەالﯾەن ) (wryia hama tahirrسەباارەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:57:27
0
201
))(zzhiannamaلە10-7-26 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

کەالر
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2627 :

ورﯾا حەمە کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40421053119374
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2628 :

ورﯾا خەليلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611141
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

چيرۆکنووس
چ

شارەەکان:

باانە
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2629 :

ورﯾا رەحمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2022320247
74115
تاا ئ ستا ئەم ککت بانەی ب ووکردوەتەوە :
چاپ و ب وکرددنەوەی
1-م ژووی پەﯾﯾوەندﯾەکانی کورد و ئەمرﯾﯾکا 720 ،الپەڕڕە ،دەزگای چەول ر2012 ،
رۆۆژھە ت ،ھە
سپﯚڕانی رۆژئااواﯾی ،چاپخاانەی
لە روانگەی پس
ی ئەمرﯾکا لە کوردستان ە
2-سياسەتیشنبيری ،ھەوول ر2011 ،
وەزارەتی رۆش
نەخشەی م ژووﯾی کووردستان
ی
شەوانييەوە)120
3-کوردستان و کورد لە رو انگەی نەخشوکردنەوەی
ی
الپەڕە ل کدانەووە و ھە سەنگاندن( ،دەزگگای چاپ و ب
ەگەڵ  520ال
لە
ەول ر2009 ،
رۆۆژھە ت ،ھە
التە ﯾەکگرتوووەکانی ئەمرﯾﯾکادا850،
ی ع راق لە بە گەنامە نھ نييەکانی وﯾال
4-کوردستانیەول ر2009 ،
ی چاپ و ب ووکردنەوەی رۆۆژھە ت ،ھە
الپەڕە ،دەزگای
ال
5-کوردستانیی ئ ران و تورککيا لە بە گەننامە نھ نييەکاانی وﯾالﯾەتە ﯾەکگرتووەکانی
ھەول ر2009،
 7الپەڕە ،دەزگگای چاپ و ب وکردنەوەی رۆژھە ت ،ھ
ەمرﯾکادا750،
ئە
شا يان ،وەرگ رران لە ئينگليززﯾيەوە بﯚ کوردی سﯚرانی ،دەزگای
6-تراژﯾدﯾای ککورد ،ژﯾرار شچاپ و ب وکرددنەوەی موکررﯾانی ،ھەول رر2010 ،
چ
سﯚن ،وەرگ رران لە
ستييەن ئاليس
7-کولتوور و نااسنامەی کوورد ،فيليپ کررﯾنبروک -کرﯾس2008
ی ،ھەول ر8 ،
پ و ب وکردنەووەی موکرﯾانی
ئيينگليزﯾيەوە ،دەزگای چاپ
ی( ،ﭬەرگەرا ژ ئينگليزی بﯚ کوردﯾا
نەتەوەﯾ ن ﯾەکبووﯾی
ﯾ
ک ژبﯚ
8-تراژﯾدﯾا کورردان)راپﯚرتەک2008
ی ،ھەول ر8 ،
چاپخانەﯾا وەزاررەتا رۆشنبيری
ککورمانجی ،چا
لە
ستانی تورکييا)پاول واﯾت( ،وەرگ ران ە
ی نەتەوەﯾی ککورد لە کوردس
9-بزووتنەوەیئيينگليزﯾيەوە.
ەخشی
10ناسيوناليززمی کورد و رروانگەی رۆژئاوا ،وەرگ ان لە ئينگليزﯾەووە ،دەزگای پە
02
سەردەم ،سلل مانی2012 ،
س
الپەڕە ،دەزگای
مرﯾکادا 770،ال
نھ نيەکانی ئەم
ی ئەﯾلوول لە بە گەنامە ھ
11-شﯚڕشیەند شە ،سلل مانی2 012 ،
ئە
ەمرﯾکادا ،دەززگای چاپ و
نھ نييەکانی ئە
12-ھە ەبجە و ئەنفال لە بە گەنامە ھھەول ر
ب وکردنەوەی رۆژھە ت ،ھ
13-کورد)م ژووو ،کولتوور و ناسنامە( ،وەەرگ ان لە ئيننگليزﯾيەوە ﯚبﯚ فارسی ،دەەزگای
چاپ و ب وکرددنەوەی خاوە ران ،پارﯾس2013 ،
چ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
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رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

وەرگ

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2630 :

ورﯾا عومەر ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112613125573945
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2631 :

ورﯾا مەزھەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011107303632667
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2632 :

ورﯾا ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4131750017
75795
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2633 :

وليەم ساﭬاﯾر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1002100628
82064
ک بووە و سا ی  1973پەﯾﯾوەندی بە رۆۆژنامەی "نيوۆۆرک تاﯾمز"ـەووە کردوە
سا ی  1929لە نيووۆرک لە داﯾک
ئەرک کی
ک
ەرﯾکا "رﯾتشارد نيکسﯚن"ددا ،چەند
شووتری ئەمە
سەرۆکی پ ش
سەرۆکاﯾەتی س
سەردەمی س
و لە س
دواﯾی کردوە.
ی
ی وەرگرتووە و لە تەمەنی  79سا يدا ککﯚچی
گرنگی
1784

ئەو رۆژنامەنوسە ،دۆست کی بەوەفای گەلی کورد و مەال مستەفای بارزانی بووە و دەﯾان وتاری
لەبارەی کوردەوە نوسيوە و چەندﯾن کت بی ئەدەبی وسياسی و رۆژنامەنوسی ھەﯾە و لە پ شەکی
ﯾەک کيشياندا پ شکەشی خودی مەال مستەفا بارزانيی کردووە.
جگە لەوانەش ستونوس کی دﯾاری رۆژنامەی "نيوۆرک تاﯾمز" بووە و داکﯚکيکار کی سەرسەختی
مافەکانی گەلی کورد و دﯾموکراسيەتی ع راق بووە .لە ئﯚکتﯚبەری 2009دا کﯚچی دواﯾی کرد.
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

(دۆست(ی کورد

ژمارە2634 :

وەرز ر حەمە سەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021109504975709
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2635 :

وەسفی حەسەن رد نی
1785

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7122146488
89591
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2636 :

وەفاﯾی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111815534
49368
ەناو خە کی ببەميرزا
نەس و ﯾه ،لە
ەال غەفوور ککوڕی مەال س
حيم کوڕی مە
نااوی عەبدول ح
عەبدول ەحيم ناوبانگی دەررکردووه .نازناوی شيعری وەفاﯾی بووه .
ع
ندنی
عەبدول ەحيم لەشاری سااب غ )مەھابااد( لەسا ی  1844لەداﯾکببووه .خو ی
ع
سەرەتاﯾی و ببەرنامەی حووجرەی مزگەووتی لەزانستتييەکانی ئاﯾيننی ئيسالم و زمانی
س
ەتی مەالﯾەتييی وەرگرتووهه ،بە م
ھەر لەو ش مﯚ ە
ر
ەھاباد تەواو ککردووە و
عەرەبی لەمە
ع
سراوە و تەنيا ميرزاﯾان پ وتووه .ھيچ ببە گەﯾ ک بەددەستەوە
ەناو خە کی بەمەال نەناس
لە
مندا ن
ھەبووە و وانەی بەم
ە
ەی تاﯾبەتی خﯚی
ە م قوتابخانە
ی کردب ت ،بە
نيييە مەالﯾەتيی
وتووە و پ ی ژﯾﯾاوه.
ە گووتنەوە ژﯾااوە ،زەکات و سەرفترەی وەرنەگرتووه ،موچەی
وەفاﯾی بەوانە
فەق ياتيشی ننەوﯾستووه.
فە
ش خ عوبەﯾدوو ی نەھری
ەتی،
ی شيعری وەففاﯾی بەدڵ بوووه ،لەو ر گەﯾەوە ناسيوﯾە
شيعری
نزﯾک بووەتەوه .مااوەﯾ کی در ژ الی ژﯾاوه ،ش
ەوە ل ی ک
خﯚشی وﯾستتووە ،لەبەرئە
خ
خو ندەواری بﯚ بەڕ وە
نووسينی بﯚ کردووە و کاروباری و
ی
بﯚﯚ خو ندۆتەوهه ،سکرت رﯾيەتتی
برردووه.
لەالی جﯚرە ئارەزووو کی الدروس
ی
وەک لەژﯾانی شاعير دەردەەکەو ت چووننە حەج
ست بووە
بەگەشت ئەم ئارەزوووەی ال
ت
تی بەرامبەر ئئاﯾين و حەزککردن
ەوانەﯾە بەھﯚﯚی ھە و ستی
لە
دروست بووب ت.
ماوەﯾ ک ت يدا ژﯾاووە و
ﯾ
 1900وا دەردەەکەوێ
ی لەسا ی 0
دا بﯚ سل مانی
ەدوا گەشتيد
لە
1898
ھەﯾە لە سا ی 8
ە
قسەی واش
ی
ەسا ی  1902حەجی س يەميشی ککردووه.
لە
ەستەمووڵ و لەو وە لەگە ی رووی کرددۆتە
سەعيد حەفييد چووە بﯚ ئە
ەگەڵ ش خ س
لە
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و تی حيجاز.
مەدی
دی حەفيد و سەﯾد ئەحمە
ھەرچﯚنی ب وەفاﯾی لەگگەڵ کاروانی ش خ سەعيد
ھ
سەمەدی قازی و حاجی تﯚفيقی پيرەم رد
خانەقا و ش خ مستەفای ش خ عەبدولس
خ
ەو
گەی گەڕانەوە ئە
چووە بﯚ حەج ،،ئەگەر ھەموووشيان لەو ککاروانەدا نەبوووبن لەڕ ی
چ
ککەسانە پ کەووە گەڕاونەتەووه.
تووشی
ی
ئەو حاجيانە وەفاﯾی
ەڕانەوەی و
سەردەمی گە
ەرەبستان لەس
ە بيابانی عە
لە
کﯚچی
ی
جام لەو و تە دوورەدا
ماوەی نادا و ئەنج
ی
حيری دەب ت ،،مەرگ
ەخﯚشی زەح
نە
ھەوا ەکانييەووە
شام لەالﯾەن ھ
دواﯾی دەکا و لەناو لمی با دﯾەی ئ راق ﯾا بيابانی شا
ت .ﯾەک ک لە شيعرە
بەخاک دەسپ رر ت
ک
شتمان
ەسا ی  1902دوور لەنيش
لە
الﯾەن زۆر لە گﯚرانب ژانەوە کراوەتە
ەشی دەڕ س (ﯾە کە لەال
ی )شيرﯾن تە
ەناوبانگەکانی
بە
گگﯚرانی.
ە
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2637 :

ی د وانە
وەلی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0813122152
21950
ئاشکراو دﯾار
و
شاعيری ناوداار وەلی د واننە لە سەرچاوەکاندا سا ی لە داﯾک بووونی
ش
سەدەی ھەژدەەﯾەمدا ژﯾاوە و کﯚچی دواﯾﯾی
نييە کە لە س
نيييە ،بە م گوومان لەوەدا ني
عيرە ھەست ناسکە
175دا ھ شتا لە ژﯾاندا بووەە( .ئەم شاع
ککردووە )بگرە لە سا ی 56
ی قادر ش روان ناو ک بووەە ،کە ﯾەک ک بووە لە سەررۆک
شەﯾدای شەمسەی کچی
ش
ی واتە )ھەماان تيرەی شااعير).
خ ەکانی تيرەەی کەما ەﯾی
قەشەنگ و
گ
ناسک و
ک
شيعری
وەلی بە تەواووی د وانەی ))شەم( دەب ت و گەل ک ش
دارەکەی لە ئئەدەبی
شەوﯾستيی شاعير بﯚ د د
ھەستبزو نی پ دا دە ت .تەنانەت خﯚش
ھ
شيرﯾن و فەرھاد و مەم و
ن
مەجنون و لەﯾلی و
شەوﯾستيی م
ە رادەی خﯚش
ککوردﯾدا دەگاتە
بگرە کوڕە گەورەەی
ە
پياو کی ھەژار بوو ب ت،
زﯾﯾن .وەنەب ت وەلی د وانە ش کوڕی و
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سوور ،کە
ەﯾی بووە بەناوی حەمە س
ەمەندی ن و تييرەی کەما ە
ست ۆ و دەو ە
ککەس کی دەس
پياوماقوو کی
و
چەند
ئاواتی د ی خﯚی بگات .بﯚﯾە چ
ی
ەی بە
ی بووە کوڕەکە
زۆۆر مەبەستی
ستی داواکردننی کچەکەی بﯚ وەلی
ەم بە مەبەس
ی باوکی شە
ی ناردۆتە الی
عەشيرەتەکەی
ع
عير ،زۆری نەبررد لە
ەختيی شاع
ەسەند کرا .ببە م لە بەدبە
د وانە ،ئەوەبووو داواکەی پە
ەما ەی شاعيير و
ناکﯚکی لەن وان بنە
ی
ستان،
ف بەرەو کو س
ھاوﯾنەی جاف
ککاتی کﯚچی ھ
بەھﯚی ئەو
ی
)کەلی پەﯾکوو ی( دا ،رووﯾداوە .ئيدی
ی
ەی لە
شەوﯾستەکە
بننەما ەی خﯚش
ژﯾانی ئازار و
ی
ەﯾشتن و ،وەللی د وانە تا دواڕۆژی
ھەردوو د دار ببە ﯾەک نەگە
نااکﯚکييەوە ،ھ
ختی چەشتووە کە لە شييعرە بەسﯚز و لوتکەکانيدا بە تەواوی رەەنگيان
غەم کی سەخ
غ
شەمدا
خﯚشە وﯾستی عەشيرەتی جاففەو لەگەڵ ش
ە
داوەتەوەو دﯾاررە .وەلی سننبولی
خﯚﯾان بوون .ئ شتتاش
ن
ەردەمی
ەلتورﯾی سە
گگەورەترﯾن قورربانی تاﯾەفەﯾﯾەگەرﯾی و کە
سەﯾد
شارۆچکەی س
ق(ەوەﯾە لە ش
گگﯚڕی وەلی د وانە بە قەد پا ی ک وی ))سەﯾد سادق
ەی شارەزوورر .
سادقی ناوچە
س
ی نەوا
سەرچاوە :ما پەڕی رادﯾﯚی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2638 :

د ئوميدی کارزانی
ی محەمەد
وەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1312256463
33080
زان لە
کوردی دا لە گوندی کارە ە ن
ی
عيری ھە رە بە رزی
(1301 1386ھـ .ش( شاع
6
عيرە بە ھونراوە کانی حە ماسی
م لە داﯾک بوووه .ئە م شاع
پارﯾزگای ئيالم
ئااواﯾيە کانی پا
ە نيوبانگ بوووە کە بو شە ری  8سالە ی ئيران لە گگە ل عيراق ددا ھونراوە تە وه.
بە
الو
ە می ھونراوە کانی ئە م شاعيرە کو ککردوتە وە بال
ﯾااسری سە ناائی سە رجە
ککردووه.
)وەلی
ی
دﯾا لەالﯾەن )ﯾﯾاسر( سەباررەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
21:31
دی( لە1:26 2011-1-31 :
محەمەد ئوميد
م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
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س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ئيالم

ززمان  -ش وەززار :ک .لوڕی

ژمارە2639 :

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
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ژمارە2640 :

خدر ئيسمااعيل
ن عومەر خ
ﭬيان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71335
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە2641 :

ن عەباس
ﭬيان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1211103143
32969
ەوان
رۆژنامە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کەس :رۆژنا مەنووس
جﯚری

ژمارە2642 :

فەرەج
ن مەجيد فە
ﭬيان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9052318176
60981
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2643 :

ق
ﭬينﯚس فاﯾەق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1030211443
32163
چاالکوانە لەبواری تاووانەکانی
ە
رۆژنامەنووس و
س
شاری سل ماننييە .شاعير و
ەداﯾکبووی ش
لە
جينﯚساﯾد
ج
: http://ww
ج ن تww.venusfaiq.com
ma
@ailto:Arabic
@@venusfaiq.com،: mailtto:Kurdish
ەﯾوەندی@venusfaiq.ccom
پە
19
کﯚليژی ئاداب989 ،
ی
ەغدا،
فەلسەفە لە زانکﯚی بە
ە
بەکەلﯚرﯾﯚس لە
ب وانامەکان :بە
دا 1988
بەرﯾتانی سەربە با يﯚﯚزخانەی بەرﯾﯾتانی لەبەغد
ی
مانی ئينگليززی لە پەﯾمانگگای
زم
2
ھﯚ ەندا 2001
ککﯚمپيوتەر لە ھ
2004
2
ھﯚ ەندا
ئاامادەکردنی پپرۆگرامی تەللەفزﯾﯚنی لە پەﯾمانگای راگەﯾاندن لە ھ
20
ھﯚ ەندی 005
رادﯾﯚی جيھانی ھ
ی
ەکان لە
ی رادﯾﯚﯾی لە بنکەی خولە
ەرھەمھ نانی
بە
ەندام تی:
ئە
(po
oetas del mu
جيھانی)undo
=بزوتنەوەی شاعيرانی ج
=سەندﯾکای رۆژنامەنوساانی جيھانی
ی پەنابەر ە
=ر کخراوی ررۆژنامەنوسانی
لە ھﯚ ەندا)(on-ffile
ەندﯾکای
ستا دانی بەخﯚﯚﯾدا گرتوە و ئئەندامی سە
=خﯚشبەختانە ھەتا ئيست
ی کورد نيە.
رۆۆژنامەنوسانی
عەرەبی
ی
ەک بە ھەردووو زمانی کورددی و
ەند رۆژنامەﯾە
ھەفتانە بﯚ چە
وتار و وتاری ھ
دەنوس ت.
ککت ب:
سﯚرانی بە ناوی )گووناھە جوانەککان( لە ھﯚ ەنندا
ی
•کﯚمە ە شيععر ک بە زاراووەی
سا ی .2001
س
عيراقی
ی
کی تری
ەند شاعير ی
ەندی لەگەڵ چە
ی
•دﯾوان کی ھااوپەش بە زممانی ھﯚ
چاپکراوە.
ە
2006
گ( سا ی 6
ەناوی(  Dwaallichtپرشنگ
بە
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•دﯾوان کی ھاوبەش لەگەڵ جەند شاعير کی عيراقی بە ھەردوو زمانی ھﯚ ەندی و
عەرەبی بەناوی )چەند شاعير کی ع راقی لە ھﯚ ەندا(  2002چاپکراوە.
•دﯾوان کی تری ھاوبەش لەگەڵ جەند شاعير کی عيراقی بە ھەردوو زمانی
ھﯚ ەندی و عەرەبی بەناوی )عالمات(  2003چاپکراوە.
•کﯚمە ە شيعر ک بە زاراوەی کرمانجی باکوور بەناوی )گوناھە جوانەکان( لە
ئەستەنبوول لە تورکيا سا ی  2007چاپکراوە.
•کت ب ک بە زمانی کوردی بەناونيشانی )چەمکی چاکسازی لە کوردستان و
رﯾفﯚرمی با ی رﯾفﯚرم( ئەپرﯾلی  2008چاپکراوە.
•کﯚمە ە شيعر ک بە زمانی عەرەبی بەناوی)طال و األظافر( )بﯚﯾەی نينﯚک( لە
قاھيرە/ميسر  2008چاپکراوە .
•وەرگ انی ناميلکەﯾەک لە زمانی عرەبيەوە بﯚ زمانی کوردی بەناوی )ئارتيک ی 19ی
ھە مەتی جيھانی بﯚ ئازادی رادەرب ﯾن -ئازادی دەستکەوتنی زانيارﯾەکان و
رۆژنامەگەری بەدواداچوون( ،لە دەزگای چاود ر  2009چاپکراوە .
ئامادەﯾە بﯚ چاپ:
•رۆمان ک بە زمانی عەرەبی بە ناوی)خرﯾف األصابع( )پاﯾزی پەنجەکان).
•کت ب ک لەبارەی ئەزموونی شيعرﯾمەوە بە زمانی کوردی.
•کﯚمە ە شيعر ک بە زمانی کوردی بەناوی )تيمﯚجين)
خە ت و ر زل نان:
•خە تی عەنقای ن ودەو ەتی گەڕۆک بﯚ داھ نانی ئەدەبی سا ی .2005
•خە تی ر زل نان لەالﯾەن کﯚمە ەی ن ودەو ەتی وەرگ ر و زمانەوانە عەرەبەکانەوە ،لە
ن و  44داھ نەر لە سەرتاسەری جيھان ،جەنيوەری .2008
ئەزمونی کار لە کوردستان:
•ب ژەر لە تەلەفزﯾﯚن و رادﯾﯚی گەلی کوردستان 1992 ،ھەتا .1994
• 1993ھەتا  1996وەکو نووسەر و رۆژنامەنوس لە رۆژنامەی)المؤتمر( ئەلموئتەمەری
زمانحا ی ئﯚپﯚزﯾسيﯚنی عيراقی..
• 1992ھەتا 1996پەﯾامن ری رۆژنامەی)اإلتحاد( ئەلئيتيحادی زمانحا ی ﯾەک تی
نيشتيمانی کوردستان.
بەشدارﯾکردنەکان:
• 16ھەتا 22ی ئﯚکتﯚبەری  2009خولی نﯚھەمی ف ستيﭭا ی جيھانی ئەلموتەنەبی
شيعری لە سوﯾسرا.
• 2008و  2009زنجيرەﯾەک ئ وارەکﯚڕ لە ھﯚ ەندا بەناویmeer ،(meer worden
( )kleurenوشەی زﯾاتر ،رەنگی زﯾاتر( بەزمانی ھﯚ ەندی.
•ف برﯾوەری  ،2009ف ستيﭭا ی شيعر خو ندنەوە لە ھﯚ ەندا بە ناوی (ongehoord
( )Rotterdamرۆتەردامی نەبيستراو( لەگەڵ  17شاعيری تری ھﯚ ەندی.
•مای  ،2009پ شکەشکردنی  2وانە بﯚ  2خو ندنگای ھﯚ ەندی لە شاری ئوترﯾخت
لەبارەی گەشتی ئەزموون و داھ نان لەگەڵ خو ندنەوەی شيعر.
• 11ھەتا 14ی دﯾسەمبەری  ،2008خولی س ھەمی )سا ﯚنی ئەدەبی عەرەبی( لە
برۆکسلی پاﯾتەختی بەلجيکا .
•ئﯚکتﯚبەری  2008کﯚنگرەی دوەمی گﯚڕەبەکﯚمە ەکان لە شاری نەجەف لە ع راق،
لەسەر بانگھ شتی دەزگای شەھيد ئەلميحراب و پ شکەشکردنی بابەت ک بەناوی
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)چﯚن بە عەدالەت قەرەبووی ژنە رزگاربوەکانی گﯚڕەبەکﯚمە ەکان بدەﯾنەوە لە
کﯚمە گاﯾەکدا کە لەسەر بنەمای ناﯾەکسانی ن وان ژن و پياو بينابوە؟).
• 26ھەتا 28ی جەنيوەری  ،2008کﯚنگرەی ﯾەکەمی بەجيھانناساندنی تاوانەکانی
جينﯚساﯾد لە ھەول ر وەکوو ئەندامی دەستەی با ی کﯚنگرە.
• 2006ف ستيﭭا ی )شاعيران لە جيھانەوە( لە ن وان ھﯚ ەندا و بەلجيکا.
• 13ی جون  2009بيستەمين ﯾادی دامەزراندنی ر کخراوی ميدﯾا لە ھﯚ ەندا
بەبەشداری )بەرزان ھەستيار( لە ئەلمانيا و )سابير سدﯾق( لە سوﯾدەوە..
 ،• 2007ﯾەکەمين ف ستيﭭا ی ئەنجومەنی ژنان لە نەمسا .
•چەندﯾن کﯚڕی شيعری تر بە کوردی و عەرەبی و ھﯚ ەندی ،لەگەڵ کﯚڕ لە بارەی
ژنەوە..
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (venus faiqسەبارەت بە )ﭬينﯚس
فاﯾەق( لە0:03:57 2010-5-11 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2644 :

کارا فاتح عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271223
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد
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و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2645 :

کاردۆ ئەمين
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1213214719
92982
سنووری کورددستان
ەنووسانی ب س
ەرشتياری گرروپی رۆژنامە
سەرپە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە2646 :

کاردۆ بﯚکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10710020710587
سەر
نووس
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر
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ژمارە2647 :

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

ژمارە2648 :

کاردۆخی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5011113485
57192
نااوی )محەمەد ئەمين
کوری ش خ عووسمانی
خی
کور ی کاکەش ی
ِ
کوری ش خ بھاالدﯾن ک ِ
ِ
شبەندی ھەوورامانە( .کارددۆخی) (1916/3/25لە
ەو ەﯾە لە ش خانی نەقش
تە
سا يدا الی باووکی و خا واننی
مەنی پ نج س
ک بووە ،لە تەم
ەو ە لەداﯾک
شارۆچکەی تە
ش
(1935
دەرسی قورئانی خو ندووەە ،لە سا ی ) (1929چووەەتە قوتابخانە لە سا ی )5
غداد لە )داراللمعلمين
دن چوەتە بەغ
سەرەتاﯾی تەوواو کردووە دوواﯾی بﯚ خو ند
قوتابخانەی س
قو
رﯾﯾفی(وەرگيراووە لە سا ی ) (1939خو نندنی تەواو ککردووە لە ) (1936/10/1کرراوە بە
کی ميرزا عەبدولقادر
سين و دﯾوان ک
کاردۆخی چەند نووس
ی
مامﯚستای قووتابخانەی تەوو ە.
م
لە
تد لە بگرە و ببەردەی گو زانەوە و باری نا ھەموواری کوردستان ە
پااوەﯾی و...ھتد
شين
ەمەنی پەروەرردەﯾی و ئەدەەبی خانەنش
نااوچوون ،کارددۆخی دوای ) (31ساڵ تە
ستانی
ی
گﯚر
دان دەکەو ت و لە
پر لە ئاگاککەی لە ل ن
ِ
دەکر ت و لە )(1982/8/6دد ە ِ
سەﯾوان دەن ژژر ت.
س
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سەرچاوە :ما پەڕی ھە ەببجە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی

ژمارە2649 :

کاردﯾنا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0127023020
03338
ستا دانيشتوووی
 1989-9-16ئ س
خە کی ھە ەببجەﯾە و لە داﯾک بووی 1
ھﯚزانەوانە ،خ
ھ
مانی لە کﯚل ژی ززمان بەشی عەرەبی پەرە
شاری سل ماننييە ،لە زانکﯚﯚی سل ی
ش
خﯚی دەدات .
ەخو ندنی خﯚ
بە
سەرچاوە :ما پەڕی نوچە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە2650 :

کارزاان ئەنوەر فەرەج رززا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71340
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2651 :

ی
کارزاان پ نگانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10810310810619
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2652 :

ی
کارزاان پ ينگانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1271152353
33050
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ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2653 :

ن ئەحمەد
کارزاان عومەرر عوسمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71315
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2654 :

ەد
کارزاان محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4161913005
56660
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نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2655 :

کارزاان کاوس ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1021352017
74597
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە2656 :

کارزاان کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261915006
63536
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رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2657 :

کارل ن

چاچاننی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4172153126
64557
ەنی  83سا ييدا لە
چانی لە تەمە
دکتﯚر کارل ن چاچ
ر
سانی سا ی 2012
رۆۆژی  9ی نيس
ی ئەرمەنستتان کﯚچبار بوو.
ن لە پاﯾتەختی
شاری ﯾەرﯾﭭان
ش
لە دەﭬەری ئەلگەزێ
ە
لە گوندی جەررجەر س
ککارل ن چاچاننی لە سا ی  1929دا ،ە
دە ئ ستاکە نااوەکەی گﯚڕاووە بﯚ )د رک( و گوندی
ە ئەرمەنستان لە داﯾک بوووە .ئەو گوند
لە
ئ زﯾدﯾانە.
لە دەﭬەری ئەللگەزێ تەواو ددەکا و
ککارل ن چاچاننی لە سا ی  1948دا ،قووتابخانەی ە
کﯚليژی م ژوو
ی
ھەر لە ھەمان سا دا لە ئيينستووتی پ داگﯚگی لە ززانکﯚی ﯾەرﯾﭭاان لە
ھ
ەو دەوربەرەدا خوليای
 195دا ،خو نندن بەکﯚتا د ن ت و ھەر لە
وەردەگير ت و لە سا ی 52
چەکەرە دەکا و دەچ تە ن و دونيای شيععر نووسين.
نوووسينی شييعر لەگە ی چ
دەستبەکار دەب .
ر
کوردی
ی
ەشی
ەگەڵ تەواو ککردنی خو ند ن لە رادﯾﯚی ﯾەرﯾﭭان لە بە
لە
شی سﭭيل ووەک
196و لە رۆژناامەی )رﯾا تاززە( دا ،لە بەش
ە ن وان سا ننی 69 -1955
لە
ی پ دەسپ ردر ت.
نوووسەر و رۆژننامەوان کاری
تی
ﯾەک تی رۆژنامەووانان و ﯾەک ی
 19دا ،دەب تە ئەندامی ک
ی سا ی 960
ە دەستپ کی
لە
يەت.
ەک تی سﯚﭬيە
نوووسەرانی ﯾە
نووسەرانی کوردی سﯚﯚﭬيەت و
ی
تی
ميتەی ﯾەک ی
ەسا ی  1966دا ،ھە يدەەبژ رن بﯚ کﯚم
لە
ستﯚی خﯚی دەەگر ت.
سا ن کی دووور و در ژ ئەو کارە لە ئەس
س
کورد لە
د
خﯚی دەربارەی پپەﯾوەندی ئەررمەنی و
ەسا ی  1965دا ،نامەی دکتﯚرای ی
لە
جگار باش
ر
سەد سا ەی ) (20 -19دا ،دەنووس و ت زی دکتﯚرراکەی بە پلەﯾﯾەکی ئ
س
ستاندا در ژە ببە
ژوو لە ئەرمەنس
پسپﯚری بواری م و
ی
قەبوڵ دەکرێ و وەک شارەەزا و
قە
ی دەدات.
سپﯚری خﯚی
پس
مەنی،
ھەمی شيعرری خﯚی بﯚ زارۆک و گەوران بە زمانی کوردی ،ئەرمە
ککﯚمە ک بەرھ
روووسی دەنوووس و لە رۆۆژنامە و گﯚﭬاررەکاندا چاپ و ب ودەکاتەووە.
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ﯾەکەمين بەرھەمی شيعری بەسەرناوی )ئەحمەدی عەگيد( لەسا ی  1958دا،
بەزمانی کوردی چاپ دەکات.
دووەمين بەرھەمی شيعری خﯚی بەسەرناوی )گوڵ( لەسا ی  1960دا ،چاپ و
ب ودەب تەوە.
دوا بەدوای ب وبوونەوەی ئەو دوو بەرھەمەی،کﯚمە ک بەرھەمی دﯾکەی شيعری
خﯚی بەسەرناوی:
ش ر و کەو ،دڵ و وەتەن ،باقە تاڤ ،ز رێ و جەند بابەت کی تر چاپ و ب ودەکاتەوە.
ب جگە لەمانەش بەرھەمە شيعرﯾيەکانی بﯚ زمانی  :رووسی ،ئەرمەنی ،گورجی،
عەرەبی و ئەلمانی تەرجەمە دەکر ن.
بابەتی دﯾرۆکی و نووسينی رۆژنامەنووسی و شيعر و چەند بابەت کی تری ھەمەجﯚر
بەبەردەوامی لە رۆژنامەکانی رووسی وەک:
ئيزﭬ ستيا ،و ليتراتوورا و ئەگﯚنيﯚک ب ودەکاتەوە.
لە رۆژی تەواو کردنی خو ندن و تا ما ئاواﯾی کردنی لە ئينستووتی رۆژھە تناسی و
ئەکادﯾميای ئەرمەنستان لە بەشی کوردزانی وەک پسپﯚر لە بواری دﯾرۆکدا کار
دەکات.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

سﯚﭬيەتی پ شوو

جﯚری کەس:

م ژوونووس

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

ژمارە2658 :

کارمەند نەبەز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322555232997
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان

1801

نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە2659 :

ەد
کاروان ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7042221467
71698
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2660 :

کاروان ئەنوەرر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0909104759
99458
سا ی 1992
ە ھەردوو زماننی کوردی و عەرەبی ،لەس
رۆۆژنامەنووس و نووسەر بە
عەرەبی و
ی
مانی
ە ،خاوەنی ب وانامەی بەککالﯚرﯾﯚس لەزم
ی رۆژنامەوانيە
خەرﯾکی کاری
خ
چەندﯾن ب وانامەی ر زل نان و سووپاسنامەو خوولی
ن
دبلﯚم لە رۆژناممەوانيە ،خاوەنی
 PUKmلە
ساﯾتی media
ەرنووسەری س
م ،ئ ستا سە
ە ناوەوەو دەررەوەی ھەر م
رۆۆژنامەوانيە لە
شاری سل ماننی دادەنيش ت..
ش
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
دﯾا لەالﯾەن )ککاروان( سەباارەت بە )کارووان
23:43:4
41 2010-9-1
ەنوەر( لە10 :
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت

1802

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور
پپارت:

ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان

ژمارە2661 :

کاروان ساالر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3012030186
64337
سەری ما پەڕڕی مانش ت.
سەرنووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2662 :

ور
کاروان عومەرر کاکەسوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091306282
22062
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داﯾک بووە.
شووری کوردستان لە ک
 15لە شاری ھەول ر لە باش
ە 5.05.1964
لە
بەشی م ژووی
ی
ەول ر ب ﯾوە و دواتر
سەرەتاﯾی ،نااوەندی و ئاماادەﯾيی لە ھە
قﯚناغەکانی س
قﯚ
ەواو کردووە.
کﯚی موس تە
ە کﯚليژی پەرروەردەی زانکﯚ
لە
ی
ە سەرەتای ننەوەدەکانەوەە
لە
کوردستانی ج ھ شتوووە .سەرەتا لە ئە مانيا
کی بە ناوی )دوواڕۆژ( و )ڕۆژﯾاار( ھەﯾە.
گگيرساوەتەوە و دواتر چووە تە دانمارک .کوڕ و کچ ی
ی ھەشتاکانە
دوای
ەوە چيرۆک و گوتاری ئەدەبی دەنووس ت و لە ی
ە ناوەڕاستی
لە
ەوانە
ەوە .چەند کت ب کی چاپکراوی ھەﯾە ،لە
راپەڕﯾنەوە بەررھەمەکانی ب و کردووەتە
)خەوننامەی دادە
ی
ﯾەکەمی خەﯾاڵ() ،ئئەسپيدﯾلﯚن((،
ی
ەدەی
چيرۆکی )سە
چوار کﯚمە ەچ
چ
ی).
سﯚزی( و )مناارەی ئاوەدانی
س
ن( و
مەﯾموونە چەکدارەکان
ە
)کەنا ی
ا
س رۆمانی )ئای لەﭬيليا لەﭬيليا() ،ماامز ر( و
)سوارەکان بە
ن
ناونيشانی
ی
ەژ ر
ەگەڵ )دواڕۆژژ(ی کوڕی لە
رۆۆمان کی ھاوبەشيشی لە
ەر لە بواری گ انەوەدا کت ببی
ن دەگواستەوەە(دا ب و کردوووەتەوە( .ھە
قاچاغ بووکيان
قا
دەکرد(ی ھەﯾه ،کە
ی
بازباز نی
ز
سەر پەلکەز ﯾﯾنەکاندا
ک ک بوو بەس
مندا يم ئاسک
)م
ی خﯚﯾەتی .ناوە ناوەﯾش گگوتار لەبارەی فکر ،ئەدەب و
ﯾانی مندا يی
سەربردەی ژﯾا
س
ھونەرەوە دەنوووس ت.
ھ
ەگەڵ
خو ن تەوە( لە
ەوە کت ب دەخ
)منا ک بە دزﯾيە
ا
ەشی بە ناوننيشانی
ککت ب کی ھاوبە
سيارەکانی )دانا
)ددانا فاﯾەق(داا ھەﯾە ،کە گگفتوگﯚﯾەکی در ژە و ت يدا وە می پرس
ەوە.
فاﯾەق( دەداتە
فا
ە
ە
بييست کت بی مندا نی لە
ئينگليزﯾيەوە بﯚ کوردی وەەرگ اوە ،کە دەزگای موکررﯾانی
ن.
چاپی کردوون
سا ی  2010چ
س
يانم(ی بە ھاوبەش
ی
ی ھاوڕ
ککت بی )گەشتت ک بﯚ و تی
شی لەگەڵ ھوونەرمەندی
ش وەکاری داننمارکی )ئەنييتا ئ سپاندەر( بە کوردی و دانمارکی نوووسيوە.
رۆمانی
ی
ەوانە
چاپ ئامادەن ،لە
ی ب ونەکراوەەﯾشی بﯚ پ
د بەرھەم کی
ھەروەھا چەند
ھ
بی )ئامادە
بارەی ئەدەب ،ھونەر و فکررەوە( و کت ی
)کازﯾنﯚی مندا ن() ،کﯚمە ک گوتار لەبا
سينی
خەرﯾکی نووس
و بەردەوام ،کﯚﯚمە ک گفتووگﯚ لەگەڵ کاروان کاکەسووور( .ئ ستا خ
ستی پ کرددووە.
ە ،کە سا ک دەب ت دەس
رۆۆمان کی نو يە
دراون.
ن
دی وەرگ
سی و سو ی
ەرەبی ،فارس
ی بﯚ زمانی عە
ەرھەمەکانی
ھەند ک لە بە
ھ
ل( سەبارەت بە
ساکار جەمال
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:22:08
2
20
)کاروان عومەرر کاکەسوور( لە012-4-5 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
رۆماننووس
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2663 :

کاروان عەبدو

محەمەد رزا

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471296
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە2664 :

کاروان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022522121982381
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2665 :

کاروان لەتيف
1805

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40710002613646
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2666 :

ەد تەﯾب
کاروان محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5301733468
83033
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2667 :

کارۆ فەھمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10823402210642

1806

ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2668 :

ی
کارۆخ فەھمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1231421153
32972
کﯚی
بەشی کوردی زانک
ی
دکاری
 (19لەھەول ر لەداﯾکبووە و ئ ستا خو ند
ەسا ی )984
لە
چوارەمين
سينی شيعرو چيرۆک ،لەچ
سا ی ) (2000وە دەستی کردوە بەنوس
سﯚرانە ،لەسا
س
سا ی )(2008خە تی ﯾەککەمی
ف ستيﭭا ی ر کخراوی ئازاددی الوانی کووردستان لەس
رواندزی ر کخراوی ئازادی
ی
لەف ستيﭭا ی بننکەی
گرتووە ،سا ی ) (2009ف
چيرۆکی وەرگر
چ
شيعری وەرگررتووە ،لەسا ی )(2010
ی ﯾەکەمی ش
الوان الوانی ررواندز خە تی
ال
ی
ەی
ەﯾەکەمين دﯾﯾداری کﯚمە ە
لە
دۆستانی کت ب لەڕوانندز خە تی ددووەمی چيرۆۆکی
کﯚ ينەوەی ئەددەبی ب وکردۆتەوە.
دﯾن وتارو ل ﯚ
چيرۆک چەند
گە لەشيعرو چ
وەرگرتووە ،جگ
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

س
چيرۆکنووس

شارەکان:
ش

ھەول ر
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ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2669 :

م بيتو نی
کازم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8180909076
60713
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

ە
رانيە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2670 :

م حەبيب
کازم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617132259
94432
دی
تەکانی ئەنفال و جينﯚساﯾد
ھﯚی ھە مەتە
ی ِرۆشنبيری عەرەبە ،بەھ
ککەساﯾەتيەکی
ەگەلی کورد کرد.
ی ل بوردنی لە
ککوردەوە داوای
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

1808

جﯚری کەس:
ج

ی کورد
(دۆست(ی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2671 :

م کﯚﯾی
کازم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5282223508
83026
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

ککﯚﯾە

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2672 :

وە سا ح
کازﯾو
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
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کﯚڕی رۆشنبيری و ئەدەبی گرتووه ،ھەروەھا لەگەڵ بەشەکەﯾدا بە دەﯾان کﯚڕ و
چاالکی بﯚ رۆشنبيران سازداوە ،لە ھەمووشيان گرنگتر سازدانی مەراسيمی 8ی
مارس کە سا نە بە زەپﯚسيکی تاﯾبەت بەڕﯾوەی دەبرد و سەرجەم رﯾکخراوەکانی
ژنانی کﯚ دەکردەوە.
لە سا ی  1998ﯾەکەم کﯚمە ە چيرۆکی بە ناوی )حيکمەتەکانی بە قەرەج بوونم(ی
بە چاپ گەﯾاند .جاپی ﯾەکەمی لە سەر ئەرکی چاپەمەنی زاموا ،جاپی دووەم لە
سەر ئەرکی گﯚﭬاری )نﭭار( جاپ کراوە.
ھەر لە بەھاری  1998ﯾەکەم ژمارەی گﯚﭬاری )نﭭار(ی خستە بەر دەستی نووسەران
کە گﯚﭬارﯾکی فکری بوو و باﯾەخی بە چەمکەکانی کﯚمە ی مەدەنی و جيھانگيری
دەدا.
لە سا ی 1998دا رەشنووسی ئيسالمی سياسی رەھەندی جياوازی و
پەراگەندەﯾی نووسيوە.
لە مانگی 6ی  1999بﯚ ﯾەکەم جار شيعری منا نی ،ئاوازی بﯚ دانرا و کرا بە گﯚرانی.
لە سا ی 1999دا ناميلکەی )ھاوناز و خا خا ﯚکە( کە چيرۆکی لە منا ەوە بﯚ منا ە
لەگەڵ "محەمەد رەحيم رەمەزان"دا ،لە سەر ئەرکی ر کخراوی )ئيم ئەی جی( بە
ھەردوو زمانی کوردی )کرمانجی و سﯚرانی( و ئينگليزی بە چاپ گەﯾەنراوە.
لە سا ی  2000رەشنووسی ئەنفال لە ميتﯚدەوە بﯚ پرۆژەی نووسيوە.
لە سا ی  2000رۆمانی )باخچە( کە لە نووسينی )مارگر ت دورا( ﯾە ،وەرﯾگ اﯾە سەر
زمانی کوردی و بە چاپی گەﯾاند .ئەم رۆمانە لە چاپکراوەکانح گﯚﭬاری )نﭭار(ە.
لە ئاداری سا ی 2000دا ،بە ھﯚی ل کﯚ ينەوەﯾەک بە ناوی )رﯾشەی دەسە ت لە
قورئاندا( کە لە گﯚﭬارەکەﯾدا ب وی کردەوە ،لەالﯾەن ﯾەک تی زاناﯾانی ئيسالمی و
کﯚمە ە ئيسالمييەکانەوە سکا ی لە سەر تﯚمار کرا .گﯚﭬارەکە لە الﯾەن ئاساﯾشی
سل مانيەوە لە بازاڕدا کﯚکراﯾەوە و ب ﯾاری راگرتنی درا و ھەر ھەمان رۆژ مﯚ ەتەکەی
وەرگيراﯾەوە.
لە 25ی ئاداری  ،2000بە مادەی 200ی ب گەی  2بە ﯾاسای سزادانی ع راقی ،1969
راپ چی دادگا کرا ،کە ئەو مادەﯾە لە ھەموو ﯾاسا و پرەنسيپەکانی رۆژنامەوانييەوە
دوورە.
لە ھاوﯾنی سا ی  ،2000ﯾەکەم ژمارەی گﯚﭬاری )نوﯾکار( کە گﯚﭬار کی فکری بوو و
باﯾەخی بە ئاراستەی عەق نی و چەکمی عەلمانی دەدا ،گەﯾاندە خوﯾنەرانی.
لە سا ی 2001دا ،ﯾەکەم کچە کورد بوو لە ميسرەوە بانگھ شت کرا و سەردانی ئەو
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(
1810

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

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

چاالکی مافی ژنان

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە2673 :

کاژاو جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608111210979
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2674 :

کامل ئەحمەد نسراللە ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471289
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە2675 :

کامل حەسەن عەزﯾز ئەلبەسير
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030311510282428
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

ەوان
زمانە

ژمارە2676 :

ی گوھەرززی
کامی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
50616351619359
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2677 :

کامياار سابير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1052145252
22048
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2678 :

ی
ران شلی
کامير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5082143235
57571
ەوان
ھﯚزانە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە2679 :

د بەگ
ل ئەحمەد
کاميل
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

وەرگ

رەگەزی کەس :پياوان
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2681 :

کاميل ژﯾر
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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
ستياری نەتەووەﯾی و نووس
ھەوری :ھەس
مامی :ا.ب .ھ
م
سەر و پەروەردەکار بووە.
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
سرا ھەو يداووە ف ری
جن ﭫ  /سوﯾس
گگﯚتە لە بەغدااد خو ندووە .ماوەی پ نچ مانگيش لە ج
ھونەرە جوانەککان لە بەغداد،
سا کيش لە پپەﯾمانگەی ھ
سی بب ت .س
مانی فەڕەنس
زم
ەی لە بواری ککارگ ﯾدا لە للە
ی خو ندووە .دوو ب وانامە
ن و دەرھ نانی
ھونەری نواندن
ھ
دا وەرگرتووە.
زل نانی لە بواری رۆشنبيرﯾد
ەغداد وەرگرتتووە ،س ب وانامەی ر ل
بە
کراوەکانی:
ەرھەمە چاپک
بە
ھاکان )قيم( ی
بە گشتی بەھ
1-ئەم کﯚمە ە ھﯚنراوەﯾە ))کورداﯾەتی و جوانی( :ەگرتووە و
جوانيی سروشت و جوانيی ئافررەتی لە خﯚگر
ی
شت و
جوانيی رەوش
ککورداﯾەتی و ج
ھﯚنراوەی ھە بژاردە لە کﯚمە ە
ی
ەندآ
بررﯾتييە لە ژماررەﯾەک ھﯚنراووەی تازەو ھە
تييان ت داﯾە.
ن
شدا ،ھەمان گيان و گوڕو ککارﯾگەر
ھﯚنراوەکانی پ شووی کە لەم رۆژگارەش
ھ
ساﯾی
ە ئاستی و ژژەﯾشدا ،ھەممان گيان و گووڕو کارﯾگەر تيييان ت داﯾەو ،ھەمان قورس
لە
ن ،بﯚﯾە ل رەددا چاپکردنەوەﯾان بە
خﯚﯾان ھەﯾە .دﯾوانەکانی پ شووش ،لە بازاڕدا نەماون
خ
پ وﯾست زانرا.
رامياری لە
ی
ست کورتە چييرۆکی
2-کورداﯾەتی و کﯚميدﯾای گەندە ی :بررﯾتييە لە بيسدا
ی )سخرﯾە ،ساتير( بەو گگەندە يانەی لە دەسە تد
ەرگ کدا بە ش وازی الکرتی
بە
مانی چاپکراوە.
ەرب ون (2008) .لە سل م
بە
ەکانی
برﯾتييە لە بر ک باری سەررنج و بيرەوەرﯾيە سياسييە
3-کورداﯾەتی بيرو بزاﭬە :برن :شﯚڕش قادر،
وەک وە مدانەوەش بﯚ بەڕ زان
 (199دا ک
نوووسەر لە ن ووان )94-1948
ی،
می مرۆﭬاﯾەتی
ی تاﯾم ،گﯚﭬارری جەماوەر ،گﯚﭬاری پەﯾام
سەﯾن ،گﯚﭬاری
ھيمدادی حس
ھ
عوسمان بەرزنجی ،ززانيار
ن
نەبەز ،د.
،
جەمال
رۆۆژنامەی ھاوبير ،عەتا قەررەداغی ،د .ج
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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.
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!).
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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.
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
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و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

چاالکی سياسی

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

مافناس

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پارت:

کﯚمە ەی ئازادی و ژﯾانەوە و ﯾەک تيی کورد  -کاژﯾک

ژمارە2682 :

کاميل عەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020816042975654
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە2683 :

کاميل محەمەد قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122613222019741
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ەد بابارسول مح دﯾن
نناوی تەواو :ککاميل محەمەەرەداغ ))1 971
للەداﯾکبون :قەرۆژنامەنوس
س
ی ناوەندی و
پيشە :مامﯚستای قﯚناغیەروەردە
کالﯚرﯾﯚس لە ززمانی ئينگليززی کﯚليژی پە
بروانامە :بەکا
ب ِەد(+
ک)رەووەز_
دووکور و کچ
نک کاکە محەمە
ھاوسەر)ف ک
بباری خ زانی :خ زاندار :ھِ
ِ
ِرەەنوو_ ِرەو ن)
سل مانی – زەەرگەتە.
شتەج بوون :س
شو نی نيش
شن:
پپەﯾوەندﯾکردنئييمەﯾل qster@gmaill.com
: mailto:kmq
بﯚ کوردی
ن :ئينگليزی ﯚ
ئئەزموونی بوااری وەرگ ِرانعەرەبی بﯚ کووردی
ع
ککوردی بﯚ عەررەبی
گليزی
ککوردی بﯚ ئينگ
ەنوسيی
می لە سا ی )(1993وە کاری رۆژنامە
ی ،بە بەردەوام
ی مامﯚستاﯾی
جگە لە کاری
جککردووە.
ژﯾانەوەی عەرەبی بووم.
ی
مەی
سينی رۆژنام
ەر وەبەری نوس
َ
سی سا ی بەردەوام بە ِ
زۆربەی رۆژنامە و گﯚﭬارە ناوخﯚﯾﯾيەکانی کورددستاندا
ی
گگوتاری نوسرراو و وەرگ ِردرراوم لەب وکردۆتەوە.
ەوە:
بە کوردی و ب وم کردونەتە
ی الی خوارەوەەم کردوون ە
ئئەم کت بانەیئەدەب_
_
1کەس نييە ننامە بﯚ کﯚلﯚن ل بن ر ت_نووسينی گابر گارسيا ماررکيز_
1.
ستنی دەستننوسەکان_ناووەندی
رۆۆمان_لە عەررەبييەوە کراوەە بەکوردی_ پرۆژەی پاراس
خاک_ سل ماننی .1998
چاپەمەنی و ِراگەﯾاندنی خ
چ
نوسينی د .رفعت السەعيد_گفتتوگﯚی
ی
ەتدا_
سلمين لە گە مەی سياسە
2ئيخوان موس
2.
.1999
چاپی کردووە_9
عەرەبييەوە ککراوە بە کوردی_خﯚی پی
سياسی_لە ع
س
ە_لە
ن_ فەلسەفە
ھزرە تﯚباوﯾيەککان لە رۆژئاوادا_ نوسينی ئاﯾزاﯾا بەرلين
3ئاوابوونی ھ
3.
سەردەم_.2000
_
شی
چاپ و پەخش
ی_ دەزگای چ
عەرەبييەوە کرراوە بە کوردی
ع
سەفە_ لە عەررەبييەوە
ی_ نوسينی ددەﯾﭭيد مەکرﯾننﯚ دز_ فەلس
ی ناتوندوتيژی
4فەلسەفەی
4.
سەردەم_.2003
_
شی
چاپ و پەخش
ی_دەزگای چ
ککراوە بە کوردی
ی_ لە
ەعاتەی جيھا نی ھەژاند_ننوسينی فر د ھا يدای_ ففکری سياسی
5ئەو دوو سە
5.
سەردەم_.2004
_
پەخشی
ی
چاپ و
ی_دەزگای چ
عەرەبييەوە کرراوە بە کوردی
ع
ەر_تو کارﯾی ئابوری _
مە ک نووسە
مھ نەردا_ کﯚم
6کارابوونی ژننان لە بواری کاری بەھەم
6.
ک_ .2004
اگەﯾاندنی ی.ژ.ک
ا
ە ئينگليزﯾيەووە کراوە بە کووردی_ ِر
لە
شانی شارستانييەتەکاندا_ نوسينی
ی
تيﯚری پ کداک
ی
گﯚران_ لە ووە می
7نەرﯾتەکان و
7.
ِ
ەوە کراوە بە ککوردی_ دەزگگای چاپ
فەلسەفە_ لە عەرەبييە
_
_
ککﯚمە ک بيرﯾااری جيھانی_
.2
سەردەم_2006
و پەخشی س
ن_نوسينی ِرەشيد خەﯾووون و بەدور زەەکی محەمەد_ ﯾاسا و
8دەستور و ژن
8.
شياری_.2007
مەکتەبی بيرو ھﯚش
ی
سياسەت_لە عەرەبييەوە کراوە بە کوردی_
س
پەروەردەﯾی منا ن_ وەەرگ ِران
ی
چيرۆکی
ی
شەسپی_ ننوسينی جاکللين_
9..تيشکە و پش
.2007
پەخشی سەردەم_7
ی
ە عەرەبييەوەە_دەزگای چا پ و
لە
پەروەردەﯾی منا ن_دەەزگای منا پار زی
ی
چيرۆکی
ی
سين_
ەی کارا_ نوس
10..گەشتەکە
1820

کوردستان چاپی کردووەلە .2007
کەمری_ زمانەوانی_ لە ئينگليزﯾيەوە کراوە بە
11.زمان_ نوسينی ب رنارد
َ
کوردی_خانەی وەرگ ِران_.2007
12.سەرماﯾەی کﯚمە ﯾەتی و کﯚمە گای مەدەنی_ نوسينی فرەنسيس
فﯚکﯚﯾاما_فەلسەفە_لە ئينگليزﯾيەوە کراوە بە کوردی_خانەی وەرگ ِران_.2008
بنەبرکردنی
ِ 13.ر کەوتننامەی نەتەوە ﯾەکگرتووەکان بﯚ
ِ
گەندە ی_نەتەوەﯾەکگرتووەکان_ بە گەنامەی ن ودەو ەتی_ لەئينگليزﯾيەوە کراوە بە
کوردی_ مەکتەبی چاود ری و پشکنين_.2008
ناوەراست و باکوری
بنەبرکردنی گەندە ی لە رۆژھە تی
ِ 14.ر کەوتننامەکانی
ِ
ِ
ئەفرﯾقا_نەتەوە ﯾەکگرتووەکان_ بە گەنامەی ﯾاساﯾی ن ودەو ەتی_ لە عەرەبييەوە
کراوە بە کوردی_ مەکتەبی چاود ری و پشکنين_ سل مانی _.2008
15.پارتە عيلمانييەکان و ئاستەکانی ملمالنەکردن_ تو کارﯾی سياسی_نوسينی مارنا
ئﯚتاوی و عەمرۆ حەمزاوی_پەﯾمانگای کارنيگی بﯚ ل کﯚ ينەوەکانی ئاشتی_وەرگ ِران
لە عەرەبييەوە_مەکتەبی ھە بژاردن_ سل مانی .2008
16.دﯾموکراسی،بﯚچوون کی کﯚمە ناسييانەی م ژووﯾيانە_ فەلسەفە_ نوسينی فالح
عەبدولجەبار_ وەرگ ِران لە عەرەبييەوە_دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم_ کت بی
گيرفان_.2008
17.کەس نييە نامە بﯚ کﯚلﯚن ل بن ر ت_ ئەدەب_ رۆمان_گابر ل گارسيا مارکيز_
وەرگ ِران لە عەرەبييەوە_چاپی دووەم_ ِراگەﯾاندنی ی.ژ.ک _ سل مانی .2009
ِ 18.رﯾشەی کارﯾگەرﯾيەکانی برﯾتانيا لە ميزۆپﯚتاميا_ م ژوو_ زەکی سا ح_ وەرگ ِران لە
ئينگليزﯾيەوە_مە بەندی کوردۆلﯚجی_ سل مانی .2009
19.ھە پەی ئيمپراتﯚرﯾيانە_ فکری سياسيی_ نﯚم چﯚمسکی_ وەرگ ِران لە
ئينگليزﯾيەوە_ خانەی وەرگ ِران_ .2009
20.کﯚمە گەی مەدەنی :م ژووﯾەکی رِەخنەگرانە_فەلسەفە_ ئامادەکردنی حەسەن
نازم وعەلی حاکم_ وەرگ ِران لە عەرەبييەوە_ مەکتەبی بيرو ھﯚشياری_ .2009
توورەﯾی_ فەلسەفە_ حەميد زەناز_ وەرگ ِران لە عەرەبييەوە_ خانەی
21.ماناو
ِ
وەرگ ِران_.2010
22..فەلسەفەی رزگاربوون_ فەلسەفە_ ئ نرﯾکی دووس ل_ لە ئينگليزﯾيەوە کراوە بە
کوردی-خانەی وەرگ ِران2010 -
کت بی ئامادە بﯚ چاپ:
ئەم کت بانەش زۆربەی کارەکانيان تەواو بوون و لە ئاﯾندەدا دەکەونە بەردەستی
خو نەران:
1.حيکمەتی رۆژئاوا_ م ژووی فەلسەفە_ ب رتراند ِرەس _ دوو بەرگە_ لە عەرەبييەوە
کراوە بە کوردی.
2.بەدەستھ نانی ئاسوودەﯾی_ فەلسەفە_ ب رتراند ِرەس _ لە ئينگليزﯾيەوە کراوە بە
کوردی.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )ﯾاسين بانيخ نی( سەبارەت بە )ژﯾان و کارنامەی کاميل
محەمەد قەرەداغی( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2010-12-25

1821

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2684 :

ود
ل مەحمو
کاميل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1221080059
93016
س
نووسەرو رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2685 :

ھيم
ەران ئيبراھ
کامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0426125359
94185

1822

1984
لەگوندی
ی
نااوی تەواوی ککامەران ئيبرا ھيم محەمەددە ،لە 4/1/1
سەرەتاﯾی و ناوەندی و ئامادەﯾی
ەقەزای رانيە لەداﯾک بووه،خو ندنی س
ب تواتە،سەربە
مانگای
ەنووسی پەﯾم
ەشی رۆژنامە
 2007 _ 20بە
ە تەواو کردوەە.سا ی 006
ھەلەرلەب تواتە
ھ
20دەستی داوتە کاری نوووسن و
ەکنيکی سل مانيی تەواو کردوە،لە002
تە
ۆژنامەنوسيی لەرۆژنامە ووما پەرەکەندا بالو
ی
تارو بابەتی رۆ
ی چەندﯾن وتا
رۆۆژنامەنووسی
دنە،لە ئيستااشدا
لەنوسين کارکردن لەببواری راگەﯾاند
ن
ستاش بەردەووام
ککردۆتەوە،.ئيس
ە دادەنيش ت .
ەشاری رانيە
لە
خﯚی لە
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز کامەران ئيببراھيم سەباررەت بە ژﯾان و کارنامەی خ
س
2010-04-26
6
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

رانيە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2686 :

ی
حاق پەری
ەران ئيسح
کامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206125755
52835
گﯚﭬاری لﭭين بووە.
ی
سينگەی ئەووروپای
رۆۆژنامەوان و مماوەﯾەکيش ببەرپرسی نوس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

1823

جﯚری کەس:

رۆماننووس

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2687 :

کامەران ئەمين ئاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=200912142150092991
لە سالی  (1963) 1342لە شاری بﯚکان لە دا ک بووە .لە شارە کانی بﯚکان و تەور ز دەرسی خوﯾندوە
و لە شاری مينسک پاﯾتەختی کوماری بالروس دﯾپلﯚمی پزشکی لە سال  1995وەرگرتووه .ھەر لە
کاتی الوﯾەوە خوليای کاری نەقاشی و نووسين و وەرگ ان بووە .لە کاتی خوﯾندن لە زانستگا دوو
فەرھەنگی پزشکی روسی – التين ،روسی  -فارسی ئامادە کردوە و فەرھەنگی بيﯚلﯚژی روسی بە
فارسی نووسيوە کە ئەوانە لە رەدەی ﯾەکەمين فەرھەنگ گەلی پزشکی بە زمانی فارسی لە قەلەم
دەدر ن .کامران دەرھ نەری ﯾەکەمين گوﭬاری " پزشک"ی بە زمانی فارسی بووە لە شاری مينسک لە
روسيەی سپی .ئەم گﯚﭬارە دوای دەرکردنی دوو ژمارە بە ھﯚی کﯚچ کردنی کامران بﯚ ئوروپا
وەست ندرا.
کارە کانی تری کامران بر تين لە:
کتيبی کوردستانی ئەم ۆ )وەرگەڕاندن لە زمانی روسی بﯚ فارسی)مەنزومەی کو رەکان )وەرگەڕاندن لە زمانی ئازەری بﯚ فارسی)داری ﯾاسەمن )وەرگەڕاندن لە ئازەری بﯚ فارسی(چيرۆکی منا نسەبارەت بە "ھليکوباکتر" چی دەزانين؟داری توس )وەرگەڕاندن لە رووسيەوە بﯚ فارسی)خەباتی رزگارﯾخوازی کورد و ھﯚﯾەکانی سەرنەکەوتنی)گوﭬاری ھاوار)کورتە باسيک لە سەر دادپەروەری کﯚمە ﯾەتی و ئابووری لە کﯚماری بە راست ئيسالمیئيراندا)گوﭬاری ھاوار)
س کس ،س کسواليتە و مندا نی کوردی دەرەوەی و ت)گوﭬاری ھاوار)ئەنجامەکانی کﯚمە ﯾەتی و پزﯾشکی ھاوجينس بازی)گوﭬاری ھاوار)فەرھەنگﯚکی پزشکی )کوردی – فارسی)جل وبەرگی کوردەکانی ئيران و عيراق )وەرگەڕاندن لە رووسيەوە بﯚ فارسی)سەرچاوە :ما پەڕی بﯚکان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان

1824

نەتەووە:

ککورد

و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

بﯚﯚکان

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2688 :

ەران بابان زادە
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10713115710594
سا ی  /1965کﯚﯾە
ەداﯾکبووی س
لە
ەکالﯚرﯾوسی لەبەشی م ژوو تەواو کرددووە .
بە
سلة(
س( بە )المراس
سانت کلمينس
لە زانکوۆی )س
ماستەری لە م ژووی تازەوو ھاوچەرخ ە
م
ەواو کردووە
تە
سەدەکانی ناووەڕراست )ئييسالمی(
ی ماستەرە ،لەم ژووی س
ەسا ی کﯚتاﯾﯾی خو ندکاری
لە
ەزانکﯚی سل مانی.
لە
ی:
ەرەھەمەکانی
بە
سا ی 1998
سياسی،م ژووﯾی :لەس
م
ينەوەﯾەکی
ی
ی سوران "ل کﯚ
1-ميرنشينیسالی 2001
ی
)وەرگ ران(
گ
ی ع راق لەن ووان چەمکی ئيسالميو رۆژژاواﯾيدا،
2-فيدرا يەتیھاوچەرخی کورد .دوو ببەرگە) ،وەرگ ان(.
ی
بزاﭬی
ی
3-چەند ل کﯚ ينەوەﯾەک دەەربارەی2009
9
زمانی عەرەبی و کوردی
ی
ەھەردوو
القضية الکردﯾة ،بە
ة
جزائر و أبعادھاا علی
4-اتفاقية الجزە).
)ئئامادەی چاپە
سی) ،ئامادەەی چاپە)،
ی م ژووﯾی ،ففيکری ،سياس
5-کﯚبەندی چەند بابەت کیسی،
6-لەناوەڕاستتی نەوەدەکاننی سەدەی رابردووە دەﯾاات وتاری م ژژووﯾی ،سياسەوە،
فيکری لەرۆژناامەو گﯚﭬارەکاان ب وکردۆتە
في
ی )بابان(ە.
ەرەی گﯚﭬاری
7-سەرنووسەەکەم،
ەند ل کﯚ ينەوەەﯾەک دەربارەەی بزاﭬی ھااوچەرخی کوورد ،بەرگی ﯾە
سەرچاوە :چە
س
بابان زادە ،چاپی
ەران جەمال با
وەرگ انی :کامە
گ
ن عەلی،
نوووسينی :دککتﯚر عوسمان
ێ نوێ.
ەکەم  ،2010چاﯾخانەی رێ
ﯾە
سەرچاوە :ناممەﯾەکی )ئيدررﯾس محەمە
س
ەد( سەبارەت بە )کامەران بابان زادە( ببﯚ
2010-11-06
ککوردﯾپ دﯾا لە 6
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2689 :

کامەران جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611122
بيجار
بەشدارﯾی نﯚھەمين خولی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

ژمارە2690 :

کامەران حەمە سەعيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020912154375667

1826

...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2691 :

حان
ەران سوبح
کامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
12250016313033
شانﯚکار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

شانﯚﯚکار

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2692 :

حەمەد
دولقادر ئەحمەد مح
ەران عەبد
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71224
مەنووس
رۆژنامە

1827

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2693 :

کامەران عەبدە سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010309420486889
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2694 :

کامەران غەرﯾب ئەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060622231960215

1828

وەرگ و رۆژناممەنووس
ستانی رۆژھە ت.
 1975/5/1کاام ران کوردس
ەداﯾکبووی 12
لە
ئاوارەی ئ ران
ی
مەوە
ھﯚی پ شمەررگاﯾەتی باوکم
ی ئەﯾلول بە ھ
ە پاش نسکﯚﯚی شﯚڕشی
لە
سەر بە ناوچەی
ر
گوندی وەڕاز
ی
خە کی
بوووﯾن و لەوێ لەداﯾکبووم .لە بنەڕەتدا خ
مانيم.
م
شارباژ ی گر دراوی پار زگگای سل
ش
لە کرماشان
شی ئابووری و کارگ ی ە
دەرچووی بەش
راستە بوووم لە کەنا ی ئاسمانی ککوردستان
ەرنامەی بە
ئاامادەکراوی بە
مانی پاش سا ی 2003
ی دەنگی کورردستان بووم لە سل ی
ەکەمين پەﯾاممن ری رادﯾﯚی
ﯾە
ەﯾامن ری گﯚﭬﭬاری پ شکەووتن و ب وکراووەی پرس بوووم لە
 20تا  2009پە
ە سا ی 003
لە
سل مانی
س
ﯾەک تی الوانی
شکەوتن ئﯚرگانی ک
ن
گﯚﭬاری پ
ی
ەتم لە
 19ﯾەکەم بابە
ە سا ی 996
لە
دﯾموکراتی کووردستان ب و کراوەتەوە.
ەماوەر،
شکەوتن ،جە
ی ،پرس ،پ ش
خەبات ،براﯾەتی
ە زۆربەی گﯚﭬﭬار و رۆژنامەککانی وەکو خ
لە
رامان ،گو ن ببابەتی ب وکرراوەم ھەﯾە.
ە ھاوبەشی لە گەڵ مەر ﯾوان غەرﯾب کت بی وەرگ دراوم ھەﯾە بە ناوەکانی )لە
بە
ﯾەکەم و دووەم).
م
ەرگی
ت() ،پلەﯾەک لە سەرووی زانستەوە بە
کرﯾت تا کو ت
تک
ی
سەری بەناوبانگی کﯚ
ڕۆۆمان کی وەرگگ دراوی نوس
ﯚمبی )گابرﯾيەل گارسيا مارکييز( بە
ئامادەی چاپە
ی
ی سﯚزانييە شەﯾداکانی من(
نااوی )بيرەوەری
بووم
ﯾەک تی الوانی ددﯾموکراتی کووردستان م
گرەکانی  5و  6و  7ی ک
ەندامی کﯚنگ
ئە
سەبارەت بە
ت
دﯾا لەالﯾەن )ککامەران غەرﯾﯾب(
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
)کامەران غەرﯾب( لە19::24:0 2011- 6-6 :
سەبارەت
دﯾا لەالﯾەن )ککامەران غەرﯾﯾب ئەمين( س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
18::13:48 2011
ن( لە1-7-27 :
غەرﯾب ئەمين
ە )کامەران غ
بە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

وەرگ

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

1829

ژمارە2695 :

می
ەران فەھم
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1301540257
74062
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە2696 :

ەداغی
ەران قەرە
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6051653477
78352
 200تا  2007بەڕ وەبەری نووسينگەی جەالل تا ەبانی بووە ،پ ش
ە سا نی 05
لە
ەسا نی
ی ئ زگەی عييراقی ئازاد بوووە لە پاﯾتەختتی چيک ،لە
ی بەڕ وەبەری
ەوەش ج گری
ئە
ﯾش
ەی ئ زگەکە ببووە ،لە  1988تا  1998ش
ی نووسينگە
2ﯾش سەرۆکی
 1998تا 2004
8
کە
ستاش ﯾەک ە
حياە(ی لەندەەنی بووە ،ئ س
ەﯾامن رو رۆژنامەنووسی رۆۆژنامەی )الح
پە
بەزمانی عەرەبی ددەنووس ت و لەبەرﯾتانيا
ی
ەڕووناکبيرە ددﯾارەکانی کوررد کە
لە
دادەنيش ت.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

قەرەداغ

1830

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2697 :

ی
ەران گو پی
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1121525556
63797
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2698 :

مەد
ەران محەم
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9092252586
61070
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

1831

ژمارە2699 :

ری
ەران موکر
کامە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111816055
58373
198
موکری" لەرۆژی 86.12.07
بە "کامەران م
ھای ناسراو ە
حمەدی تەھ
محەمەدی ئەح
م
دان کەوت و لە ررۆژی 1986.12.08دا
ی  57سا يدا د ی لەل ن
ەشاری ھەول ر لەتەمەنی
لە
ک دەسپ ردر ت.
مانی بەخاک
ەشاری سل م
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2700 :

ک
ەران مەنتک
کامە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0406152752
24119
ی ھەول ر لە دايک بوە.
 196لە شاری
لە سال 63سا ی  1982تەواو کردوە.
ە ھەول ر لە س
شەسازی لە
ئامادەيی پيش_لە سا ی  1992بەشدارری لە تاقيکرددنەوەی دەرەککی بﯚ پﯚلی شەشەمی ئامادەيی
ی کردوە.
ەشی و ژەيی
بە
سی لە م ژوو  ،لە کﯚليژی ئەدەبياتی زانکﯚی سە ح
 1بەکالﯚريﯚس
سا ی 1997حەدين بە
دەست ھ ناوەە.
سالی.
ی
ماستەر لە م ژوو  ،ھەر للە ھەمان کﯚليژو زانکﯚدا 2000 ،ەلسەفەی م ژوو  ،زانکﯚی موسل 2007
دکتورا لە فەحەدين ،
2000
2
ە ياسا  ،کﯚلييژی ياسا  ،ززانکﯚی سە ح
ەکالﯚريﯚس لە
بە

1832

ئەزموونی وانەب ژی
لە  2004-2001لە کﯚليژی مافی زانکﯚی سەحەدين وانەی گوتوەتەوەوەک وانە ب ژ ک لە بەشی راگەياندنی پەيمانگای تەکنيکی ھەول ر وانەی گوتوەتەوە.
ئ ستا مامﯚستايە لە بەشی رامياری لە کﯚليژی ياساو رامياری لە زانکﯚیسە حەدين -ھەول ر
بەرھەمە ب وکراوەکانی
بە زمانی کوردی
فرم سکی ئەست رە  - ،شعر 1988 -پرياسگەی ر گای سەرکەوتن  ،چامە1992 -کوردستان لە ن وان ملمالن ی ن ودەو ەتی و ناوچەييدا  ،تو ژينەوەيەکی سياسی –ئابوری .2000 .
بيوار  ،رۆمان کی م ژوويی  ،بەرگی يەکەم _کﯚچ 2004 -بيوار  ،رۆمان کی م ژوويی  ،بەرگی دووەم  ،گ ژەن – 2005ئازادی لە ن وان فەلسەفەو ياسادا  ،تو ژينەوەيەک لە فەلسەفەی ياساو سياسەتدا2005
بە زمانی عەرەبی
السياسە الدوليە في چو و فلسفە الحچارە  ،دراسە تحليليە نقديە  ،دار المعرفە ،لبنان .2009،
بەرھەمە ب و نەکراوەکانی
ئازادی و شارستانيەت  ،تو ژينەوەيەک لە فەلسەفەی م ژوو.نەتەوايەتی و بزاﭬی نەتەوايەتی کوردی.راپەڕينەکانی کوردی لە کﯚتاييەکانی سەدە نﯚزدەھەم لە ژ ر رۆشنايی گﯚڕانکاريەئابوريەکاندا
ب وار  ،بەرگی س يەم  ،گەڕانەوە.تﯚ ە  ،رۆمان.گو ی ئەفسوناوی  ،کورتە چيرۆکلەگەڵ چەندين وتارو نووسين لە گﯚﭬارو رۆژنامەو ما پەڕە کورديەکاندا
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )کامەران مەنتک( سەبارەت بە )ژﯾان و کارنامەی خﯚی( بﯚ
کوردﯾپ دﯾا لە 2012-10-25
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

1833

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2701 :

قانع
ەران ورﯾا ق
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4280848065
57084
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2702 :

خا جەالل
ەران کو خ
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3202102125
56639
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

1834

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

رەگەزی کەس :پياوان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
نەتەوە:

کورد

ژمارە2703 :

کامەرانی مەال فەرخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112919195574043
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2704 :

کانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081405389442
ھﯚزانەوانە ،خە کی ھەول رە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

1835

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھ
ھﯚزانەوان

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2705 :

جەﯾی
ی ھە ەبج
کانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103091530
02236
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2706 :

کر عەبدو
ن ئەبوبەک
کاوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71328
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

1836

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2707 :

ن
س قەفتان
کاوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0323122538
81666
سل مانی لەداﯾکبووە.
شوباتی  1934لەشاری س
ن قەفتان لەش
عەبدول ەحمان
ککاوس نوری ع
جی پەروەردەە(ی زانکﯚی بەغدا
سا ی  1953لە کﯚليجی ددار المعلمين العاليە )کﯚليج
س
سل مانی
وەک مامﯚستا للە ناوەندی س
تەواو کردووەو ک
و
خو ندنی
وەرگيراوەو ساا ی  1957خ
تە ئەندامی پاارتی دﯾموکرااتی کوردستاانو سا ک دووای ئەوە
دامەزراوە سا ی  1958بﯚتە
ھانی کردووە لەرۆمانيا
ی الوانی جيھ
داری کﯚنگرەی
ە 1959بەشد
لە
لە ﯾەک تی سﯚﯚﭬيەتی پ شووو
ی خو ندنی ددکتﯚرا ،روو ە
سا ی  1960بﯚتەواو کردنی
س
سکرتارﯾەتی ککﯚمە ەی
ئەندانی مەکتەبی س
ی
دەکات .سا ی  1961ﯾش بﯚتە
خو ندکارانی ککورد لەئەوروپپا.
خ
196
ناوەو لەسا ی 63
و
تی پ کھ
نی ھاوسەر ی
س قەفتان ژﯾا ی
ەسا ی 1962دا د .کاوس
لە
ستی .
سی لينينگراد بووە بەتو ژژەرەوەی زانس
ی رۆژھە تناس
ەبەشی کورددی پەﯾمانگای
لە
کﯚی بەغدا وەەک
ەروەردەی زانک
لە کﯚليجی پە
ەسا ی  1966گەراوەتەوەە نيشتمانو ە
لە
ەزراوە .
مامﯚستا دامە
م
بووە بﯚ خزمەتکردنو پ شخستتنی زمانی ککوردی
ی کﯚڕی زانيارری کورد ە
ەندامی کارای
ئە
ککەلە نيوەی دوەمی حەفتااکانی سەدەی رابردوو لە بەغدا دامەزرا .
دا
ئادابی زانکﯚی بەغد
ی
 (2000-1971لە کﯚليجی پپەروەردەو کﯚليجی
ە ساالنی )1
لە
20
شی م ژووی ککﯚليجی
گەڕاوەتەوە شاری سل مانيو لەبەش
ە
مامﯚستا بووە ..سالی 000
م
چەند
ستی ئەو و چ
زانستە مرۆﭬاﯾﯾەتيەکانی زاننکﯚی سل ماننی دامەزراوەە ،لەسەر دەس
کراوەتەوە .
ە
شە
ی با لەو بەش
ی تر خو ندنی
مامﯚستاﯾەکی
م
ەندﯾن کت بو
زانستيو م ژووﯾە ،چە
و
بەرھەم کی
م
چەند
د.کاوس قەفتاان خاوەنی چ
ھەمە
ل کﯚ ينەوەی ززانستی لەزممانی روسيەووە وەگ راوەتە سەرزمانی کوردی .بەرھ
چاپکراوەکانی د.کاوس قەففتان.
چ
بی،
،
 ،1970کت
خﯚری ئاوابوو( ،سل مانی 0
داد )،.1969خﯚ
چيرۆک ،بەغد
ککت بی ) (10چ
1
راوەبەران ،سلل مانی 1971
نييو ھەنگاو دووور لەدۆزەخ ،بەغداد
1975
1
پ نج تابلﯚی ش واو ،بەغدادد 1985
،200
ژوووری ميوان ،سل مانی 00
20
سل مانی 001
ھە بژاردە لەووتەی بەپ ز ،س
ھ
د
سای ،بەشی ﯾەکەم،
ەفسانەی مييللەتانی ئاس
ئە
بەغداد  1985لەررووسيەوە
مانی  2001للەرووسيەوە
سای ،بەشی دووەم ،سل م
ەفسانەی مييللەتانی ئاس
ئە
مانی 1959
ی داغ ،سل م
راپەڕﯾنی ئاگری
2006
2
سل مانی
چاپی دووەم ،ل
ی
باابان سﯚران ببﯚتان ،بەغدادد ،1985

1837

جەليلی جاسم ،کوردەکانی ئيمپراتﯚرﯾەتی عوسمانی ،بەغداد  1987لەرووسيەوە
جەليلی جاسم ،راپەڕﯾنی کوردەکان سا ی  ،1880بەغداد  1987لەرووسيەوە
م.س .الزارﯾف ،ک شەی کورد ،بەغداد  1989لەرووسيەوزە2001 ،
وتاری م ژووﯾی ،سل مانی 2001
راپەڕﯾنەکانی بارزان چەند الپەڕەﯾەک لەبزووتنەوەی رزگارﯾخوازی کورد لەسەدەی
بيستەمدا ،سل مانی  ،2002چاپی دووەم ،ھەول ر 2003
حيکاﯾەتە جيھانييە ھەرە گەورەکان ،لەعەرەبيەوە ،سل مانی رۆشنبيری 2002
م ژووی نوێ بﯚ پﯚلی پ نجەمی ئەدەبی ،لەگەڵ د .کەمال مەزھەرو ھەژاری شاعير،
لەعەرەبيەوە ،بەغداد 1970
م ژووی کﯚنی نيشتيمانی عەرەب ،بﯚ پﯚلی ﯾەکی ناوەندی ،لەگەڵ عوسمان عەلی
قادر ،بەغداد 1988
ئ وارەﯾەک )چيرۆک کی در ژ( لەگەڵ ) (5کورتە چيرۆک ،سل مانی 2003
کورتە چيرۆک ،لەگەڵ ھە بژاردە لەوتەی بەپ ز ،سل ًمانی  (15) 2007چيرۆک
دﯾوانی شيعر ،سل مانی .2007دواﯾن کت بی بەناوی بيرەوەرەﯾەکانم .ب وکراوەتەوە .
دکتﯚر کاوس قەفتان ،م ژوونوسو روناکبير لە رۆژی  2009/3/22لە شاری سل مانی
کﯚچی دواﯾی کرد.
سەرچاوە :ما پەڕی تەلەﭬزﯾﯚنی گەلی کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

وەرگ

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2708 :

کاوس ن بابەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010214033163631

1838

نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2709 :

کاو ز مەال پەررو ز
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1101221126
62180
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2710 :

ە ئەمين
کاوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0929091936
62058

1839

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
قوربانی بﯚ ئ مە و لە
ی
ەج ھ شت .دداﯾکم ھەمووو ژﯾانی خﯚی کردە
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
ت ھاوکاری ررۆژنامەی )ڕوووداو( دەکەم.
ئﯚﯚپساال کاردەکەم و ھاوکات
سو دﯾيەوە وەرمگ اوە بەنناوی
ەميان کە لە س
تاا ئ ستا س کت بم چاپ کردووە .ﯾەکە
کوردی( و
(
بەناوی )ناسيﯚنالييزمی
ی
سيومە
ميان خﯚم نووس
)شەڕە لەبيرککراوە( ،دووەمي
سو دﯾيەوە
سيم کە لە س
سەر کﯚمە کووژﯾيەکی دەرس
ن کت ب کە لەس
س ھەم شيان
کوردستان ب و
ن
ەی بەم زوانە لە
ستا کت ب کم ئامادەی چاپپە بەو ھيواﯾە
وەرمگ راوە .ئ س
کر تەوە.
بک
3:16:51 2009
ئەمين( لە9-9-28 :
(
ەت بﯚ کوردﯾپپ دﯾا لەالﯾەن )کاوە
تﯚﯚمار کی تاﯾبە
23
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

چاالکی س
سياسی

جﯚری کەس:
ج

پ شمەرگگەی د رﯾن

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
پپارت:

موکراتی کورددستان
پارتی دﯾم

1840

ژمارە2711 :

کاوە تﯚفيق حەمە حمەامين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580271234
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە2712 :

کاوە جەمال رەشيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060814164683051
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2713 :

کاوە حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109114224153
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ەمچەمال
ستا لەشاری چە
ا
ەسا ی  1982لەشاری ککەرکوک لەداﯾﯾکبووه ،ئ
لە
199
ئينگليزی لەسا ی 95
ی
شی
دادەنيش ت ،ددەرچووی پەﯾﯾمانگای مامﯚﯚستاﯾانە بەش
شارۆچکەکانی کوردستان کﯚر و
ی
دەستی بەنوووسين کردووهه ،لەزۆربەی زۆری شارو ش
جامداوە.
سيمناری ئەنج
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

کەرکوک

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2714 :

ە حوس ن
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7182347206
60457
لە سا ی  1984لە دااﯾک بوە.
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
رەگەزی کەس :پياوا ن
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

کەس:
جﯚری کە

ھﯚزانەوان

ن:
شارەکان

کەرککوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

1842

ژمارە2715 :

ە رەش
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8300901358
89006
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە2716 :

ە سوور
کاوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0421213138
84179
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2717 :

ەالم
ە ش خ سە
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8181150507
72237

1843

رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2718 :

ە ش خ عەبدو
کاوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0311225155
53890
ەی
سەﯾدسادق-ی سەربە قەزای ھە ەبجە
شارۆچکەی س
مەنووس وفﯚتﯚﯚگرافەر سا ی  1982لەش
رۆژنامە
بەتاﯾبەت
ت
ستانی
نەوەدەکان ع راق وکوردس
ھيد لەداﯾکبووەە .بەھﯚی ئەوو قات وق ﯾيە ی سا نی نە
شەھي
دن تەواو
ق ،کاوە نەﯾتواانی ھيچ ناوەەند کی خو ند
ی سەرع راق
گرتەوەە بەھﯚی کاررﯾگەرﯾی ئابلﯚﯚقەی ئابوورﯾی
ی)شانيا و موککرﯾان(.
کە بەناوەکانی
وباوکی کوڕ وکچ ە
ی
بکات .کاوە ئ ستا للەشاری سل مانی دادەنييش ت
ەکانی رﯾپﯚرتاج و
ساڵ لەبەشە
ێ ،ماوەی  4س
 200چووەتە ررۆژنامەی کورردستانی نوێ
ی سا ی 05
بەھاری
لەکارکردن ھ ناوە
ن
ستی خﯚی وازی
سا ی  2009ولەسەر خواس
ڵ و راپﯚرت کارری کردووە .للەبەھاری س
ھەواڵ
کردووە بەناوی وا پپر س.
ە
ساﯾت کی
ت
ەرشتی
ێ .دوای ئەوە ماوەی چوار مانگ سەرپە
لەکورددستانی نوێ
ھﯚ ەندﯾيدا کردوووە
کخراوی پر س ناو -ی ﯚ
کاوە ببەشدارﯾی دووو خولی رۆژننامەوانيی و ففﯚتﯚگرافی ر ک
ﯾاساﯾی پەﯾمانگەی
ی
ەشداری خول کی
2009ﯾشدا بە
 .2009لەھاوﯾﯾنی سا ی 9
لەسا ی  2008و 9
شانگەی
ی
شدارﯾی چەندﯾن پ
ەر کيش بەش
iwکردووە .وەەک فﯚتﯚگرافە
مەوانيی شەڕڕو ئاشتی wpr
رۆژنامە
وخﯚﯾی فﯚتﯚﯾشی للە
ی
ەکی ن
ە لەچەند گﯚﭬﭬارو رۆژنامەﯾە
فﯚتﯚگررافی کردووە لەشاری سلل مانی ،جگە
کراوەتەوە.
مەی رۆژانەی )تراو( ی ھﯚ ەندﯾدا ب وکر
رۆژنامە
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

1844

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

فﯚتﯚگرافەر

ژمارە2719 :

کاوە ع زەت خواە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144511113
بﯚکان
بەشدارﯾی نﯚھەمين خولی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

ژمارە2720 :

کاوە عەبدولباقی تقی الدﯾن عەبدول ەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580571348
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

1845

ژمارە2721 :

د سا ح
ە عەبدولرززا محەمەد
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71280
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2722 :

ی
ە گەرميانی
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
33015194618166
ەالر تيرۆرکرا .کاوە
 2013-12لە کە
لە ڕۆژی 1 -05
سا ی  1982لە کەالر لەدااﯾک بووە و ە
س
سەرەکەشی بەج ماوی ئەنفاله و
ھاوسەرﯾی پ کھ ناو و ھاو
ی
ەنھا  9مانگ بووە ژﯾانی ھ
تە
ی نييه.
داﯾک و باوکی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

کەالر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
جﯚری کەس:
ج

تيرۆرکراو

1846

ژمارە2723 :

ە محەمەد
کاوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0329142522
24070
ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2724 :

ە
حاکم کاوە
ە محەمەد ئەمين  -ح
کاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1182223463
32830
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

جﯚری ککەس:

مافنناس

ژمارە2725 :

ە مستەفا محەمەد ئيبراھيم
کاوە
1847

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71350
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2726 :

ە نادر قادر
کاوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0518125655
54260
ەی ميدﯾا
سەری رۆژنامە
سەرنووس
بەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
ن
رەگەزی ککەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

شارەکان:

ھەولل ر

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە2727 :

مار
شار ئﯚرەم
کاکش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11111380610665

1848

س
نووسەرو رۆژنامەنوس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2728 :

ﯚ عەبدو
کاکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1004101318
89772
نووسەر
تی
سەرچاووەی و نە :ما پەڕی ھاو ی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2729 :

ە حەمەی ناری
کاکە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121511514
47680
خو ندەوار
ەما ەﯾەکی خ
کی ناوچەی مەرﯾوان لەبنە
 187لەگوند ک
مەد سا ی 73
ی مەال ئەحم
حەمەی کوڕی
کاکە ح
ەل
کردنی خو ندن گە
ی
ناوی تەواو
ی داوەتە خو نندن و لەپ ی
دا ی الی باووکی دەستی
ک بووە .بەمند
لەداﯾک
1849

شارو شارۆچکەی کوردستان گەڕاوەو سەرەنجام لەتەمەنی بيست و س سا يدا لە شاری رواندز
ئيجازەی مەالﯾەتی وەرگرتووە .دوای تەواو کردنی خو ندن مەال کاکە حەمەی ناری گەڕاوەتەوە
ناوچەکەی خﯚی و پاشماوەی ژﯾانی لەگوندی )ب لو(دا بەدەرس وتنەوەو ر نماﯾی کردنی خە کی بردۆتە
سەر .ناری شاعير بەھﯚنراوە تەڕو پاراوەکانی ناوبانگ کی گەورەی لەئەدەبی کوردﯾدا بەدەست ھ ناوە و
بەﯾەک لەشاعيرە رەوان ب ژە ناسراوەکانی کوردحساب ئەکرێ .لەرووی کﯚمە ﯾەتيشەوە مەال کاکە
حەمە شەخسيەت کی بەڕ ز و خﯚشەوﯾست بووە و لەگەڵ زوربەی پياوە ناودارەکانی سەردەمی خﯚﯾدا
دۆستاﯾەتی بەھ زی ھەبووە .سروشتی جوانی کوردستان سەرچاوەﯾەکی گەورەی ئيلھامە
شيعرﯾيەکەی ئەم شاعيرە جوانپەرستە پ ک ئەھ ن  .ھەرچەندە مەال کاکە حەمەی ناری لەسەر
ش وازی کﯚن شيعری ھﯚنيوەتەوە ،بە م داھ نانی بەرچاوﯾشی ھەﯾە چ لە رووی ناوەڕۆکەوە ،چ
لەڕووی و نەی شيعرﯾدا .ئەم شاعيرە گەورەﯾەی کورد سا ی  1943لەتەمەنی حەفتا سا يدا لەگوندی
)ب لو( کﯚچی دواﯾی کردو ھەر لەوێ بەخاک سپ ردرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2730 :

کاکەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012721544475385
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

1850

ژمارە2731 :

ەمەم بﯚتاننی
کاکە
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
07281256414573
http
خری سامی
نااوی تەواو  :ککاکەمەم فەخ
ی
نااز ناو  :بﯚتانی
مانەکانی دەﯾﯾزان ت
زم
ەواوی
1-کوردی  :نوووسين و خو ندنەوە .بەتەخو ندنەوە .بەتەواوی
2-عەرەبی  :نووسين و خ3-ئينگليزی  :نووسن و خوو نەوە) .مامنناوەندی)شتوکا ی )لە ددارستان)
سپﯚری  :ئەنندازﯾاری کشت
پس
برروانامە  :دبلﯚﯚم دارستان
ە شاری )کﯚﯾﯾە( لە داﯾک ببووە.
10-1-1937لە
7
(19
خراوەتەوە لە سا ی )948
ھەرتەل( دوورخ
بااوکی لەسەرر کورداﯾەتی بﯚ گوندی )ھ
ککﯚچی دواﯾی کردووە.
ەوە خا وانی بەخ وﯾان کرددووە.خو ی
) 1دە( سا يە
ە تەمەنی 10
لە
ندنی سەرەتاﯾی لە
سانەوی لە )کەرکووک( و خو ندنی
ی
ھەرتەل( و )ککﯚﯾە( و )سل مانی( ،خو نندنی
)ھ
کردووە.
غداد( تەواوکر
)ززانکﯚ( لە )بەغ
قوتابيانی کوردستان ببووە.
ی
(دداوانزدە( سا ک سەرکرددەﯾەکی ﯾەک تتی
ەی ئەندامی لقيش
ش ئەندامی پپارتی دﯾموکرراتی کوردستاان بووە تا پلە
(ددە( سال کيش
لە پارتاﯾەتی ھ ناوە .وەک ککورد کی
 (196وازی ە
ی سا ی )64
ت بوونی پارتی
چووە .لەکەرت
چ
سەربەخﯚ و ئاازاد لە خزمەتتی بزوت
دا بووە .زۆربەی
رزگارﯾخوازی کوردستاند
ی
نەوەی
ی
س
ساوەکاندا
خەباتی چينە چەوس
ی
کورداﯾەتی و
ی
ی لە بەرژەوەنندی
ەرھەمە ئەدەەبييەکانيشی
بە
بوووە.
ماﯾەکی
ی لەسا ی ) (1957ب وککردۆتەوە .بە ررای ھەندێ ررەخنەگر سيم
ەکەم چيرۆکی
ﯾە
نوو ی پ وە دﯾارر بووە.
شمەرگەی
ەری ﯾەدەگ بووە دوو جارش بﯚتە پ ش
ساڵ و نيو ک لەسوپای ع راقی ئەفسە
س
 (1966-19و ))..1975-1974
ﯚڕشگ ری کورردستان )964
ەشکری شﯚڕ
لە
دێ ئەدﯾبی کوردی بەغدا ،خەرﯾکی
 (196ەوە بە ﯾﯾارمەتی ھەند
ە سا ی )68
لە
سمی
دروستکردنی ر کخراو کی ئەدەبی بووەە .تا لە ) (1970-2-10بە ش وەی رەس
ی دامەزراند.
سەرانی کوردی
ەک تی نووسە
ﯾە
کی نو ی
ەوەک ر باز ی
ەدﯾبی الوﯾتر بانگەوازی )ڕڕوانگە( ﯾان ب وکردەوە .کە
ەتەک چوار ئە
لە
کر ت.
ی سەﯾر دەکر
ەدەبی کوردی
ئە
پەرست و
ت
ڵ ) (30سی ئەد بيک ،دژژی بيروباوڕی کﯚنە
 (197دا لەگەڵ
ە سا ی )71
لە
ەمە
سەربەستی ئافرەتيان کردد .بانگەوازی )ئەی قە ە
ن پشگيری س
چەوت وەستان
چ
گەی
ەرﯾکبوو سەرری ھەر پ نج ئەدﯾبی روانگ
ەکگرن( ﯾان ب وکردەوە خە
ەترسەکان ﯾە
نە
ت بچ ت.
 (19گەڕاﯾەوە لە دەزگا
رزگارﯾخوزاری کوردستان سا ی )975
ی
ی
ی بزوتنەوەی
دواﯾی نوچدانی
1851

و ب وکراوەکانی راگەﯾاندنی حکومەتی عەرەبی ع راق دوور کەوتەوە بەرھەمی
ئەدەبی ت دا ب ونەکردەوە.
دژی پالنی ھە وەشاندنەوەی ﯾەک تی نووسەرانی کورد وەستا .نەبووە ئەندامی
ﯾەک تی ئەدﯾب و نووسەرانی ع راقيش.
(بيست( سا ک لە بەڕ وەبەراﯾەتيەکانی دارستان )ئەندازﯾاری کشتوکاڵ( بووە .کە
زۆرﯾان بﯚ ھ نا )تەتەوع( بکا و بچ تە ناو )سوپای ميللی( خﯚی خانەنشين کرد
خەرﯾکی کار و کاسپی بوو.
لە ) (1993وە تا ) (2000بﯚ ماوەی )حەوت( ساڵ بووە )ڕاو ژکاری رووناکبيری( لە
وەزارەتی رۆشنبيری حکومەتی ھەر می کوردستان.
لە )(2000ە وە حکومەتی )سوﯾد( ی ئيقانەی پ داوە
سەرۆکی ﯾەک تی نووسەرانی کورد و ئەندامی ﯾەک تی ئەدﯾبانی سوﯾدە.
سەرەتاﯾی چيرۆکنووسينی ر بازی )رﯾاليستی( گرتووە بەرەو ر بازی )رﯾاليستی
رەخنەگرانە( چووە .لە ناوەڕاستی )حەفتاکانەوە( رﯾاليستی رەمزی کردۆتە ر باز.
رۆمانەکانی )رﯾاليستی سيحری( بە خﯚﯾەوە دەگرێ.
کت بە چاپکراوەکانی:
کﯚمە ە چيرۆک و کورتيلە چيرۆک:
1بوومەلەرزە لە گﯚمی مەندا -بەغدا 19692سمکﯚ ی ئەھرﯾمەن – سل مانی 19733بازنە  -ھەول ر 19794خەرەندی مەرگ  -ھەول ر 1992نﯚﭬل و رۆمان:
1درز  -ھەول ر 19972کەوشەنی پەﯾکەر تاش کيتر  -سل مانی 20033ميری ئاواﯾی وەرز ر – ھەول ر 1992پەخشانە شيعری شيوەن:
1ھﯚ – تاکە برا  -رانيە 2003م ـژووی سـياسی:
1لەدوو تﯚ ی ﯾاد داشتی شاردا – چاپخانەی پ شمەرگە  1984بەنازناوی )علیخاليد حەميد( دوو جارﯾش لە سل مانی لە چاپدراوەتەوە.
2تورکمانی کوردستانی باشوور – بەنازناوی )سامی فخری( سل مانی 2002ژﯾاننامە:
1کاکی کاکان  -ھەول ر 19972کاکە بلە .لەﯾاد من  -سل مانی 2007بيرەوەری و بەسەرھاتی نووسەر:
1کاکەمەم کيتر  -سل مانی 20032ژانە ر يە خﯚ ەم شيەکان  -سل مانی 20073بەھار زان – سل مانی 2008ئابووری و ئاماری:
1دارەبەن لە پار زگای سل مانی – بەغدا 19852بەرھەمی رۆژانەی کر کارانی نەمامگای دارستان – ھەول ر .19811852

ەتەک حەوت ئەدﯾبی الوﯾتتر بانگەوازی )ڕوانگە( ﯾان ب وکردەوە ،کە ئەمانە بووون:
لە
عەبدو
و
م ،کاکەمەم بﯚﯚتانی،
جەاللی ميرزا کەرﯾم
ی
ەس،
حس ن عارف ،،شيرکﯚ ب کە
ح
ی ،تاھير سالح سەعيد ،پاشان سە ح شوان
ل رەوف ،جەممال شارباژ ی
ەش و ،کەمال
پە
کەمال رەوف وازی ل ھ نان .
ل
و سامی شﯚڕڕش چوونە پا يان و
دﯾا لەالﯾەن )mam botanii
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
(balla kakam
سەبارەت بە ))کاکەمەم بﯚتتانی( لە3:21:45 2010-7-28 :
س
سە ح شوان
دﯾا لەالﯾەن )س
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ن( سەبارەت بە
0:19:1
)کاکەمەم بﯚتاانی( لە13 2011-11- 30 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ئەدﯾب

ژمارە2732 :

ەی فەالح
کاکە
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
08110715510986
رۆژنامەنوسی ل ھاتووی کوورد
ی
عيری خەبات و راپەڕﯾن و ر
ککاکەی فەالح نازناوی شاع
سل مانی
دا لەشاری س
ی 1990.10.09دا لەتەمەنی  62سا يد
حەمين کوڕی قادره .لەڕۆژی
ح
ککﯚچی دواﯾی کرد.
(ی سەر بەپار زگای سل مانی
لەچوارتا )شارباژ ی
تا
ککاکەی فەالح لەسا ی 1928دا
ھەژاردا پەروەەردەبووەو خو ندنی سەرەەتاﯾی
ھە ھ ناوە و للەخ زان کی ھ
چاوی بەژﯾان ھ
چ
ەپاڵ پارتی
دی لەسل ماننی تەواو کردووە و چووەتە
خﯚی و ناوەند
ەشارەکەی خ
لە
ەر
ناﯾەتی کردووەو ھﯚنراوەی نيشتمانی دداناوەو لەسە
ککﯚمنيستی و خەباتی چينا
ەر
شکەنجەدراوهه ،بە م کﯚ ی نەداوەو ھە
ھە و ستی رامياری چەند گيراوە و ئەش
ھ
شگ ی خﯚی.
ەردەوام بووەللەسەر بيروبااوەڕی شﯚڕش
بە
مياری ھاتﯚتە گﯚڕەپانی و ژژەی کوردی و ھەو ی
ھﯚنراوەی رام
ەم شاعيرە ببەھرەدارە بەھ
ئە
شی
خاتەسەر ک ش
کەوەبن و بيخ
سادەواتای قوووڵ و جوان پ ک
داوەبەوشەی سووک و س
خەباتی راميارری پتر
سووکی خﯚماا ی و پشت لەک شی کﯚﯚن بکات و تا للەگﯚڕەپانی خ
س
ەزمانحا ی
شتر دەبوون و چاکتر دەبوونە
ەوه ،ھﯚنراوەککانی پ خﯚش
دەچووە پ شە
ەی کانوونی ددووەمی
شدارﯾکردنی لەڕاپەڕﯾنەکە
ميللەتەکەی للەو کاتەی ،ککەلەسەر بەش
م
ەی
غر ب سزاکە
ساڵ و نيو ک سزادرا و لەنناسرﯾەو ئەبوغ
ی ئ راق بەس
1948ی گەالنی
8
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بەسەر دەبات.
دوای تەواوبوونی سزاکەی دەگەڕ تەوەسل مانی و خەباتی نھ نی دەکات تاکو
لەئەنجامدا دەکەو تەدەست پياوانی رژ می شاھانەوەبە 5ساڵ بەندی  3ساڵ
دەست بەسەر فەرمانی دەدرێ و دوای تەواوکردنی سزاکەی د تەوەسل مانی.
شاعير خاوەنی بيروباوەڕ کی پتەو بووه ،ھەرچەند دوژمنانی وﯾستووﯾانەبەزەبرو زەنگ
لەڕ گای البدەن ،کەچی ب ھوودەبووه .جگەلەت کﯚشانی شﯚش شگ ی و ھﯚنراوەو
و ژەئەم مرۆﭬەگەورەﯾەکار کی بەنرخی لەرۆژنامەگەری کوردﯾدا کردووە
بەدەرچواندنەوەی رۆژنامەی "ژﯾن"ی ،کەکاتی خﯚی پيرەم رد لەسا ی 1939وە تاکو
رۆژی کﯚچی دواﯾی لە  1950.06.19دەری دەچواند ،دوای ئەوی ئەوﯾش ماوەﯾەک
مامﯚستا گﯚران و ئەحمەد زرنگ سەرپەرشتيان دەکرد .ئەم و ژەناسە بەتواناﯾە ئەو
رۆژنامەﯾەی لە10ی کانوونی ﯾەکەمی  1970دەرچواندەوه.
کاکەی فەالح و ژەناس کی خامەڕەنگينی بەرھەم زۆربوو ،لەماوەی ژﯾنی دا گەل ک
پەرتووکی بەنرخی بەچاپ گەﯾاند لەوانە:
1.دوو کﯚمە ەھﯚنراوەی مندا ن بەناوی "چرۆ" و "سروود" سا ی  1966و 1968
2.لەگەڵ شەپﯚلەکانی "دﯾوان کی ھﯚنراوه" لەسا ی 1967دا چاپکراوه.
3.ئﯚدﯾبی پاشا  -وەرگ انەلەعەرەبيەوە -لەسا ی  1978چاپکراوه.
4.دﯾوانی کاکەی فەالح  -بەغدا -سا ی  1980چاپکراوە و بەپ شەکی دکتﯚر
"عيزەدﯾن مستەفا"ﯾه
5.کاروانی ھﯚنراوەی نو ی کوردی  -بەرگی ﯾەکەم لەسا ی  1979و بەرگی دووەم
لە1980
6.چﯚلەکەی پاساری  -سل مانی لەسا ی 1983دا چاپکراوه
لەدوای کﯚچی دواﯾی شاعيرﯾش دﯾوان کی نو ی کاکەی فەالح لەسا ی  2004بەچاپ
گەﯾەنراوەو لەکﯚکردنەوە و ئامادەکردنی بنەما ەکەﯾەتی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2733 :

کاکەﯾی زادە کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010021820479747
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2734 :

کا

شەوﯾار
گوالبی ئازەر  -ش

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8092159016
60614
ەر
نووسە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2735 :

ﭬولی
ستينا سﯚﭬ
کرﯾس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0902132948
89324
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کوردستانە و کار
ە
تی
باکوور و خﯚرھە ی
ر
نوووسەر و روونناکبيری فەڕەەنسی سا ن کە لە
ەنگ کی کورد ی دەکات.
ەسەر فەرھە
لە
نم
من قادر  -ما پەڕی نم م
سەرچاوە :ھ م
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

س)
کورد)ناس

جﯚری کەس:
ج

زمانەوان

ژمارە2736 :

م
کنيازز ئيبراھيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4282324317
78719
رەوەندی
ی
سەرۆکی کﯚممە ەی )بەرباانک(ی رۆشننبيری و سەررۆکی
کەسااﯾەتی رۆشنببيری کورد و س
کازاخستان
ی لە و تی کا
کوردی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شوو
سﯚﭬيەتی پ ش
س

ی کەس:
جﯚری

ەدﯾب
ئە

ی کەس:
جﯚری

سی
چااالکی سياس

ژمارە2737 :

کن ر حەسەن
1856

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7020017376
60403
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚززانەوان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2738 :

کن ر عەبدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2301333417
74547
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :خاانمان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ی کەس:
جﯚری

چااالکی مافی ژنان

ژمارە2739 :

ەبدو
دستان عە
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0826130637
74925
1857

ی
ن ئ وارەی  2008-05-10لە
ەﯾامن ری رۆژننامەی ل دوان
پە
ەشارۆچەکەی رانيە چەند
ەی لەسەرباننی ما ی
گی شەکراو خواردنەوەکە
ککاتژم ر ک پ ش دەست پ ککردنی ئاھەنگ
ناو کﯚتاﯾی بەژﯾﯾانی ھات.
خﯚﯾاندا چەند فيشەک کی بەخﯚﯾەوە و
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

جﯚری کەس:
ج

قوربانيی تتوندوتيژی

ژمارە2740 :

ی
دۆ باکسی
کورد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0225170618
81410
ەوە:
ە زمانی خﯚﯾە
لە
ەوروپا
زۆری تورکەکان دەربەدەری ئە
ھﯚی زو م و ی
سی لە حەفتاﯾﯾەکان بە ی
ما باتی باکس
م
لە باژ ری باتمان لە داﯾک بوووە ،لە سەرەەتای
بووون ،کوردۆباککسی لە ساا ی  1965ە
د ،الی
روودەکەنە و تی سوﯾد
ە
سياسەت
ت
ە ھﯚی ت کە ی باوکی لەگگەڵ
ھەشتاکان بە
ھ
ەری و
دوە رۆژنامەگە
"دوو زانکﯚم خو ند
باکسی دە
ی
ەﯾە.
ی ئەم بنەما ە
ەندامانی تری
ئە
ئﯚر( واتە
دی بە ناوی)ئﯚ
ی  20سا ی گﯚﭬارﯾک بە زمانی سوﯾد
ەو لە تەمەنی
سياسەت" ،ئە
س
م ،تاکو ئ ستا ھيچ
رەەش بﯚ کوردان دەردەکات  .گوتيشی "تتەنھا بە سوﯾﯾدی دەنوسم
کاری ئەو پ ۆفشننا تر
لە سا ی  87بەدواوە ی
ەنوسيوە" ،ە
شت کم بە زماانی کوردی نە
ش
بەناوبانگی بە ناوی )رەش و سپی( بﯚ
ی
گﯚﭬارﯾکی
ی
خﯚی باسی کرد
دەب ت ،وەک خ
سا ی  1989گگوﭬارﯾکی تر ببە ناوی )کوردستان( دەرددەکات و
گگەنجان چاپ دەکات ،لە س
بە خﯚی وتی "بﯚ
مەش وەک ە
چاپی دەکات .ئەم
ی
ی خﯚی
ساڵ بە پارەی
بﯚﯚ ماوەی  11س
خانەﯾەک دەکاتەوە ،کە
ە ت بگەن" .دوواتر لە سا ی  1993چاپخ
ەوەی سوﯾدﯾﯾەکان لە ئ مە
ئە
ەکی
ن ،لە سا ی  1992بەدواووە لە رۆژنامەﯾەک گوشەﯾە
ە چاپ دەکەن
ککت ب و رۆژنامە
شەڕ و
يوە لە دژی ش
کم زۆرم نوسيو
"من مرۆﭬ م
خﯚﯾەوە دە
ی لە بارەی خ
ھەﯾە .باکسی
ھ
شەوە لە سا ی  2000خە تی
ھﯚی ئەمەش
ەتەکان" ،بە ھ
ەوە ب دەو ە
شگيری نەتە
پش
"لە جيھان من بەو خە تە
ئااشتی ن و نەتەوەﯾی )ئﯚ ف پا مە(ی پ بەخشرا .ە
ن ھەم رۆژناممەوانيم کردوەە ،ھەم وەک لﯚبيست کی کورد ئەوەی لەسەرم
دەناسر م .من
بوووە کردوومە"..

1858

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

باتمان

ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر

ژمارە2741 :

ی
دۆ شوانی
کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4221102195
56808
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2742 :

ەمەد
دەوان محە
کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4261719315
57020

1859

رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2743 :

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:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

نەوان
ھﯚزانە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ەس:
جﯚری کە

چاالککی مەدەنی

ژمارە2744 :

کەرﯾم
يف سا ح ک
ستان لەتيف
کو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71213

1860

مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2745 :

ستانی
ستان نەس
کو س
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110816352
26138
شاری سەردەەشت
الن سەر بەش
ەکاتی ئاوارەﯾی دا لەچواال
ەسا ی 1984ی زاﯾينی لە
لە
ەداﯾک بووە.
لە
حيزبی د موکرات ددا ژﯾاوەو ،قﯚنااغی
ی
ەکانی
ەتەمەنی س سا یﯾەووەلەن و کەمپە
لە
مپی
ەبناری قەندﯾللو لەشاری ککﯚﯾەلەن و کەم
سەرەتاﯾی لەقوتابخانەی ))نيشتمان( لە
س
قﯚناغی ناوەندی و دواناوەندی )راھنماﯾی،
ی
حيزبی د موکررات دا تەواو کردوە.
ح
200
لەزانکﯚی
ی
ی کﯚﯾەتەواو ککردوە .لەسا ی 2003ـ 04
دبيرستان(ی ھەر لەشاری
20
ە ﯾەتييەکان لەبەشی م ژژوو وەرگيراوەە .سا ی 007
ککﯚﯾەلەکﯚل ژی زانستەکﯚمە
ساﯾەتيی
کی لەسەر کەس
ەبەشی م ژووو وەرگرتوە .نااوبراو ئەم دواﯾيانەکت ب ی
لييسانسی لە
سياسەتمەداری ناسراوی ککورد
سەن زادە ،س
عەبدو حەس
ەرھەنگيی عە
سياسی و فە
س
چاپو ب و کردۆۆتەوە.
چ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2746 :

ەکر
ەر ئەبوبە
کﯚچە
1861

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2022338258
87475
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2747 :

ود
ەر مەحمو
کﯚچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3082304578
82504
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2748 :

د
د ئەحمەد
کﯚزاد محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1181210228
86626

1862

...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2749 :

فام
ﯚسار گو ف
س نی  -کﯚ
ەدﯾن حوس
سار سەﯾفە
کﯚس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907100900
09390
مانييە.
ە
سا ی 1992ی سل
ھﯚزانەوانە و للە داﯾکبووی س
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2750 :

ميرزا
مان امين م
سار عوسم
کﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71208

1863

مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2751 :

ی
سار مەھدی
کﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20209471911177
لە
لە داﯾک بووە و لە سا ی  2006رووی ە
 19لە شاری سل مانی ە
ە سا ی 990
لە
چانی
تيپی باسکەی کچ
وەرزشکردن ککردووە ،و ھەرر لە سەرەتاووە چووەتە رﯾززەکانی ی
مە.
تاش بەردەوام
ﯾاانەی سل ماننی و تا ئ ستا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2752 :

سرەت عەببدو
کﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1161054153
32783
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

1864

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

رۆۆژنامەنووس

ژمارە2753 :

ی زەمانی
شان عەلی
کﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5181827467
78535
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە2754 :

د
کيفاح مەحمود
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1003124610
09760
راگەﯾاندککار
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

1865

کەس:
جﯚری کە

راگەﯾﯾاندکار

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە2755 :

مەرس بەللدە
کيوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13010144611117
شان
کرماش
بانەی کردووە.
ی
چيرۆکی
ەرتاسەری چ
ستيﭭا ی سە
دارﯾی نﯚھەميين خولی ﭬيس
بەشد
ی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەرری چيرۆکی بانە
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

چييرۆکنووس

ژمارە2756 :

سن
مەرس حس
کيوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2121412078
87292
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
رەگەزی
ی کەس :پياووان
نەتەوەە:

کوررد

جﯚری کەس:

رۆژژنامەنووس

1866

ژمارە2757 :

کيﭭی عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810074170140
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :نووسەر

ژمارە2758 :

کەتان خادمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051614254665064
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

نووسەر

رەگەزی کەس :خانمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

ژمارە2759 :

کەتاﯾﯚن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081110585360654

1867

مافەکانی ژنان
ی
رۆژنامەنوووس و چاالکووانی
ندﯾيەکانی باببەت
تاﯾبەتمەند
رەگەزی ککەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستاان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ەس:
جﯚری کە

ژنان
ی مافی ن
چاالکی

ژمارە2760 :

گ
کەرﯾﯾم پەڕەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2181020366
63353
مسا
19ەوە لە نەم
لە سا ی 980
ەداﯾکبووە و ە
ی کەرکوک لە
19دا لە شاری
ە سا ی 960
لە
دەژی.
بانەی ب و کردووەەتەوە:
ی
گ ھەتا ئ ستا ئەم کت
ککەرﯾم پەڕەنگ
گگو ئەسست رەە شيعر
مانييەوە
ە
ە ئە
سکيند عەتر لە
پااترﯾک سوﯾس
مان
ميالن کوند را ھونەری رۆما
م
ميالن کوند ر مميراتە خيانەتتل کراوەکان
م
ەکانی
ی
ت داﯾکەئازا و مندا
بييرتﯚ ت بر شت
ت بازنەی تەبباشيری قەوققاز
ب رتﯚ دا بر شت
س ﭬﯚمير مرۆۆژەک ﭬاتس ڤ
ماکس فرﯾش ئەندۆرا
م
دا
ە جەنگی جييھانی دووەمد
ت شﭭاﯾک لە
ب رتﯚ ت بر شت
يالی
ت ژﯾانی گاليال
ب رت دا بر شت
گ( سەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )ککەرﯾم پەڕەنگ
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
10:18
8:07 2011-1
گ( لە12-18 :
)کەرﯾم پەڕەنگ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس

1868

نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:

نووسەر

جﯚری کەس:

وەرگ

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2761 :

کەرﯾم دافعی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113010144611139
بانە
بەشدارﯾی نﯚھەمين خولی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانەی کردووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ﭬيستيﭭا ی سەرتاسەری چيرۆکی بانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

چيرۆکنووس

ژمارە2762 :

کەرﯾم دانشيار
http://www.kurdipedia.org/?q=200912101531142966

1869

نووسەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە2763 :

ی
کەرﯾﯾم دەشتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1202211103
32890
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2764 :

کەرﯾﯾم راوچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1012016478
86948
...

1870

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

رۆۆژھە تی کورردستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە2765 :

کەرﯾﯾم رۆژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2232111506
64299
ھەستياری پر سﯚزە .
نووسەرﯾکی ھ
ژﯾان و،
کخستنەوە ووما ی کورد وو ،پيکەوە ن
ە ئاراستەی )ئاشتی و ،ببراﯾەتی و ،رﯾک
بە
لە گﯚﭬارو ،رۆژناامەکاندا
ميەکان لە )گگەندەلی( .ە
حزبی و حکوم
ی دامو دەزگا ح
پااکژکردنەوەی
سەری ئەو بواررە پيرۆزە زۆرببن لە پيناوی
وتارم بالو کردوونەتەوە .بە ئئﯚ ميد م نوس
ی ﯾەکگرتو و ئاازاد .
ککوردستانيکی
کانم:
ە بالو کراوەکا
لە
1-لە سالی ) (1970تا سسالی ) (1980بە ناوی )کەرﯾم لھﯚنی( لە گﯚﭬارو رۆژنامە
ی جﯚراو جﯚررم بالو کردوەتەوە.
شيعرو نوسينی
ککوردﯾەکاندا ش
خوازراوی )چيا ،سمک
ی
2-لە سالەکاننی ) (1980ببە دواوە بە ناویکﯚ ،م رۆژ( جاررو بار لە
بارودۆخی سياسی کووردستان
ی
سەر
نااميلکە و ،کﯚﭬﭬارو ،رۆژنامە نھينيەکاندا ننوسينم لەس
الو کردوەتەوەە.
بال
ھەرﯾمی کوردستان) .ناميلکە
ی
ەتی
مان و حکومە
3-چەند پيشننيارو بير خەررەوە بﯚ بەرلەم).1993
3
ەی نەتەواﯾەتي
سەری کيشە
4-ﯾەکگرتنی گشتی ﯾان ففرە حزبی رەمەکی چارەستيمان
ەکات ؟) .نامييلکە)1993
ئە
).199
ت .ناميلکە 93
5-با کﯚنکرە و بارتی نوی ککوتاﯾی ھينەرری ئەم باشااگەردانيە بيت6-نەفرەت لە کورد کوژی) .شيعر).20067-چەند بنەمااﯾەکی سەرەەتاﯾی کاری ررﯾکخراوەﯾی)نناميلکە)،ی کورد و کوررد(.2007 .
8-بژی)براﯾەتیالت 2007.ە
9-بﯚچی جەمماوەر نيگە راننە لە دەسەال).لە بەر ھەندی ھﯚکار بالو
الو کردنەوە).
ەکراوەتەوە ،ئئامادەﯾە بﯚ بال
نە
ەوە).
).201ئاماداﯾە بﯚ بالو کردنە
م و خەو نەکاننم)شيعر( 11
10--برﯾاسکە ﯾەک لە خەم
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2766 :

کەرﯾﯾم زەند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
07250923314559
گرنگترﯾنيان برﯾتييە لە کت بی "تﯚمارری
ن
ەتی بەھ زە ککە
ن کت ب و بابە
خاوەنی دەﯾان
خ
ميللەتانی کوردستان دەکات،
ی
س لە جوگراففيا و ش وەزارری
ەمەن" کە ) (5بەرگە و باس
تە
جيلی کردۆتەووە کوردی .مامﯚستا "کەرﯾﯾم زەند"
ە کتيبی ئينج
ەم کەسە کە
ھەروەھا ﯾەکە
ھ
مامﯚستای زمانی کورددی بووە.
ی
شاری مەھابادد،
ی کﯚماری کورردستان لە ش
ە سەردەمی
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2767 :

کەرﯾﯾم سمکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1111355257
74792
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...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ەزی کەس :پياوان
رەگە
ەوە:
نەتە

کورد

ی کەس:
جﯚری

نووسەر

ژمارە2768 :

کەرﯾﯾم شارەزاا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93824
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

رەگەززی کەس :پيياوان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
شارەەکان:

ککﯚﯾە

نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ژمارە2769 :

کەرﯾﯾم قادر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7012118598
89713

1873

...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2770 :

فا
کەرﯾﯾم مستەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6111007167
70097
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2771 :

س
کەرﯾﯾم مودەرس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1125231245
52662
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نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2772 :

کەرﯾﯾم کاکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2031212517
74117
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2773 :

سامی
کەرﯾﯾمی حيس
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110814292
21123
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ەبەرگی
ھەروەک بﯚ خﯚی لە
ک
سامی
ەرﯾمی حيس
ی حيسامی ،،ناسراو بەکە
عەبدولکەرﯾمی
ع
لەداﯾک
ک
رەسمی پ شينيان رۆژی
می
ەکی بيرەوەررﯾەکانی دا دەە  " :بابم ببەپ ی
ﯾە
کەوتی
ی
بوو کەبەپ ی ئەو نووسراوەەمن ر
ی دا نووسيبو
شتی قورئانيکی
بووونمی لەپش
تی
بەﯾرەمی سەر بەشااری مەھاباد لەرۆژھە ی
ی
 1926/1/9ی زاﯾينی لەگونندی
ھە ناوە ".بەمندا ی
چاوم بەدنيا ھ
ھﯚگری ئاﯾين چ
ی جووتياری ھ
ککوردستان لەببنەما ەﯾەکی
ی ،ميرزا
چەو ھ ند کيش لەکن بابی
ەالﯾەکی ناوچ
ی و چەند مە
ەالی ميرزای ئاغای گوندی
لە
خو ندووە.
ەﯾشتوو بووە ،دەرسی و
سەلليقەو ت گە
حاميد کەگﯚﯾا پياو کی خو ندەوار و بەس
ح
ھە گرێ
بووەدەست لەخو ندن ھ
ت
ی و ھەژاری بنەما ە ناچار
ە م پاشان ببەھﯚی نەداری
بە
ھەستی
ی
ی بابی ب ت بﯚ بژﯾوی رۆژانە .لەسا ی  1949ی زاﯾﯾينی
وﯾارمەتی دەری
ەو پەڕی
ستی ک شاووﯾەتەن و رﯾزەککانی حيزبی د موکراتی ککوردستان و بە
نييشتيمان دۆس
شاوە.
حيزبەدا ت کﯚش
 1984لەن ورﯾززەکانی ئەو ح
ەوەتا سا ی 4
د سﯚزی و لەخﯚ بوردووﯾيە
سا ی  1953بەنو نەراﯾەتی
س
ی الوانی کورردی کوردستاانی ژ ردەستتی ئ ران لەالﯾەن
تەختی
ی
ستی پ
چوارەمی الوانی جيھاان لەبوخار س
ی
حيزبەوەن ردراووەتەف ستيوا ی
ح
ەفەرەلەالﯾەن رژ می پەھللەوی وەگيراووەو
ەک دوای ھاتتنەوەلەو سە
رۆۆمانيا .ماوەﯾە
خەوەباوکی و خ زانی
م دراوە .ھەر للەکاتی بەندﯾﯾخانەدا بەداخ
ەس ساڵ زﯾندان حوکم
بە
بەشب اوبووە .
ب
ھەميشەلەدﯾﯾدارﯾان
ومندا ەکەی ممردوون و بﯚ ھ
چاوەد ری و
ەھاباد لەژ ر چ
 1957دا لەمە
ن لەسا ی 7
شی لەزﯾندان
دوای بەربوونيش
 19دا روولەباشووری کورددستان
ی داڕاگيراوە .لەسا ی 959
نييشتەج بووونی زۆرەملی
ھەلومەرجی پ ش
ی
 1960بەپ ی
غدا دەگيرس تتەوە .سا ی0
دەکاو پاش ماووەﯾەک لەبەغ
ليسانسی
ی
ﯚاکيا دەکات و لەوێ
ا
ھاتوو بەناچار روو لەو تی چ کوس
ھ
 196دەچ تەو تی
ێ .سا ی 64
زانستەکﯚمە ﯾەتيەکان لەززانستگەی پرراگ وەردەگرێ
ران.
بوو غارستان و لەوێ دەب تەو ژەری رادﯾﯚ پەﯾکی ئ ن
ی ﯾازدەی ئازار گەڕاوەتەوەباشووری کورردستان و
دوای بەﯾانيەی
شدار بووە.
ی ر کخراوەککانی حيزبی د موکرات دا چاالکانەبەش
ەر کخستنەووەوبوژاندنەوەی
لە
ەئەندامی دەففتەری
ھەمی حيزب دا بە
ی
سی س
 1لەکﯚنفرانس
ەسا ی 1971
ککاک کەرﯾم لە
 197لەکﯚنگرەی س ھەمدا دﯾسان
سياسی ھە دەبژ ردرێ و لەسا ی 73
س
شی پ دەسپ ردرێ.
ی سياسی و ئەرکی ج گرری سکرت رﯾش
دەب تەوەئەنداممی دەفتەری
شاﯾەتی گەڕاووەتەوەرۆژھە تی کوردستاان و تا سا ی1984
ی رژ می پاش
دوای رووخانی
ەو
ەبات داوە ،لە
حيزبی د موکرراتی کوردستتانی ئ ران دا در ژەی بەخە
ەرﯾزەکانی ح
لە
بەسەفەر
ر
سياسی بﯚ سەردانی مندا ەکاننی
سی
ەر ئيزنی دەفتتەری
سا ەدا لەسە
س
وەﯾەکی چاوەڕوان ننەکراوو بەب
ی
ەوسەفەرەدا بەش
دەگەڕ تەوەئوررووپا کەھەرلە
دەفتەری سياسيەوەلەحيزب
ی
ەندد ی لەالﯾﯾەن
ئااگاداری پ شووی خﯚی بەناامەﯾەکی چە
ستانەوەڕوو لە
 198لەبو غارس
وەالدەنرێ .دووو ساڵ پاش ئەوڕووداوەﯾاننی سا ی86
ەو تی
سوﯾد دەکا و تتا کﯚتاﯾی تەممەنی لەو و تەنيشتەج دەب ت.
س
ەوەلەحيزب و ل وەرگرتنەوەەی بەرپرسيااﯾەتيەکانی ککاک کەرﯾم دەەست
ەدوور خستنە
بە
ەدﯾفاع لەگەللەژ ردەستەککەی ھە ناگرێ و ئەوجارەدەست دەداتتەقە ەم و بﯚ بەج
لە
سەردەمی نووێ
وکردنەوەی رۆژنامەی س
ی
ەکەی جگەلەب
گگەﯾاندنی ئەرککەنيشتمانيە
ميناری
ەدان کﯚڕو سم
شداری لەسە
ج سا ن و نووسينی سەددان وتار وبەش
ەدر ژاﯾی پ نج
بە
جەم  48کت ب کەلەوانەﯾاززدەبەرگيان
تااﯾبەت دا ،بەننوسين و وەرگگ انی سەرج
کی گەورەی م ژژووﯾی و ئەدەبی بﯚ بەرەکاانی پاش
شو نەوار ی
ی خﯚﯾەتی ،ش
بييرەوەرﯾەکانی
1876

شتوە.
خﯚی بەدﯾاری بەج ھ ش
خ
خﯚشی و
ی
شتمانەکەمان تازەئازاد کرابوو د
ن
ەش ک لەنيش
ەکات کدا کەبە
سەرئەنجام لە
س
ەکە کی
زۆر ھەنگاوی بە
ەھەو نی ر
ھيواﯾەکی گەورەی لەد دا پەﯾدا ببوو ،ککەڕەنگبو بب تە
ھ
ەگەورەکەی لەسەعات ددەوونيوی پ ش
ی
دﯾکە ،بەداخەووەمەرگ مەوودای نەدا و د
تی سوﯾد
 2دا لەشاری ستﯚکھﯚلم پ تەختی و ی
ی 2001/10/6
نييوەڕۆی رۆژی
بﯚﯚھەميشەلەلل دان کەوت.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

مەدار
سياسەتم

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

مەھاباد

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2774 :

ی
کەژاڵ ئادەمی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
03020928211485
بوو.
کوردستان لە داﯾک و
ن
سەقز لە رۆژھە تی
ز
شاری
سا ی 1983ی زاﯾينی لە ش
س
ەنی
سيقا دەجوو و کات ک تەمە
ی مندا يەوە ھەستی بﯚ ش عرو مﯚس
ھەر لە تەمەنی
ھ
سينی
ساڵ دەستی بە خو ندنەوەەی ش عری ککوردی کرد و خو ندن و نوس
گگەﯾشتە  8س
ککوردی لە ر گاای خو ندنەوەەی ش عرەکانی مامﯚستا قانعەوە ف ر بوو .زۆر جار
ی ئەکرد بە گگﯚرانی و ھەستی پاک و ناسکی مندا نەی
ش عرەکانی ممامﯚستا قانعی
خﯚی پ دەر ئەب ی.
خ
دنی ئام ری ککەمان )ﭬيﯚ ﯚن
ستی بە ژەند
ی گەﯾشتە  1 5سا ی دەس
ککات ک تەمەنی
ن( کرد و
دەستی بە خو ندننی ت ئﯚری مﯚﯚسيقا کرد.
ی
سەبا"
ە سەنتەری مﯚسيقای "س
لە
ھەنووکە لە و تی س
ە
ککەژاڵ ،سا ی 1998ی زاﯾيينی رەوانەی ھە ندەران ببوو و
سوﯾد
نييشتەج يه.
ەژاڵ بﯚ
خەرﯾکی نووسينی ش عر و ھﯚنرراوەﯾشه .کە
ی
سيقادا
ی لە پاڵ مﯚس
ککەژاڵ ئادەمی
ەکەم.
سکا و دەردە د کی لە ال ئە
ا
کە ھەموو
ن ھاوڕ مە ە
ش عر نزﯾکترﯾن
خﯚی دە
خ
1877

ش عرەکانی کەژاڵ لە زمانی خﯚﯾەوە وەک ئافرەت ک نوسراوە و گو گر بە بيستنی
گﯚرانيەکانی کەژاڵ بە باشی ت ئەگات کە ئەو ھﯚنراوە لە الﯾەن ئافرەت کەوە
ھﯚنراوەتەوە و ئە وﯾن ،ئازار ،ھاوار و ئاواتی ژن ک ت ياندا خﯚ ئەنو ن و رەنگی
داوەتەوه.
کات کە مامﯚستا عەلی شەکووری کە ھەر لە سەرەتای کاری ھونەری کەژا ەوە
مامﯚستا،ھاندەر و ﯾارمەتيدەری بوه ،ت گەﯾشت کەژاڵ دەنگ کی بە سﯚزی ھەﯾە
پ شنياری پ کرد کە ش عرەکانی خﯚی ئاو تەی مﯚسيقا بکات و بە ش وەی بەرھەم ک
ئامادەﯾان بکات.
بەرھەمی )جوانترﯾن وشه( ﯾەکەمين بەرھەمی ھونەری کەژا ە کە لە سا ی
2006ی زاﯾينی دەرچووە و لە  6گﯚرانی پ ک ھاتوە و مامﯚستا عەلی شەکووری
دانەری ئاوازەکانەوە و کەژاڵ بﯚ خﯚی ش عرەکانی ھﯚنيوەتەوه.
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

گﯚرانيب ژ

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

سەقز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2775 :

کەژاڵ ئيبراھيم خدر
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ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
مان
رەگەزی کەس :خانم
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2776 :

کەژاڵ ئەحمەد
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110913532
22162
مەال عەبدو ی شاری کەرکووک لەداﯾک بوووە،
ی تەپەی ال
ەسا ی  1967لەگەرەکی
لە
خەکانی بەرززنجەﯾە...
کيشی لەش خ
دوای پ نچ سااڵ ما يان گەرراوەتەوە سل مانی ...باوکي
ەی رەنجدەراننی
شانە نھ نييەککانی کﯚمە ە
چووتە ر زی ش
ھەشتاکاندا چ
ەسەرەتای ھ
لە
ەرەتای کاری
ەدنيای نووسيين بووە .سە
سا ی 1986ەەوە ت کەل بە
ککوردستان لەس
سا ی 1992ەەوە تاکو ئەمرۆ لەو
لەرۆژنامەی ) ئا ی ئازاد( ی بووە ...لەس
رۆۆژنامەﭬانی لە
دﯾن وتارو ساززکردنی دﯾداررو ل کﯚ ينەوە و
کات و رای نوووسينی چەند
بووارەدا کاردەکا
دﯾارﯾشی لەکەنا ی ئاسمانی کووردسات
ی
ەکی
ەند بەرنامەﯾە
رﯾﯾپﯚرتاژ و بەدوواداچوون ،چە
خەی ژن ک.
ە لە ھەر باخە
پ شکەشی ککردووە .لەوانە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

جﯚری کەس:
ج

کار
راگەﯾاندکا

شارەکان:
ش

کەرکوک

1879

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2777 :

کەژاڵ عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052315277
71725
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
مان
ی کەس :خانم
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2778 :

کەژاڵ نوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1072140076
63698
کرمی کت ب
نوسينی :کەژاڵ نوری
کترﯾن ھاور م
ھﯚ ھﯚ نزﯾک
ی ر گەت نادا
ی ب تاقەتی
گەرئەزانی
جارﯾکيش ب ت
رۆژانە بﯚ ج
تيبخانەکەت ببەی و
سەر لەکتي
ساردی!
لە بەسەررکردنەوەﯾدا س
ەتم بﯚ پﯚست
کتيبخانەکە
ت کە،،
ت وا ب تاقەتی گرتوﯾتيەوە،،
ھەر زانيت
تەنيا زەنگييکم بﯚ ليدە،،،
مو
ی ل ھەلگرم
با کت ييکی
لەبری تﯚ ببيخو نمەوە،،
1880

ئەوجا دﯾمە سەرپرۆفاﯾلەکەت و
پ ت ئەليم،نوسەرەکەی
چ راسپاردەﯾەکی بەمندا بﯚ ناردی!
ھﯚ ئەوکەسەی،،
کەتﯚ وەک من کﯚنفﯚشی نيت
کتيبخانەکەتم بﯚ پﯚست کە
من لەگەرای کرمی،
پەرتوکيکی زەرد ھەلگەراودا تروکام!
ئەوە منيشم ،ئەزانم
گەرای مرواری ھزرو بير
لەقوالﯾی کام کتيبدا ھەلئەتﯚق ت
بﯚﯾە بەدەستی ئاتەشەکانی کﯚنفﯚشيست
بەکرمی کتيب ناونرام!
متمانەم پ بکە ھاورﯾم
کت ب،کت ب،،دانە،،دانە
بﯚم بنيرە!
گەرئەتەوێ لەپلەی زومرەی چاکان بی
کت ب،کت ب ،،دانە ،،دانە
گەر بﯚم پﯚست کەی،
ئەوە )خ رە!)
3ی ژانيوەری  ،2012ھﯚلەندا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :خانمان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2779 :

1881

کەلييمو

ەححودی
تەوە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3091710418
82520
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
پياوان
ەزی کەس :پي
رەگە
ەوە:
نەتە

ککورد

و ت:

خﯚراسان
خ

ی کەس:
جﯚری

نووسەر
نو

ژمارە2780 :

ەگا
ەد چەرمە
کەماال ئەسعە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111014225
54232
مانی
ەگوندی چەرممەگای سەرببە شارەد ی سورداش لەشاری سل م
ەوان لە سا ی ) (1945لە
ھﯚزانە
لەتەمەنی
ی
ھەر
ش سا يدا دەەب ت باوکی ککﯚچی دوای ددەکات بﯚﯾە ھ
ەمەنی شەش
ە دنياوە لە تە
ھاتﯚتە
سەرشان.
ی دەکەو تە س
شک و براکانی
سيار تی خوش
مندا يييەوە بەرپرس
دنگای
ە نەتوان ت خو ندن تەواو ببکات ،کەئەوککات قوتابی ددەب ت لەخو د
ش دەب تە ھﯚﯚی ئەوەی کە
ئەمەش
دﯾە).
)خاليد
کارﯾگەری شيعرە
ی
ەبەر
سينەوە ،سەررەتا دەکەو تە
ی شيعر نووس
چ تە ناو دنيای
ی شەستەککان تەواو دەچ
سا نی
شارباژ ری( ککە دۆستاﯾەتييەکی پتەوی لەگە ياندا دەب ت،
سييەکانی )ئئەحمەد ھەرددی و جمال ش
رۆمانس
(198
ت ،سا ی )89
ەرسام دەب ت
لەدواﯾﯾشدا بەشيعررە تەسەوف ئام زەکانی ))حەسيب قەرەداغی( سە
سکی
شيعری جوان و ناس
ی
مەکان( کەکﯚمە ی
پ گەﯾاند بەنااوی )شەونام
ی خﯚی بەچاپ
مين ناميلکەی
ﯾەکەم
عير و شيعردۆۆستانی ئەوککات کرد.
ەش بە شاع
پ شکە
ەکﯚڕی
بەﯾەکجاری ما ئاواﯾی لە
ی
 (1998-10-24کاتژم ر )(12
بەرواری )425
ھەول ردا و لەبە
ير لەشاری ھ
شاعير
سپ ردرا
ی کرد ،لە گﯚﯚڕستانی ش خی چﯚلی للەشاری ھەوول ر بەخاک س
شيعردۆستانی
ی شاعير و ش
گەرمی
خﯚی.
ەر وەس تی خ
لەسە
لەژ ر
شاعير بەچاپ دەگەﯾەنن ،لە
شاعير لەسەرر ئەرکی خﯚﯾاان دﯾوانی ش
خانەوادەی ش
لەسا ی ) (2005خ
ش مەرگ).
ناوی ))گو ەی پاش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
رەگەززی کەس :پيياوان

1882

نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2781 :

کەمال ئەمينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020910004975661
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

وەرگ

ژمارە2782 :

کەمال جەالل غەرﯾب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112521351173931
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان

1883

نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

مانەوان
زم

ژمارە2783 :

ل موختار
کەماال جەمال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0308150255
53842
ەرخانەقا( لە داﯾکبووە ،دەەرچووی
 19لە سل ماننی گەڕەکی دەرگەز ن )بە
ە سا ی 948
لە
مەنووس،
کارکردنی وەک رۆژنام
ی
داﯾە سا ی  ،1973سەرەتتای
ککﯚل ژی ئاداب زانکﯚی بەغد
خﯚشبوو مامﯚﯚستا رەفيق چاالک لە رۆژژنامەی
دەگەڕ تەوە بﯚﯚ سا ی  ،1 970الی خوال خ
کﯚمە ی
ە
ەندامی
برراﯾەتی لە بەغدا کاری کر دووە ،لەگەڵ ئەودا بﯚتە ئە
دامانەی کە گگﯚﭬاری
 1974چﯚتە دەەرێ ،ﯾەک ک بووە لەو ئەند
ھونەرەجوانەککان ،سا ی 4
ھ
لە ئيستگەی ددەنگی
مەران دەردەکررد ،دواﯾی ە
ە حاجی ھﯚم
مەرگە(ﯾان لە
)ددەنگی پ شم
ککوردستانی ع راق )لە چووارتا(کاری کرددووە..
کی تر چﯚتەوە دەرێ ،تا
شت و بﯚ جار ی
ی بەج ھ ت
 19سل مانيی
ە سا ی 981
لە
ەوە کوردستاننی
تەوە ،دوای ئە
عەلی باپير لە توژە ە ماوەتە
ی جەمالی عە
شەھيدکردنی
ش
کی
لە  10ساڵ لە بواری تەکنيک
ت و رووی لە و تی سوﯾد کرد ،زﯾاتر ە
ەج ھ شت
بە
 199بﯚتە
خو ندووﯾەتی ،لە سا ی 97
شەکانی تری ئينتەرن ت خ
ککﯚمپيوتەر و دﯾﯾجيتاڵ و بەش
ەم ۆ( و
ساﯾتی کوردی )کووردستانی ئە
ی
ت و بە دواﯾدا ﯾﯾەکەم
ەندامی پرۆژەەی کﯚنتراکت
ئە
ست(ی دەرکرردووە.
)کوردستانپﯚس
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

1884

ژمارە2784 :

ی
کەماال چﯚمانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1102230040
02222
ەوە
ە زمانی خﯚﯾە
لە
س کی سەرببەخﯚﯾە .
ی ،رۆژنامەنوس
ککەمال چﯚمانی
،19
 .1985دوای راپەڕﯾنی 991
ەداﯾيکبوی کﯚﯚمەلگای زۆرەەمل ی ھەرﯾررە لە سا ی 5
لە
لەوێ ئەژﯾ .
ێ
چﯚمان و
ما يان گەراوەتتەوە قەزای چ
م
ی
ی ئينگليزﯾی کﯚل ژی پەروەەردەی
سا ی  2007بەشی زمانی
س
زانکﯚی سە حەدﯾﯾنی
20ەوە دەستييکردۆتە کاری نوسين لە ررۆژنامە و گﯚﭬاارەکانی
ە سا ی 005
ەواوکردوە .لە
تە
ەﭬا کی
خﯚﯾی و چەند ھە
ی
ە قەزای چﯚممان ،لە سا ی 2005
ککوردستاندا .لە
ن بە ناوی ھە گورد دەرکرددوە .لەگەڵ رۆۆژنامەی ئاو ننە لە سەرەتاای
رۆۆژنامەﯾەکيان
نوسەرانی گﯚﭬاری ستتاندەر و
ی
دەرچونی رۆژننامەکەوە کارﯾﯾکردوە .دواتر بﯚتە دەستەی
ئەھلی و
ی
گﯚﭬاری لﭭين .لە رۆۆژنامە
ی
ەرانی
ستەی نوسە
گگﯚﭬاری ر گا .ددواتر بﯚتە دەس
ەب اوە و بە ئيننگليزﯾش
ئاازادەکان و ما پەڕەکانی ئيينتەرن تی بەببەردەوامی نووسيوە و دانە
ەتە سەر
وتارەکانی وەرگ دراونە
ی
شميدﯾا .ھەند ک
ەشدارﯾی کرردوە لە ما پەڕڕی کوردﯾيش
بە
شەی
لە کارەکانی دەربارەی ک ش
سی .زۆر ک ە
ەرەبی و ئينلگگيزی و فارس
مانەکانی عە
زم
چاوپ کەوتنی للەگەڵ
چەندان جار چ
ەکەکە بوە .چ
ی کوردستان و تورکيا و پە
ککورد لە باکوری
الن .
ی پەکەکە کرددوە لەناوﯾان موراد قەرەﯾال
سەرکردەکانی
س
رانی ب سنور بووە و
جيھانيی پەﯾامن ی
ی
ە دو سا ی ررابردودا ،پەﯾاممن ری ر کخراوی
لە
ەنوسان و ئازادﯾی
مافی رۆژنامە
ی لەسەر دۆۆسيەکانی پ ش لکردنی م
چەندان راپﯚرتی
چ
رۆۆژنامەگەری ئامادەکردوە .ھاوکارﯾی ر کخراوە جيھانييەکانی کرددوە لە
ی
ەی ر
مرۆڤ لە و نە
ی ئازادﯾی رۆۆژنامەگەری و مافەکانی م
ەرەوپ شبردنی
بە
کخراوی ھيومان
راﯾتس وۆچ .
ئينگليزی لە
ی
ستەرە لە ئەدەەبی
خو ندنی ماس
ی لە ئ ستاداا ،خەرﯾکی خ
ککەمال چﯚمانی
 htttp://www.kuکە
ساﯾتی urdistantribune.com
ی
سە لە
ستان .ستوننوس
و تی ھيندس
ما پەڕ کی ئيننگليزﯾيە.
م
س
سەرچاوە :ناممەﯾەکی کەماال چﯚمانی ببﯚ کوردﯾپ دﯾا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

1885

شارەکان:
ش

چﯚمان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2785 :

ەحمود
سەعيد مە
کەماال حمە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71273
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2786 :

ووﯾی
کەماال حەمە سەرگە و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4221636395
56827
رۆژنامەنوووس
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

کەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

1886

ژمارە2787 :

کەماال خورشييد ميران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2051206312
20574
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2788 :

کەماال دەباغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
81423024718602
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2789 :

کەماال رەئوف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30809513216135

1887

نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2790 :

کەماال رەئوف محەمەد  -بابی الللﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2132112193
34237
ەنووس)سەرپپەرشتی رۆژننامەی
 1سل مانيی (.....-ڕۆژنەمە
(أأ1942/1/17:
شتی رادﯾﯚ( و نو نەری
س و وەرگ رو ب ژەرو موخرﯾﯾج)سەرپەرش
 (19و رادﯾﯚناس
ھاوکارﯾی970:
ھ
ی.
رادﯾﯚ..ل کﯚ ی رۆشنيرﯾی
پ کراوەکانی:
ەرھەمە چاپ
بە
مانيی
ی
1ببوورە/دراماا.1961-چاپخاانەی کامەراننيی.سلی.بەغداد
خانەی سەلماانئەلئەعزەميی
ک.1970-جاپخ
2بژی مرۆڤ//کورتە چيرۆک
2سل مانيی
ساﯾيب ئھست ررە گەشەی ککورد/ل کﯚ يينەوە .1999س
3مستەفا س
3ئاشناکردن
ی کوردﯾی/ل کﯚ ينەوەو ئا
4ھونەری درااماﯾی رادﯾﯚی
4سەردەم
ی،دەزگەی س
2000سل مانيی
0
شناکردن-
مە نووسينی کوردﯾی/ل کﯚ ينەوەو ئاش
5ئەدەبی نامە
5ھەول ر.دەزگە ی ئاراس
3جزم،2004.ھ
دﯾی-
مەوالنا خاليدی شارەزوورﯾﯾی نەقشبەند
6عەقيدەی ئييمان-عەقيدەەی کوردﯾی،م
6ن.2004.ھەوللير.دەزگەی ئئاراس
.1ل کﯚ ينەوەو ئاشناکردن
ککﯚنترﯾن دەستتنووس 1819
ەتی
7دەستەوارەﯾﯾ نان بﯚ م ززوو/ل کﯚ يننەوەی  17بابە
7شنبيرﯾی
.2سل مانيی.ووەزارەتی رۆش
ککوردﯾی2004.
ت کوردﯾة/ل کﯚ ينەوەی کوردﯾيە.2006.ھەول ر.دەززگەی ئاراس
8باقة دراسات
8وەھبيی و خو ندنەووەﯾ کی رەخبە
ی
9گوتوب ژ کی دەگمەنی تﯚﯚفيق
9ەگرانە -وەرگررتن و
دنەوەﯾی؛ باببی اللﯚ-
سينەوەﯾی و پپەراو زو خو ند
ەن پوور ،نووس
تﯚﯚمارکردنی؛ ئئەمير حەسە
 CDی گوتوب ژەککە)
)20لەگەڵ C
سل مانيی 011
ف محەمەد،س
ککەمال رەئووف
ەمال رەئووف
10-گەڕان بﯚ راستيی -ل کﯚ ينەوەو ووردبوونەوە؛ باابی اللﯚ  -کەينەوەی رۆشنبيرﯾيە).
ی
ل کﯚ
)2کﯚمە
محەمەد ،سل مانيی 2011
م
کەمال رەئووف مح
ل
بابی اللﯚ -
11ڕۆژێ لە رۆۆژان -گە لەککردن و تﯚمار کردنی؛ یحەمەد،

1888

سل مانيی 18)2011ب دﯾمانيەی رادﯾﯚﯾی و رۆژنامەنووسيی سھ نی -1966
2008ە().لەگەڵ CDی  6نموونەنەی دﯾمانەکان).
12م ژووی ئەدەبيياتی خﯚرئاوا لە ئەدەبی کورددا -کﯚکردنەوەو وردبوونەوەو لکﯚ ينەوەی؛ بابی اللﯚ  -کەمال رەئووف محەمەد ،سل مانيی 2012
بەرنامەکانی لە تەلەﭬزﯾﯚنی بەغداو کەرکووک و رادﯾﯚی کوردﯾی بەغداددا
---- -----------------------------------------------------------------------ئە-بﯚ تەلەﭬزﯾﯚن
1ئاو نەی شيعری کوردﯾی /تەلەﭬزﯾﯚنی بەغداد -شوباتی 19682پەﯾامی ھونەر/تەلەﭬزﯾﯚنی کەرکووک1973-1970:بی-بﯚ رادﯾﯚ
1دەنگی ھونەر1966/2چيرۆکی ھەفتە1967-1966/3دنيای ئەدەب و ھونەر 19674بﯚ خﯚشيتان1967/5شەوچەرەﯾ کی کوردەوارﯾی1974 -1971-6سەدای چيرۆکی کوردﯾی1974-1971-7ھاوار خا ە رەجەب1971/8ڕاپورتی ماﯾکرۆفﯚن1971/9دنيای فﯚلکلﯚر1969/10/فەرھەنگی رۆشنبيرﯾی1980/
11ڕۆژێ لە رۆژان)1989-1978/بە داب اندەوە لە ن وان 2007-2002د)15سەدای چيﯚکی کوردﯾی1963-1971-سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )کەمال رەئوف محەمەد  -بابی اللﯚ(
سەبارەت بە )کەمال رەئوف محەمەد  -بابی اللﯚ( لە1:47:07 2011-2-12 :
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (baby laloسەبارەت بە )کەمال
رەئوف محەمەد  -بابی اللﯚ( لە13:34:01 2012-7-7 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

جﯚری کەس:

راگەﯾاندکار

1889

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2791 :

فق
کەماال سابر ف

ﯾم
کەرﯾم

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658027
71229
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2792 :

فا
دی مستەف
کەماال سەعد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0228090237
71476
ی ھەول ر لە داﯾک بووە .
 195لە شاری
لە سا ی 56حەددﯾن تەواوکردووەەو
ن
سە
ﯾاسای لە زانکﯚی س
ی
 1989/198کﯚﯚل ژی
لە سا ی 88ە ﯾاسا وەرگررتووە .
برروانامەی بەککالﯚرﯾﯚسی لە
دبيە والفنيە
ە
ی ماستەری للە ﯾاسا لە نامەی )حق اللملکيە ال
 19ب وانامەی
لە 996/5/21مياری لە زانکﯚﯚی سە حەددﯾن
فی القانون الععراقی والمقاارن( لە کﯚل ژی ﯾاسا و رام
وەرگرتووە .
ی
 2ب وانامەی دکتﯚرای لە ﯾﯾاسا لە
لە 2003/7/7نامەی )چوارچ وەی ﯾاساﯾی ئاازادی
سا و رامياری لە زانکﯚی
لە کﯚل ژی ﯾاس
ی ع راقدا( ە
رۆۆژنامەگەری لە کوردستانی
سە حەددﯾن وەرگرتووە .
س
ژی ﯾاسا و راميياری
ستای ﯾارﯾدەدەەر( لە کﯚل ی
شانی )مامﯚس
 19بە ناونيش
لە 996/6/25ەکار بووە .
ەول ر دەسبە
حەددﯾن – ھە
زانکﯚی سە ح
مﯚستا ).
ی زانستی گگﯚڕاوە بﯚ )مام
 20ناونيشانی
لە 003/9/101890

لە  2003/8/17سەرپەرشتيکردنی ﯾەکەی تﯚژﯾنەوەی ﯾاساﯾی و رامياری لە کﯚل ژیﯾاسا و رامياری پآ سپ ردراوە.
لە سا ی خو ندنی  2000/1999ھەروەھا  2001/2000ھەروەھا 2002 /2001نو نەری مامﯚستاﯾان بووە لە ئەنجومەنی کﯚل ژی ﯾاساو راميارﯾدا .
لە  2006/9/10ناونيشانی زانستی گﯚڕاوە بﯚ )پرۆفيسﯚری ﯾارﯾدەدەر).لە  2006/2/12بﯚتە راگری کﯚل ژی ﯾاسا بە.لە  2006/7/28بﯚتە راگری کﯚل ژی ﯾاسا و رامياری دوای ت کە بوونەوەی کﯚل ژیزانستە راميارﯾەکان لەگەڵ کﯚل ژی ﯾاسا.
لە  2008/2/15بﯚتە راگری کﯚل ژی پەروەردە بﯚ زانستە مرۆﭬاﯾەتيەکان .ئەم تﯚژﯾنەوە زانستيانەی خوارەوەی ھەﯾە :
تﯚژﯾنەوەﯾەک بە ناوی )ئازادی رۆژنامەگەری( بەپ ی نووسراوی دەزگای ب ءکردنەوە ورۆشنبيری کوردی ژمارە ) (513لە  1999/8/31پەسندکراوە بﯚ ب وکردنەوە.
تﯚژﯾنەوەﯾەک بە ناوی )ئازادﯾی رۆژنامەگەری ،رای گشتی و دﯾموکراسييەت( لەگﯚﭬاری سەنتەری براﯾەتی ژمارە ) (25لە پاﯾزی سا ی  2002ب ءکراوەتەوە .
تﯚژﯾنەوەﯾەک بە ناوی )ئازادﯾی رۆژنامەگەری و ئەخالقی پيشە( لە گﯚﭬاریسەنتەری براﯾەتی ژمارە ) (27لە بەھاری سا ی  2003ب ءکراوەتەوە.
تﯚژﯾنەوەﯾەکی ھاوبەش بە ناوی )دور النفقات العامە فی تنميە اقليم کوردستان( لەگﯚﭬاری سەنتەری براﯾەتی ژمارە ) (22پەسەند کراوە بﯚ ب و کردنەوەی لە
)) 2003/3/18
تﯚژﯾنەوەﯾەک بە ناوی )تاوانی جو نپ دانی ئاشکرا).تﯚژﯾنەوەﯾەک بە ناوی )مافی وە مدانەوە و راستکردنەوەی ئە و بابەتانەی کە لەرۆژنامە و گﯚﭬارەکاندا بل ءدەکر نەوە( لە گﯚﭬاری براﯾەتی ژمارە ) (36لە 2003 /7/12
ب ءکراوەتەوە.
تﯚژﯾنەوەﯾەک بە ناوی )حقوق االنسان ومعاﯾيرھا الدوليە( لە گﯚﭬاری ﯾاسا وراميارﯾی ئەکادﯾمی ب وبﯚتەوە.
تﯚژﯾنەوەﯾەک بە ناوی )حقوق االنسان فی المژاھب الفکرﯾە( لە گﯚﭬاری تەرازوویئەکادﯾمی ب ءبﯚتەوە.
تﯚژﯾنەوەﯾەکی ھاوبەش بە ناوی )دراسە شرعيە وقانونيە معمقە للقوانين الحدﯾپەال ادرە عن المجلس الوگنی لکوردستان العراق ب دد المرڕە وتنﭭيم االسرە
الکردستانيە( لە گﯚﭬاری تەرازووی ئەکادﯾمی ب ءبﯚتەوە .
کت بە چاپکراوەکانی لە بواری ﯾاسادا:
ل کدانەوەی ﯾاسای بەکر دان .چەمکی ماف – چاپی ﯾەکەم  +چاپی دووەم.چەمکی ﯾاسا .حقوق المﯚلف .ﯾاسا و ماف.مافی دانەر – وەرگ ان ،ھاوبەش .دەسە تی چوارەم.ﯾاسای رۆژنامەگەری.چوارچ وەی ﯾاساﯾی ئازادی رۆژنامەگەری لە کوردستانی ع راقدا.1891

کت بە چاپکراوەکانی لە بوواری ئەدەبدا :ەش.
کوردی -ھاوبە
ە چيرۆکی کو
شەش کورتەک.
ون بوون -کﯚﯚمکە ە چيرۆکدەرگا کﯚمە ە چيرۆک .ە ە چيرۆک.
ترح و -کﯚمەرۆمانی سەعيد زەبﯚکی الی خﯚمان.-ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
جﯚری کەس:
ج

نووسەر

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
شارەکان:
ش

ھەول ر

ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

مافناس

ژمارە2793 :

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

1892

جﯚری کەس:
ج

سياسی
زﯾندانی س

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2794 :

کەماال عەبدو

ەبدو
کاروان عە
قادر  -ک

http
p://www.kurrdipedia.org
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0630092109
91809
نوووسەر لە ) ( 1955/11/21لە گرد کی نزﯾک گوندی )کە ەکين( ی ناوچەی روواندز لە
ستاش
ش
دەنووس ت ،ئ
س
شنبيری کاردەکات و
داﯾکبووە ،سا ن کی زۆرە للە بواری رۆش
ی گﯚﭬاری )کااروان(ە.
سەرنووسەری
س
سەرچاوە :ھييوا بەرزنجی  -ما پەڕی کووردستان ن ت
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

رواندز

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2795 :

کەماال عەلی باپير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5161455097
76333
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

1893

نەتەووە:

کوورد

رەگەززی کەس :پيااوان
و ت:

شووری کورددستان
باش

ژمارە2796 :

ووست
کەماال عەليدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4271538576
64650
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2797 :

ب
کەماال غەرﯾب
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316145230
03961
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

1894

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2798 :

کەمال فاتح رەشيد امين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471303
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس :رۆژنامەنووس

ژمارە2799 :

کەمال فاروق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022615414082385
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2800 :

کەمال فوئاد
1895

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

ژمارە2801 :

کەماال مامل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01415133010089
سرا ژﯾان
ناسراوی کوردە ،لە و تی سوﯾس
ی
ە بنەما ەی ممحەمەدی ماامل گﯚرانيب ژی
لە
شکاو"،
بەناوەکانی "کورسی ش
ی
شيعری ب وکردۆتەوەە،
ی
ەسەر دەبات ،چوار ئەلبووومی
بە
ستی مەست".
چاو" و "مەس
ڵ"" ،مرﯾدی چ
"و نەی خەﯾاڵ
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

شارەکان:
ش

مەھاباد

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

1896

ژمارە2802 :

ەد
کەماال محەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1120952453
32714
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2803 :

خەﯾات
د خەﯾات  -کەمال خ
ەد سەعيد
کەماال محەمە
http
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مانی
کبووە ودوای دامەزراندنی زانکﯚی سل م
سا ی  1939لەشاری سلل مانی لەداﯾک
س
خزمەتی
سپﯚر کی ئەکادﯾمی بەدر ژژاﯾی ژﯾانی خ
سەرۆکی زانککﯚ و وەکو پس
بﯚﯚتە ج گری س
ەوە لەژﯾانيدا چەندﯾن ئەرککی گرنگی
ھﯚی ل ھاتووﯾيە
ەگەلی کورد کردووە ،بەھ
بە
سەرۆکی زانکﯚﯚی
بوەتە ﯾەکەمين س
بەھاری  991 1ە
ی
پ سپ ردراوە و لەدوای راپەررﯾنی
با ی وەرگرتوووە .ھەروەک
ژکاری خو ندنی ا
ی
سل مانی و دوواترﯾش پﯚستتی راو
س
ەی وتﯚتەوە و
کﯚی کوردستتان و ع راق ووەکو مامﯚستتای زانکﯚ وانە
ەچەندﯾن زانک
لە
جار لەبەرواری
دنی با ی کرردووە تا دواج
بروانامەی خو ند
سەرپەرشتی
س
ی چەندﯾن ِ
ی ما ئاواﯾی لەژﯾان کرد.
 2008/3/21بﯚﯚ ھەتا ھەتاﯾی
1
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی
1897

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2804 :

ەلی
کەماال ميراودە
http
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ەرەتاﯾی ھەر لەوێ
خو ندنی سە
ەرگە لەداﯾکبوووە.قﯚناغی خ
سا ی  1951لە گوندی مە
س
ەواو کردووە.
تە
سل مانی ە
ەمی ليوای س
نااوەندی و ئاماادەﯾی لە قە دزێ تەواو ککردووە .ﯾەکە
بووە لە
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.
سی
بابەتی رۆژھە تناس
ی
سەفەی لە ئئەدەبی ئينگلليزی،
سا ی  1987دکتﯚرای فەلس
س
گرتووە.
ەوروپی وەرگر
ئە
لە ئابووری و ززانستی سياسيی  -بابەتتی
ی زانستی ە
سا ی  1992ماستەرنامەی
س
مە گەی مەدەەنی ،لە زانکﯚﯚی لەندەن ھ ناوە
ەﯾوەندی دەوو ەت و ر کخرراوەکانی کﯚم
پە
بﯚ
دامەزراندنی ر کخراوی فرﯾاگوزاری ککوردی  KLAﯚ
ی
سا ی  1992ھاوکار بووە ببﯚ
س
شدەر و
ەی مەرگە و پش
ئاو لە ناوچ ی
نەخﯚشخانە و پرۆژەی ئا
ە
ی قوتابخانە و
دروستکرنەوەی
تان .
دوکان گەڕاوەتتەوە کوردستا
مە گەی
ستنی ر کخرراوەکانی کﯚم
ەڕ وەبەری دەەزگای پ شخس
 19تائ ستا بە
ە سا ی 997
لە
مەدەنی کەمااﯾەتييە نەتەوەﯾيەکانە لە للەندەن.
م
کﯚمە گەﯾی،
ە
خستنی
مەی مەشق و راھ نان لە بواری پ شخس
سا نە بەرنامە
س
ەبردنی دﯾموکراتی ...ھتد.
ی
ی ،نەخشەی ستراتيژی و بەڕ و
سەرکرداﯾەتی
س
مان
 3ر کخراو دەننووس  ،نامييلکە نووسراووەکانی لەم ببوارەدا بﯚ  6زم
بﯚﯚ زﯾاتر لە 300
ەرجەمە کراوون و ب وکراوەەتەوە.
تە
ەی ئەدەبی و
شيعر و رەخنە
ی کوردی و ئيينگليزی لە ش
زﯾﯾاتر لە  20کت بی بە زمانی
سيوە.
ەوتنی کﯚمە ﯾەتيدا نووس
سيی و پ شکە
فەلسەفە و باابەتی سياس
فە
مەزراندووە.
شەش گﯚﭬار و رۆژنامەی ببە زمانی کوردی لە دەرەووەی و ت دام
ش
1898

بژ ردراو بەڕ وەەبەری مە بەنندی رۆشنبيرری
ەرۆکی ھە ژ
ەسا ی  1990 -1985سە
لە
چاالکييەکانی کردووە بﯚ مافی
ی
ھەموو کەمپەﯾن و
و
ە لەندەن و ر بەری
ککوردی بووە لە
ستان.
چارەنووس بﯚ گەلی کوردس
چ
ھەر م کاندﯾد کرردووە.
ر
خﯚی بﯚسەرۆۆکاﯾەتی
سا ی  2009خ
س
سەرچاوە :ما پەڕی دەنگوبباس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

سياسی
چاالکی س

شارەکان:
ش

رانيە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2805 :

د
ەر ئەحمەد
کەماال مەزھە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103165114
42349
سا ی
ەداﯾکبووە .س
شاری کەرکوک لە
ی
 19لە گوندی ئاغجەلەری سەربە
ە سا ی 937
لە
 1959لە زانکﯚﯚی بەغدا ،لە کﯚليژی
 1955قﯚناغەککانی ئامادەﯾييی تەواوکردوووە .سا ی 9
5
پلەی شەرەف وەرردەگر ت .لە سا ی
ی
نامەی بەکالﯚررﯾﯚس لە م ژووودا بە
ەروەردە ب وانا
پە
ەمان
ت ب وانامەی دکتﯚرا وەردەگگر ت .سا ی  1969لە ھە
 1963لە ﯾەک تتيی سﯚﭬيەت
3
دەھ ن ت .خاوەنی دەﯾان ل کﯚ ينەوە و کت بی
ی دکتﯚرای نااوک بەدەستد
و ت ب وانامەی
ن و کورد و خﯚﯚرھە تی ناووەڕاست.
سەر کوردستان
م ژووﯾيە لەسە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس

1899

ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

س
م ژوونووس

شارەکان:
ش

کەرکوک

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2806 :

وف
کەماال مەعرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9252121469
92336
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياواان
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2807 :

کەماال کلچداررئوغلو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281338076
64081
سم ﯾە ،ل روژا -17
ی ،د بنەرەتدا کوردێ د رس
ل کلچدارئوغلوو سەروک پپارتيا کومارا گگەل ﯾا تورکی
کەمال
مارەکا سازﯾ ن
شتی ﯾا ھژم
ەری نوکە بەررپرسيارەتيا گش
ک بووﯾە ،ژ بە
 194ێ ل د ررسم ژ داﯾک
48-12
ئەندام د پارتي ن پاارتيا
م
کا ئابوری و دارراﯾی ﯾا زانکوﯾﯾا غازی کرﯾە ،بووﯾە
چووﯾ پشکا
ی کرﯾە ،دەرچ
حکومی
1900

تا
دام پەرلەمان پشتی دەرککەفتنا کاس ا
پارتيا کومارا گگەل بو دوو خووال بووﯾە ئەند
دﯾموککراتا چەپ و پا
سی ﯾا سەروکک پارتيا کوممارا گەل دەنييز باﯾکالی بوووﯾە سەروک پارتي  ،کەمال کلچدارئووغلو ژ
سکس
ە ،و کارێ روژنامەﭬاني ژژی کرﯾە،
بلی ززمان تورکی ،فرەنسي دزانيت ،س زاروک ھەنە
کرﯾنە ،پەرتوک ن وی:
ن گوتار بەالﭬک
کلچدارئوغلوﯾی ژ ببلی س پەررتوکا چەندﯾن
ﭫ 1993 /
کرن و بەرسﭫ
کارﯾ – روھنک
ساﯾا بيمەﯾا ب کا
ﯾاسا19
گرەﯾ ئابورﯾ تورکيا ل  1948ێ 997 /
کونگئابوررﯾا ب تومار و پ دﭬی بووناا دووبارە ئاﭬاککرن د بيروکراسي دا 1997 -ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

ستان
بااکووری کوردس

ی کەس:
جﯚری

ەڕ ەمانتار
پە

ی کەس:
جﯚری

سی
چاالکی سياس
چ

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

شارەەکان:

دەرسيم

زمان  -ش وەزار :توورکی

ژمارە2808 :

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

1901

کەس:
جﯚری کە

(ئەکاادﯾمی)

کەس:
جﯚری کە

سياسی
ی
چاالککی

کەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ژمارە2809 :

دﯾن
عان بەھاد
کەنع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6261419527
78259
...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2810 :

فی
کەﯾف
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111910213
33391
ەبابەت
گی دەرکردوووه .زانياری لە
ککەﯾفی ناوی ففەتحو ﯾه ،ببەکەﯾفی جووان ۆﯾی ناوبانگ
شاعيرەوە حااجی
ی ج گەی لەدداﯾکبوون و ژﯾاانی بەراﯾی ش
ەمە .لەبارەی
ژﯾﯾانييەوەزۆر کە
قادری کﯚﯾی ددە ت:
قا
ەکو رە د ي کەکەﯾفی تييا بی فــــــــييردەوسه
لە
فی( شاری قووستەنتين
جەھەننەمە ککەنەما )کەﯾفی
ج
گوندەی کەﯾفی ت ييدا
ی
ێ" ل رەدا دووو واتا ھە دەگگرێ :ﯾەکەمياان ئەو
نااوی "کو رەدێ
کو رەدێ" بووهه ،دووەميان گگوند کی بچوووک و کاول و ب
ەداﯾک بووەو ژﯾاوەناوی "کو
لە
بااﯾەخ.
ککەﯾفی لەسا ی  1814لەوو گوندەی ناووچەی جوان ۆ لەداﯾک بووه .لەبەر ھەر ھﯚﯾ ک
شتووەو
و
ەج ھ
زانی خﯚی و باب و باپيرانی بە
ەندی خ ی
ەق ي ک مە بە
ب ﯾا وەک فە
1902

لەکﯚﯾەنيشتەج بووه ،ئەو کاتەلەتەمەنی م ردمندا يدا بووه.
بەپ ی ئەو زانيارﯾيانەی حاجی قادری کﯚﯾی دەرﯾدەب ێ دەب کەﯾفی لەشارەزوور
لەداﯾک بووب  ،لەبەر ئەوەبەشارەزوورﯾش ناوبانگی دەرکردووه.
لەوانەﯾەڕاستييەکەئەوەب کەﯾفی خە کی جوان ۆ ب  ،قﯚناغی ﯾەکەمی
کﯚچکردنەکەی شارەزوور بووه ،لەو وەلەدەوروبەری سا ی  1863رووی کردۆتەکﯚﯾه.
وەکو ھەموو فەق ييکی ب گانەبووەبەميوانی مزگەوت بەمەبەستی زﯾندەگانی و
تەواوکردنی خو ندنی حوجره.
کەﯾفی لەالی مەال عەبدو ی جەلی خو ندووﯾەتی .لەودەمەدا کﯚمە ک لەمەال و
فەق يانی مزگەوت دەميان لەشيعر شيعر ن و شەرەشيعرﯾان دەکرد .وا ر ک دەکەوێ
ش خ رەزا ماوەﯾ ک لەکﯚﯾەدەژی بەمەبەستی خو ندن و ميوانی ش خ غەفووری مامی
دەب  .لەسەر شيعر وتن ناخﯚشی دەکەو تەن وان کەﯾفی و ش خ رەزا و ئەو
کەسانەی دەم لەشيعر دەدەن .
ئەنجامی ئەم مەسەلەﯾەدەگاتەئەوەی کەﯾفی رﯾسوا بب و ھيچی بﯚ
ھەتا ھەتاﯾه ،بەڕ گەی
نەم ن تەوەتەنيا ئەوەنەب لەسا ی  1869کﯚﯾەبەج ب
ھەول ر و مووس و حە ەب روو بکاتەئەستەمووڵ .لەوێ حاجی قادر جار کی تر
دەست لەملی ﯾەکتری دەکەنەوه.
دە ن کەﯾفی لەئەستەمووڵ پەﯾوەندی لەگەڵ با يﯚزخانەی فەرەنسا بووەو شارەزاﯾی
لەزمانی فەرەنسی پەﯾدا کردووه.
وا دەگ نەوەکەﯾفی تەنيا ھﯚنەرەوەی شيعر نەبووه ،بە کو دەس رەنگين و وەستای
کﯚ ين )زەنگوگراف و ليتوگراف( و دارتاشين و مﯚزاﯾيک و گرافيک و خەت خﯚشيش
بووه.
کەﯾفی لەسا ی  1883لەئەستەمووڵ کﯚچی دواﯾی کردووه .تا ئ ستا گﯚڕی
نەدۆزراوەتەوه.
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

جﯚری کەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2811 :

ﯾادگار ئيسماعيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080220315260524
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قەزای
ی
ﯾاناﯾە لە
ە داﯾکبووی  1986-12-1ی گوندی د لززﯾانی سەر بە ناحيەی دﯾا
لە
دنی سەرەتاﯾﯾيو ناوەندی لە قوتابخانەکاانی د لزﯾان تتەواوکردووەو
سﯚران .خو ند
س
ھيد د .عەبدوولرەحمان لە سﯚران کﯚتا پ
خو ندنی ئاماددەﯾی لە قوتا بخانەی شەھ
خ
ھ ناوە )).2006
ھﯚنراوەﯾ کی ننەتەوﯾی
سين .چەند ھ
خو ندنی ئاماادەﯾی دەستتی داﯾە نووس
ە سەرەتای خ
لە
زمانی ئينگليزی نوووسی.
ی
سا ی  2005ﯾﯾەکەم ھﯚنراووەی بە
ن ،ئينجا لە س
دەسپ ک بوون
ن لە بەشی زمانی ئينگلييزی لە فاکە تتی پەروەردە ،بە
خو ندنی زانکﯚﯚی لە سﯚران
خ
کورتە شانﯚی
ە
لە قﯚناغی ﯾەککو دووی کﯚل ژ س
ی تەواوکردووەە ) .(2010ە
سەرکەوتووﯾی
س
مانی
ھاوکاری ھاوپﯚالنی لە بەشی زم
ی
ی کە ﯾەک کيان بە
گليزی نووسی
ە زمانی ئينگ
بە
سی لە ژ ر
ﯾەکەم تو ژﯾنەوەی ئەدەبی نووس
م
شکەشکرا .لە 2008
ئيينگليزی پ ش
شاعيری
ەرھەمەکانی نووسەرو ش
رۆمانی لەسەر بە
ی
نااوونيشانی )کارﯾگەری تراژﯾدﯾای
کی سياسيو کﯚﯚمە ﯾەتيو تاﯾﯾبەتی،
چەند وتار ی
نااوداری ئينگلييز) ،وﯾليەم ش يکسپير( .چ
سا ەی کﯚل ژ نووسی .پرۆۆژەی دەرچووونی لە
چەند ھﯚنراوەﯾﯾ کی لە ماوەەی ئەو چوارس
چ
سەرو رۆمان نووسو
ەر ژﯾانی نووس
ککﯚل ژ ،تو ژﯾنەووەﯾ کی ئەدەببی بوو لەسە
تەکانی نﯚبلو پو يتززەری
ی
براوەی خە
ی
ی ناوداری ئە مرﯾکيو
رۆۆژنامەنووسی
گ)پيرەم ردو دەەرﯾا( بە
ست ھ مينگوو ی ،بە تاﯾبەت لە رۆمانﯚککی بەناوبانگ
و ژەﯾی،ئ نيس
سەنگب ندرا.
ب
ناﯾاب ھە
نااوونيشانی )سەرکەوتنو ککەوتن لە پيرەەم ردو دەرﯾاددا( کە بە ب
لەگەڵ ﯾەک کورتە چيرۆکی
ڵ
تاا ئ ستا زﯾاتر لە  100ھﯚنرراوەی کوردﯾو ئينگليزی نوووسيەو
ی(و پ نج کورتتە شانﯚ.
خەﯾا ی زانستتی )ئينگليزی
خ
دنی زاری کررمانجی و بە تاﯾبەت لە بەشی
 20ەوە لە دەززگای راگەﯾاند
ە سا ی 010
لە
ەوانی
ی(و رﯾپﯚرتەر کاری رۆژنامە
ەرەبيو ئينگليزی
ھەفتەنامە وەەک وەرگ )زممانەکانی عە
ھ
دەکات.
وەک
لە  2011ک
مرۆﭬو ئازادﯾيەککانی تاکەو ە
چاالکوانی کﯚممە گەی مەددەنيو مافی م
چ
سﯚران لە الﯾەن رۆۆشنبيرانی
ن
شنبيری
سەنتەری رۆش
ەندامی ستافی نو ی س
ئە
سەکردنی زماننی
بەھ زکردنو قس
کی ف رکردنو ھ
چەند خول ی
ھە بژ ردراو چ
دەﭬەرەکەوە ھ
ناوی ﯾانەی زمانی ئينگليزی لە سﯚران ککردۆتەوە
ەﯾ کی بە ی
ئيينگليزی بەڕ ووەبردوونو ﯾانە
ی ف رخوازانی ئەو زمانە.
بﯚﯚ ھاندانو ھاووکاری کردنی
وەک وەرگ و
وکراوە دەکات .لە  2011وە ک
ە
ی نەخشەساازی گﯚﭬارو لﯚﯚگﯚو ب
ھەروەھا کاری
ھ
ن-بەشی راگگەﯾاندن کار ددەکات.
راگەﯾانکار لە ززانکﯚی سﯚران
بﯚﯚ پەﯾوەندی ککردن:
@yadgar.s
@soranu.com
m
yadgar.yad@gmail.com
m
@yadgaar_ismaeel
@yahoo.com
m
On
n Face bookk:
http
ps://www.faacebook.com
m/yadgar.i.s
On Twitterr:
_http://ttwitter.com//#!/yadgar
_i
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سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (yadgar ismailسەبارەت بە
)ﯾادگار ئيسماعيل( لە0:19:19 2011-9-19 :
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ﯾادگار ئيسماعيل( سەبارەت بە
)ﯾادگار ئيسماعيل( لە10:54:26 2012-1-20 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆژنامەنووس

ژمارە2812 :

ﯾادگار ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010918182822097
نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2813 :

ﯾادگار ھەمەوەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011518595763862

1905

لە خ ە
تەوە بﯚ ﯾەک ک ە
ە
شاری سل مانيە و دەگەر
ی
ک بووی
ﯾاادگار ھەمەوەەندی لە داﯾک
مانی تەواو
قﯚناغەکانی خو ندنی لە سل ی
ی
ککﯚنەکانی کورردستان بە ناووی ھەمەوەنند،
کە لە
نامە نووسی ئەکات ،ﯾەک ک
زانکﯚﯾە و کاری رۆژنا
ە
دکاری
ککردووە و لە ئ ستادا خو ند
دەنگە کە
ە
کی الوەکی گگﯚﭬاری
پﯚست و ھاوکار ک
ت
نووسەرەکانی ما پەری کور دستان
رەخنەﯾە لە
ﯾە
نوسينەکانی زﯾاتر بەش وەی
ی
ە،
گگﯚﭬار کی ئەددەبی و ھونەرری مانگانەﯾە
حيزب و
ی سياسيەوە کەس کی ب الﯾەنە و للە پاڵ ھيچ ح
ەتدا و لە رووی
بوواری سياسە
وەﯾەکی بەرب و ئاراستەی
ی
ەوەﯾەکدا کار نناکات و نوسيينەکانيشی بە ش
الﯾەن و بزوتنە
ال
کە و ئامانج ل ی وشياری ککردنەوەی کﯚﯚمە گاﯾە.
ھەموو الﯾەن ک
ھ
کوردستان پﯚست:
ن
ھەمەوەندی لە
ەرشيفی تاﯾببەتی ﯾادگار ھ
ئە
http
p://www.ku
urdistanpostt.com/view.asp?id=cf4d
d
دﯾا لەالﯾەن )ﯾﯾادگار ھەمەووەندی( سەباارەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
18:57:37
7 2012-1-15
)ﯾادگار ھەمەووەندی( لە5 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2814 :

ە
ەد زەنگەنە
ﯾاسيين ئەحمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4271808587
75991
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

1906

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ژمارە2815 :

ﯾاسيين بانيخ

نی

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0228100402
23771
ھەر لەو
سەرەتاﯾی و ددواناوەندی ھ
 196شاری ددەربەندﯾخانە ،خو ندنی س
ەداﯾکبووی 68
لە
مانی بە
پەﯾمانگای ھونەرەجواننەکانی سل م
ی
شارە تەواو کرردووە ،دوای ووەرنەگيرانی لە
ش
مەنی منا ی و گەنج تيدا تتەنھا
نااچاری رووی لە ئامادەﯾی پيشەسازﯾکرردووە .لەتەمە
خانەی کردووە،
گاکانی قوتابخ
خوليای و نەک شان بووە و بەشداری زۆۆربەی پ شانگ
خ
لﯚﯾە
خاوەنی چەندﯾن تابلﯚ
ی
ەوە،
بەکارەکانی خﯚی کردۆتە
ی
ت
شانگای تاﯾبەت
ھەروەھا پ شا
ھ
زان پ کەوە دەن ت و
ی( .لەسا ی  1987خ ن
جە  1988رۆنی
ەوانە )س وەککەی ھە ەبج
لە
سات کی د تەز ندا پاش
ندە ،لەکارەس
دەب ت بە خاوەەنی دوو کچ بە ناوەکانی موژدە و خەند
دەدەن .بە ھﯚی ئاوارەبوون و
.
دەی دووسا ن گيان لەدەەست
ەکەی و خەند
راپەڕﯾن خ زانە
سين.
دەکاتە دونيای نووس
ە
وﯾستی نيگارک شاان روو
ی
ستەی پ
دەستنەگەشتتن بەکھرەس
ئەندامی پ ن PENی کورد
ی
ەسا ی  1995لە ئە مانيا دەگيرس تەووە ،چەند سا ک
لە
لە سا ی
کاروانی ئاشتی ە
ی
شەی
ەسە خﯚبەخش
ن ،ﯾەک ک بوووە لەو پ نج کە
بوووە لە بەرلين
ستا چەندﯾن
ا
2000دا بە نياززی ﯾەکخستننەوەی ما ی کورد گەڕانەوە بﯚ کوردستتان ،تا ئ
0
ککﯚڕی رۆشنبيررﯾی لەدەرەووەو ناوەوەی ککوردستان بﯚ گيراوە ،خاوەەنی کﯚمە ک وتار،
سا ی
دﯾوان کی شيععر بەناوی ئ ووارانی من و ننەورەسەکان و کﯚمە ە چييرۆک کە .لە س
سرا دەژی
 2007ەوە لە و تی سوﯾس
ی دووەم خ زا نی پ کەوە ناوەتەوەو لە 7
 2004بﯚ جاری
4
ئەدەبييە.
ە
چەند پرۆژەو ککاری
و سەرقا ی چ
خﯚی لە
بانيخ نی سەباارەت بە کار و ژﯾاننامەی خ
خ
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز ﯾاسين
س
2010-02-28
8
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ش وەکار

1907

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2816 :

ﯾاسيين براﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4110923475
56409
ھﯚزانەواان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

ھﯚزانەوان

ژمارە2817 :

ﯾاسيين تەھا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316214256
63970
ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

1908

ژمارە2818 :

ی زادە
ﯾاسيين حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1062059262
22056
نووسەر
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2819 :

ەن حس ن قادر
ﯾاسيين حەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658047
71300
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2820 :

ەشتی
ﯾاسيين سەردە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0423093604
41722

1909

ليسانسی لە
ی
ی س يمانی للە داﯾکبووە ،للە سا ی 1995
 19لە شارﯾی
ە سا ی 970
لە
بوواری م ژووی رۆژھە تی کوردستان وەەرگرتووە ،لە سا ی
لە بواری
 2002دوکتﯚرای ە
2
کﯚﯾيە لە کﯚلييژی
ستان وەرگرتوووە و ئيستا ماامﯚستای زانک
ەالتی کوردس
م ژووی رۆژھە
النی
ی .ناوبراو لە بنەما ەی ئيببنولحاجی ئاال
ﭬاﯾەتی لە زانککﯚی سل مانی
زانستی مرۆﭬا
ستان .دوکتﯚر ﯾاسين
شوری کوردس
ن ساڵ پ ش ھاتوونەتە باش
سەردەشتی ﯾە ،کە دەﯾان
س
سەردان وتاری
ن
ھەروەھا ناوبرااو بە
سەردەشتی خاوەنی دەﯾاان پەرتووک و وەرگ رانەوھ
س
الوکردوەتەوە ،ئەمەش ناووی
ستی لە رۆژناممەو گﯚﭬارە کووردﯾيەکاندا بال
م ژووی وزانس
ﯾاسين سەردەشتتييە.
ن
ەش ک لە پەرتووکەکانی دوکتﯚر
بە
رووداوەکانی
ی
لەمەڕ
ڕ
کاپتن الﯾن
ەکان بيرەوەرﯾيەکانی تن
1..کورد ،عەرەەب ،بەرﯾتانييە
ستان  1919تا 1929
بااشوری کوردس
ستان نووسينی
رۆژھە تی کوردس
ە
2..چەند الپەڕەەﯾەک لە م ژوووی گەلی ککورد لە
ی :دکتﯚر
ﯾااسين سەردەەشتی
)1973 /1931
1
حاقی" )
دو ی ئيسح
سی ئەحمەد تﯚفيق "عەبد
شانی سياس
3..ژﯾان و ت کﯚش
ستان
حيزبی دﯾموککراتی کوردس
ی روداوە ن و خﯚﯾيەکانی ح
4..خو ندنەوەﯾﯾەکی م ژووﯾی
سا نی 1968-1967ی کورردستانی ئ ران
دارانەکەی س
حدکا( و جو نەوەی چەکد
)ح
ستان
حيزبی دﯾموککراتی کوردس
ی روداوە ن و خﯚﯾيەکانی ح
5..خو ندنەوەﯾﯾەکی م ژووﯾی
سا نی 1968-1967ی کورردستانی ئ ران.
دارانەکەی س
حدکا( و جو نەوەی چەکد
)ح
کوردستان
ن
6..کﯚماری ميلللی دﯾموکراتتی
ی
ەواﯾەتی
ی حيزبی تود ە لە ئاست ک شەی نەتە
7..ھە و ستی
گەلی کورد لە ئ رران
))1983-1941
ەخﯚ
سەرچاوە :ما پەڕی سەربە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ی)
(ئەکادﯾمی

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2821 :

1910

ﯾاسيين عومەرر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3291419248
82634
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

وەەرگ

ژمارە2822 :

م
ﯾاسيين عومەرر ئيبراھيم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0726163645
54565
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2823 :

ەرزنجی
ﯾاسيين قادر بە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0317171338
81665

1911

سا ی  1956لە شاری سل مانی لەداﯾﯾک بووە.
س
سەر لە شانﯚﯚی کوردﯾدا ککار دەکات.
19ـەوە وەک ئەکتەر و نووس
ە سا ی 972
لە
ماﯾی کردووە.
ی و دراما و ففيلمی سينەم
ﯾان شانﯚگەری
ەشداری دەﯾا
بە
زانکﯚﯾی سل مانی.
ی
شی راگەﯾاندننە لە
دەرچووی بەش
سل مانييە .
ەی گشتی س
ککارمەندی د ررﯾنی کت بخانە
ەی ،وەک ئەکتەر بەشدارری ت دا کردووون و لە
تاا ئ ستا جگە لەو شانﯚگەرری و دراماﯾانە
شانﯚﯾی و تو ژنەوە و
بی ئەدەبی و ش
بينيون و  19کت ی
ن
ی ت دا
زۆۆربەشياندا رۆۆ ی سەرەکی
رۆۆژنامەوانی و وەرگ ِرانی ب وکردۆتەوە.
ھونەری )شاکار(ـە.
ی
ساالر و سەرنوووسەری گﯚﭬﭬاری
ی شانﯚی س
سکرت ری تيپی
س
ەرس
ەر خاتوو سووھام عەلی پ کھ ناوە و ھە
سا ی  1982ژژﯾانی ھاوسە
س
ەی )راستی و رەوەز و ش
جگەرگﯚشەکە
ج
شانﯚ( لە گەل ک بەرھەمی شانﯚﯾی و درراميدا
ەشدارﯾيان ککردووە.
وەک ئەکتەر بە
ەوە،
شانﯚی کوردﯾيە
ن) :مردووەکاان بن ژن ،لە ئەرشيفی ش
ککت بەکانی نوووسەر ئەمانەن
باس ک دەربارەی
ی شانﯚﯾی– وەرگ ِران ،ئەککتەرە کوردەککان ،چەند س
چەند بابەت کی
چ
ئەرشيف -نماﯾش و بينەر ،بەرەو
ف
کست و
ی ،شانﯚی کووردی– ت ست
شانﯚی کوردی
ش
دوای کت بی چاپکر
شانﯚﯾی ،ی
چەند باس کی ش
د
ی تر ،لە ئ وارەەﯾەکدا،
ەست رەﯾەکی
ئە
کراوﯾشی
 200چاپکراوە(( .ھەروەھا س
شانﯚﯾی– بەرگگی ﯾەکەم ،ککە سا ی 08
فەرھەنگی ش
فە
ی )مەرگی وەەنەوشە ،کە ئاگر دەرﯾای خامﯚش کرد،
ەوانی بە ناوی
ککت بی ِرۆژنامە
ەوە.
چاوەکانی تابان( ب وکردۆتە
چ
سەرچاوە:
س
ما پەڕی پەﯾاممن ر
م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

ی کوردستان
باشووری

جﯚری کەس:
ج

ئەکتەر

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2824 :

1912

ﯾاسيين لەتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5192202515
58065
نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2825 :

ﯾاسيين کەرﯾم عەبدو

عەزﯾز

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251658057
71323
مەنووس
رۆژنامە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
نەتەووە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ی کەس :رۆژناامەنووس
جﯚری

ژمارە2826 :

ک
ت ن ورﯾنک
ﯾودﯾت
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0225113229
91402

1913

وتار دەربارەی کووردستان بﯚ ررۆژنامەی
کی ھﯚ ەندﯾييە ،بەردەوام ھەواڵ و ر
رۆۆژنامەنووس ک
کوردستانی
ی
سەردانی
ی
جار
ت .چەندﯾن ج
دی دەنووس ت
ەن وبانگی )ترراو(ی ھﯚ ەند
بە
ککردووە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :خانمان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

ب گانە

و ت:

دەرەوە

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2827 :

سف
ﯾوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0123010942
21087
ەی ھەوشار لەداﯾک
 182لە ناوچە
بووە و سا ی 24
ناوی ئئەبوبەکری کووڕی محەمەددە ،ھﯚزانﭭان ککی کورد ە
ندنی تەواو
سنە خو ی
ەورامان و موککرﯾان گەڕاوە .لە شاری س
بووە .لە مندا ييەوەە خراوەتە بەرر خو ندن .ھە
سا ی  1885کﯚچی
ی .ھﯚنراوەی ئئاﯾينی و د دارﯾی داناوە .س
چەکەی خﯚی
کردووەە .پاشان گەڕڕاوەتەوە ناوچ
ی کردووه.
دواﯾی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە2828 :

سەم
سف ئەلئەس
ﯾوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0123005557
71086
نووسەر و شارەزاﯾەککی بواری ئاﯾيينی بووە .خااوەنی
ر
ی ئەبوبەکری کوڕی ئيبراھييمە.
کوڕی خدری کوڕی
 16دا کﯚچی ددواﯾی
کﯚتاﯾی سەدەی 6
ی
ل( .لە
ەڕتووکە بەناوی )منقول التتفاسير( و )ددالئل المسائل
دوو پە
1914

کردووەە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

ی کەس:
جﯚری

ئااﯾينی

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2829 :

ی  -ب بەھار
سف بەرازی
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5031438235
57248
ھﯚزانەوان
ھ
 20کﯚچی دوواﯾی کرد.
ی 009-01-15
سەرلەبەﯾانيی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

ن
ھﯚزانەوان

ژمارە2830 :

جانی
سف بەگەج
ﯾوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0123004108
81085
حەمەپاشای جافدا
ی
لە سەردەمی
جاف بووە .ە
ەربە ﯾەک ک للە تيرەکانی ج
ی کوردە و سە
ھﯚزانﭭﭭان کی کﯚنی
وان کو ستان و
خﯚی بووە .ژﯾانی بە کﯚچەر تيی لەن ن
سەردەمی خ
ی ناسراوی س
ژﯾاوە .کەس تييەکی
ھﯚزانﭭان کی چاک
ی گەورەی کوورد پەسنی ککردووە و بە ھ
ەوی ،ھﯚنەری
گەرميياندا بەسەر ببردووە .مەولە

1915

گەرميانی کردووە.
ی
شتی
سنی سرووش
سف لە ھﯚنراوەکانيدا پەس
دووﯾەتی .ﯾوس
نرخاند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کوورد

و ت:

باش
شووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚﯚزانەوان

ژمارە2831 :

سف پەری
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3311311468
82652
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورددستانی

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

ەس:
جﯚری کە

ی
ئاﯾينی

ەس:
جﯚری کە

وەرگگ

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە2832 :

مين
ل حەمەئەم
سف خەليل
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4280046367
75996
1916

...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
جﯚری کەس:

نووسەر

رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە2833 :

ﯾوسف دزەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032823105282630
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2834 :

ﯾوسف عوسمان حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009082154479447

1917

پسپﯚر و شارەزای دەررووناسی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

باشوووری کوردس
ستان

ەس:
جﯚری کە

سەر
نووس

ن:
شارەکان

ھەولل ر

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە2835 :

سف عيزەدﯾﯾن
ﯾوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1213220225
52984
لەپاش راپەڕﯾنەوە بابەتی ب وببﯚتەوە..
ش
مانييە و
ەداﯾک بووی شاری سل م
لە
الﯾەن
دەسگيرکردنی لە1990لەال
ی
ی رۆمان ک بوووە ،کەپاش د
ەکەمين بابەتتی نووسراوی
ﯾە
ەڵ
ەمنەکانی موودﯾرﯾەتی ئەممنی سل مانيييەوە ،دەستننووسی ئەو رۆمانەی لەگە
ئە
ھەتاﯾە ت دا
سيدا بﯚ ھەتاھ
کەی شەخس
چەندﯾن کت ب و و نە و شتتگەل کی دﯾکە
چ
مە ک
ةبارانکردنی نوووسەر و کﯚم
ی باسيشە پاش ئەوەی ب ﯾاری گوللة
چوون..شاﯾەنی
چ
ئەمنە سوورەکە لەالﯾەن ررژ مەوە دەدر ت و
ەھاوڕێ زﯾندانييە سياسيييەکانی ن و ئە
لە
ەی نە
 1991دا و
ورۆزەوە و لە 1-3-21
ە
ەکانی بەبﯚنە
سەر و ھاوڕ يە
ە دەبوو نووس
ەپ ی ب ﯾارەکە
بە
ر
گوللة بارانبکر ن ،ککەچی
ة
سل مانی
دەستە دەستتە ل رەو لەو ی شاری ل
قەدەر وا
ەو سا ەوە راببپەڕن و
ەم دﯾدەی کوورد ھەر لە5-4ی ئازاری ئە
دەخواز ت جەماوەری ستە
ەو رۆژەدا
ەرن و بتوانن لەنيوەڕۆێ ئە
ەسوورەکە بە
شا و بﯚ ئەمنە
ئييدی لەرۆژی  1991-3-8ش
سف عيزەدﯾن" ﯾەک ک
کەن ،کە"ﯾوس
خﯚشبەختانە سەرجەم زﯾنندانە سياسيييەکان ئازادبک
خ
بەشداربووی ئەو رۆژە م ژژووﯾيەی کەققەدەر
ی
ەسياسييە ئاازادبووەکان و
بووو لەزﯾندانييە
ختە؟!
کاتە شاﯾەت ککی زﯾندووی ئەو ساتەوەخ
وﯾستی ئەو بک
فارسی
ی
تورکی و ئينگلليزی و
نوووسەر دەتوانن ت بەزمانەککانی کوردی وعەرەبی و تو
بەباشی بنووس ت و نموونەی ت کستی
ی
شيان
ە س زمانيش
خو ن تەوەو بە
بخ
ھەﯾە.
نوووسراﯾشی بەو زمانانە ھ
ەتەوە ،ھەر بﯚﯚنموونە
سەر زمانەکاننی دﯾکەی دننيا و ب وبوونە
زۆۆر بابەتی وەررگ دراوەتە س
ران"عەلی ئەشرەف دەەرو شيان" نوووسينی
ی
کوردی ئ
ی
ە ەک
توانای بەڕەچە
نوووسەری بەتو
ەتاح"
ی"پ شەوا فە
نااوبراوی کردۆتتە فارسی ..نووسەر و وەەرگ ﯾش بﯚ زمانی ئە مانی
1918

و ای وەرگ انی "غەزەلنووس و باغەکانی خەﯾاڵ" ی "بەختيار عەلی " رۆمانی
"ماجەراکانی سەلمانی فارسی" ﯾوسف عيزەدﯾن-ﯾشی کردۆتە ئە مانی و بەنيازە
لەگەڵ دابين کردنی دەزگاﯾەکی چاپی ئە مانی کەبابەتی وەرگ ردراولە کوردی ﯾان
زمانی رۆژھە تييەوە بﯚ ئە مانی چاپبکات ،لەئە مانيا بە چاپيان بگەﯾەن ت.
لەم ماوەﯾەشدا نووسەر کی ناسراوی مەغرﯾبی بەڕەچە ەک ئەمازﯾغيی کەناوی
"سەعيد بەلغەربی"ە ،کﯚمە ک ت کستی زۆری نووسەری کردە ئەمازﯾغی و لەزۆر ک
لەرۆژنامە ئەدەبييە ئەمازﯾغييەکانی ناوەو دەرەوەی و تی مەغرﯾب ب وبوونەوەو
دواجارﯾش قەولە بەفەڕەنسی لەداھاتوودا ھەمان ئەو کﯚمە ە ت کستە ب و ببنەوە،
سەرباری چاپکردنيان لەدوو تو ی کت ب کدا بەمەبەستی ناساندنی زﯾاتری
ت کستەکانی نووسەر بەخو نەرانی دنيا و سەرباری چەندﯾن پ ۆژەی تری نووسەرانی
غەﯾرە کورد لەگەڵ نووسەر کەلەبەردەستداﯾەو مەترەحە ،وەک داواکاری کردنە
فيلمی ﯾەک ک لەت کستەکانی نووسەر بەناوی" خورافاتی چاوﯾلکەکەی باپيرم"
کەدەرھ نەر کی "مەغرﯾبی -ئەمازﯾغی" بەئەمازﯾغی خو ندووﯾەتييەوەو مەبەستيەتی
ت کە ەﯾەک لەسينارﯾﯚﯾەکی ئەفسوونئام زی کوردی و ئەمازﯾغی لەميانی ئەو
ت کستەوە بنووسر تەوەو بﯚ ﯾەکەمين جار کار کی لەو چەشنە ھاوبەشە بکر تە فيلم.
شاﯾەنی باسيشە کەسا ن کی دوور و در ژە نووسەر تەنھا سەرقا ی خو ندنەوەو
نووسينی رۆمان و ل کﯚ ينەوەو ل تﯚژﯾنەوەی ئەدەبی و فيکرﯾيە ،سەرباری ھەند ک
ھەو ی جەستەﯾی و رۆحی لەميانی مەشقکردنەوە بﯚ رۆچوونە ن و بيرۆکەو ھزرە
د رﯾنەکانی وەک بودﯾزم و تاوﯾيزم و ھەند ک لەقوتابخانەکانی سﯚفيزم و تاد..
لەبەرھەمە چاپکراوەکانی نووسەر:
1دﯾو کی دﯾکەی حيکاﯾەتە نەنووسراوەکان -رۆمان-شﭭان.2006 -2تەنھا رۆژ کی سارد-رۆمان-موکرﯾان.2008-3پ خەف ک لەخو ن-دەزگای ئاراس.2008-4ماجەراکانی سەلمانی فارسی-رۆمان-قە ەم.2009-5و گەی ﯾادەوەرﯾيە گرﯾمانکراوەکان -رۆمان -بەڕ وەبەر تی چاپ و ب وبوونەوەیسل مانی.2009-
ھەند ک لەکت بە ئامادەکانی بﯚ چاپ:
1پرسی بارگاوی بە ئەرگﯚم نت.2ھ نانەگﯚی زمان کی الڵ.سەرچاوە :ما پەڕی ک وڕۆژنە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

رۆماننووس

1919

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2836 :

ﯾوسف عەبدول قادر رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021210483775760
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

ژمارە2837 :

ﯾوسف عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051815094982998
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:

نووسەر

1920

ژمارە2838 :

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
بﯚﯚماوەﯾەک فە
ەرمانبەر بووم
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
لەچاپەمەنييەکانی ئەلماانی و
ي
ن
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 کخ19
ھونەری شەبەنگ نييناسالی 993
ی
ەلەی
ستەی دامەزرر نەری کﯚمە
ئئەندامی دەسەھەول ر.
لە
ی
ستی دامەزر ننەری
ەندامی دەس
ئە
ناوەندی رۆشنبيری کوردی ئەلماانی مانھاﯾم وج گری
200
م لە سالی03
ەڕﯾوەبەر بووم
بە
راقی ھەردوو ھە
ددەستەی داممەزر نەی ئەننجومەنی جاللييەی ع یەر می بادن
ەندامی ئەنجوومەنی بەڕ وەبردنم ،وەئەندامی
ﭬوتمب رگ وراﯾننالند پفالتز بوووم 2008وئە
ﭬو
بەرلين.
ن
راقی ئەلمانی بووم لە
جومەنی جاليييەی ع ی
ەزراندنی ئەنج
ککﯚنگرەی دامە
ەندﯾکای رۆژناامەنووسانی ئەلمانيم
ئئەندامی سەەندامی سەنندﯾکای رۆژناممەنووسانی ککوردستانم
ئە
خﯚی( بﯚ
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )ﯾوسف مەنتک( سەبارەەت بە )ژﯾان و کارنامەی خ
س
1921

2013-02-12
ککوردﯾپ دﯾا لە 2
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

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2839 :

مارانی
سف کانی م
ﯾوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0407165907
71703
گوندی کانی
ی
کبووی سا ی ،1969
سف کانی مارانی" لەداﯾکب
ﯾووسف حەمەدد ئەمين "ﯾوس
ی بيتو ن.
مارانی دەﭬەری
م
نيماران وناوەنندﯾی لەچوارققوڕنە و پەﯾماننگای مامﯚستتاﯾانی
خو ندنی سەرەتاﯾی لەکاني
خ
ەواوکردووە.
ەسل مانی تە
لە
دا وەرگرتووە
ەی رەنجدەراند
تی لەکﯚمە ی
سا ی  1987پلەی شەرەففی ئەندام ی
س
ەسنوووری ککەرتی بيتو ن.
لە
مامﯚستا لەناووچەی
وتنەوە بووە وەک م
ە
ەواو سەرقا ی وانە
ەش سا ی تە
بﯚﯚ ماوەی شە
بييتو ن.
سا يشە لەفەڕڕەنسا
ھەندەران دەژی و بﯚ ماوەی شەش س
ەسا ی  1996بەدواوە لەھ
لە
دەژی.
شاری ليل لەباکوووری
ی
کﯚکانی
سياسييە لەﯾەک ک لەزانک
ئ ستا خو ندکااری ت ز کی س
فەڕەنسا.
فە
ن بابەتی سياسيی ب وکرردۆتەوە بەتاﯾببەتی لەپ گەککانی
سيندا چەندﯾن
ەبواری نووس
لە
ئيينتەرن تدا.
ەڕی کوردستاان ن ت
ستيﭭان شەمززﯾنانی  -ما پە
سەرچاوە :ست
س

1922

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

ژمارە2840 :

ە رەشيد
سفی حەمە
ﯾوس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0919221836
69555
ن
ھﯚزانەوان
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

ستان
باشوووری کوردس

جﯚری ککەس:

ھﯚزا نەوان

ژمارە2841 :

س حەمد ررەشيد
ﯾونس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6161219206
60293

1923

نووسەر
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
ی کەس :پياوا ن
رەگەزی
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

جﯚری ککەس:

سەر
نووس

ژمارە2842 :

د
س حەمەد
ﯾونس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206101632
22821
ن
رۆژنامەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2843 :

ن ھورمز
ﯾﯚنان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3302350308
82645
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

1924

رەگەززی کەس :پيااوان
نەتەووە:

کووردستانی

و ت:

شووری کورددستان
باش

ی کەس:
جﯚری

شمەرگەی د رﯾن
پش

ی کەس:
جﯚری

نوووسەر

ژمارە2844 :

ی
ﯾەحييا بەرزنجی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1104005357
72438
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کورد

و ت:

باشوووری کوردستتان

ەس:
جﯚری کە

رۆژناممەنووس

ژمارە2845 :

ﯾەحييا عومەر ر شاوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3140854466
64402

1925

197
ەداﯾک بووی ھەلًەبجە 71
لە
موس
ە پەروەردە و دەرونناسی زانکﯚی س
ەکالﯚرﯾﯚس لە
بە
کوردستان
ن
دانی
کخراوی گەشەپ ی
ی
ی سکرتارﯾەتتی ر
بﯚﯚ ماوەی دوو ساڵ ئەندامی
ماوەی پ نج ساڵ و سەرنوسەری رۆژنامەی )األفق
ی
ەﯾامن ری رۆژننامەی ﯾەکگررتوو بﯚ
پە
ساڵ
اللجدﯾد( بﯚ ماووەی س س
شەش مانگ
ش
ماوەی
م أونالﯾن( بﯚ م
ەﯾامن ری ساﯾتی )اسالم
پە
ە راگەﯾاندن
دبلﯚمی با لە
م
ماستەر لە راگگەﯾاندن لە زا نکﯚی ئوم دوورمان لە سﯚددان
ەﯾاندن
دکتﯚرا لە راگە
ی رۆژنامەنوس
ی سەندﯾکای
ەندامی کارای
ئە
سانی کوردستتان
جيھانيی
سيﯚنی رۆژنا مەنوسانی ج
ەندامی فدراس
ئە
بەزمانەکانی
ی
کوردستان
ن
ەندﯾن بابەت لە رۆژنامەکاننی
نووسين و ب و کردنەوی چە
عەرەبی و کورردی
ع
ً
بابەتی
ی
دن و شرۆﭬە کردنی
چەندﯾن بەرناامەی کەنالەکانی راگەﯾاند
ەشداری لە چ
بە
سياسيی و ئييعالميی
س
جﯚر وەک وانەب ژ لە
خولی جﯚراو ر
ی
داری لە
نی سيمينار و کﯚر و بەشد
پ شکەشکردنی
ەنتەرەکان
ر کخراو و سە
سەنتەری ئەلجەزﯾرە
ی
رۆژنامەﯾی لە
ی
ی
خاوەنی بروانامەی راھ نانی
خ
رۆژنامەﯾی
ی
ی سەنتەری ئئەلئەھرام لە قاھيرە بﯚ بواری
دوو بروانامەی
 irexی ئەمرﯾک
سيمناری رﯾکخراوی x
ی
کﯚنفرانس و
س
ی بەشداری لە
س بروانامەی
ﯾکی
الصحافە وصناعە الوعی،
ە
منە االعالميە فی ﭬل العولمە،
خاوەنی س کت ب )الھيم
خ
خاوەن شکﯚ)
خ
وانەب ژ لە
ب
ەکنيکی سل مانی و
ئ ستا مامﯚستتا لە بەشی راگەﯾاندنی پپەﯾمانگەی تە
ەشی زانستتە راميارﯾەکا ن لە زانکﯚی سل مانی
بە
بە )ژﯾان و کارننامەی
مەر ر شاوی( سەبارەت ە
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )ﯾەحيا عوم
س
خﯚی( بﯚ کورددﯾپ دﯾا لە 2012-03- 14
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری
ی کوردستان

جﯚری کەس:
ج

نووسەر

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

شارەکان:
ش

ە
ھە ەبجە

1926

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2846 :

و
ﯾەدو

ەدﯾاری
ئەحمە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8101126446
60626
ن
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
ن
رەگەزی کەس :پياوان
نەتەوە:

کوردد

و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

ەس:
جﯚری کە

ھﯚزا نەوان

ن:
شارەکان

ندەرە
دﯾواند

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە2847 :

سو ساوک
ﯾەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0123013348
81088
ﯾش
ەسو کورتکراووەی ﯾوسفە و )ساوک( ش
ھﯚزانﭭان کی کورد بووە .ﯾە
ف کوڕی جەماال کاکەﯾيە .ھ
ﯾوسف
الی مەال
ەداﯾک بووە .ال
 183دا لە گونندی )قە خانللوی گەورە( ی ناوچەی تووزخورماتوو لە
ی بووە .لە 31
نازناوی
خو ند
ەسەر بردووەە .ھﯚنراوەی گگا تەوگەپی ننووسيوە
ی و شوانی بە
ی و جوتياری
ی بە سەپانی
دوﯾەتی و ژﯾانی
گەورەی کورد ،ش خ رەزای
ی
و ش خ و مەال و دەەرەبەگەکانی ئەوسەردەممەی داشﯚرﯾووە .لەگەڵ ھﯚﯚنەری
داشﯚرﯾن
ن
سمانييەکاندا للەسەر ھﯚنراوەی
تا ەباننی دا شەڕە ھﯚنراوەی کرردووە .لەسەردەمی عوس
سا ی
کەوتوون و ئاززاد کراوە .ا
ەرمانی لەس دارەدانی بﯚ دەرکراوە و پااشان بﯚی ت ک
ی کراوە و فە
زﯾندانی
ی کردووە.
 1909کﯚچی دواﯾی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت

1927

رەگەززی کەس :پيياوان
نەتەووە:

ککورد

و ت:

بااشووری کورددستان

ی کەس:
جﯚری

ھﯚزانەوان
ھ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2848 :

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
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

1928

ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

ژمارە2849 :

شار کەمال
ﯾەش
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81108122512121
مال بﯚ سا ی 1947دەگەڕ تەوە کە ﯾەککەم
ی ﯾەشار کەم
سەرەتای م ژوووی نوسينی
س
سی .
چيرۆکی نووس
چ
بەچاپ دەگەﯾ ن ت و پاشان دەﯾﯾان کت بی تر
پ
چيرۆک
ەسالی  1975کﯚمە ک چ
لە
ەرماربکوژن و دەرگای
سن و ئاسماننی زﯾو ،ئەگە
ک و زەوی ئاس
ک )حەمەدۆک
دەنوس ت وەک
زمانی تر
ی
کەبﯚ دەﯾان
ﯚ
ەئاوی فوڕات چەند خو ن ژژە(چەندﯾن ککت بی تر
قەالو سەﯾرکە
قە
ناو ئەنادۆل
ەفسانەی و
مان کی داستتانی )س ئە
ەگەل نووسيننی چەند رۆم
وەرگ دراون،لە
ئەفسانەی گلگام ش( و ھەروەھا ددەﯾان وتار کەللەھەموو
ی
و ئەفسانەی چيای ئاگری و
مانی
گﯚﭬار کی ئەلم
سياسی ب ووکردەوەو لەگﯚ
 19وتار کی س
ﯾاان کارﯾگەرتر لەسالی 995
ەدا باس
ت ،لەوتارەکە
مردن دەنوس ت
ی ک لگەی م
ەناوی )ژن( ،وتارەکەبەناوی
بە
گدانەوەﯾەکی گەورەی لەنناوەندی
ی
ی گەلی کوررد دەکات لەتوورکيا ،کەدەنگ
ەخواستەکانی
لە
رۆۆشنبيری وراگەﯾاندنی کووردی و ئەلماننی و تورکی دروست کرد.
کورد
د
ھەر لەو وتارەددا ئاماژەبەو تتاوانانەدەکات کەبەرامبەر بەگەلی
ھ
لە) (1000گونندو کﯚچبەرکرردنی خە کەککەی بﯚ
ەتاﯾبەت و رانککردنی زﯾاتر لە
ەنجامدراوەبە
ئە
مدانی )
ەری نادﯾارو ب
 (1800تاوانی بکە
1
ی تورکيا و ئەووروپا و ئەنجام
مەترەپﯚلەکانی
م
سەروشو نکرددنی دەﯾان ککەس.
س
سينﯚ د ل
خﯚی تورکياودەەرەوەی وەک خەالتی )س
التی لەناوەخ
ەشار کەمال بەدەﯾان خەال
ﯾە
الﯾەن
ی کەتالﯚنيا و خەالتی ئازااﯾەتی بەگژداچونەوەی لەال
ی ن ودەولەتی
دوسا و خەالتی
کﯚی بەرلين( و
دکتﯚرای لەالﯾەن زانک
ی
التی
جيھانی و خەال
ی مرۆﭬی جي
ر کخراوی مافی
خشراوە،
خی لەسەر ئاستی ناوخﯚﯚو دەرەوەی تورکيا پ بەخ
چەندﯾن خەالتتی تری بەنرخ
چ
تنی
ھەشتاکانی سەدەی ررابردوو پا وراووبووەبﯚوەرگرتن
ی
ی
شدا لەساالنی
ەگەل ئەوەش
لە
ەرەبەناوبانگەکانی تورکيا
بەﯾەک ک لەنووسە
ک
ستاش
خەالتی نﯚبل لەئەدەب .ئ س
خ
ەقال و فەقير باﯾقورت.
ەڕﯾزی عەزﯾز نەسين و ناززم حيکمەت و مەحمود مە
دەژم ردر ت لە
ەناوچەی چقوورجەی
 192لەداﯾک و باوک کی کورردی ھەژار لە
ەشار کەمال لەسالی 23
ﯾە
ی وان لەداﯾک بووە.
سەر بەشاری
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە

1929

س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باکووری ککوردستان

جﯚری کەس:
ج

س
رۆماننووس

ژمارە2850 :

سوڵ
قوب رەسو
ﯾەعق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9190927128
88706
ەفزﯾﯚنی کورددسات.
ەﯾامن ری تەلە
پە
چەند کەس کی
د
ەکەی خﯚﯾان لەالﯾەن
 20لەبەردەم دەرگای ما ە
ە 013-09-18
لە
يانی لەدەستتدا..
ژی گوللە و گيا
ەناسراوەوە للەناو ئﯚتﯚمبيلل کەوە دراﯾە ببەر دەستر ی
نە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
س :پياوان
ررەگەزی کەس
ننەتەوە:

کورد

و ت:

باشووری کوردستان

جﯚری کەس:
ج

رۆژنامەنوووس

ژمارە2851 :

Aras Ez
zîz Ebidu
ulllla
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9041338537
72924

1930

sallî1962
s
lesslêmanî leda
aykbuwe. xw
wêndinî sereetayî le (derrbendîxan) û
na
awendî le (azadî) û ama
adeyî le (eziimer) leslêm
manî tewawkkrduwe. sallî
1986-1987 kolêcî pzîşk
kî bepleyi ye
ekem û be astî (zorbaş)) û sallî 1994
4
dktorayi le henawîd
da tewawkrd
duwe. le nawerrastî ḧeeftada legel (faruq refîq)
û (aşittî ḧeme) û çend
ç
xwênd
dkarêkî tirdaa karî şanoyyiyan leçalakkî
bixanekanda
a encamdaw
we. sallî1977
7 yekem parrçeşî'rî bena
awî (nêlle) le
e
qutab
rojna
ameyi hawk
karî da billaw
wbotewe. le
e laperrekan
nî (beyan, ro
ojî kurdistan
n,
ro
oşnbîrî nwê,, aso, paşko
oyi 'êraq, ren
ncî krêkar, kkarwan û ed
deb û hunerrî
kurdista
anî nwê) daşî'rî billawkrrdotewe. le zorbeyi korrr û mêzgrde
e
ew rojgaran
edebîyekanî
e
neda beşdarî krduwe. leslêmanî diywanêkî şî'rrî
profîsorî yarîdeder ragrrî
benaw
wî (ḧesiret)e
ewe leçapda
awe 2009. êstabepleyi
ê
kkolêcî pzîşkîî slêmanîye..
serçawe
e: tomarêkî taybet bo kurdîpêdiya
k
lelayen
l
(dllşşadî 'umer kkakî) sebare
et
be
b (aras 'ezîîz 'ebidulllla)) le: 9-3-2010 14:26:43
3
Tayybetmendîyyekanî babett
Piyawan Regezî kes:
Kurd

Netewe:

Başûrrî Kurdistan

Herêm:

H
Hozanewan

Corî kes:

Silêmanî

Şarekan:

K. Başûr

Şêwezar:

2852 :ژمارە

Arîtma Mohamm
madî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5021141338
82757

1931

çalakî me
edenî û syasîye ke le pêwendî be pris
p
،rojnam
menus ،nuse
er ،Rûnakbîîr
û kêşe syasî û med
denîyekanî kurdistan
k
û rojhellatî nêêwerrast wta
ar û babet û
ba
abet û raportî lew ،naw
wbraw takû îsta deyan wtar ،lêkolllînewe deka
at
pê
êwendyaned
da bllaw kird
duwetewe. Endamî serrkirdayetî pa
artî serbestîyy
rojjhellatî kurd
distane. Tak
ku îsta wek nuserî
n
çendîîn rojname û mallperr û
gov
var û blavokk wtar û bab
betî nusîywe
e.
Arîtma Mohammad
dî le bware cyawazekan
nî komellayeetî û syasî û hizrî çalake
e
û nu
usîn û berheemekanî leb
ber dest dan
n.
an le 20î 1 î 1986î zayîn
nî le yekêk le nawçekan
nî ser be şarrî cwanrro le
e
Berrêzya
parêzgay
y kirmaşan le
l rojhellatî kurdistan le
e daykbuwe
e.
Hen
nuke nawbraw danîştuy
y wllatî norw
wêje û le deerewey wllatt jyan be se
er
deba
at. Le cugra
afî syasîda şa
arezaye û wek
w kasayetî
tîyekî syasî û rûnakbîr le
e
kaye syasîyyekanda dew
wr degêrrêtt.
ما
شيال( سەباررەت بە )ئارﯾتم
دﯾا لەالﯾەن )ش
 تﯚممار کی تاﯾبە ت بﯚ کوردﯾپ د:سەرچاوە
س
9:42:12
2 2013-5-2 :محەمەد( لە
م
Tayybetmendîyyekanî babett
Piyawan Regezî kes:
Kurd

Netewe:

Rojhelattî Kurdistan

Herêm:

Nûser

Corî kes:

2853 :ژمارە

Haw
wrê Baxew
wan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9041040423
33863
le zima
anî xoyewe::
nawî tewawm
m (hawrrê qa
adr resull)e..
le rojî 28î
2 fêbriywe
erîyi sallî 196
66 le gerrek
kî (goyje)î şaarî slêmanî ledaykbûm..
her le slê
êmanî xwên
ndinî seretay
yî û amadey
yî – rşiteyi w
wêjeyîm tew
waw krduwe
e.
sallî 1984 çûmete beşşî yasayi kollîjî yasa û raamiyarîyi zanikoyi musllî
kurdistanî
k
bindestî dagîrrkerî êrraq. sallî 1986 b
behoyi beşda
arînekrdin le
e
rahênanî ha
awîneyi serb
bazîyi dagîrk
kerî be's, bo
omaweyi 2 ssall le zaniko
o

1932

derdekrêm û sallî 1988 destmkrdewe be xwêndin û le sallî 1990da kolîjî
yasam tewawkrduwe. her le heman sallîşda bûme parêzer û paş maweyekî
kem wazim lêhêna.
le temenî mindallîmewe ḧezim le xwêndinewe û nûsînî hellbest krduwe,
bellam taêsta yek dêrre honrawem billawnekrduwetewe. hawînî 1978 beşêkî
mallekeman sûta û ewkatîş defterî şî'rekeyi minîş buwe xorakî agr û îtir
belayi nûsînî hellbestda neçûmewe.
paşitir destmkrde xwêndineweyi çirrî mêjuwîyi û ramiyarî û yekemîn
lêkollîneweyi mêjuwîyî xomm sallî 1986 nûsî. ew lêkollîneweyem le
demedemî enfalekanda legell defterî bîrerewerîyi pêşmergayetîm le gundî
(şeme)î şarezûr şardewe û bellam bedaxewe paşan lenawçûn û hergîz
destm nekewtinewe.
le nawerrastî heşitakanewe bûmete endamî pasok, çi wek rêkxistin, çi wek
pêşmerge. le pasokda benawî (amanc)ewe denasiram. hendêk car zor çalak
bûm û hendêkcarîş sst. bellam pêş eweyi pasok legell hendêk ḧîzbî tirda
yekbigirêt wazim le pasokayetî hêna.
rojî 5î martî 1992 wllatm becêhêşit û berew sûriya û paşan lubinan
kewtmerrê û lekotayî ewsalleda le wllatî holland gîrsamewe. lewkatewe
legell benazî hawserm lewê dejîn û kurrêk û kçêkman benawî (mîtan û
artîn)ewe heye.
sallanêke karmendî rêkxirawî netewe yekgrtuwekanm û êsta le dadgayi
lahayi serokî beşî pşitgîrîyi dadgam.
le billawkrawekanm:
1: lêkollîneweyek leser raperrînekeyi beharî 1991î başûrî kurdistan - çapî
yekem - hollinda - 1994.
2: prrojeyi partî neteweyî kurd - çapî yekem - hollinda - 1994. çapî duwem hollinda - 1995. çapî sêyem - hewlêr - 2002 - lebillawkrawekanî rojnameyi
mîdiya – çapxaneyi ofsêtî hewlêr.
3: kurdistan... nîşitmanî yekemînî somerîyekane - çapî yekem - hollinda 1996. çapî duwem – dezgayi çap û billawkrdineweyi aras – kurdistan hewlêr
– çapxaneyi wezaretî perwerde – jmareyi spardin: 91 - 2003.
4: hawrrêname bo mêjuwî kurdistan û kurd – çapî yekem – binikeyi çap û
pexşî serdem - zncîre (16) - çapxaneyi rûn – slêmanî – 1999.
5: allayi kurd - çapî yekem - dezgayi çap û pexşî serdem - zncîre (117) slêmanî - 2001.
6: rojî şorrş yan rojî tîror - çapî yekem – oktoberî 2003 – çapxaneyi wezaretî
roşnbîrî – jmareyi spardin: 301 - kurdistan – hewlêr.
7: wşe perrtewazekan – bergî yekem – sercemî 100 wtar û kurte
lêkollîneweye ke le nêwan sallanî 1995 û 2005da le govar û rojname û
mallperre kurdî û bêganekanî kurdistan û henderanda billawkrawnetewe 1933

jmarreyi spardinî (1994)î sa
allî (2008)î pêdrawe
p
– ççapxaneyi sîîma - 2009 –
kurdistan
n – slêmanî..
8: ede
ebiyatî kajîk – kokrawey
yi billawkraw
wekanî kajîkk – hêşita ça
apinekrawe..
9: beraw
wurdekanî jiyan - prs û rayekî bera
awurdkarîye bo berew n
neteweyîbûn
n
- 2009
9 - hêşita ça
apinekrawe..
10: desttûrm wahî xwêndewe
x
- komellêk re
exine û têbîînîyi yasayî, zimanewan
nî
û locîk
kîye leser prrrojeyi destû
ûrî herêmî kkurdistan - 2
2009 - hêşita
a
ça
apinekrawe..
herwe
eha zorêk wtar
w
û kurte lêkollînewe ke le rojna me û govarr û mallperre
e
kurdî û biyanîyekanda le 1995ew
we taweku êêsta billawkrawnetewe..
mallperrî billawkrawe
ekanî: http:://www.bakkhawan.com
m
îmêll: h
hawreh@bakkhawan.com
m
Tayybetmendîyyekanî babett
Piyawan Regezî kes:
Kurd

Netewe:

Başûrrî Kurdistan

Herêm:

Nûser

Corî kes:

Silêmanî

Şarekan:

K. Başûr

Şêwezar:
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Kam
meran Mentik
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0251031037
73511
- le salê
ê 1963 le şaarî hewlêr le
e dayk bwe .
- amadeyî pîşesazî le hewlêr le saallî 1982 tew
waw krdwe .
_ le sa
allî 1992 beşşdarî le taqîk
krdineweyi derekî
d
bo po
olî şeşemî a
amadeyî beşşî
wê
êjeyî krdwe .
- sallî 1997 bek
kaloriyosî le mêjû , le ko
olîjî edebiyaatî zanikoyi sselaḧedîn be
e
de
est hênawe .
- master le mêjû
m
, her le
e heman ko
olîju zanikoda , 2000salîî.
- dktura le felsefeyi
f
mêêjû , zanikoyyi musl 2007
7
1934

bekaloriyos le yasa , kolîjî yasa , zanikoyi selaḧedîn ,2000
ezimûnî wanebêjî
- le 2001-2004 le kolîjî mafî zanikoyi seḧedîn waneyi gutwetewe
- wek wane bêjêk le beşî rageyandinî peymangayi tekinîkî hewlêr waneyi
gutwetewe .
- êsta mamostaye le beşî ramiyarî le kolîjî yasaw ramiyarî le zanikoyi
selaḧedîn- hewlêr
berheme billawkrawekanî
be zimanî kurdî
- frmêskî estêre , - ş'r - 1988
- priyasgeyi rêgayi serkewtin , çame- 1992
- kurdistan le nêwan milmilanêyi nêwdewlletî û nawçeyîda , twêjîneweyekî
siyasî – aburî . 2000 .
- biywar , romanêkî mêjuwîyi , bergî yekem _koç - 2004
- biywar , romanêkî mêjuwîyi , bergî duwem , gêjen – 2005
- azadî le nêwan felsefew yasada , twêjîneweyek le felsefeyi yasaw
siyasetda 2005
be zimanî 'erebî
flsfe alḧçare , drase tḧlîliye nqdiye , dar alm'rfe , ء- alsiyase alduliye fî çu
lbinan ,2009 .
berheme billaw nekrawekanî
- azadî û şarstaniyet , twêjîneweyek le felsefeyi mêjû .
- netewayetî û bzavî netewayetî kurdî .
- raperrînekanî kurdî le kotayiyekanî sede nozdehem le jêr roşnayî
gorranikariye aburiyekanda
- bêwar , bergî sêyem , gerranewe .
-tolle , roman .
- gullî efsunawî , kurte çîrok
legell çendîn wtaru nûsîn le govaru rojnamew mallperre kurdiyekanda
serçawe: nameyekî berrêz (kameran mentk) sebaret be (jiyan û karinameyi
xoy) bo kurdîpêdiya le 25-10-2012
Taybetmendîyekanî babet
Piyawan Regezî kes:
Kurd
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Netewe:

Herêm:

Başûrrî Kurdistan

Corî kes:

Nûser

Corî kes:

)(Ekadîmî

Şarekan:

Hewlêr

Şêwezar:

K. Başûr
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ئارام
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باوەرناما دبلوم دبوارێ
ا
رۆۆژنامەﭬان ل ساال  1966ل باژ رێ دھﯚﯚک ژداﯾک بووﯾە،
ککارگ ری دا وەرگرتيە و پشتتی ئاکنجی بوونا وی ل ککەنەدا باوەرناما پشکا سووسيال
ست ﭬە ئينا کو دبيتە دبلووم ب خزمەت ن
ەتی دا ب دەس
س رﭬس د بوارێ کومەالﯾە
جﭭاکی.
ج
کرنەکا مەزن ل کر ،ل ساال 1994
ھاندن کارت ک
ی بﯚ رۆژنامەﭬﭬانی و راگەھ
حەز و ﭬيانا وی
ح
کەنەدا دەرئ خست و پشتی دەرچوونا
ا
ککوﭬارەک ب ناﭬ "رۆژانوو"" ل باژ رێ ئوتاوا ل
گاڤ" ل باژ رێ کەلگاری
پاش کﯚﭬارا "پ نگ
ە راگرتن و ش
 12ژماران ژ وەەشان ھاتە
2
– 10
کو ئ کەم ژمارا وێ ل 0 – 1
ھەتا نوکە " "7ژمارە ژێ ددەرکەفتينە و
دەرئ خست ،ھ
زمان کوردی و رەوشا
ددەتە چاند و ن
تە
پووتەﯾی
 2009دەرکەفتتيە و ب سروووشت خو پو
9
التی و ھەر ژژمارە نﯚچە و راپﯚرت و دﯾداار و گوتار و بابەت ن
مشەخت ن کوورد ل ﭬی وەال
م
دبن.
ی و رﯾکالم ت دا بەالڤ ن
داھ نانا ئەدەبی
سماعيل تاھيير  -ما پەڕی پەﯾامن ر
سەرچاوە :ئيس
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
بباژ ر:

دھﯚک

1936

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2856 :

د ن روەﯾی
ئارماانج عەگيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0815002029
94685
19
الت .ساال 988
ئام دی ﯾ ل باشورێ وەال
 2ل باژ رێ م
ژ داﯾيک بوﯾ 25.12.1982
ھاتە و ران کررن و سﯚتن و ئەو ژی مينا دەھان ھزار زاروکا دگەل مالبات ن
دەﭬەرا ن روە ھ
رێ
ن دەر ئ خستتن و ئەو بەرەەف باکورێ وەەالت و باژ ێ
خاکا وان ھاتن
خوە ل سەر خ
خ
گگمگم ھەر ما موش ئااکنجی دبيت تاکو ئازادﯾا ففەرمی ﯾا ساال  1990ﭬەدگەرە
نە ما ل
ژی گەلەک ە
دن ل ر زا  1ﯾەک ئەو ی
ست داﯾە خواند
ک ئ و دەست
بااژ رێ دوھﯚک
1
ھەکارﯾا و ل چەل بو ماوێ
ا
ەر ما
سەرھلدانا پييرۆز جارەک ددن بەرەف ھە
 14.03.1991س
ەھا کﯚوان .
 1رۆژا دمينە و پاشرا ﭬەدگگەرە کﯚمەلگە
 3ھەﯾيﭫ و 15
1996 - 199
سەرسنک 92
ەرەتاﯾی ل س
دەرچﯚﯾ سە
ی ﯾ 2001 - 1997
جی ل ئام دی
دەرچﯚﯾ ناﭬنج
2006
2
- 2005
سچولە ل گووممەرسباچ 5
دەرچﯚﯾ رەالس
ەردەوامە .
ساال  1997ئ ھەﯾا نھا بە
دن دکە ژ س
ککارێ راگەھاند
بوو کوردستان تﭫ کەنالێ نناﭬخﯚﯾی دوھ
ھﯚک و رادﯾﯚﯾا کوردستان ل ئام دی ﯾ چەندﯾن
ئامادە و پ شک ش کربون .
ە
دکاران
ەرنامە و ر پﯚررتاژ ل سەر ققوتابيان خوﯾند
بە
ێ مالپەرا وو .پەشمەرگە.ننەت ئ ﯾە و بو زور ژ مالپە
سەرنﭭيسەرێ
س
ەر و رۆژنام ن کوردی
مالپەرێ ﯾانا ووەرزشی ﯾا ووندھاگەن ئ ﯾە ل
سەرپەرشت م
و ئەلمانی دنﭭﭭيسيت و سە
گگوممەرسباچ ئ .
باوەرنامە ل باژ رێ ئﯚﯚﭬەراتە وەرگررتيە و
ە
25.0
مانيا 09.2005
ی ﯾە ل ئەلم
دادﭬان فەرمی
ەردەوامە .
بە
ھەمان
ەرشت تيما 2ﯾ ﯾە ﯾا ھ
ەرپرس دارااﯾی ﯾ فج ووندھاگەن ئ ﯾە و سەرپە
بە
ﯾاانە.
ھاندﯾنە
36ھوزان ﭬەھ
6
ەول رێ ل
ناميلکەک ل ساال  1999ئ ل ھە
ک
3360ناﭬ ن کﯚﯚر و کچان ﯾ ن کوردی وەککی
0
ت چاپ کرﯾە .
بننگەھ باﯾيت
ئامادەنە بو چاپ .
ە
کرنە و
ی و بيرھاتن ن کوردی و جيھانی کﯚمکر
3000بيرەوەری
0
مارەنھەدە دژﯾﯾت و ب تن ﯾە.
مانيا باژ رێ م
 14.02.2002تا نھا ل ئەلم
ژ2
دام پارتی دﯾمﯚکراتی ککوردستان
ل ئام دی ﯾ ساال  1997ئ بو ﯾە ئەند
مەھی  1ژ  10ﯾ ن ﯾەکەم
ی
ن ﯾا پدک ئ ل سەرسنک ﯾا 6
ال ﯾﯚب ال ز رﯾن
دەرچﯚﯾ خﯚال
ست بەھدﯾناان.
بوو ل سەر ئاس
 23.11.2ئ ل کöلن  -ئە
ج ھگرێ بەرپررس پدک ئ بو تا 2008
ەلمانيا
ساال  2005ئ و
کوردی ل کöلن س
ی
ەک ژ دامەزر نەرێ مکک مەلبەندێ کوولتورێ
ﯾە
ەھاندن و الووان بو ﯾە.
ەرپرس راگە
بە

1937

ئەندام ﯾقک ﯾەک تيا قوتابي ن کوردستان ئ بو
ئەندام ﯾلدک ﯾەک تيا الو ن دﯾمﯚکراتا کوردستان ئ بو
شارەزاﯾی د زمان کوردی دا ھەﯾە کو  9ساالن ل سەر خاندﯾە )کرمانجيا ژ ری و
ژۆری  -کرمانجی و سﯚرانی )
نﭭيسين و خواندنا زمان ن ترکی ،ئەرەبی و فارسی شارەزاﯾی ھەﯾە
4ساالن زمان ئەلمانی خواندﯾە
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )ئارمانج عەگيد ن روەﯾی( سەبارەت بە )ژﯾان و کارنامەی
خﯚی( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە 2010-11-11
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
باژ ر:

ئام دی

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2857 :

ئاغا نﯚکی ب داری
http://www.kurdipedia.org/?q=200901191720471020
ھﯚزانﭭان کی کﯚنی کوردە .لە گوندی )ب داری( لەداﯾکبووە کە لە ن وان )خەسخی و مکس( داﯾە لە
باشووری دەرﯾاچەی )ﭬان( .ھﯚنراوەکانی سادە و رەوانن .لە سا ی  1727دا دوو کوڕی دەمرن و ئەو
کارەساتە دەب تە ھﯚی ئەوەی ھﯚنراوەﯾەکی زۆر کارﯾگەر و شيوەنئام ز بھﯚن تەوە.
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باکووری کوردستان

1938

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
باژ ر:

وان

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2858 :

ئيبراھيم رەمەزان زاخوﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070521490891151
...
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :نﭭ سەر
باژ ر:

زاخﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2859 :

ئيبنول ئيسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215121509693
ناوی ئەبولحەسەن عيزەدﯾن عەلييە ،سا ی  1160لەناوچەی جزﯾرەو بﯚتان لەداﯾک بووە ،ئەم
م ژوونووسە گەورەﯾەی کورد ،وەک ھەموو ئەدﯾب و زاناکانی تری ئەو سەردەمە لەسنووری پ ەوی
ئيسالم و زمانی عەرەبی دەرنەچووە ،گرنگترﯾن بەرھەمی ئيبنول ئەسير کت بی )الکامل فی التارﯾخ(ە،
کەبرﯾتيە لە دوانزە بەرگ و باسی م ژووی ئادەميزاد ئەکات لەدروست بوونيەوە تانيوەی ﯾەکەمی
سەدەی سيانزەی زاﯾينی ،ئيبنول ئەسير بەشی زۆری باسەکانی )الکامل(ی بەدەستکارﯾيەوە
لەکت بی)تارﯾخ الگبری(ی وەرگرتوون ،بە م گەل کيشی خستﯚتە سەرﯾان .ئەو بەشانەشی کە لە
رووداوەکانی دوای مردنی )گەبەری( دەدو ن ،ئيبنول ئەسير خﯚی نووسيونی .ئەم بەرھەمەی ئيبنول
1939

ەرنجی م ژووننووسانی راک شاوە و سا ی 1851
ی گرنگ سە
ک سەرچاوەﯾﯾەکی م ژووﯾی
ئەسيرر دەم کە وەک
وکردنەوەی )الکامل( .ئييبنول ئەسير سا ی
ی
ستی کرد بە ب
ەوروپاﯾی )تﯚررﯾنب رگ( دەس
ە تناسی ئە
خﯚرھە
 1234لەموس کﯚﯚچی دواﯾی ککردووە.
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باکوووری کوردستتان

جورێ
ێ کەس :م ژووونووس
باژ ر:

جزﯾررە

ش وەەزار:

ک .باکوور

ژمارە2860 :

دى
سان ئام د
ئيحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
50616334213125
نووسەر
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

ەر
جورێ ککەس :نﭭ سە
باژ ر:

ی
ئام دی

ش وەزارر:

ک .باککوور

1940

ژمارە2861 :

ئيدرﯾسى بەدليسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215115626684
ناوی ئيدرﯾسە کوڕی مەوالنا ش خ حوسامەدﯾن عەلی بەدليسييە ،لەبنەما ەﯾەکی خانەدان
لەداﯾکبووەو باوکی مورﯾدی ش خ عەمار بووە ،کە سەر بەر بازی سﯚفيگەری سوورەوەردﯾيە.
بنەما ەی )حوسامەدﯾن عەلی( لەگەڵ ئاق قﯚﯾنلوواندا چونەتە پاﯾتەختی نوێ .ئيدرﯾسی بەدليسی
کەس کی زاناو شەخسيەت کی بليمەت بووە ،پلەکانی خو ندنی زۆر سەرکەوتووانە ب ﯾوە ،زمانی
فارسی و عەرەبی و زانستە ئاﯾينەکانی تەواو کردووە ،لە سەردەمی ئاق قﯚﯾنلووەکاندا ئيدرﯾسی
بەدليسی بەکاری ميرزاﯾيەوە خەرﯾک بووە.
پاش ئەوەی سەفەوﯾيەکان کﯚتاﯾيان بەدەو ەتی ئاق قﯚﯾنلو ھ نا ،ئيدرﯾسی بەدليسی ناچار تەور زی
ج ھ شتووەو بەرەو ئەستەمبوڵ بەڕێ کەوتووە ،پاش ماوەﯾەک لەبەر ل ھاتووﯾی خﯚی دەب تە راو ژکاری
سو تان سەليم.
سەرچاوەکان دەرﯾدەخەن کە ئيدرﯾسی بەدليسی کەس کی رەوشت بەرزو قسەرەوان بووەو بەردەوام
مەجليسی گەرم بووەو خﯚی بەکاری زانست و کت ب و نووسين خەرﯾک کردووە ،چەندﯾن راو بﯚچوونی
سا ی 1520کﯚچی دواﯾی کردووە .
جياواز دەربارەی مردنی ھەﯾە ،پەسەندترﯾنيان ئەوەﯾە کە ئە
چەندﯾن بەرھەمی بەچاپ گەﯾاندووە لەبواری پزﯾشکی و ئاژە ناسی و گەردوونناسی و فەلسەفەو
زوربەی بەشە زانستييەکانی تردا.
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باکووری کوردستان

جورێ کەس :ئاﯾينی
جورێ کەس :نﭭ سەر
باژ ر:

بەدليس

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2862 :

ئيسماعيل رەﭬەندی

1941

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9101220226
61080
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

ژمارە2863 :

ماﯾل باﯾەززﯾدی
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9102143396
61096
ەوان
ھﯚزانە
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

باکوووری کوردستتان

جورێ
ێ کەس :ھﯚزانﭭان
باژ ر:

باﯾەززﯾد

ش وەەزار:

ک .باکوور

1942

ژمارە2864 :

م
مەد جاسم
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9242315306
62086
صافة بەغدا پاﯾتەخت
 19/5/1992ل ناﭬچەﯾا الرص
سم روژنامەﭬان گەنج ل 2
ەحمەد جاس
ئە
ﯾە ل دھوک  ،ناﭬبری
گەھا گوزار و ئئوت ل گ ری ە
ئييراق ژ داﯾک بووﯾە ،دەرچوووﯾ پەﯾمانگ
ەﯾامن رێ کەننال  knnو د ﭬان روژنامە و گوﭬاران دا نﭭ سين بەالﭬکرﯾنە:
پە
روژناما وارگوﭬارا چاﭬد ردﯾنان
روژناما بەھدساﯾت کوردﯾﯾو
ست
سم(
دﯾا لەالﯾەن )ئئەحمەد جاس
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
سەبارەت بە
15:48
سم( لە8:17 2013-4-27 :
)ئئەحمەد جاس
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
جورێ کەس :راگەﯾاندکار
ج
ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2865 :

مود جەزراوی
مەد مەحم
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
06171307211802
ساال
ی" ل بەغدا کارکرﯾە ،ل س
ل ساال  1935ھاتييە سەر دنياﯾ و ل ساال  1970ێ ل ررۆژناما "التاخی
نەقيب رۆژنامەﭬان ن
ب
ی دﯾموکراتی کوردستان ﭬﭬە ھاتە سپاررتن بﯚ جھ ج گرێ
 1974ژ الﯾ پارتی
ھارا  1991کووﭬارەک بناﭬ "بش ش" ل ئام دﯾ دەەرئ خستيە و پاشان
سەرھلدانا بوھ
عيراق  ،پشتی س
ت و گوزاری ب ناﭬ "کورد ستانا جوانتر" ل دھﯚک دامەزراندﯾە .رۆژی 2009-06-17
ر کخرراوەکا گەشت
ی دواﯾی کرد.
کﯚچی

1943

عيل تاھير  -مما پەڕی پەﯾاممن ر
چاوە :ئيسماع
سەرچ
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ێ کەس :رۆژناامەنﭭ س
جورێ
ش وەەزار:

ک .باکوور

ژمارە2866 :

مەد کاﯾا
ئەحم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121511090
05671
شاری
سا ی  1957ی زاﯾينی لە ش
شاعير ،ئاھە ننگ ساز و مووسيقار لە س
گگﯚرانی ب ژ ،ش
ەک کورد لە داﯾکبوو .کاﯾا ھەر لە سەرردەمی
ما تيای تورکييا لە بنەما يککی بە رەچە ە
م
کی
ەﯾا ی دۆزﯾنەووەی جيھان ی
ەژاری ،بە خە
ی نالەبارو ھە
الوەتيدا بە ھﯚﯚی باروودۆخی
ال
کاﯾا لە پ شەنگاﯾەکی
ڵ .باوکی ا
ی رووی کردە ئەستەمبووڵ
ڵ بنەما ەکەی
جياواز ،دەگەڵ
ج
سەرنج
ەری دەکردووو ماشينی دەەشوشت ،کاﯾا بە دﯾتنی ئئەم دﯾمەنە س
ماش ندا کارگە
م
راک شانە بە ننی بەخوی ددەدا کە گە وررەبوو ماشين ک بﯚ باوکی بکرێ .بە م
باوکی بەزووﯾی کﯚﯚچی
ی
ەھاتوو
حمەد کاﯾا ھەررگيز وەدی نە
ەداخەوە ئەو ئاواتەی ئەح
بە
دواﯾی کرد .
ستانبووڵ
سا ی  1999لە شاری ئيس
گی مارتی س
ھونەرمەندی کورد ئەحمەدد کاﯾا ،لە مانگ
ھ
مادە بوون ،گووتبووی،
و لە کﯚبوونەوەەﯾەک دا کە ززۆر رۆژنامەواننيش ت يدا ئام
من دەمھەوێ
گوتبووی ،من لە
گﯚرانی ب مەوە .کاﯾﯾا ھەروەھا گو
ی
ێ بە زمانی کووردی
م
گﯚرانی کوردی ب وبکاتەوە.
ی
ەلەﭬيزﯾﯚن ک دەگەڕ م کە کليپی
تە
ەو بەﯾنە دا ژممارەﯾەک لەوو ھونەرمەدە تورکانەی کە رەقيان لەو ققسەی ئەحم
لە
مەد کاﯾا
خاﯾين بە
سەری و ئەحمەد ککاﯾاﯾان وەک خ
ی
ت و ھ رشيان کردە
ھەستابوو ،خﯚﯚﯾان رانەگرت
ھ
نااو کرد!
فەڕانسە
بچ تە و تی فە
ککاﯾا کە رووبەڕڕووی ھ رش و گوشار ھاتببﯚوە ،دواتر ناچار بوو کە چ
و لە شاری پاررﯾس نيشتە ج دەب ت.
خستن و شﯚﯚﭬ نيزم ،لە و ت و ئەوﯾنەککانی
ەحمەد کاﯾا ببە ھﯚی کولتووری بن پ خ
ئە
ەوﯾستی و بييرەوەری
ەو لە ناو د ی خﯚی دا توانييبووی خﯚشە
ەوە ،بە م ئە
دوور دەکەو تە
و ت رابگر ت و ھەر بە ھﯚﯚی ئ ش و ئاززاری ئەو ئەوﯾﯾنەشەوە ،لە رۆژی  16نﯚﭬﭬامبری

1944

لە شاری
ژﯾانی لە دەست دەدات .ئ ستتا گﯚڕەکەی ە
ی
ست ت و
سا ی  2000دا د ی دەوس
س
پاارﯾسە.
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
ج
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
ج
جورێ کەس :موزﯾکژەن
بباژ ر:

مەالت

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2867 :

وب نسری
ئەﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2052243036
64177
ە ،ل دھوک
نﭭﭭ سەر و روژننامەنﭭ س کورد ل روژا  1979-3-1ێ ژ داﯾک بووﯾە
چەندﯾن گوﭬارر و روژنامەﯾ ن کوردی دا گگوتار بەالﭬکرﯾننە.
چ
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
بباژ ر:

ئام دی

1945

دژﯾت ،د

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2868 :

ی
ۆژ ئاکرەﯾی
بەرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091707112
22082
ھﯚزانەواان و وەرگ
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

جورێ ککەس :ھﯚزانﭭﭭان
جورێ ککەس :وەرگ
باژ ر:

ئاکرێ

ش وەزارر:

ک .باککوور

ژمارە2869 :

ی
مەد زاخﯚﯾی
ەﭬان ئەحم
بەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8081341556
60594
ل 1988ی ل ززاخﯚ ژ داﯾک ببووﯾە.
کرﯾە.
ست ب رۆژنا مەﭬانی ە
ل 2007ی دەس
ت ،ئاوﯾنە ،دەەنگ،
ھەولير پوست
ل چەندﯾن دەززگەھ ن رۆژناامەﭬانی کارککرﯾە :رۆژناما ھ
ھونەری نوی ،ھەروەسا ئيک
ی
ھی،
بااس،ميترو ،روووداو ،و گﯚﭬاررا وارﭬين ،لﭭيين،فيلم،روناھ
بەھدﯾنان و ل ئاژانسا ئاکانيوز،
ن
الﯾەنە ل
ە
ن گﯚﭬارا باشوورە کﯚ گﯚﭬارەەکا بی
ژ دامەزرﯾنەرﯾن
کارکرﯾە.
ە
دەزگەھين دﯾتر
ن
نالﯾن و چەندﯾﯾن
ککوردستان ئونال
کرﯾە.
مەﭬانی ە
بەشداری خولين رۆژنام
ی
کوردستانی
ی
ﯾما
ل ھەر  3پارﯾزگەھ ن ھەرﯾم
 (zaxoسەباررەت بە )بەرەﭬﭬان
دﯾا لەالﯾەن )o
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س

1946

21:21:50
ەحمەد( لە0 2012-3-10 :
ئە
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
بباژ ر:

زاخﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2870 :

ر بەگ
بەکر

ەرزی
ئە

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819102115
54764
کوڕێ
کوڕێ

ێ مير بەھدوور بەگ )دوووێ( کوڕێ مييرشال بەگ
نااﭬ وی )بەککر بەگ کوڕێ
مەحمود بەگ
ەگ )ئ ک ( کوڕێ مير م
ەگ کوڕێ ممير بەھدور بە
مير ئەحمەد بە
م
ساال ) (1179ێ
يرسەﯾفەدﯾن بەگ ئام دی( ﯾە ،ل س
ن
سەن بەگ مي
سو تان حەس
س
دکەﭬيتە سەرێ
تە
ال ) (1768ێ ززاﯾينی ،ل گووندێ ئەرزێ ئئەوێ
ەﭬبەری ساال
مشەختی ھە
م
خو ﭬەکرن،
دار چاﭬ ن و
مالەکا مەزن و دﯾند
ا
ی ژ داﯾک بوووﯾە بەکر بەگ ناف
چياﯾ مەتينی
چ
ھەر ژ زاروکيني نيشان ن
ر
دی ﯾە و
نک مەالن خواند
خوە ل گوندێ ئەرزێ ل ک
ل بچوﯾکاتيا خو
جوان ن
زﯾﯾرەکي ل ددﯾار و ئاشکراا بوون ،دەم ژﯾ وئ دببيتە پازدە ساال دﯾمەن ن ج
کەفتی و دﯾار کارت کرن
وی جھ ھەلک
گوندێ ئەرزێ ی
ێ
ی و رەوشا د ﯾمەن ن
چياﯾ مەتينی
چ
ەرێ کارو
دار و حەژ کە
ەسەک دﯾند
ەھاندنا ھوزانا کری ﯾە ،کە
ل کری ﯾە و دەست ب ﭬە
ست و
ەزناھي نەکرری ﯾە و دەس
جارا حەز ژ مە
سادە بوو ،چ ج
شول ن جوتياررﯾ و ژﯾانا س
ش
ﭬی کار ن
تببل ن وی دز ﯾن بوون دکارر ن دەستی و دارتاشی و جغساتي و نموون ن ی
باب و
ب
جار جار سەرەدانا جھ
وی دژﯾانا وی دا دﯾارن ،بەککر بەگ ھﯚززانﭭان ھەر ج
ەھدﯾنان ماﯾە ،مشە
د رۆژا ل ئام دﯾ پاﯾتەخت ميرگەھا بە
ی ﯾە و چەند
بااپير ن خو کری
)ئام دﯾ (ن
م
سەقاﯾ
ماال و رﯾباری و تەپاﯾ و س
دﯾ و کانيا م
نااﭬ س ران ن سەرێ ئام د
ھدﯾنان ھەبوووﯾە و دگەل گگەلەک
کرنەکا مەزن دگەل مير ن ميرگەھا بەھ
ئييناﯾە و حەژ ک
بەکر بەگ
ر
بووﯾنە دەم دب ژ ن :
توشی شاش بو
ی
ميرا ژﯾاﯾە ،گەلەک ژ تورەﭬا ن ن مە
م
دﯾ ل
دوو د رﭬەھاندﯾننە دەم ل رروﯾبارێ ئام ﯾ
ەرزی و مەال مەنسورێ گ رگاشی و
ئە
ەﯾی ﯾە
حوس ن باتە
دەم مەال ح
ەنسورێ گ رگاشی ھەﭬد
ئااﭬ دەرباز بوووﯾن ،مەال مە
 (1767ز ژ
ئەرزی ل ساال )7
ی
بەکر بەگ
ر
مری ﯾە و
 1ز1495-ز( مر
سال ن )1417
ککو ل ناﭬبەرا س
1947

داﯾک بووﯾە و مرنا وی نەﯾا دﯾارە بەل بەکر بەگ ئەرزی و مەال پيرێ گ رگاشی
نەﭬی نەﭬی چرک مەال مەنسوری دگەل ئ ک ژ روﯾبارێ ئام دﯾ دەربازبوﯾنە خودێ
خ را خەلک گوندێ ئەرزێ بنﭭيسيت کو گوڕێ بەکر بەگ ئەرزی سەخب ر کری ﯾە و
دﯾوار کری ﯾە بەل ئەو دﯾروکا ل سەر نﭭيسی چ راستی ت دا نينە ئانکو نﭭيسی ﯾە ل
ساال ) 1740ز( ژ داﯾک بووﯾە و ل ساال ) 1840ز( مری ﯾە ،نزانم تا چ رادە راستی بو
ﭬ چەندێ ھەﯾە و ئەڤ دﯾروکە ژ چ کەس وەرگرتی ﯾە ،چ تﯚرەﭬان ن کورد ئەڤ
چەندە دﯾار نەکری ﯾە!! و ھﯚزان ن ھﯚزانﭭان بەکر بەگ ئەرزی ﯾ ن بناڤ و دەنگ
ئەﭬەنە ) -:بەﯾتا سەﯾران  ،بەﯾتا کەوا ،بەﯾتا چولی بەگ  ،بەﯾتا نائيلە خاتون  ،بەﯾتا
تەرگ  ،بەﯾتا تەﯾرا ،بەﯾتا خوێ ،بەﯾتا ئاشی ،بەﯾتا نەسيحەتا ،بەﯾتا بھارێ ،بەﯾتا
قەشەی( مخابن تا نوکە ساال مرنا وی دﯾار نينە ژبلی وێ چەندێ کو دوماھيک ھﯚزانا
وی ل ساال ) (1250مشەختی ،ھەﭬبەری ساال ) (1833زاﯾينی نﭭيسی ﯾە.
سەرچاوە :محەمەد عەبدو ئام دی  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
باژ ر:

ئام دی

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2871 :

ت لی سا ح موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011222430819293
چيرۆکنووس
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

1948

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

ێ کەس :چيرۆۆکنووس
جورێ
ش وەەزار:

ک .باکوور

ژمارە2872 :

سکی
سين ئيبرااھيم دوس
تەحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1262306116
64038
وەرگ ر و ئەدﯾب کورد ،ل دھووک ژ
گ
ی نﭭ سەر ،ﭬﭬەکولەر،
ەحيسن ئيبرراھيم دوسکی
تە
ەدﯾب ن
سالم و ئە
ەندﯾن پەرتوک ن گرنگ د بووارێ ئاﯾن ئيس
ھەتا نوکە چە
داﯾک بووﯾە ،ھ
جاپکرﯾنە ژ واننا:
ککەﭬن ن کورد ج
ەرزەخ
مرن و ژﯾنا بەقورئان و سوونەت و زانينا نویحيدێ )کتاب عقيدة التوحييد
باوەرﯾيا تەوحی و سالﯚخەت ن ئيسالم
تاﯾبەتمەندیەﭬەﯾە دﯾن تتە
کوڕێ من ئەنيشان ن رۆژژا قيامەتن
جەھنەم واررێ پەش مانانر ک ن رزگاربووونا ژ فتنوچەند نﭭيسينەک ن وی
د
ھھابی(
ێ عەبدلوەھ
ەممەدێ کوڕێ
ئيمام )موحەتەفسيرا قوررئانا پيروزدگەل مروﭬ ن خودێتتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
جورێ کەس :وەرگ
ج

1949

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2873 :

شکی
سين ناﭬش
تەحس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1021640282
21367
داﯾک بووﯾە،
سکی ژ ک
نﭭﭭ سەر و روژننامەﭬان کوررد ،ل ساال  1968ێ ل ناﭬﭬشک  -دۆس
سين ﯾە ل روژناما وار ،ددەرچووﯾ )دار المعلمين( ە ،ژ پەرتوک ن وی:
ر ﭭەبەرێ نﭭيس
1-ﭬەدانا پ ل ن مژێ )ﭬەکﯚﯚلين)ھەلبەست)
2-چلخانە )ھست)
دانا قەرقوودە ﯾان )ھەلبەس
3-خوەنيساندن)
4-ژان ن سيناھيي )رۆمان 5ئال دی ﯾ پرێ).رۆممان)دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ەبارەت بە )تەحسين
16:33:47
نااﭬشکی( لە7 2011-1-2 :
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
ج
جورێ کەس :رۆماننﭭ س
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2874 :

جان
1950

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3230859562
21782
دەنگ
گ
ری لەسەر پەروەردەی
م لەداﯾک بووەە ،ماجست ی
ەسا ی  1971لەئەرزەروم
لە
نووسيوە ،وتا
،
جان شيعری بﯚ گﯚرانيەکاننی
ھونەرمەند جا
ەئەستەنبول وەرگرتووە ،ھ
لە
لەالﯾەن
ن
 2006سيدﯾەکی نوێ
2
وبﯚ سا ی
ھەميەتی ﯚ
ئ ستا شەش سيدی بەرھ
ککﯚمپانياﯾەکی فەرەنسی ببەرھەم د ن ت.
ەندکراوەو
الﯾەن حکومەتتی تورکی بە
ە و ستی نەتتەواﯾەتی لەال
ەسا ی  1992لەسەر ھە
لە
حکومەتی توررکی دراوەتەبەر
ست لەالﯾەن ح
ەمان ھە و س
ەسا ی  1993لەسەر ھە
لە
گگوللـە.
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
ج
ج
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
بباژ ر:

ئەرزەروم

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2875 :

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

1951

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
جورێ کەس :راگەﯾاندکار
ج
جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
جورێ کەس :چاالکی الوان
ج
بباژ ر:

ئام دی

ژمارە2876 :

ی بەدرخاان
الدەت عەلی
جەال
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071116
64580
1893
ی بەدرخان ﯾﯾان مير جەالدەت لە20ی مانگی نيساانی سا ی 3
جەالدەت عەلی
ج
شەنبيری بەناوبانگی
سياسەت مەدار و رۆش
ت
ەئەستەنبول لەداﯾک بووەە .ناو براو کوڕی
لە
ەداﯾک
جەالدەت کەلە
عەلی بەدرخاننەکەئەوﯾش کوڕی مير بەددرخانە.مير ج
ککورد ئەمين ع
خانم چەرگەز بووەو
داﯾکی سەنيحەخ
ی
فا بوون.
ەنبول لەمەنف
ەﯾان لەئەستە
دەب ت بنەما ە
ساتەرۆ کی
ۆ
براو لەو
ئەستەنبول بووه .ناو و
ل
دادگای
ی
بااوکيشی ئەممين عەلی مووفتی
مەدار و
مير جەالدەت سياسەت م
گگرنگی ھەبووو لەناو بزۆتنەووەی کورداﯾەتتی دا .ھ ژا م
ەدرخانيان
کورد بوو.ناو براو کوڕەگەورەی بنەما ەی بە
د
رۆۆژنامەوان و ززمان زان کی گەورەی
بووو.جەالدەت ووەک پ شەنگگی زمانی کووردی بەپيتی التينی ناسرراوەو لەسەر زمانی
دوور لەوو ت گﯚﭬﭬاری ھاوار و رووناھی
ر
ت و ت کﯚشان ککی بەنرخی کردووەو
ککوردی خەبات
ئەدەبی ئەم گەورەەپياوەبووەبەر بازی ھاوچەرخی
ی
شانی
خەبات و ت کﯚش
دەرخستووه.خ
خەباتی نەتەووﯾی دەکرد و ئەندام و
ی سياسيدا زۆر چاالکانەخ
مانی کوردی .ھ ژا لەژﯾانی
زم
حميد
سو تان عبدالح
کان لەدژی س
شەری بەدرخانيەکا
ی
خﯚﯾبوون بوو .دوای
دامەزن نەری خ
سەرکەوتنی بزوتنەوەی
ی
دوای
خرانەوە .ی
ھەموو خانەوادەﯾان بەرەو ﯾەمەن دوورخ
ھ
ی
موو
ستەفا کەمال ئاتاتورک ھەم
رززگارﯾخوازی توورکيا بەسەررۆکاﯾەتی مس
مافەکانی گەلی
ھەرس کوڕەەکانی فەرمانی
خان لەگەڵ ھ
ن عەلی بەدرخ
ککورد قەدەغەککران و ئەمين
الدەت
مووران و جەال
بەرەو ميسر و کام
و
سورەﯾا
خنکاندنيان دەەرچوو.ئەمين و کوڕەکەی س
خ
ندنی با و جەالددەت
ەرەو ئالمانيا رۆﯾشتن .ئەووان لەئالمانيا دەستيان کررد بەخو ی
بە
ستی کرد
گەراﯾەوەشام و لەوێ دەس
م
سا ی  1930گ
ەحقوق دکتﯚﯚرای وەرگرت ..ناو براو لەس
لە
ھەروەھا
خﯚﯾبوون ئەندام کی چاالک بوو .ھ
ن
ەوەی
ەت کوشانی ننيشتيمانی و لەناو بزوتنە
بە
ەالدەت
جەالدەت ﯾەک ک لەھاوکار و بەشدار بوووەکانی سەررھە دانی ئاگگری بووه .جە
ج
ەزانی وەک  :ئينگليزی،
م زمانانەش زۆۆر بەباشی ئە
ی کوردی ئەم
ب جگەلەزمانی
ەمی
عەرەبی ،ع ببری ،ﯾونانی .بەرەی س يە
ی ،فارسی ،ع
لمانی ،تورکی
فەرەنسی،ئالم
فە
1952

بنەما ەی بەدرخانيەکان لەسەرەتای سەدەی بيستەم دا بەجەالدەت ،کامووران و
رەوشەن بەدرخان دەستی پ کرد و بەمانەش کﯚتاﯾی پ ھات .ب گومان لەبەرەی
س يەم جەالدەت بەدرخان رۆ ی زۆر گرنگی بينيووە .چونکەعوسمانيەکان قەدەغەﯾان
کرد بوو کەبنەما ەی بەدرخانيەکان بچنەکوردستان ،ئەمين عەلی بﯚ ئەوەی
منا ەکانی دا نەب ن لەچاند و زمانی کوردی لەکوردستان گﯚرانی ب ژ و چيرۆک ب ژی
دەھ ناﯾەالی خﯚﯾان.جەالدەت لەگەڵ خﯚشک براکانی لەژ ر دەستی ئەماندا
گەورەبوون،ھەروەھا بەدرخانی لەئەستەنبول لەگەڵ بنەما ەدوورخراوەکان وەک
بنەما ەی)شەمزﯾنی و باببانی و جەميل پاشا( پەﯾوەندﯾان ھەبوو .عوسمانيەکان
ھەميشەگومانيان لەبنەما ەی بەدرخانيەکان بوو .ھەر لەبەر ئەم ھوﯾەش بوو
کەلەکاروباری فەرمی دانەئەمەزرا و زوو بەزوو ج گاﯾان پ ئەگﯚری.جەالدەت ژﯾانی
مندا ی لەگەل باوکی لەمەنفا لەئەستەنبول ،ئەدرنە ،کﯚنيای ئاقا ،ناھلووس و
سەالنک بەسەر بردووە .لەتەمەنی  18سا يدا دەستی بەخﯚ ندن
کردووەلەمەدرەسەی حەربيه.لەسا ەکانی جەنگی جيھانی ﯾەکەم وەک مامﯚستای
پ گەﯾاندنی ئەفسەر کاری کردووەو لەبەرەی قەفقاز دژی رووسەکان شەری کردووە.
دوای لەئەنجامی جەنگی جيھانی ﯾەکەم ئيمپراتﯚری عوسمانی ت ک چوو و لەناو
وە تپار زانی کورد پرۆسەﯾ کی ر کخستنی دەستی پ کرد،جەالدەت لەئەستەنبول
دەستی کرد بەکاری سياسی و بوو بەﯾەک ک لەچاالکەکانی)کﯚمە ەی ر کخستنی
کﯚمەلگای کورد( .ئەو لەدوای بەدەست ھ نانی ھەل کی لەبار دەگەڕا بﯚ دامەزراندنی
دەو ەتی کوردی.دوای تەواو بوونی شەر و تانی سەرکەوتوو وەک برﯾتانيا
لەکوردستان کەوتەجموجﯚڵ .جەالدەت لەسا ی  1919لەگەڵ برای کامووران و ئەرکان
جەميل پاشا و فاﯾق تەوفيقی بەرەو کوردستان رۆﯾشتن .چەند ئەفسەر کی
سياسی برﯾتانيشيان لەگەڵ بوو وەک ماژۆر ھﯚ ل .ئامانجيان ئامادەکاری پەﯾمانی
س ﭭر بوو .کەماليستەکان کەلەمەبەستی جەالدەت و ھاور کانی ئاگادار بوون
چەکداری ناردەسەرﯾان و مەجبور کران بگەر نەوە .جەالدەت بەدرخان لەگەشتەکەﯾدا
بەرەو شاری)ماالتيا( رۆﯾشت و بەناو کوردستان دا گەڕا ئاگاداری بارودۆخی
ھەر مەکەبوو.ھەروەھا لەم گەشتەﯾدا زۆر وشەو مەتەڵ و چي ۆکی کوردی کﯚ
کردەوە .لەئەنجامی پەﯾمانی )س ﭭر( بەچاود ری نو نەری کوردەکان شەرﯾف پاشا
بەش ک لەمافەکانی نەتەوی گەلی کورد دەست نيشان کران.لەسا ی  1922ھاوکات
لەگەڵ ھاتنی کەماليستەکان بﯚ سەر حوکم شاری ئەستەنبﯚليان خستەژ ر دەست
و حوکمی لەس دارەدانيان بﯚ ھەموو سەرکردەکانی کورد دەرکرد بەردخانيش ﯾەک ک
بوو لەو سەرکردانە ،ھەر لەبەر ئەم ھﯚﯾەش جەالدەت و براکەی کامووران ،سەفدەر
تەوفيق و برازاکەی حەقيلەسا ی  1923بەرەو ئالمانيا کەوتنەڕێ و لەئالمانيا دەستيان
کرد بەخو ندنی با لەزانکو دا و ھەروەھا باوکی مير جەالدەت ئەمين عەلی لەگەڵ
گشت ئەندامانی بنەما ەکەی بەرەو ميسر کﯚچيان کرد .لەسا ی  1925کەبزۆتنەوەی
ش خ سەعيدی پيران لەباکووری کردستان دەستی پ کرد جەالدەت بﯚ بەشداربوون
لەشﯚرشی ش خ سەعيد بەنھ نی بەرەو کوردستانی باکوور کەوتەرێ.بە م تا ناو
براو گەﯾشتەکوردستان شﯚرش ھەرەسی ھ نا بوو،جەالدەت بەھاوکاری
کﯚچەرەکانی کوردستان لەوو ت دوور دەکەو تەوەو جار کی تر بەرەو ئالمانيا
دەگەر تەوه.ھەر لەم بەﯾنەدا برای بچﯚکی سەفدەر لەئالمانيا کﯚچی دواﯾی دەکات و
تەوفيقی برای بەرەو تورکيا دەگەر تەوەو لەژ ر فشاری کەماليستەکان پاش ئەوەی
1953

ناوی خﯚی دەگﯚڕ ت بە)چنار( دەکەو تەخزمەت کردن بەتورکەکان.ﭬەسيف چنار برازای
مير بەدرخانی لەالﯾەن کەمال ئاتاتورکەوەوەک وەزﯾری پەروەردەدامەزرا بوو) .بﯚ زانين
ناو براو لەبنەما ەی بەدرخانيەکان دەرکراوە(.کامووران دوای گەڕانەوەی جەالدەت
لەئالمانيا ماﯾەوەو دکتﯚرای لەحقوق وەرگرت .جەالدەت دواﯾی کەزانکﯚی لەئالمانيا
تەواو کرد بﯚ تەواو کردنی خو ندنی با چووەوو تی ميسر .ئەو کاتەباوکی جەالدەت
لەبەر مردن بوو .دوای مردنی باوکی چووەبەﯾروت و لەوێ نيشتەج بوو .لەو
رۆژگارەدا لەبەر زۆ م و زۆرداری کەماليستەکان زۆربەی رووناکبيرانی کورد بەرەو سورﯾا
کﯚچيان کردبوو و لەو و تەکﯚببوونەوە .کەماليستەکان دوای شﯚڕشی ش خ سەعيدی
پيران جار کی تر کەوتبوونەگيانی رۆشنبيرانی کورد بەتاﯾبەت ئەوانەی کەبەرەو
ھەندەران کﯚچيان کرد بوو.جەالدەت دواﯾی لەبەﯾروت نيشتەج دەب ت ودەکەو تەناو
بزۆتنەوەی وە تپار زانی کورد .ھەر لەم کاتەدا ھەو دان ک بﯚ دامەزراندنی
ر کخستن کی نەتەوی دەست پ دەکات .دوای بەشدار بوونی جەالدەت لەر کەوتی
/5ئەﯾلولی سا ی  1927لەلوبنان لەشاری ب ح مدوون کونگرەی دامەزراندنی
ر کخستنی خﯚﯾبوون دامەزرا .ب جگەلەجەالدەت بەدرخان رۆناکبير )د.نوری د رسمی،
قەدری ﭬان ،د.نورەدﯾن زازا ،مەمدوح سەليم وانلی،حەمزەبەگ موکسی ،ئەکرەم و
قەدری جەميل پاشا و سەرۆک عەشاﯾری وەک حاجﯚ ئاغا،ئەمين پەرﯾخان ،
مستەفاﯾ شاھين بەگی بەرازی ،بەدرەدﯾن حەبزبنی( و زۆر کەساﯾەتی تر
بەشداری کونگرەی دامەزراندن بوون .ﯾەک لەب ﯾارەکانی خﯚﯾبوون ئەوەبوو کەبﯚ
پشتگيری لەبزووتنەوەی ئاگری لەسنورەکانی بن خەت )سنﯚری تورکيا و سورﯾا(
دەست بەت کﯚشان کی چەکدارانەبکەن .بﯚ ج بەج کردنی ئەم ب ﯾارەجەالدەت
بەدرخان بەھاوکاری حاجﯚ ئاغا و رەسووڵ ئاغای محەمەلەناوچەی تﯚری و بەھاوکاری
سواری کورد ھ رش بەرنەسەر قەرەقﯚل کی تورکەکان .چﯚنکەئامانجی سەرکەوتنيان
بەدەست نەھ نا جەالدەت بەرەو شاخی ئارارات کەوتەرێ و لەبزۆتنەوەی سەرحەد
بەشداری کرد.لەبەر ئەوەی ئەم بزۆتنەوەﯾەش سەری نەگرت ناو براو لەگەل ئيحسان
پاشا بەرەو ئ ران چوون .شای ئ ران محەمەد رەزا پاھلەوی بﯚ ئەوەی مير جەالدەت
لەبزووتنەوەی کورداﯾەتی دوور بخاتەوەداوای ل کرد لەﯾەک ک لەوە تەکانی ئەم
جيھانەوەک کونسلوسی ئ ران کار بکات .چونکەجەالدەت داواکاری شای ئ رانی رەت
کردەوەھەر ئەو کات لەئ ران دەرکرا.دوای ئەوەی لەئ ران دوورخراﯾەوەماوەﯾەک
لەکوردستانی باشوور و لەشاری بەغداد پاﯾتەختی ع راق ماﯾەوە .بە م ئينگليزەکان
پ يان خﯚش نەبوو ئەو لەع راق بم ن ت ودا واﯾان ل کرد کەع راق بەج بھ ت،
بەناچاری گەڕاﯾەوەسورﯾا و لەکوردستانی خوارو بەردەوامی دا بەخەباتی خﯚی .لەوێ
بەھاوکاری بنەما ەی جەميل پاشا و حەمزەی مکسی و حاجو ئاغا بەناوی کومە ەی
ھاوکاری کوردەکانی بەلنگاز کومە ەﯾەکيان دامەزراند .ئامانجيان ئەوەبوو کەھاوکاری
ئەو کوردانەبکەن کەلەباکووری کوردستان بەرەو سورﯾا ھە توون .سورﯾا لەو کاتەدا
لەژ ر دەسە تی )ئينتداب( داگيرکەری فەرەنسا دا بوو.پەﯾوەندی فەرەنسا و
کەماليستەکان لەئاست کی باش دا بوو .لەبەر داواکاری و فشاری تورکەکان بﯚ سەر
فەرنسيەکان ئەوانيش بەد يان نەبوو ئەوان لەکوردستان بمينن .لەسا ی 1930
لەگەل چەند رۆشنبير و سەرکردەﯾەکی کورد بەئيجبار لەشام نيشتەج کران.ب
ئەنجام بوونی خەباتی سياسی و ژ ردەستی و تانی داگيرکەر و سەردەست
جەالدەت بﯚ خەبات و ت کﯚشان بەدوای ر گەچارەﯾەکی تردا گەرا.ھەروەھا بارودۆخی
1954

ناوچەکەش بەش وەﯾەک بوو کەتوانای راپەڕﯾنی بزۆتنەوەﯾەکی نەتەوەﯾی تری
نەدەبوو.ھەروەھا بارودۆخی ناو خﯚی کوردﯾش زۆر الواز بوو ،زۆربەی گەلی کورد
نەخو ندەوار بوون ھەروەھا بواری رۆشنبيری کورد لەئاست کی زۆر نزم دا بوو.
لەکوتاﯾدا گەﯾشتەئەو ئەنجامەی کەکورد پ وﯾستی بەخولقاندنی بوار کی رۆشنبيری
ھەﯾەو برﯾادی دا لەم بوارەدا کار و خەباتی خﯚی بەردەوام بکات.لەو رۆژانەی
کەجەالدەت لەشام بوو دەستی کرد بەکاری زمانەوانی و ئالفاب ی التينی کوردی
بەبەرھەم ھ نا .جەالدەت بەھە سەنگاندنی زۆر لەزمان و ئالفاب يەکان گەﯾشتەئەو
ئەنجامەی کەئالفاب تی التينی باشترﯾن ئالفاب تەبﯚ زمانی کوردی و ر گا خﯚشکەرەبﯚ
نووسەرانی کورد .ھ ژا ھەر لەسا ی  1919باوەری بەم جورەر بازەھەبوو و
کەلەئالمانيا بوو لەسەر ئەتيمﯚلﯚژی کار کی بەنرخی ئەنجام دا بوو .بﯚ ئەوەی ئەم
بووچوونەی بخاتەبواری پراکتيزەکردن پ وﯾستی بەدەرکردنی گﯚﭬار ک بوو کەلەسا ی
1931مﯚ ەتی لەفەرانسا وەرگرت کەلەسورﯾا گﯚﭬار ک دەر بکات .دوای خﯚ ئامادەکردن
لە5ی گوو نی سا ی  1932ژمارەی ﯾەکەمی گﯚﭬاری )ھاوار( گەﯾشتەدەستی
خو نەران .ھەر لەم سا ەشدا کت ب کيبەناوی ر زمانی ئالفاب ی کوردی بەچاپ گەﯾاند.
گﯚﭬاری ھاوار مانگی دوو جار دەر دەچوو .لەھەر ژمارەﯾەک  4-3الپەڕەبەزمانی
فەرەنسی بوون .تا ژمارە 23بەھەردوو ئالفاب ی التينی و عەرەبی دەردەچوو.بە م
دوای ژمارەی  23ھەر ھەمووی بەزمانی کوردی ئالفاب ی التينی چاپ
دەکرا.لەژمارەکانی سەرەتاﯾی ھاوار زۆربەی بابەتەکان لەالﯾەن جەالدەت و براکەی
کامووران کەئەوﯾش لەلوبنان ھاتبوو ئامادەدەکران ،بە م دووای ژمارەی چوار زۆر
نووسەری تر بەشادارﯾيان کرد و زۆرلەو نووسەرانەلەبوارەکانی گوتار و زمانی کوردی
بوون بەنووسەری بەناو بانگ.ئەم گﯚﭬارەبووەبانگ ک بﯚ و ژەو زمانی کوردی و تا سا ی
 1943بەردەوام بوو .جەالدەت لەژمارەی ﯾەکەم و رستەی ﯾەکەم وەھا دەستی پ کرد
 :ھاوار دەنگی زمانه .زمان خﯚ ناسينە– خﯚ ناسين بﯚ ئ مەی کورد تەنھا ر گاﯾەبﯚ
ئازادی و سەربەخﯚ بوون .جەالدەت لەشام لەبوار کی زۆر ناخﯚش دا دەژﯾا
کەماليستەکان لەتورکيا ھەموو وارﯾداتی بنەما ەکەﯾان داگير کرد بوو .ھەر نالەباری
باری ئابووری ناچاری کردبوو وەک ماموستای وانەی فەرانسی دەرس بداتەوەو
ھەروەھا کاری پار زەرﯾش بکات .مير جەالدەت لەشام تەنھا ژوور کی ھەبوو کەبنکەی
گﯚﭬاری ھەوار و ج گای پ شوازی م وانەکان و ج گای ژﯾانی بوو بە م ھەر بەدوای
دەرفەت ک دەگەرا کەجار کی تر بەگەر تەوەکوردستان .بە م دوای ئەوەی بزوتنەوەی
بنەما ەی علی ﯾونس لەناوبرا جەالدەت ت گەﯾشت کەئەو دەرفەتەبەم
زووانەناﯾەتەدی .لەبەر ئەم ھﯚﯾەش بوو کەناو براو لەسا ی  1935لەشام لەگەڵ
ئامﯚزاکەی رەوشەن خانم خ زانی پ ک ھ نا .لەو کاتەدا رەوشەن خانم ماموستا
بوو.بەرھەمی ئەم ھاوژﯾنيەس منا يان دەب ت بەناوی )جەمشيد و سينەمخان و
سافدەر( سافدەر ھەر لەتەمەنی ﯾەکسا ی ئەمر ت .ھەروەھا کچی رەوشەن خانم
بەناوی ئوسەﯾما لەم ردی ﯾەکەمی لەالی ئەوان دەژﯾا .لەمنا ەکانی جەالدەت
جەمشيد لەئالمانيا دکتورای وەرگرت و لەسا ی  1999کﯚچی دواﯾی کرد،جەمشيد
کوڕ و کچ کی بەناوی کوردو و ئەﭬين ھەبوو ئەوان ئ ستا لەئالمانيا نيشتەج ن.
ھەروەھا کچەکەی جەالدەت سينەمخان لەع راق لەشاری بەغداد نيشتەج بوو تا
ئيستا چەندﯾن پەرتووکی لەسەر م ژووی کوردستان نووسيوە .ئوسيەم لەگەل
خانەوادەی خﯚی لەميسر  /قاھ رەنيشتەج بووە .لەگەڵ دەست پ کردنی جەنگی
1955

جيھانی)دووەم( جار کی تر فشاری سياسی لەسەر رۆشنبيرانی کورد لەسورﯾا
زﯾادی کرد.دەو ەتی فەرانسا لەسا ی  1943تا سا ی  1946مانەوەی جەالدەت
بەدرخانی لەشام فەرز کردو ئەم فەرز کردنەلەالﯾان دەو ەتی سورﯾا تا سالی 1948
بەردەوام بوو .قەدەغەبوو کەجەالدەت بﯚ دەرەوەی شام سەفەر بکات .دوای دەست
پ کردنی جەنگی جيھانی دووەم جەالدەت لەشام دەستی کرد بەکاری رۆژنامەگەری
و گﯚﭬاری )رۆناھی( دەرکرد.پ نچ ژمارەی ﯾەکەمی رۆناھی لەسەر دەنگوباسی
شەری جيھانی بوو.بە م دواﯾی بوو بەگﯚﭬار ک کەلەھەموو بوارەکانی زمان و و ژەی
کوردی بابەتی ب و دەکردەوە) .لەسا ی  1943گﯚﭬاری ھاوار راگيرا( ،مير جەالدەت
گرنگی دا بەگﯚﭬاری رۆناھی .ھەر لەو کاتەدا برای مير جەالدەت ،کامووران لەلوبنان
گﯚﭬار کی بەزمانی فەرانسی و کوردی بەناوی )رۆژا نوو( دەر دەکرد .ئەو گﯚﭬارەش تا
سا ی  1945بەردەوام بوو .مير جەالدەت بەدرخان ب جگەلەدەرکردنی گﯚﭬار و
رۆژنامەگەری چەندﯾن پەرتووکی نووسيووەو ھەروەھا لەزۆربەی گﯚﭬار و رۆژنامەی
کوردی و زمانەکانی تری ئەو سەردەمەبابەتی ب و کردوتەوە.بەھﯚی ئالﯚزی باری
ئابووری مير جەالدەت لەسا ی  1950لەگوندی حاجان نزﯾک بەشام کاری
کشتوکا ی کردووە .ئەو ناچار بوو ئەم کارەبکات بﯚ ئەوەی ژﯾانی ماڵ و مندا ی خﯚی
مسﯚگەر بکات .ھەر چەند زۆر لەبرادەرانی دەو ەمەند بوون و وﯾستوﯾانەھاوکاری
بکەن بە م ناو براو پەسەندی نەکردووه.لەگوندی حاجان بﯚ ئاو د ری پەمﯚ بير کی
گەورەی ھە کەندووەلەئەو نامانەی کەبﯚ بنەما ەکەی نووسيوەھاتووەناوی بيرەکەی
ناوە)بيرا قەدەرێ( .مير جەالدەت لە 15ی مانگی گەالو ژی سا ی  1951لەگوندی
حاجان وەفاتی کرد و لەتەنيشت باپيری مير بەدرخانی لەگﯚڕستانی ش خ خاليد
نەقشبەندی لەشام لەگەرەکی کوردەکان ن ژراوە.
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:
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ست وێ دەرببرﯾن
خەلکا باژارێ شرناخ ﯾە ل باکوورێ ککوردستان  ،پترﯾا ھەلبەس
خ
ست ن دلداری و
نااخ کەچەکاا کورد ژ غەرﯾﯾبيا وەالت دککت و سەرەراﯾی ھەلبەس
ککورداﯾەتي .
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نﭭﭭ سەر و ھوززانﭭان کورد  ،ل ساال 957
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ساال  1986ێ ل دھوک
ال
ھوزانﭭان و روژژنامەنﭭ س کورد ل
ھ
زانکوﯾا دھوکە پشکا زمان و ئەدەب کووردی ،ھەتا نووکە س
ەو ژی:
ئە
ن
قورباني ن ئەﭬﭬين  /ھوزانن
تيک  /ﭬەکولين
دﯾدار و پراکتيەد پيرە
ەعدی ئەحمە
دﯾدار ن سەتتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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دەﭬەرا بەھدﯾنان ل
ا
سەد ساليا بووری ل
ستفان ن سالل ن چالن ژ س
ئ کە ژ ھەلبەس
دﯾ ﭬەکرﯾنە ب
مەڕن سەر ب قەزا ئام ﯾ
) (1922/4/5ێ چاﭬ ن خو ل گوندێ بام
سەربەست بووﯾە و ميننا ھەمی
ت
ێ و دوزا گەل کوردستان
سروشت جووان دەﭬەرێ
س
شانا خەبات و بزاﭬا
ھەلبەست کرﯾيە نيش
ت
سەردەمی ر کا
رەەوشەنبير ن کورد ن وی س
سف طاھر نەققشەبەندی( ﯾە
خوﯾا کوردﯾني  ،ناﭬ وی ﯾ دروست )حەﯾدەر ﯾوس
خ
شی چووﯾە ببەغدا و ل خوواندنگەھا
ھی ئيناﯾە،پاش
خواندنا سەرەەتاﯾ ل بامەڕڕن ب دوماھ
خ
خواندنگەھ وەکو
ھ
ی ھاتييە وەرگررتن ،پشتی تەمامکرنا ﭬ
پ شەسازی ﯾ ن ئاسمانی
بوﯾە ھەتا
ەر ﭬی کاری بەردەوام ە
شتوکالی کارککرﯾيە و ل سە
فەرمانبەرەک ف وک ن کش
فە
ستان
ھاندنا ھەلبەس
ی ،بو چارا ئ ک ل ساال ) (1939ێ دەەست ب ﭬەھ
خانەنشين بوی
خ
ەنبير ن دەﭬەررێ کرﯾيە
ن ھەﭬالينی ﯾا گەلەک ناﭬﭬدار و رەوشە
کا ھەلبەستان
ککرﯾيە و ب ر ک
ی،
صالح ﯾوسفی ،د..مسعود کتانی
ح
مينا )شيخ غيياث الدﯾن نەققشەبەندی ،سەﯾدا
م
ەک ن دی ،دﯾﯾسان ت کەليا گەلەک
قاضی( و گەلە
صادق بەھائەدﯾن ،حافظ قا
ص
رەەوشەنبير ن کورد ژ دەﭬەرر ن دی ﯾ ن ککوردستان ککرﯾيە و ھەرووەسا ت کەليا
دەر مەتينی( ژبو
سناﭬ )حەﯾد
ھەلبەستﭭان و رەوشەنبيرر ن عەرەب ژژی کرﯾيە ،ناس
ھ
1960

ھەلبەستفانيا خو داناﯾە و بابەت ن ھەلبەستا وی ،مينا پرانيا ھەلبەستفان ن وی
چاخی رەوشەنبيرکرنا مللـەتی بووﯾە ،کوردﯾنی ،وەسفکرنا سروشت کوردستان ،
وەسفکرنا دەردەسەری و تەپەسەرﯾا مللـەت کورد ،پ گوتن و چاﭬل کرنا ھندەک
ھەلبەستفان ن مينا نالبەند د دانانا ھندەک ھەلبەستان ل سەر خوارن و سەﯾرانان
ژی ،رەحمەتی حەﯾدەر مەتينی ،ئ کە ژ وان کەسانەﯾ ن ب چاﭬ ن خو ئوم د و خەون ن
مللـەت خودﯾتين ،پشتی سەرھەلدانا پيرۆزا بھارا ) (1991ێ گەلەک ھەلبەست ب
پ شمەرگەی نﭭيسينە و گەلەک بابەت ن رەخنەﯾی ژی مينا شەری برا کوژﯾ د
ھەلبەست ن وی دا بەرچاڤ دﯾن ،پرانييا ھەلبەست ن وی ﯾ ن بە ﭬکری دسال ن چالن
دا ) (1940نەھاتينە ئەرشيﭭکرن ،ل پشتی ئازادﯾا کوردستان گەلەک ژ
ھەلبەست ن خوﯾ ن کەﭬن د روژنامە و کوﭬار ن ،ژالﯾەک دﯾﭭە ژی ژبەر مژوﯾلبونا وی
ب کارێ فەرمي وﯾﭭە ،گەلەک بەرھەم ن خو دروژنامەگەرﯾا پشتی بەﯾانا ) (11ی
ئادارێ بە ڤ نەکرﯾنە ،ئەم دکارﯾن ناﭬ ھەلبەستﭭان ﭬەشارتی ل بدانين ،چونکو
پرانيا ھەلبەست ن وی ھەر ژ سال ن چالن و ھەتا داوﯾا سال ن نوتان دگەلدا ماﯾنە و
گەلەک ژێ بە ﭬە نەکرﯾنە ،ل ساال ) (1981ێ دھ تە خانەنشين کرن و پاشی ل
ساال ) (1987ێ دھ تە کوردستان و ل گوندێ )قەدش ( ئاکنجی دبيت ،مەتينی
گەلەک ب گوندێ )قەدش ( ﭬە ﯾ گر دای بوو ،پرانيا ژﯾانا خو ﯾا زاروکيني و کال تي
ل ﭬی گوندی بوراندﯾە و ل ) (2000/5/18ێ ھەر ل ﭬی گوندی چووﯾە بەر دلوفانيا
خودێ ،ھەتا نھو کومەکا ھەلبەست ن نەچاپکری د )دﯾوانەک ( دا کومکرﯾنە ھەر
چەندە ب ساخی ﯾا خو چاﭬ ن وی ب چاپکرنا دﯾوانا وی شاد نەبوون ،ھيﭭی دکەﯾن
دەزگەھ ن پەﯾوەندﯾدار ﭬان ھەلبەست ن وی چاپ بکەن مينا پشکەک ژ کلتورێ دەﭬەرا
مە بھ نە دوکيوم نت کرن .
سەرچاوە :عەلی ر کانی  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان

ژمارە2884 :

خەالت مووسا ﯾووسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060212405383044
...

1961

تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ەتی
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

سەر
ێ کەس :نﭭ س
جورێ
ش وەەزار:

ک .باکوور

ژمارە2885 :

ەنگالی
ەن خل ف خەران  -خ ری شە
ری ھەسە
خەﯾر
http
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ن 1966 /شەنگال
ی لەداﯾکبوون
ساڵ و شو نی
س
ب وانامە /بەکاللﯚرﯾﯚس
ەﯾاندنو کاروبارری ئ زﯾدﯾان
سپﯚڕی /راگە
پس
خانەنشين
ککاری ئ ستا /خ
بووە و چەندﯾن ل کﯚ نەوە و باابەتی
چاالکی /بەڕ ووەبەری گشتتی کاروباری ئ زﯾدﯾان ە
چ
ەسەر م ژوو کەلتوری ئ زﯾﯾدﯾان ب وکردوەتەوە و کت ب کی لەوبارەﯾەوە
رۆۆژنامەوانی لە
کی مەدەنی و نناحکوميە.
د ر کخراو ی
ەندامی چەند
چاپکردوە و ئە
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:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
بباژ ر:

شنگال

1962

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

گﯚڕان

ژمارە2886 :

دلدارێ ميدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012013023052364124
نﭭ سەر و ﭬەکولەرێ کورد )دلدارێ ميدی( ناﭬ وی ﯾ راست محەمەد ئەحمەد محەمەد ل ساال
 1963ﯾ ل گوندێ ئەلوانک ژ داﯾک بووﯾە ،ل ساال  1972ێ خ زانا وی ل قامشلوﯾ بنەجە بووﯾنە ،د
بياﭬ ن )چيرۆک ،مەتەلﯚک ستران ،گﯚتن ن پ شيان( دا گوتارا بەالڤ دکەت.
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

رۆژئاوای کوردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
جورێ کەس :چيرۆکنووس
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
باژ ر:

قاميشلﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور ت .التين

ژمارە2887 :

دەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008201101584795
ھوزانﭭانەگ نەنياسی ﯾە وک م بەرھەمە و ھەمی ژﯾانا دەردی نەھاتيە زانين وتا نوکە دتارﯾاتي دا
ماﯾە !!! ناﭬ ﭬی ھوزانﭭانی نەھاتيە زانين وکوڕێ ک ﯾە وکيژ بنەمال ﯾە وکەنگی ژ داﯾک بووﯾە ول
کيرێ وکيژ سال مرﯾە و ل کيرێ ،وەسا دﯾارە ﯾان خەلک باژ رێ ئام دﯾ ﯾە ،ﯾان دەوروبەرا ،ﯾا ئەم
1963

دزانين ناسناﭬ وی)دەردی( ﯾە ھەروەکی دھﯚزان ت وی دا ھاتيە نﭭيسين د ب ژﯾت  -:وەکی
مەشھوری دﭬی عەسری ب ئەخالق جەميل کەمترﯾن مادح خو د )دەردی( ێ شەﯾدا تو ب گ ر،
ھەروەسا ل دوماھيا ھوزانەکا دی دا دب ژﯾت -:وەکی )دەردی( دسوژت نالە دکەت رۆژو وشەﭬ کافران
کری ﯾە وی ت ت وفرەنگی دمەجەر ،تشت بو مە دﯾار و ئاشکەراکری کو ئەم بزانين ئەڤ ھﯚزانﭭانە
کەنگی ژﯾاﯾە ھوزانەکا وی ﯾە کو دﭬ ھﯚزان دا پەسنا )مەدح ( ميرێ ئام دﯾ )مير عادل کوڕێ
ئيسماعيل پاشاﯾ ئ ک کوڕێ بەھرام پاشاﯾ مەزن (...دکەت کو مير عادل براﯾ مراد و مير
محەمەد تەﯾار پاشا)غەرﯾبی( کو ئ ک بووﯾە ژ ھﯚزانﭭان ت مەزن ﯾ ن بەھدﯾنان ،مير عادل پاشا
کەسانەک بناڤ و دەنگ بوو ،خودان زانين و تيگەھشتی بوو و نەرم حەليم بوو مللـەت وی ھەمي
حەز ژێ دکر گەلەک بھاﯾ خو ل ميرگەھا بەھدﯾنان ھەبوو ،ل ساال) (1219مشەختی ھەﭬبەری
ساال) (1804زاﯾنی بووﯾە ميرێ بەھدﯾنان ل ئام دﯾ سەر دەم وی ﯾ پر بووﯾە ژ روﯾدان ونەخوشی
و شەڕ و شور ن ناﭬخوی ل ناﭬبەرا وی و براﯾ ن وی و ل ناﭬبەرا وی ميرگەھ ن دی ﯾ ن کوردی.
ھﯚزانﭭان)دەردی( بەحس زﯾرەکی و م ر خاسی و قارەماني ن وی دکەت و گەلەک پەسن ن جوان و
دجھ خودا بو مير عادل بەگ دارشتی نە و دھﯚزان دا ﭬان ناﭬا بو ر ز دکەت )ش ر ،روستەم،
بەھرام زەمان ،حاکم ،سو تان قەدﯾر ،مير ،خودانکەرێ مەساکين و فەقيرا ،و ھەرچوار تەرەفا
خەلکەک مەزن دەست ن خو بلند دکەن و دوعا بوو دکەن ،وەجھ مونير ،ئەخالق جەميل ،ھەمی
پەسن ن ھﯚزانﭭان دەردی نە ژبوو مير عادلی .دﯾسان بەحس جەنگ ن وی دکەت و ھەروەسا دﯾروک
ژی بەحس دکەت و ب تاﯾبەت )جەنگی بازێ و سراندری( دوو گوند ن دەﭬەرا بەرواری با نە کو وی بخو
پشکداری دجەنگی دا کرﯾە ،لەوما ئەم دشي ن ب ژﯾن ھوزانﭭان)دەردی( ھەﭬدەم و نيزﯾک مير عادل
بووﯾە و ل سەر دەم وی ژﯾاﯾە ،ومير عادل مير ميرگەھا بەھدﯾنان ل ئام دﯾ ل ساال)1222مشەختی
ھەﭬبەری ساال) 1807زاﯾينی ب تاعون مری ﯾە.
سەرچاوە :محەمەد عەبدو ئام دی  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
باژ ر:

ئام دی

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2888 :

رۆژھات ئامەد
1964

http
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رۆژنامەواان
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

ی کوردستان
باکووری

ەنﭭ س
کەس :رۆژنامە
جورێ کە
باژ ر:

ئامەد

ش وەزار:

ک .باککوور

ژمارە2889 :

عيد
ھات سەع
رۆژھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
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دەک
 198ێ ل گوند
روژھات سەعيد ل رروژا 88-2-10
ت
نﭭﭭ سەر ،وەرگگ ر و روژنامەنﭭﭭ س
ەرەتاﯾی و ناﭬﭬنجی و
داﯾک بووﯾە ،خوانندنا خو ﯾا سە
ئيراق ژ ک
سەر ب سنوررێ تورکيا – ئي
س
کی ﯾا ئام دﯾ
 20ێ ژ پەﯾماننگەھا تەکنيک
ئاامادەﯾی ل زااخو خواندﯾە ،ل ساال 010
کەم گوتار د گگوﭬارا ئەلەکتررونی دا
شکا کارگ ری کار ،ل ساال  2006ێ ئ ک
دەرچووﯾە ژ پش
کرﯾە ،بابەت ن وی گر داﯾنە ب پرسا کوردان ل
ستيا کوردستانن ( دا بەالﭬک
ب ناﭬ )ڕاست
توورکيا ،ئيسالمما سياسی و م ژووی ،د بوارێ وەرگ رران دا چەندﯾن ژﯾاننامەﯾ ن
ستينە بو زمان کوردی ،ل ساال  2011ێ ئ کەم پەررتوکا خو
نااﭬدار ن جيھانن ﭬەگوھاس
گ،ئەو گوﭬار و روژنامەﯾ ن گوتار
شان ن پەرتوککخانا فەرھەنگ
ﯾاا وەرگ ران بەالﭬکرﯾە ژ وەش
چاﭬد ر – گوﭬارا ﭬﭬەژەن – گوﭬارا کوردزووم – گوﭬارا
د
ت دا بەالﭬکری )روژناما وار – گوﭬارا
مەحفەل – مالپەرێ ئ کەتييا نﭭ سەر ن کورد – تاﯾ دھوک – ماللپەرێ چاﭬد ر –
م
کەی زاخو(،
کەی سەرسنگ – پی ﯾو ی
سل – راستيا ککوردستان – پی ﯾو ی
مالپەرێ موس
م
ی ﯾ ن بەالﭬکرری:
ەرھەم ن وی
بە
ەکا بەراوردکااری – 2011
ست – رومان – چارلس دﯾﯾکنز ،وەرگ رانە
ئوليﭭەر توﯾسسەر
گليزﯾ – ل س
سسينگ – ووەرگ ران ژ ئنگ
شانوﯾ – ل س
ئەو ن ﯾاھوددی – دەق شئننترن ت
ميلکە
زانست ئابووری و ئابورﯾا ئەوروپا – نامي1965

ميلکە
ستنيشانکرنا کەسان – نام
بيردوزا ﯾارﯾا و بيردوزا دەسسەر مالپەرێ ئئنترن ت ﯾ ئ کەتيا
دانتی و کومميدﯾا ئيالھی – کورتە ﭬەککولين – ل سھوک
نﭭﭭ سەر ن کوررد – تاﯾ دھ
ەل – ژمارە 5
سکوتی دا – گگوﭬارا مەحفە
ژﯾارا جﭭاکيا ئ زدﯾا د پەرتووکا روج ر ل سەحفەل – ژماررە 6
ھژمارا ئ زدﯾاان ل جيھان – گوﭬارا مەتتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2890 :

س جانﯚ
ر ناس
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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 2006سسالی  2009بروانامەی مماستەری بە دەست ھيناووە لە ھەمان زانکﯚ.
سالی  2007سکرتيری ئ کەتی قﯚتابياانی کﯚردستاان بووە.
سسالی  2008سەرۆکی فييدراسيﯚنی ررﯾکخراوە قﯚتابی  -خوﯾنکاررﯾيەکانی کﯚرردستان
سشتی
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
1966

4:40
جانﯚ( لە0:49 2012-2-13 :
ج
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :چاالکی خو ندکاران
ج
جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2891 :

رەئوف کاميل ئاکرەﯾی
http
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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
سيوﯾەتی ھاوکات پ ە
ی رۆشنبيری وەک رەئوف ئاکرەﯾی نووس
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

1967

جورێ کەس :تيرورکری
ج
جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2892 :

ی
وان سندی
رەزو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1162202425
59775
خو خەلک گﯚﯚندێ باجل يە سەر ب ناحييا
ژ داﯾک بووﯾ )(1983ﯾە ل باژ رێ زاخ
مانگشک ( ﭬﭬە دەرجﯚﯾ ناﭬەندﯾيە ل زاخﯚ نﯚکە اکنجييە ل وەالت نەروﯾﯾج ،بەری
)م
کارێ ب ژەری ک ررﯾە دگەل تەل ﭭزﯾﯚنين
دوو ساالن ێ
ت بﯚ ماوێ و
ێ کوردستان دەرکەﭬيت
ژێ
ﭭيسکار و رۆژژنامەﭬانە.
سا کارێ ﭬ گاففک دکەت نﭭ
ﯾﯚوا ،ھەروەس
نااﭬخﯚی و رادﯾﯚ
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
جورێ کەس :راگەﯾاندکار
ج
بباژ ر:

زاخﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2893 :

ی
دق بەھادﯾﯾن ئام دی
ساد
http
p://www.kurrdipedia.org
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44634
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ناﭬ )ماال
ەماال وان ل ئاام دﯾ ب ﭬ
ل گوالنا ساال  1918ێ ل ئئام دﯾ ژ داﯾﯾک بووﯾە ،بنە
خو شەرم کری و بەرخﯚﭬەبوووﯾە ل
ککوتا  -کوتا زادە( ﯾا ناﭬدارە ،باب وی مرروﭬەک ژ و
ی و فروتن کررﯾە  ،ماال خو ب سەرفەراززی خودان کررﯾە  ،ل
ەژانا خو کرﯾاری
دوﯾف ھ زو ﭬە
سەرەتاﯾی ب
دﯾ قوناغا س
ساال  1932ێ دژﯾ  8ساالي دا ل خوواندگەھا ئام د
س
شييا ل سەر خواندن بەرردەوام بيت  ،ژ بەر کو
ت کورتي نەش
دوماھی ئينا .ژ بەر دەست
خواندن
بارێ جﭭاکی  ،خ
ەلەنگازﯾا ێ
دﭬيا بچيتە موﯾﯾسل و پارە پ دﭬيان  ،ژ ھەژاری و بە
 19ێ
نوی بەردەوامي پ د دەت  ،ل ساال 933
ساالن ژ ی
شتی س س
برر ﭭە ھ ال  ،پش
کا ترومب ال
ەلک ئام دﯾ ھاتەکرن ل گەل گوند ن رەخ و روی بو ﭬەکرنا ر ک
داخوازی ژ خە
الﭬ ﯾا
 (10کم ژ ھاﭬيينگەھا سوﯾال
دێ ب بادێ و ئئام دﯾ کو ب بادێ ژ )0-8
ل ناﭬبەرا گوند
ی ئ ک بووﯾە ژ وان کەس ن پشکداری دﭬەکرنا ر ک دا
ب .ئام دی( ژی
دوﯾرە ) ،س.ب
ککری  ،پشتی
ھات و ر ک ب رەەنگەک
)مەلک فەﯾسەل ئ ک ( ت
ک
ک ھاتی
ی ب دوماھيک
سەليم عبداللعزﯾز  -براﯾ شەھيد
فەرمی ﭬەکر  ،ئ کی ژ مرووﭬ ن ئام دی کو محەمەد س
فە
ەکا
ژێ خواندنگەھە
سە و ت دا ب ێ
مەلکی بنﭭيس
ەرﯾزەک بو مە
عزت عبدالعزﯾزز  -گوت عە
ع
ەل ئەڤ
دوماھی دئينن  ،بە
ی
خو ب
کەس ن خواندنا خ
ت بو وان س
نااﭬنجی ل ئامم دﯾ ﭬەکەت
دەست داﯾە خواندننا خو ل ئامادەەﯾا
ت
ەھات ،ل سااال  1935ێ ژ نوی
داخوازە بجە نە
ەغدا ل کوليژا )دار
الن  ،پشتی ببدوماھيک ئيننای چووﯾە بە
موﯾسل بو ماووێ پ نچ ساال
م
چووﯾە
دا ھاتی ﯾە و چ
گەلەک دناڤ پشک ن کوليژێ ا
ک
جﭭاکی
اللمعلمين العالليه( پشکا جﭭ
ھاتی بووﯾە
ی
شتی خواندننا کوليژێ بدووماھی
ج بووی  ،پش
ھەتا کول وێ پشک بنەج
ھ
ەگوھاستيە نناﭬنجيا باژ رک
سەﯾدا ل باژ ررێ کەرکوک ل روژا  1944 / 9 / 23ﭬە
س
رێ  ،پاشی ﭬەگوھاستيە باژ رێ سل مانني و ژ
ھەلەبچە( و حەفت ساال ماﯾە ل و ێ
)ھ
دوماھي بەرێ
ي
و رێ ژی ﭬەگووھاستيە ناﭬننجيا )زاخو( و سالەک مااﯾە ل و رێ  ،ھەتا
وی بووﯾە ژالﯾ ئەدەبييا تا ﭬﭬە ھەر
ست پ کرنا ی
وی داﯾە باژ رکک )ھيت( ککو جھ دەس
ەک ماﯾە ل و رێ ﭬەگوھااستيە
خو د دﯾدارەک دا گوت  .پشتی سالە
وەک وی ب خ
 1956و  1957و
جيا )الرصافه( بو ماوەﯾ س ساالن ،ل سال ن ) 6
ەغدا ل ناﭬنج
بە
ساال ل
کرﯾە و دەرس گووتينە ،پ نچ س
ساالن کار ە
غدا ھەﭬدە س
 (1958ێ ،ئامم دﯾ ل بەغد
8
ەندام لژنا ززمان
شی بووﯾە ئە
ەرﯾا خواندن ن کوردی  ،پاش
وەزارەتا پەروەرردێ ل ر ﭭەبە
ساالن
زانکوﯾا بەغدا بو ماوێ شەش س
ا
بلی کو ل
ێ زانياری ﯾا کوردی ژ ی
ککوردی ل کورێ
دەرس گوتی ننە .
ڤ
ئاام دﯾ و بزاڤ
جﭭاکی و دەزگاﯾ ن
ی
ی ﯾ ن د ﯾانەﯾ ن رەوشەنبيرری و
ئاام دﯾ گەلەک پشکداری
غدا ھەر ژ
تن( و رادﯾوﯾا ککوردی ل بەغ
ەی سەرکەوتن
ن ﯾانەﯾا )ﯾانە
راگەھاندن ددا کرﯾن  ،ژ وان
ەک گوتار و باابەت ل دور توورە و
ە بەر دلوﭬانيا خودێ  ،گەلە
ساال  1956ێ ھەتا چووﯾە
س
رۆژنامە و گوﭬاران و رادﯾوﯾا
ە
کوردان و د
ن
جﭭاکی ﯾ ن
کی
ی  ،زمان و کارروبار ن
ەدەب کودی
ئە
جھ ن بابەت ل بە ڤ کرﯾن  :براﯾی  ،براﯾەتی  ،ھااوکاری ،
ککوردی دا بە ڤ کرﯾنە .ژ ج
ەنبيری نوێ  ،گوﭬارا چيا ،ننووسەری کوورد ،رۆژی کورردستان ،
ەﯾان  ،رەوشە
رۆۆژێ نوێ ،بە
زانياری کورد .ل دەەم ئام دﯾ ل ر زا
ی
ھی و گوﭬارا کوری
دەفتەری کورددەواری  ،روناھ
ی ل موﯾسل  ،رۆژنامەک ببدەست خو ئ خست بناﭬ )ژﯾان ( ،ل دەم
دووﯾ ناﭬنجی
کوردی نەدزانی  ،پشتی
ی
شتا چ تام ژ خواندنا
ت چنکی ھ ش
م ژێ وەرنەگرت
خواندی چ تام
خ
عەرەبی
کر ب زمان ع
خواندی  ،رابوو کاغەزەک ببو رﯾﭭەبەرێ ررۆژنام فر ک
ھ دی ھ دی خ
گەھت  ،و د راﭬ وێ رۆژژنام دا بو وان فر بکەت  ،بەل ر ﭭەببەرێ
دا بەردەوام بگ
1969

بەرپرس ژ روژنام روژنامە بو فر کر ب دراڤ و سوپاسيا ئام دی کر  ،ل ر زا س ﯾ
دەست ب نﭭيسينا کوردی کر ،ساال  1958پشتی شوڕەشا  14ی تەمووزێ دەست
دا قەلەم خو و ھندەک بابەت بو رادﯾوﯾا کوردی ل بەغدا نﭭيساندن و ھندەک ژ
ئنگليزی وەرگ رانە سەر زمان کوردی .دﭬی ژﯾي کورت ) (64سالی دا گەلەک ژ
بەرھەم ن خو ھ الﯾنە ب جھدا و نە گەھشت ھەميا چاپ و بە ڤ بکەت  ،چنکی
ھەر سال پەرتوکەک چاپ دکر ژ بلی بابەت ن رۆژنامە و گوﭬارا دا بە ڤ دکرن ،ژ
پەرتوک ن وی ﯾ ن نە ھاتينە چاپ کرن :
دﯾروکا تورێ کالسيکی ﯾ کوردی.
چ روک ن کوردی )سەرھاتی).
بابەت ن ﭬەگوھاستی بو سەر زمان کوردی.
ئەگەر بن رﯾنە گوتار و بەرھەم ن وی ﯾ ن چاپ کری  ،خزمەتەکا گەلەک مەزن
پ شک شی مللەت خو کری ﯾە ژ الﯾ ئەدەب کوردی )کرمانجی( ﭬە .چنکی
گەلەک بابەت د تارﯾ دا مابوون  ،ئ خستنە بەر روناھي ھندەک پشکوژ گەش کرن و
کرنە گولەکا گەش  ،ھەر ژ ساال  1973ێ حەتا رۆژا وەغەرا دوماھي بج ئينای ،
بەردەوام بووﯾە ل سەر چاپ کرنا بەرھەم ن خو  ،ھەر وەسا پشتی وی ژی ھەر
ھاتينە چاپ کرن  .د ﭬی ژﯾ کوردت دا بزاﭬا وی ﯾا مەزن کو چ جارا نەھ تە ژ بير کرن،
پەرتوک ن وﯾنە  ،ﯾ ن کو ھەمی وەکو گەالﭬ ژەکا گەش د ئەسمان تورەﯾ کوردی دا
د ب سقن  .ژ بلی پەرتوکا ) ،ئام دی( گەلەک کورتە ژﯾن ل سەر ھﯚزانﭭان ن کورد ل
بەراھيا پەرتوکا دا نﭭيسينە وەک:
ژﯾانا ئەحمەدێ خانی بو چاپا )مەم و زﯾن ( ل ھەﭬل رێ ساال  1968ھاتيە چاپ کرن.
ژﯾانا ئەحەمەدێ نالبەند بو دﯾوانا ئەحمەدێ نالبەند  /بەرگ ) (1ژ الﯾ نﭭيسەر )خالد
حس ن ( ﭬە ل دھوک چاپ بووﯾە.
بەراھيک بو دﯾوانا )پشکوژەک ژ باخچ ن کوردستان ﯾا ھﯚزانﭭان محەمەد امين ئاغا
ئاکرەﯾ ل ساال  1971ێ ل دھوک چاپ بووﯾه) .
بزاﭬا خودێ ژێ رازی )ئام دی( گەلەکا بەردەوام بو ژ نﭭيسينا ژﯾانا ھﯚزانﭭانا و ساخ
کرنا بەرھەم ن وان  ،دوێ بزاﭬ دا گەلەک پەرتوک ئ خستينە بەر دەست کو مروڤ
ب چ ر يا نەش ت خو ژێ دوﯾر ب خيت و دناڤ پەرتوک خانا ھەر نﭭيسەرەک کورد دا
نەبن نە خاسمە ئەﭬ ن حەس ژ شەعرا کالسيکی دکەن .
بەرھەم ن وی ﯾ ن کوردی
ئ دﯾەم ن کوردی:
ل چاپخانا )الشعب( ساال  1973ێ کوری زانياری کورد ل بەغدا چاپ کرﯾە ،ب تيپا )ئا(
دەست پ دکەت و ب تيپا )م( ب دﯾماھی دھ ت ل گەل دوﯾﭭەالنکەک ب کورتی ،
ژ چەند پەرتوک ن زمان ن کوردی و عەرەبی مفا دﯾتيە بەر پەرێ ) (4ێ دا( ئـام دی(
دب ژﯾت ) :ئەڤ نﭭشتە ﯾا من پ شک شی ئەکادميا کوردی کری چارەسەرﯾەکا الﯾەک
زمان کوردی دکەت و زاراڤ و ئيدﯾەمن ( د ﭬ پەرتوک دا ئيدﯾەم ﯾا نﭭيسی پاشی
راﭬا وێ و ل دوﯾفرا رامان ب زمان عەرەبی  ،پەرتوک ) (160بەرپەرە دگەل
دوﯾﭭەالنەک ب قەبارێ بەتال .ئەڤ پەرتوکە گەلەک ﯾا بنرخە ژالﯾ زمانيﭭە  ،چنکی
ئەگەر زمان مە ھندەک ک ماسی ت دا ھەبن  ،مرۆڤ نەش ت نەپ باخﭭيت و نە ژی
پ بنﭭيسيت  .ئەگەر زمان ﯾ لەنگ بيت کەس د داخازا مروﭬی ناگەھيت ھەروەکی
)ئام دی( دب ژﯾت ) :زمان کليال سەربەستی و ئازادﯾا ھەمی مللەتانە ب جوداﯾی ،
1970

شوﯾنەوار و رەوشەنبيرﯾا مللەتی بزمان وی د ھ تە پاراستن  ،ھەر وەسا مللەت
بزمان ماک دھ نە نياسين و خودان سەنگ و بھانە( )بەرێ خﯚبدە  :نوبھارا
سەﯾداﯾ مەزن ئەحمەدێ خانی  /بەرپەرێ  (22لەورا ﭬ کارێ پيرۆز ،جھ ﭬاال ژ
پەرتوکين زمان ﯾ پر کری و بزاﭬا ئ ک ﯾە ژ الﯾ ئام دی ﭬە ھاتيە چاپ کرن .
ر زمانا کوردی:
ساال  1976ێ ب رونيوﯾ ھاتيە چاپ کرن  .ژ ) (156بەرپەرن فولسکاب پ ک ھاتيە ،ژ
کومەکا وان گوتار ن ل کوليژا ئاداب پشکا زمان کوردی وەک وانە )دەرس( گوتين
چاپ کرﯾە ،ژ بو نﭭيسينا وێ مفا ژ ھژمارەکا ژ دەران کرﯾە .
دﯾوانا مەالﯾ جزﯾری:
ساال  1977ێ ژ الﯾی کوڕێ زانياری کورد ﭬە ل بەغدا چاپ بوﯾە گرنکترﯾن دﯾوانە ژ
دﯾوان ت ھﯚزانﭭان ن کورد ژ بەر کو )جزﯾری ( سەرک ش ھوزانا کالسيکيا کوردی ﯾە .
ئەڤ دﯾوانە ) (640بەرپەرە و ژ ) (122ھەلبەستان پ ک ھاتيە ژ ھەمی جور ن ھونەرێ
ھەلبەستان ب زمان کوردی و عەرەبی و فارسی ل سەر ئەبجەدی ﯾا عەرەبی ژ
بلی دەنگ پيتا )ع .غ( نەبن ھەمی پيت ن دی ھەلبەست پ ﭬەھاندﯾنە .
دﯾوانا پەرتوﯾ ھەکاری:
ساال  1978ێ ل )دار الحرﯾە للطباعه( چاپ کرﯾە و ژ بە ﭬوک ن دەزگەھا رەوشەنبيری
وبە ڤ کرنا کوردی ﯾە ل بەغدا (175) ،ھەلبەست دناڤ ) (238بەرپەران دا
ھەلگرتينە .
نوبھارا سەﯾداﯾ مەزن ئەحمەدێ خانی:
ئەڤ پەرتوکە ژی ژ بە کری ﯾ ن کوڕێ زانياری کوردە ل بەغدا  (95) ،بەرپەرە و
فەرھەنگوکا نوبھارێ ﯾە ژ الﯾ ئەحمەدێ خانی ﭬە بو زاروﯾ ن کوردا ھاتيە نﭭيسين ،
ئام دی دانەﯾ ن وێ کوم کرﯾنە و توﯾژاندﯾە و ساال  1979چاپ کرﯾە.
ھﯚزانﭭان ت کورد:
ئەڤ پەرتوکە ژی ژ بە ڤ کری ﯾ ن کوڕی زانياری کوردە ساال ) (1980ێ ب قەبارێ
مەزن ) (624بەرپەران دا چاپ کرﯾە  .ل دور ژﯾان و بەرھەم ) (19نوزدە ھﯚزانﭭان ن
کوردە ،ئەوژی ئەﭬەنە:
1عبدالصمد بابەک -2 .مەالﯾ جزﯾری -3 .فەق تەﯾران -4 .علی حرﯾری -5 .مەالمەنسوورێ گرگاشی -6 .خالد ئاغاﯾ ز باری -7 .مەال حوس ن باتەﯾ -8 .
ئەحمەدێ خانی -9 .پەرتوﯾ ھەکاری -10 .بەکر بەگ ئەرزی -11 .ش خ نورەدﯾن
برﯾفکانی -12 .ش خ طاھا ﯾ ماﯾی - 13 .حوسنی ﯾ بامەرنی - 14 .ش خ غياث
الدﯾن نەقشەبەندی -15 .مەالئەنوەرێ ماﯾی -16 .طاھرێ شوشی -17 .ئەحمەدێ
نالبەند-18 .طاھرێ روژدی -19 .ش خ مەمدوح برﯾفکی.
7خان و مان :ئەڤ پەرتوکە پ ک ھاتيە ژ چەند سەر ھاتی و چ روک ن زارﭬەکرن کو ھەمی ﯾ ن
ھاتينە وەرگرتن ژ گوتن و سەر ھاتی ﯾ ن کەلەپورێ کوردی  ،ژبە ڤ کرنا دەزگەھا
رەوشەنبيری و بە ڤ کرنا کوردی ﯾە  ،ساال  1981ێ ب قەبارێ مەزن د )(264
بەرپەران دا و ژ ) (5پ نچ پشکا پ ک دھ ت ھاتيە چاپ کرن .
8مەوليدا مەالﯾ باتەﯾی:دگەل دا )عەقيدا ئيمان ( ﯾا ئەحمەدێ خانی  .ساال  1982ێ ژ ال ی ئەمانەتا
گشتی ﯾا رەوشەنبيری و الوان ل ھەﭬل رێ ھاتيە چاپ کرن ،پ ک ھاتيە ژ )(76
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بەرپەران و توﯾژاندی ﯾە ژ چەندﯾن ژ دەرا.
9ر ز و سەروبەر ن ژنئينان و کەﭬنە شەھيان و گوﭬەند:پەرتوکەکا کەلەپوری فلکلوری ﯾە ل دور ناڤ و نيشان ن خوﯾە  ،دەزگەھا رەوشنبيری
بو بە ڤ کرنا کوردی ل ساال  1984ێ پشتی وەغەر کرنا وی بە ڤ کرﯾە و د
بەرگەک رەنگين دا و ب ) (120بەرپەران  ،ت دا ل دور سەر و بەر ن ژن ئينان و
ستران ن فلکلوری ئەﭬ ن ل بەرێ د ھاتنە گوتن گەلەک ت دا ھەنە .
10ر زمانا کوردی  -کرمانجی ﯾا ژوری و ژ ری ﯾا ھەﭬبەرکری :ئەڤ پەرتوکە ل ساال  1987ێ ژ الﯾ زانکوﯾا صالح الدﯾن ﭬە ھاتيە چاپ کرن ،پ ک
ھاتيە ژ ) (481بەرپەران و ل بەغدا ھاتيە چاپ کرن .ل دور ئارﯾشە و بابەت ن
زمانەوانی پەﯾﭭی ﯾە و ھەردو زاراڤ ھەﭬبەری ئ ک کرﯾنە ،ئەڤ پەرتوکە پشتی
وەغەرکرنا وی ھاتيە چاپ کرن .ھەژی گوتن ﯾە کو سادق بەھائەددﯾن ئام دی ل
رۆژا  1982 / 6 / 16ێ د کوم بونەکا زمانەﭬانيا کوڕێ زانياری کوردی دا ل بەغدا چووﯾە
بەر دلوﭬانيا خودێ..
ﭬەکولين ن بەر فرە
د ژﯾانا خو ﯾا رەوشەنبيری دا ) ،ئام دی( مشە گوتار ن ئەدەبی نﭭيسينی نە بەل
ﯾ ن ب رەنگ ﭬەکولين و گەلەک در ژ نە خاسمە ئەﭬ ن ل گوﭬارا کوڕی زانياری کورد،
بە ڤ بووﯾن نمون ن ﭬ چەندێ نە ،ئەوژی س گوتار ن گەلەک بەر فرەھن:-
1سەر ھوستاﯾ ک ش و ﭬەھاندن مەالێ جزﯾری:ئەڤ گوتارە ﯾان ﭬەکولی نە ژ ) (173بەرپەران پ ک ھاتی ﯾە و س پشکا د گوﭬارا ناڤ
بری دا د ھژمارا ئ ک بەرگ سي ساال  1975ێ و ھژمارا بەش دووﯾ ژ بەرگ
سي  1976ێ و پشکا سي ھژمارا بەرگ چوارێ ﯾ ساال  1976ێ بە ڤ کرﯾە .
پاشی ئەڤ بابەتە د پەرتوکا )ھەزانﭭان ت کورد( دا بەرپەر ن ) (175 - 25ھاتيە بە ڤ
کرن.
2ھﯚزانا کوردی و ھاﭬلييا وێ ب ھﯚزانا عەرەبی و فارسی ﭬە:ئەڤ گوتارەژی ھەر د گوﭬارا کوڕی زانياری کورد دا بەرگ شەش ساال  1978دا
ھاتيە بە ڤ کرن و ژ ) (43بەرپەران پ ک ھاتيە.
3جەالدەت بەدرخان:ژ ) (31بەرپەران پ ک ھاتيە و د بەرگ ) (7حەفت ﯾ ساال  1980دا ژ گوﭬارا ناﭬبری
ھاتيە بە ڤ کرن .
ئام دی و زمانی کوردی
کەس ن خزمەتا ملەت خو بکەن گەلەکن  ،ل خزمەت ھەنە ژ ھندەک خزمەت ن دﯾتر
ب مفا و بەرھەمدا ترن  ،چ خو بکەنە قوربان ﯾان ژی ژ ھ ز و ﭬەژەن و بزاﭬا خو
تشتەک دی تر بکەتە دﯾاری بومللەت خو  .ژ ﭬان کەسان تەخا کو ھەردەم ب بزاڤ
ﯾا رەوشەنبير و تورەﭬاناﯾە .
ئ ک ژ کەس ن ﭬ تەخ خزمەتەکا مەزن پ شک شی کوڕ ن مللەتی و رەوشەنبيرﯾا
کوردی کری نﭭيئسەرێ خودێ ژێ رازی( سادق بەھائەددﯾن ئام دی( ﯾە.
ئام دی و بزاﭬا رەوشەنبيری
ژ خواندن و ل دوﯾﭫ چونا )س .ب.ئام دی ( بو تورەو ئەزمان کوردی  ،نەخاسمە ل
دەست پ کا خواندنا خﯚ ﯾا ناﭬنجی ل موﯾسل و دەم ل نک شەھيدێ کوردﯾنی ﯾ
عزەت عبدالعزﯾز ،ئەﭬی گەلەک ھان د دا کو بەردەوام بخوﯾنيت و رۆژنامە و گوﭬار ن
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کوردی د گەھاندن و ئ کەمين جار رۆژناما )ژﯾان ( ل ساال  1936ێ گەھشتيە
دەست وی و پشتی خواندن  ،کاخەزەک بو خودان وێ نﭭيسی ﯾە و بەردەوام
گەھشتی ﯾ  .ل دوﯾﭫ دا ھەر وەک )ئام دی( بخو دب ژﯾت کو گوﭬارا( گەالو ژ )خواند
و ھ دی ھ دی ف ری زارێ کرمانجی ﯾا ژ ری بووﯾە ،پاشی دوﯾﭫ دا گوﭬارا )ھاوار(
چەند ھژمارەک ژێ دەست کەفتينە و خواندی نە ،ھەر وەسا گوﭬارا )ڕوناھی).
ھەر ل دەست پ کا ژﯾانا خو بەر دەوام بوﯾە ل سەر خواندن و نﭭيسين و لدوﯾﭫ چوونا
بابەت ن دﯾروک و زمانی و جﭭاکی و تورەﯾی  .ل دوماھي وەک ر باز بو ھەر
نﭭيسەرەکی  ،کو ل بەراھي ھەر بابەتەک ھەبيت ل سەر دنﭭيسيت  ،ل ب
در ژاھي ساال  ،د دەراﭬەکی ﯾان دووا بتن دا د نﭭيسيت و ھەمی ھ ز و ﭬەژەن و
زانينا خو ت دا د مەز خيت  .ژ نﭭيسەر ن ﭬی رەنگی  ،سەﯾداێ مە سادق
بەھائەددﯾن ئام دی ﯾە کو ﭬەژاندنا ژﯾان و بەرھەم شاعر ن کالسيکي ن کرمانجی
خەم ژێ خواری ﯾە و باشترن نمونە ژی پەرتوک ن وی ﯾ ن چاپ کری نە  ،ئەﭬە ئ کە ،
ﯾا دووێ ژی پوﯾتە پ دانا وی ب زارو زاراﭬا ر زمانا کوردی ب ھەردو زار ن کرمانجی
)ژووری و ژ ری( ،دﯾسان باشترن نمونە گوتار و پەرتوک ن وی ﯾ ن چاپ کری نە .
دﭬ کورتە گوتارا بيرھاتنا وەغەرکرنا خودێ ژێ رازی دا  ،ب پ تﭭی زانی ھندەک
تيشک ن روناھي بەردەﯾنە سەر الﯾ دووﯾ ژ پوﯾتە پ دانا وی بو زمان و تورەﯾ
کوردی ئەو ژ ال ی زمانەوانی ﯾە.
ئام دﯾ و زمانەوانی
ئ ک وەکی سادق بەھائەدﯾن ئام دی ،ﯾ کو کارێ خو تەرخان کری بو خزمەتا
زمان کوردی  ،پ نەﭬ ت دێ ل سەر چەند ر کا خزمەت و رەنجا خو پ شک ش کەت
 ،لەوڕا ئەو ژی ب ر يا چەند دەرگەھان شياﯾە وێ خزمەت بکەت چ ب ر يا بەرنام ن
ئ زگ کوردی ل بەغدا ،چ ب ر يا نﭭيسين و بە ڤ کرنا گوتاران ﯾان ژی دانانا
پەرتوکان و چاپ کرنا وان  ،ئەﭬە ھەمی ژبلی کو بو ماوێ چەند ساالن ل کوليژا
ئاداب  -ل زانکوﯾا بەغدا وەک وانە ب ژ( محاضر( دەرس گوتی نە و بو ﭬ مەرەم
چەندﯾن چ روک و سەر ھاتی و تەمسيلی و شانوگەری نﭭيسی نه( 3).
بەری بچينە دناڤ کاکلکا بابەتی دا فەرە راو بوچون ن نﭭيسەری بخو ل دور زمان
کوردی بزانين  ،ل دور پاراستنا زمان کوردی د ب ژﯾت ) :بو مللەت کورد ژ الﯾەکی ﭬە
ب گومان جھ سەر بلنداﯾ و شانازﯾ ﯾە  ،ژ بەرکو نەژادێ خو پ پاراستی ﯾە ،
ژ الﯾ دووێ ﭬە بەرێ بنگەھ و بنياتی ﯾە بو مانا ھاﭬلی ئو ﯾەکبوﯾنی و ئ کاتيا
مللەت کوردێ ل ک ﭬەکری  ،ژ ک ﭬەدەر تەرابەرا ل چەند وەالتان( ))4
ئەف چەند ر سکە دتژی رامان و پەژنن ،نە خاسمە ژ الﯾ سياسی ﭬە کو ھەبوونا
مللەت کورد ل سەر ستوﯾنا سەرەکی کو )ئەزمانە( راوەستيا ﯾە  .ل ندور پوﯾتە پ دانا
وی بو زار ن زمان کوردی و ھەﭬبەرکرنا وان ) ،ئام دی( بخو دب ژﯾت ) :دانانا
پەرتوکەکا ھەﭬبەرکی ﯾا ھەردو زار ت کوردی ﯾ ت بنگەھ کرمانجی ﯾا ژووری و ژ ری
ھيﭭی و ئوم دا من بووﯾە ھەر ژ ساال ) (1936ێ ل دەم و چاخ ھ ش ئەس شاکرد
بوم ل پوال دووێ ل قەتابخانا ئامادەﯾا موﯾسل  ،دەم کو رۆژناما )ژﯾان( بو من د ھات
و جوداﯾی ل بەر چاﭬ ت من دﯾار دبون کو چەند من ھزر ت خو دکرن ئەز ت نە
دگەھشتم ب دورستی )5) (...
پشتی چەندﯾن بزاڤ و نﭭيسينا ل دور ﭬ چەندێ و ھەول ن وی جھ خو گرتين  ،ل
دوماھي زانکوﯾا سل مانی ﯾ  /بەری کو ب تە ﭬەگوھاستن بو ھەﭬل رێ  -کوليژا
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ئاداب  -پشکا کوردی ل دوﯾﭫ بانگەوازا وی ھاتيە و چاپکرنا بەرھەم وی کو
پەرتوکەک بوﯾە ژ را چاپ کرﯾە  .ھەر ل دور نﭭيسينا گوتاران ل دور زمان کوردی کو
دھ نە ھژمارتن ژ بەرھەم سەﯾدای ﯾ دەست پ ک  ،دوو گوتارن ل دور )ڕ زمانا
کوردی( د ھژمار ن8) ، ( 7ژ گوﭬارا روناھی و ھژمارەکا )ڕوژی نوێ ( دا ل ساال 1961
ێ بە ڤ کرﯾنە  .ھەردوو گوتار بابەتەک زمانﭭان نە و بەرسﭭن ل سەر گوتارەکا
)چ ژنی( ﯾا د گوﭬارا )ڕوژی نوێ( دا بەالﭬبووﯾی.
بزاﭬ ن وی د بياﭬ زمان کوردی دا
1بەرنامەﯾ ن ئيزگەی:ھەر بەرنامەک نﭭيسەری نﭭيسيبا ،بزاڤ دکر ت دا بتر خەلکی ل کوم بکەت و
گوھدار ژ را مشە ببن ،ھەر وەسا ئەزمان نﭭيسينا بەرنامەی دەولەمەند دکر ب
پەﯾﭭ ن رەسەن ن زمان کوردی و ت دا ب سەدان پەﯾﭫ ژ مرن رزگار کرﯾنە لەورا ل
دور ئاخفتن و ﭬەگ رانا وان پەﯾﭭان وی بخو ھەردەم بەرنام ن خو پ شک ش دکرن  .ھەر
وەسا ل دور زار ن زمان کوردی ،سەﯾدای د بەرنامەﯾەک ھەفتيانە ل ئ زگا کوردی ل
بەغدا ھەبو ت دا چارەسەرﯾا گيروگرفت ن زمانی دکرن .
2گوتار:ھەر وەک بەری نوکا مە داﯾە خوﯾا کرن کو بەرھەم دەست پ ک ﯾ نﭭيسينا
سەﯾداﯾی دوو گوتار ن زمانەوانی بوون ل ژ ر ناﭬ )ڕ زمانا کوردی( ھەروەسا دوو
رۆژنامە و گوﭬار ن کوردی دا وەک  :براﯾی  ،براﯾەتی ،رۆژی کوردستان ،پەروەردە و
زانست ،ھاوکاری  ،بەﯾان  ،گوﭬارا کوری زانياری کورد ،چەندﯾن گوتار ت دا بەالﭬکرﯾنە و
دان و ستاندن ل سەر چەندﯾن بابەت ن زمانەوانی کری ﯾە.
3پەرتوک:دﭬی بياﭬی دا  ،سەﯾدای تەقسيری نەکرﯾە و شياﯾە س پەرتوکان چاپ بکەت  ،ھەر
چەندە پەرتوکەک پشتی وەغەرکرنا وی ھاتيە چاپ کرن .ئەڤ پەرتوک ژی ئەﭬەنە:
آ  -ئيدﯾەم ت کوردی:
ساال  1973ل چاپخانا )الشعب( ژ ال ی کوری زانياری کورد ﭬە د ) (160بەرپەراندا
ھاتيە چاپ کرن .ئەڤ پەرتوکە چارەسەرﯾا الﯾەک زمان کوردی دکەت کو زاراڤ و
ئيدﯾەمن .ئيدﯾەم نﭭيسی ﯾە و پاشی راﭬەﯾا وێ و ل دوﯾﭫ دا رامان ب زمان عەرەبی
 ،پەرتوکەکا بنرخ و ب بھاﯾە ژالﯾ زمانی ﭬە ،چنکی ھەر وەک )ئام دی( بخو دب ژﯾت
)زمان کليال سەربەستی و ئازادﯾا ھەمی مللەتانە ب جوداﯾی ،شوﯾنەوار و
رەوشەنبيری ﯾا مللەتی بزمان وی ت نە پاراستن ،ھەر وەسا مللەت بزمان ماک
ت نە نياسين و خودان سەنگ و بھانه).
ب  -ر زمانا کرمانجی:
ساال  1976ب رونيوﯾ دناڤ ) (156بەرپەر ن فولسکا ب دا ھاتيە چاپ کرن و پ ک
ھاتيە ژ کومەکا وان گوتار ن ل کوليژا ئاداب پشکا زمان کوردی وەک دەرس گوتين
چاپ کری ﯾە  .ژ بو نﭭيسينا وێ چەندﯾن ژ دەر بکار ئيناﯾنە و ل دور نرخ و بھاﯾ وێ
زاناﯾ کورد پروفيسور قەنات کوردۆﯾ ﭫ دب ژﯾت )من کت با تە( ر زمانا کرمانجی(
ستاند ،ئەز گەلەک ژ تە رازی مە و گەلەگ ب من خوەش ھات ھەمو فکر و مەزموﯾن
وێ ژ بمن خوەش ھات)
ج  -ر زمانا کوردی:
ئەڤ پەرتوکە )ڕ زمانا کوردی  -کرمانجيا ژووری و ژ ری ﯾا ھەﭬبەرکری ( ل ساال 1987
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ەرپەران .
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سەر دنياﯾ  ،تا نوکە
مان ھاتيە س
نوووسەر و روژننامەنﭭ س کورد ل ساال  1973ل باتم
ئەدەبيات دا چاپرکينە ژ واانا:
لين د بوارێ ئە
ب دەھاڤ پەررتوک و ﭬەکولي
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ڕومان نﭭ س و ھەلبەستﭭان سندس اﯾوب طيب ل ساال  ١٩٨٧ێ ل گوندێ بەرچی سەر ب قەزا
ئام دﯾ ﭬە ژ داﯾک بووﯾە  ،ل ساال  ٢٠٠٩ێ باوەرناما بەکالرﯾوس ژ کوليژا چاندن سەر ب زانينگەھا
دھوک ﭬە وەرگرتيە ،ل ساال  ٢٠٠١ێ دەست ب نﭭ سينا ھوزان کرﯾە و ل چەندﯾن روژنامە و گوﭬار ن
کوردی بەالڤ کرﯾنە ھەروەسا کورتە چيروک و گوتار نﭭ سينە ،سندس نھ لی ئ کەم کچە ل پار زگەھا
دھوک ڕومان نﭭ سی ،ژ ساال  ٢٠٠٩ێ وەرە ئەنداما سەندﯾکا ئەندازﯾار ن چاندن  -دھوکە ،دوو
پەرتوک ن چاپکری ھەنە:
 - ١ھەنگەداری ل ساال  ٢٠٠٢ێ چاپکرﯾە و دەربارەی ھەنگەدارﯾ ﯾە.
 - ٢ھيزار د وەرچەرخانا دا ،ڕومانەکا سياسی  -نەتەوەﯾی ﯾە ل ساال  ٢٠١٣ێ ھاتيە چاپکرن.
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

خانمان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :رۆماننﭭ س
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان

1976

ێ کەس :رۆژناامەنﭭ س
جورێ
باژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەەزار:

ک .باشوور

ژمارە2896 :

سوببغەتو

سەن مزورری
ەمين حەس
ئە

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0803150318
84632
ەکا ئاﯾينيا
دەشتازێ  -قەزا ئام دﯾ ( ژ مالباتە
ێ
ەرا
ێ باوان )دەﭬە
ل ساال) (1926ێ ل گوندێ
ەل مالباتا
ەﯾوەندی دگە
دا ت کەلی و پە
يە سەر دونيا ﯾ  ،ﭬ مالببات ژ کەﭬند
وەالتپار ز ھاتيە
ن .مزوری خوااندنا ئاﯾينی ل جەم باب خو خواندﯾە ،کو باب وی زاناﯾەک
باارزان ھەبوون
فارسی ب خواندن و
ی
س زمان ن کووردی و عەرەببی و
ئااﯾيني ناﭬدار بوو و ھەرس
شی دزانين ،پاشتر بەردەەوام ب خواندن داﯾە ل سەر دەست براﯾ
نﭭﭭيسين ب باش
دی ل
خﯚ ﯾ کو باوەەرناما زاناﯾي ژ دەست ززاناﯾ ئاﯾين مەزن مەال ککچک ئەﭬەند
خ
ەھا
ئاﯾينی ل خواندنگە
ی
ی بەردەوامی ب خواندن ن خﯚ ﯾ ن
ھەول رێ وەرگگرتی ،مزوری
ھ
فا خزمەتا
خﯚ کرﯾنە وەقف
ئاﭬاکری و مولک ن خ
ی
بااوان داﯾە ئەو خواندنگەھا باب و باپير ن وی
مەال
چوو مزگەفتا م
 (1ێ بﯚ بەردەواميدان ب خواندن چو
وێ ،پاشتر و ل ساال)1939
ال) (1940ێ و ھەر بﯚ ﭬ مەرەم چوووﯾە
ەحياﯾ مزورری ل باژ رێ ئام دێ .ساال
ﯾە
ە ،پاشتر ل
ەھا )الحاج زککرﯾا( خواندﯾە
بااژ رێ موسل ل بەراھي ل خواندنگە
چاکتر ن
سەر دەست چ
خواندنگەھا )الفيصليە( ﯾا ئئاﯾينی ھاتيە وەرگرتن ،ل ﭬ رێ و ل س
خ
)شيخ
خ
قال( و
ئاﯾينی خواندﯾﯾنە وەک )ش خ بشير الصق
زاناﯾ ن موسل زانست ن ئا
داوی ئينای ،ھەژی ب ژ ن
دنا خو ب ی
ساال) (1946خواند
)
ی ھەتا
مە( و ﯾ ن دی
عەبدو النعم
ع
ھاتبوو دامەزرراندن .ل
العمرﯾە ل موسل ھ
ە
ک ئيمام مززگەفتا
ھەر ژ ساال) (1942ﭬە وەک
ھ
ست ن ئاﯾينی و کەساﯾەتي ن
ەل چەندﯾن ققوتابي ن زانس
بااژ رێ موسل مزوری دگە
شق ل
جامدا ژی عاش
رەەوشەنبيرﯾ ن کورد ھەﭬنيااسين و ھەﭬﭬالينی پەﯾدا ککرﯾە و دئەنجا
سياسی
پشکداری د گورەپانا س
ی
(19
بوو ،ل ساال)942
،
نبيرکرن
دﯾﭭچوون و پترر خﯚ رەوشەنب
کﯚمە ھيوا ل موسل ،دەم ل  16تەباخا 1946
ە
ەندام
ی کو بووﯾە ئە
دا کرﯾە پشتی
ژدەستەکا
ا
مەزراندن سوببغەتولال مزوری
ی( ھاتيە دام
تی کورد)پارتی
پاارتی دﯾمکراتی
 (1961 - 194دا چەند
ەراھيی بوو ﯾ ن چووﯾنە ددر ز ن ﭬ پاررت دا و دناﭬبەررا سال ن )46
بە
چاالکي ن وی ﯾ ن
ەرپرساﯾەتي ن پارتاﯾەتی ل ﭬی باژ ری برﯾﭭە برﯾنە و ژئەنجام چ
بە
سەرنگونکرن بﯚ
ن
ھاتيە زﯾندانکرن و
ە
چەند جاران
د
ﭬبەرا )(1966 - 1961
سياسی دناﭬب
س
وبەرنياس بووﯾە ل
س
ست عيراق  ،ھەژﯾە ب ژ ن مزوری ژ ککەسان ن ن زﯾﯾک
ژ ری و ناﭬەراس
ھەمزە عەبدوولال .ژ
خودێ ژێ رازی ھ
ێ
رێ پارتی
جەم بارزاني نەمر وﯾەکەممين سکرت ێ
ج
سياسی دوﯾرکەت و ل ماال خﯚ رووﯾنشت وما ب ھيﭭيا
ی
ساال) (1975ﭬﭬە مزوری ژ ککارێ
س
مووچ خﯚ ﯾ خانەنشينيي ﭬە ،ژبەر کو ئەو مينا ژ دەرەک زﯾنندۆﯾ دﯾرۆکا گەل
م
ەردەوامی قوتتابي ن پشکا ددﯾرۆک ل کووليژا ئاداب زاننکﯚﯾا دھﯚک
ککورد بوو ب بە
1977

سەرەدانا وی دکر و مفا ژزانين و بيرھاتين ن وی ﯾ ن دﯾرۆکی وەردگرت .ھەرژبﯚ
ر زگرتن ل رول خەباتا وی د ر ز ن بزاﭬا نەتەواﯾەتيا کوردﯾدا و داکو جيل نوو ﯾ
گەنج ن کوردی مفای ژ بيرھاتن ن وی وەرگرن ب ھەلکەفتا ﯾوبيال ز ﯾنا پارتی
ھەفتينامەﯾا پەﯾمان دﯾدارەکا در ژ دگەلدا کرﯾە و ل ھژمارا  55ساال  1996ببە ﭬکرﯾە
مزوری کەساﯾەتيەک نەتەواﯾەتی و سياسەتمەدارەک رەوشەنبير بوو ،سەرەڕای
ﭬ چەندێ پەسنا خەباتا خﯚو خەباتا مالباتا خﯚ و پەﯾوەندﯾ ن مالباتاخﯚ دگەل مالباتا
بارزاني نەمر نەدکر ،وھەر چەندە ژﯾەک در ژ د خەبات دا دڕ ز ن بزاﭬا وەالتپار زﯾا
کوردﯾدا بووراندﯾە وھاتيە گرتن و زﯾندانکرن و دوﯾرئ خستن ،بەل چ جاران سينگ خﯚ
ب ﭬ چەندێ ﭬە نەد دەرئ خست و تن خەما وی پ شکەتنا گەل کورد و گەھشتنا
وی بوو بﯚ گشت ماف ن وی ﯾ ن رەوا ودامەزراندنا دەولەتا سەربەخوﯾا کوردستان ،
بوباوەرﯾەکا موکوم ھەبوو کو خەباتا مرۆﭬی و کاری مرۆﭬی سەخمەراتی وە تی
کارەک سروشتيە و پ دﭬی سوپاسی و پ داگوتن نينە و ژبەر ﭬ چەندێ ژی حەز ژ
وان کەسان نەدکر ﯾ ن سنگ خﯚ ب خەباتا خﯚ ﯾا سياسی دﯾاردکرن و ئەﭬە ب
رەنگەکی مەدحەکرنی دزانی .مزوری ب در ژﯾا ژﯾ خﯚ ھ ماﯾی دلسوزی و وەفادەرﯾا
نەتەواﯾەتی بوو ،دژﯾ خﯚدا نەداخازا دەستکەفتەکی و نە ژی داخازا ھارﯾکارﯾەک
کرﯾە ،ھەتا رۆژا داوﯾ ژﯾ خﯚ رۆژا  29چرﯾادووێ  2001ی وەفادار و دلسوزێ ر بازا
بارزاني نەمر بوو و بەردەوام ژی کور ن خﯚ ئازاد و کاوا دارسپاردن ل سەر ﭬ ر بازێ
بچن کو ر بازا دروستا کورداﯾەتي ﯾە ل موسل ول سال ن چالن مزوری ب نﭭيسينا
بەرھەم ن رەوشەنبيری و بەالﭬکرنا وان کرﯾە ،بەرھەم ن خﯚ ﯾ ن بەراھي ب کوردی د
کﯚﭬارا گەالو ژ ) (1949 - 1939دەنگی گيتی تازە ) (1946- 1943و ب عەرەبی د
رۆژناما )االھالی( و )السجل( ﯾ ن بەغدا داکرﯾە ،پاشترژی دەم رۆژناما خەبات ل
نيسانا ساال )(1959ل بەغدا ب ئاشکراﯾی دەرکەتی بەرھەم ن خو ت دا بەالﭬکرﯾنە.
ژبەر کاودان ژﯾانا وی ﯾا نە تەنا و چاالکي ن سياسی مزوری نەشياﯾە تەﭬاﯾی دەم
خﯚ بو خواندن نﭭيسين تەرخان کەت ،سەرەڕای ﭬ چەندێ دەھان بابەت دکﯚﭬار و
رۆژنام ن کوردی عەرەﯾيدا بە ﭬکرﯾنە ،پشتی سەرھلدانا ) (1991ژی چەند بابەت د
کﯚﭬارا مەتين ب کوردی عەرەبی بە ﭬکرﯾنە .ھەروەسان دﯾوانەکا ھەلبەستان ﯾا
دەستنﭭيس و فەرھەنگەکا کوردی عەرەبی ﯾا بداوی نەئينای و ناميلکەکا ناﭬ ن
کوردی ل پاش خﯚ ھ الﯾنە ،ناميلکا ناﭬان ب ناﭬ )پەراﭬا ناﭬ ن کوردی بﯚ کﯚر و کچان(
ن زﯾکی) (600ناﭬان ﭬەدگرﯾت ب تيپ ن عەرەبی و التينی ب مەرەما ھاندانا خەلکی ب
ناﭬکرنا زاروک ن خو ن باﭬ ن کوردی ھاتيە بەرھەﭬکرن .ھەر چەندە مزوری خودان
رەوشەنبيرﯾەکا ئاﯾينی بوو ل کەساﯾەتيەک ئازادﯾخوازێ خودان بﯚچوون ن چەپرەو ن
ت کەل ھەستا نەتەواﯾەتی بوو ،خەما وی ﯾا سەرەکی پاشەرۆژا مللـەت وی
سەربەخﯚﯾيا وەالت وی بوو ،ھەژی گوتن ﯾە دەم ل رۆژا  23ئادار) (1953ل
موسل ھاتيە گرتن ،و پوليسان ژوورا وی ل مزگەفتا)العمرﯾە( کوپ شنﭭ ژێ وێ بوو
پشکنی ،پوليسان دﭬ ژوور ﭭە ئەڤ کت ب و کﯚﭬار و نامە ﯾ ن ژ ری دﯾتن:
1-کﯚﭬارا)عدل( دو ھژمار ب زمان فارسی ل تاران دھاتە دەرئ خستن.2-المجلە العسکرﯾە ،پشکا چوارێ ساال) (23ﯾا ساال) ،(1946دوێ باوەر دامە کوئەڤ کﯚﭬارە ل جەم خﯚ پاراستيە ژبەرکو و نەﯾەک بارزاني نەمر ت دا بوو چنکو ﯾەک ژ
سەرکرد ن ناﭬدار ن شەر ن چياﯾی ﯾان شەرێ پارتيزانی بوو.
3-پەرتووکا )الحزب الکورﯾە( ﯾا )سليم طەالتکرﯾتی( ،چاپخانا )الھالل( .19501978

حزبا نيشتمانيا

4-پەرتووکەک ل سەری دادگەھکرنا کامل ئەلچادرچی سەروکدﯾموکراتيا عيراقی ،دادگەھا ساال) ،(1949چاپخانا دجلە  -بەغدا.
5-پەرتووکەک ل ژ ر ناﭬ )نحن نتھم() ،موسی الشيخ راضی( بەالﭬکرﯾە ،چاپخاناالرابطە  -بەغدا
6-پەرتووکا )بعث الفاشيە ﭬی العيراق( ،نﭭيسينا کامل ئەلچادرچی ،بەغدا.7-پەرتووکا )النشيد االحمر( ،دانانا عەدنان ئەلراوی )ھەلبەست( ،بەغدا.8-روژا ژم را کەسەکی ب ناﭬ ئەحمەد ماال قاسم.9-داخزنامەک ب س دانەﯾان ئاراستەکری بﯚ وەزارەتا ناﭬخو ،پار زگارێ موسل ،قائمقام ئام دی و ش خ موسلح نەقشەبەندی ،نەھاتبوو ئيمزاکرن.
10-دونام ن سوبغەتولال مزوری بخﯚ ژ ش خ ئەحمەدێ بارزانی )دوی دەمی بسيدارەدان ھاتبوو حوکمدان و ل زﯾندانا بەسرا بوو).
11-نامەک ژ حەسەن ماال ئەمين باوانی )زﯾندانکرﯾبوو دگەل ش خ ئەحمەدێبارزانی).
12-نامەکا عەبدولال عومەر ز باری ب زمان کوردی ز باری ﯾ دوﯾرئ خست .بووژبەر چاالکي ن وی ﯾ ن سياسی بﯚ قەزا بەدرە پار زگەھا کوت و مامﯚستاﯾ
دواناﭬنجی بوو ل و رێ.
13-پارچە کاغەزەکا دو بەﯾت ن ھەلبەستەکا کوردی ت دا نﭭيسی بوون.14-چەند و نەﯾەک دگەل دو جام ن و نەﯾ ن بلەز.15-چەند پارچەﯾ ن باغەﯾ سوور دگەل رۆژ ژم رەک پەﯾﭫ و ھژمار ن لﭭوک لسەربوون.
دﯾوانا مزوری ﯾا دەستنﭭيس:
ھەروەکی مە ئاماژە پ کری مزوری دﯾوانەکا ھەلبەستان دەستنﭭيس ل پاشی خﯚ
ھ الﯾە و ئەڤ دﯾوانە ب ﭬان پەﯾﭭ ن ژ ری کرﯾە دﯾاری بﯚ گيان باب خﯚ  :بناﭬ
خودێ مەزن و دلوﭬان و مھربان بو گيان پاک شرﯾن ،بو سەﯾداﯾ ب ناڤ و
خوپەرستن ،بو باب من کە مروﭬەک وە ت پەروەر و زمان شرﯾن بی ،شەمالکا
زانين و زانياری دازانين ،ب دەنگ و پ ژن ،ب پەندو مەندو ب ژن ،لناڤ دبستانا
بنەمال  ،چون ھەر ئەو بی لرۆژھەالتا ئام دێ دا زانيت کوردی بخﯚﯾنيت و بنﭭيسيت
گەل زمان فارسی و ئەرەبی .ئەوی بو من دوبەلگ ت زاناﯾی ﭬەشارتبين ،ئ ک
)االکراد منذ فجر التارﯾخ حتی اليوم( دانەرێ و ﯾ سەﯾداﯾ رەفيق حلمی بی _
لمؤلفە االستاذ المرحوم رفيق حلمی )قوتب کومەال جﭭاتا ھ وا_ االمل( ئ دوﯾ ،
دو بەرپەر بين بزمان کوردی و ئەرەبی لسەر شوڕشا ھەلپەڕﯾنا بارزان ل ساال)1931
_  (1932بسەروکاتيا و ر بەرﯾا ش خ ئەحمەدێ بارزانی ،دانەر و بە ﭬکرنا وێ ب ناڤ
و نيشان و نەناس بی .ئەز وەسا دبينم ئەو لالی حکومەتا عيراق ﭬە ھاتبی چاپکرن
و بە ﭬکرن ئەو ھەردو بەلگە ژی نەمانە نک من ،ھەﭬال و دوستا برن بو من
نەئيناندەﭬە ،ئەﭬە ژی ل ساال) (1941 _ 1940دا رۆ دابی ،باب من سينگ خونە
ئيناندە دەرﭬە وەکی ھندەکا ،ئەز گەلەک گونەھبارم بەرامبەرێ وێ ر بەرﯾاری بو من
ر زکری کو سەر بچم بەرامبەر نژدای و مروﭬ ن بنەمال سەروک ن خو جان فيداکرﯾن
بو سەرکەفتنا گەل کورد و وەالت کوردﯾستان .ئەڤ دﯾوانە ژ بيست ھەلبەستان
پ کھاتيە ﯾا بەراھي ل ساال) (1942ل ژ ر ناﭬ )خودای تو حوکمداری( ل موسل
ھاتيە نﭭيسين ،ﯾا داوﯾ ژی ل  20خزﯾرانا ساال) (1995لدھوک ب ناﭬنيشان
1979

)ئەحمەدێ خانی( ھاتيە نﭭيسين ز دەباری ھەلبەست ن ئاماژە پ کری ،دﯾوانا مزوری
ھەلبەست ن ژ ری ﭬەدگرﯾت کو جە وم ژووا وان دگەلدا ھاتيە نﭭيسين:
_1پيروزکرنا سەساال کﯚﭬار ن مە  -موسل .1942
_2بﯚﯾ ن نەزان  /موسل .1943
_3ئاخا پاقژ و پاک  /ماسل .1943
_4بﯚ ژاندار  /موسل .1944
_5خورت ن کوردان  /موسل .7/1/1944
_6ب خەباتيا مە بﯚ وەالت  /موسل .26/1/1944
_7بەژنا شينگ  /موسل .1944
_8جەگەرخوﯾن  /موسل .1944
__9گازﯾا وەالت  /موسل .1944
_10وەالت  /موسل .1945
_11رەفيق  /موسل .1945
_12ﭬەدانا دەنگ وەسيەتا قانع .1946 /
_13نەﭬرۆز  -ج ژنەکا کەﭬنا نەژداێ کورد  /موسل .1946
_14رێ ﭬەکرن بﯚ الو ن شوخ و شەنگ  /موسل .1947
_15ئەزرەش ،توسپی  /دھﯚک .1987
_16حەلەبچە  /دھﯚک  .16.17.18ئادار .1988
_17جاشەکان و رورەشيا ئەنفاال پيس  /دھﯚک .1988
_18خوراگرن  /دھﯚک .28/10/1992
سەرچاوە :عەبدولفەتاح عەلی بﯚتانی  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :نﭭ سەر
باژ ر:

ئام دی

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2897 :

سوزان سامانجی
1980

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8122120273
37913
سا ی  1962للەپاﯾتەختی
ی ناوداری تورککيا و باکوری کوردستان س
ژننە نووسەری
ستاش لەوێ دەژﯾت .وەک زۆربەی ھەررە زۆری چيرۆۆکنووسە
ککوردستان لەدداﯾکبوە و ئ س
ئﯚالﯾی"
"
سانات
ەگﯚﭬاری "س
شيعرەکانی لە
ی پ کردوە و ش
شيعر دەستی
ککوردەکان بەش
سەرجەم
م
چيرۆک و
ک
سينی
دەستی کردوە بەنوس
ی
شان
ەتورکی ب وککراوەتەوە .پاش
بە
شتووە.
نووسەرانەﯾە تامی زﯾندانيشی چ ش
ە
لەو
ی تورکين .و
شی بەزمانی
ەرھەمەکانيش
بە
مان وەرگ دراوون و دوو کت ببيشی کراوە
ی سامانجی ببەچەندﯾن زم
ەرھەمەکانی
بە
کراوە.
ستەنبﯚل چاپک
ەکورمانجی ژژوورﯾن و لەس
بە
کوردانە
ە
رۆح کی
شار کەماڵ ح
ھەروەک ﯾەش
س ت ،بە م ھ
ھەر چەند بەتتورکی دەنوس
ھ
شراوە.
ماڵ"ی پ بەخش
 199خە تی "ئﯚرھان کەم
ەبەرھەمەکاننيدا دەبينر ت و سا ی 97
لە
: (Eriyip Gidiyorچييرۆک. (Suskunun 1991 ،
G
ی برﯾتين لە )Gecee
ەرھەمەکانی
بە
(Kıraç Dağlar
D
چيرۆکKar 1993 ،
 ،2001 (Reççine Kokuyoچ
ordu Helin) ،Gölgesinde
)e
.20
19رۆمان004 ،
996 (Korkun
nun Irmagın
)nda) ،Tuttu
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

س
جورێ کەس :چيرۆکنووس
ج
بباژ ر:

ئامەد

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2898 :

ی بەرکﯚ
روان حەجی
سير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1112317043
32705
مەنووس
رۆژنامە
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

1981

نەتەوە:

کورد

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2899 :

سەعدو

ئاﭬدەل سەعدۆ غەلبيشی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010121502272612682
ل ساال  1954ل گوندێ غلبيش سەرب ناحيا بامەرن ﭬە ژ بنەمالەکا ھەژار و کورد پەروەر چاﭬ ن خو
ﭬەدکەت بو ﭬ ژﯾان خواندنا خو ﯾا سەرەتاﯾى ل گوندێ غلبيش ب دوماھى دئينيت و ﯾا ناﭬنجى و
ئامادەﯾى ل دھوک ب دوماھى دئينيت و ھ شتا گەنج بو ،دەم زوردارﯾا دوژمنان دﯾتى و سوز و
پەﯾمان داﯾن کو خەبات بکەت ژبو رزگارکرنا گەل خو ﯾ ھەژار و بن دەست ،لەورا ل ساال 1977
دھ تە ر کخستن دناڤ ر کخستي ن نھينى ﯾ ن پارتى دﯾموکراتى کوردستان و ل ساال  1978شەرەفا
ئەندامەتي وەردگرﯾت و بيتە ئەندامەک زﯾرەک و چاڤ نەترس و چەندﯾن چاالکى دناڤ جەرگ
دوژمنى ل باژ رﯨچ دھوک ئەنجام داﯾنە و پشتى دەمەکى ر کخستنا وان دھ ـە ئاشکەرا کرن ژالﯾ
ھندەک خو فروشان ﭬە و شەھيدێ نەمر ل روژا  1980/2/21دگەھيتە ناڤ ر ز ن شورەشا گوالن و
لبارەگاﯾ لقى 1و پاشى دھ تە داخوازکرن ژالﯾ سەروک پارتى ﭬە بو ئيران .
ل سال ن  1983-1982ل سەر ب تەال مەکتەبا سياسى بو ﯾە و ل سال ن  1986- 1985دەورەکا کادرا
تەمام کرﯾە و دوو دﯾوان ن ھەلبەستان ﯾ ن چاپ کرى ھەنە )-1خوﯾن و ئازادى  -2سمفونيا خەون و
خەﯾاالن).
لساال ) (1989لگوندێ شيف رەزان دگەل ) (5ھەﭬال ن خو کو ھەمى کادر ن پارتى بوﯾنە بدەست
PKKھاتينە گرتن و ب تا نھو ژى چارەنﭭ س وان دﯾار نينە .
پلە  :پ.م  /کادر
سەرچاوە :ما پەڕی لکی ﯾەکی پارتی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.pdk-leqa1.com/sd.php?id=2442
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ق .شەڕی ناوخﯚ

1982

جورێ کەس :ب سەروشو ن
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە2900 :

سەعدو

بامەڕنی

http://www.kurdipedia.org/?q=201008201100014794
ھﯚزانﭭان و خەبات کەر و کورد پەروەر و فلکلور ناس ناﭬدار ل ساال ) (1927ێ ل بامەڕن ھاتيە سەر
دونياﯾ  ،دزاروکينيا خودا ت کەلی ھﯚزانﭭان مەزن )نالبەند( ی بووﯾە ،ژ بەر ھەستا کورداﯾەتی و کورد
پەروەرﯾي ل سال ن ش ستان دا توشی گرتن و ئەشکەنجە دان بووﯾە و پشتی دھ تە بەردان ماال
خو دبەتە گوندێ )وەرم ل ( و پاس تا کو ر ککەفتنا  11ێ ئادارا ساال  1970ێ ﭬەتگەرﯾتە ﭬە بامەڕن
ود سال ن حەفت يان دا چەندﯾن ھﯚزان ن خو کرﯾنە ستران ول رادﯾوﯾا کوردی ل بەغدا تومار کری نه،
مشە ستران ب ژان ھﯚزان ن وی کری نە ستران وەک گولبھار ،شﭭان پەروەر ،عەبدو ز رﯾن ،سەمير
زاخولی ،بشار زاخولی پەرتوکەکا ژ ھاتی بناﭬ )گيا و دەرمان( چاپ کری ﯾە ،و ل رۆژا 2006 / 1 / 29
ێ چوﯾە بەر دلوﭬانيا خودێ و ل بامەڕن ھاتيە ﭬەشارتن.
سەرچاوە :ھ رش کەمال ر کانی  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

1983

ژمارە2901 :

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

ژمارە2902 :

سەلوا گولی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903252149321674

1984

مە ئەکتيﭫ و دﯾارەکانی ککوردە لە
ھﯚک لەداﯾک بووە ئ ستا ﯾﯾەک ک لەخانم
ە دەﭬەری دھ
لە
لە چوار ج گە و بەچوار
خﯚشی راﯾگەﯾاند ژژﯾانی خﯚی ە
ی
ەوروپا و لەباررەی ژﯾانی تاﯾﯾبەتی
ئە
قﯚناغی ژﯾانم
ی
قﯚناغ ت پەڕﯾوە وەک دھﯚک و باتيف و گووند و ئەوروپا بە م وەک دە ت"
قﯚ
لە شاعيرە
ستا ﯾەک ک ە
ەوەی کە ئ س
نی ژﯾانم بووەە" ئەو جگە لە
ەگوند جوانترﯾﯾن قﯚناغەکانی
لە
چەند زمان کنی دنيا وەرگ دراووە بە م سەللوى وەک
د
دﯾارەکانی کورردە و ھﯚزانەککانی بﯚ
1980
ەسا ەکانی 0
ﯾکخراوەی "لە
سياسی و رﯾک
ەدورﯾش نەبوووە لەکاری س
خﯚی دە ت بە
خ
بووم زۆرکاتيش للە چاالکييەکانی
قوتابيان و الوان م
ن
ی دھﯚکی ﯾەکک تی
ەندامی لقی
ئە
ەر می
 198لەالﯾەن سەرۆکی ھە
بﯚﯾەش لەسا ی 84
ش
ەبووە
پ شمەرگەدا ببەشدارﯾم ھە
سيانەش
الکييە سياس
ەﯾەکم ئاراستتە کراوە و بەھﯚی ئەو چاال
ککوردستانەوە سوپاس نامە
کراوم" .بە م ئەوەی تاکو ئئەمرۆش
ست بەسەر کر
ی سەدامەوەە زۆرجار دەس
ەالﯾەن رژ می
لە
ستە نەتەوەﯾييەکانی خانەوادەکەﯾەوە ئئازاری دەدات شو ن بزرکرردنی
ەڕوی ھە و س
لە
ئازارم دەدات شو ن
م
ستاش
ەوەی تاکو ئ س
الﯾەن رژ می ببەعسەوە"ئە
بااوکيەتی لەال
ەوە بەھﯚی
رژ می بەعسە
دا لەالﯾەن ژ
ڵ  15ھەﭬا يد
بززرکردنی باوککمە کە لەگەڵ
لەکو يە".
و
گﯚڕی باوکم
ی
ستاش نازانم
ش
ککورداﯾەتی دەستگيرکران و تاکو ئ
26
سالی  2008لە 6
ی
شداری ت داکرردووە لە
ى گولى بەش
ش کە سەلوى
ەو چاالکيانەش
ئە
سەلوى گولى وەک
ى
ست موزﯾوم لە گوتنبورگ ئەدبيات سووﯾدی
نووﭬمبر لە کونس
شاعيری عةرب و
ی
دنەوە بووە کە 3
کى شعر خو ند
ی پروگرام ى
ھوزانﭭان کی ککورد بەشداری
ھ
ی لە سوﯾد و دانماک و فللندابەشداربون ھەروەھا للە بەغداد کاففی
چواری سوﯾدی
چ
م/ت نست بييبليوت ک سلووى وەک
سپت مبر  2008لە ستوکھولم
پوو سی فستييﭭال لە  7سپ
شداری ئەو ففستيﭭا ە بوو و چەند ھﯚنرراوەﯾەکی بە زمانی
ی کوردی بەش
نوو نەری زمانی
ﯾەکی
مەد ھﯚنراوەﯾە
عيری عەرب جاسم محەم
ککوردی خو ندەەوە و لە ھەممان کاتدا شاع
ستيفا ەش ببەزمانەکانی کوردی و عةرەبی و
ە سوﯾدی خوو ندەوە ئەو فس
سەلوی ى بە
س
ەڕ وەچوو شااعيرە بەشدارربووەکانيش پ ک
ی و رومانی بە
سی و صينی
سوﯾدی و فارس
س
ەر لە
ەوانەی کە ھە
صين و روم ئە
مەغرب و ئيران و ص
ب
شق و
ھاتبون لە شاعيرانی دﯾمش
ھ
اپکراوەکانيشی وتی" ئەو پەرتوکانەم ککە
ی
سوﯾد دەژﯾن ،ئەو لەبارەی بەرھەمە چا
س
شەﭬا من /3ب عە
سورە برﯾنا ش
خەما من /2س
چاپکراون برﯾتيين لە /1سەففەرا خون ت خ
چ
ەی
واپەڕتوکيشم بەناوی شەف شاھدە کە لە چاپخانە
م
رەەبی ھمووم احالمی  4دو
تی التينی چااپکراوه" .ھەرروەھا ئەو کت بانەشی کە ئ ستا
ستنبول بە پيتی
ئاافئستا لە اس
پيتی التينی.
سوﯾدی بو کوردی و دﯾوانبَکی کوردﯾە بە ی
ی
ی لە
داﯾە رۆمان کی
ەژ ر چاپکردند
لە
ی  -ما پەڕی ککوردستان ئﯚنالﯾن
شاد چوچانی
سەرچاوە :د ش
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

ج
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان

1985

بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2903 :

سەﯾﯾداﯾ

کەللەش

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0111453526
62289
ھﯚزاانەوان
ەتمەندﯾ ن باببەتی
تاﯾبە
ەز:
رەگە

پيااوان

ەوە:
نەتە

کوورد

جوررێ کەس :ھﯚﯚزانﭭان
ش ووەزار:

ک .باکوور
ک

ژمارە2904 :

الن عەبدولمەناف
شيال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191148026
60742
ەش
ل ساال  1984ژداﯾک بوﯾە ل دەﭬەرا ئام دﯾ  ،نھا قوتتابيا قوناغا چووارێ ﯾە ل بە
ک .شيالن بﯚ پ شکەفتن ددب ژﯾت من زوور حەز ل
ليژا ئاداب ل زانکوﯾا دھوک
م ژوﯾ ل کولي
کارێ
سينە .من کا
من ھوزان نﭭيس
نﭭﭭ سينا ھوزانن ھەﯾە بﯚ ئئيکەم جار ل ساال 2000م
راگەھاندن ژژی کرﯾە و نوککە ژی ﯾا بەرددەوامم.
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

1986

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
جورێ کەس :راگەﯾاندکار
باژ ر:

ئام دی

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2905 :

ش خ تەھا عەبدول ەحمان ماﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008201113524800
شيخ تەھا عبدولرەحمان ماﯾی .ل ساال) (1258ێ مشەختی)(1840ز ژداﯾک بوﯾە .دناڤ بنەمالەکا
دﯾندار دا ھاتيە پەروەردەکرن ،ھەر دگەنجاتی دا خاندنا خوە ل سەر دەست مام خوە)مەال قاسم
ماﯾی( دەست پ کرﯾە.پاشی بەرەف گوندێ)ئەتروش( چووﯾە کو ل دەﭬەرا مزورﯾاﯾە ،و بەردەوامی داﯾە
خاندن ل سەر دەست )مەال عەبدولھادی ئەتروشی( .ولدەم قوناغا خاندن پ شﭭە چوﯾی .بەرەف
باژ رێ)ميسل( چوو ،و باوەرناما زانستی ل سەر دەست )عەبدولال ئەلعومەری( وەرگرت دگوت
ئيجازا)دوازدە علم( .ھەروەسا ل دەڤ مەحمود ئەقمەری( و )علی ئەلحەسری( چەندەک خاندی ﯾە،
ھەر ل موﯾسل ،پاشی ﭬەگەرﯾاﯾە دەﭬەرا بەرواری با  .ش خ تەھا ماﯾی .ددەم خودا زاناﯾەک ب
ھەﭬرک بوو ل دەﭬەرا بەھدﯾنان و ھەکاری! ..وف رگەھا دﯾنی ل ماﯾ پ شﭭە چوونەکا باش دﯾت ل
سەر دەم ش خی ،کو ب دەھان خاندەﭬانا قەستا ﭬ ﭬ رگەھ دکر ژ بو وەرگرتنا زانست ل وی
سەر دەمی ھ شتا ﭬ رگەە ب ئ کجاری لدەﭬەرێ نەبوون . .ش خ تەھا ماﯾی س زمان ب بەرفرەھی
دزانين ،عەرەبی ،فارسی ،کوردی)زمان ماکی( .ئەڤ چەندە دھﯚ0زان ن وی دا ﯾا بەرچاﭬە ،ش خ تەھا
ماﯾی نە بتن پوﯾتە ددا ﭬ رگەە و زانستا ،بەلکی بووﯾە خەليف ش خ)محەمەد بامەرنی( و )دڕ کا
نەقشەبەندی( را بزاڤ دکر)پەروەردا تەسەوفی( ل دەﭬەرێ بە ڤ بکەت .ش خ تەھا ماﯾی دەستەک
با ھەبوو دنﭭيسين و ھﯚزان دا ،گەلەک پەرتوک دروست کر بوون .دژﯾانا خودا .بەل مخابن دەم
پەرتوکخانا ﭬ رگەھا ماﯾ ھاتيە سووتن ل ساال)(1924ز ژ الﯾ داگيرکەر ت ئينگليزﭬە ونوکەر ت وان ل
وی سەردەمی ،ئەڤ پەرتوکە نەمان ،تەنھا چەند ھﯚزانەک ت وی ل بەردەست ماﯾنە!! ئەﭬە ناﭬ چەند
پەرتوک ت وی بوون کو ھاتينە سووتن :
1قالئد الفرائد فی العقيدە نظم.2منھاج مقاصد االبرار ومعراج مقاصد االخبار فی التصوف.3فی مدح الرسول.دە م ل دەستپ ک دب ژﯾت).:التعجبن لمن اسری بە اللە أوقاب قوسين.أوأدناەأدناه( وەسا دﯾاربوﯾە کو ش خ مە مروﭬەک بەشوش وب دەﭬکەنی بوو .
ش خ تەھا ماﯾی) (79حەفت و نەە سال بوو تەمەن وی ،دەم ل ساال)(1337ێ مشەختی ل
)(12دوازدێ رەجەب  .رۆژا دوشەمبی و دگەل رۆژھەالت چووﯾە بەردلوﭬانيا خودێ .کو ئەڤ سالە
دکەﭬيتە بەرامبەر ساال)(1919ز ێ .ئەڤ بنەمالە ل ساال) (1060مشە ختی ل گوندێ ماﯾ ئاکنجی
بووﯾە ،کو پ ش ھنگی ژ گوندێ ب دەھ ھاتيە .ئەﭬ بنەمال ب دەھان زانا و ھﯚزانﭭان و ش خ ت
نەقشەبەندی ژێ رابوﯾنە ،و رولەک بەرچاڤ ھەبووﯾە .دھشيارکرنا مللەتی دا دبوارێ زانستی و
1987

ما بەعسی ل
ﭬەکری و ھەتا رژ م
ی
وندێ ماﯾ
کا ﭬ رگەھا دﯾننی ل گ ێ
مانی دا ،ھەرر ل دەستپ ک
نيشتم
ئەو ژی
ەر ماﯾی ،و
مەال ش خ مەزھە
تی وەک ھەممی گوند ت تتخوﯾبی .ال
9/7/1ز(ئە ف گوندە سووتی
)1978
چووﯾە بەردلوﭬانيا خودێ .ئەڤ
ە
2000ز(
ەک ناﭬدارە ل بەھدﯾنان کو ل ساال)0
ھﯚزانﭭﭭان و تورەﭬانە
خواندەﭬان ت ھ ژا چ نەببيت!
ەردووکا دا بو خ
ەساﯾەتيا ھە
ھەل بوون دکە
کرﯾە دا چ ت کھ
کرنە مە دﯾارکر
روھنک
ی ھەردوو ب ئ ک ناﭬن.
چونکی
ەڕی ئام دی
چاوە :عاسم ماﯾی  -ما پە
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ەتی
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

سەر
ێ کەس :نﭭ س
جورێ
ش وەەزار:

ک .باکوور

ژمارە2906 :

ش خ تەھاﯾ

مائی

http
p://www.kurrdipedia.org
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کﯚڕێ )ش خ
ێ
ەر ناﭬ وی )تەھا(
ەﯾ کورد پەرروەر و خەباتکە
ھﯚزانﭭان مە
ھ
کﯚڕێ )مەال عبد و
ێ
 1919ز(
ێ ھﯚزانﭭان ناﭬدار( ش خ تاھا 9-1844
مەزھەر(کﯚڕێ
م
بەرواری با ( ھاتيە دونياﯾ ،
ی
ماﯾ -
ال ) (1924ێ ل گوندێ( م
ی ﯾە ،ل ساال
لررەحمان( ماﯾی
ھاندن کری ﯾﯾە ،و ل ساال ) (1943ێ پپەﯾوەنی
دسال ن چالن دا دەست ب ھﯚزان ﭬەھ
ھی( و
بەدرخان( ل شام گگوﭬار ن )ڕوناھ
(
ب مالباتا بەدررخانيان کری ﯾە ،و )جەالدەت
پوستە بﯚ مەال
ە
ست ر( و )رۆژا نوو(ب
ن( ل بەﯾروت گوﭬار ن )س
ھاوار( و( کامميران بەدرخان
)ھ
ەتيا نﭭيسەر ن کوردا  /تاﯾ
ن ،ل ساال) (197 3ێ ببو ئئەندام د ئ کە
تااھای دھنارتن
چاپکری ﯾە ،و ل رۆژا
ساال ) (1998ێ دﯾوانا خﯚ ﯾا ئ کانە( دل دەر ژکرن( چ
دھﯚک ،و ل س
خودێ
ێ
 2000-11-25ێ ل دھﯚک چووﯾە بەر ددلوﭬانيا
5
سەرچاوە :ھ ررش کەمال ر کانی  -ما پپەڕی ئام دی
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

1988

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
ج

ژمارە2907 :

ەدﯾن
ش خ شەمسە

وتب
قو

التی ﯾ
ئەخال

ببرﯾفکانی
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ن
ھﯚزانەوان
ی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووررا کوردستان

ەس :ھﯚزانﭭاان
جورێ کە
ش وەزار:

ک .باکووور

ژمارە2908 :

ی
د مەغرﯾبی
ش خ محەمەد
http
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ئ ک ژ ھﯚزانﭭان ت ککالسيکی ﯾ ت دەﭬەرا ئامم دﯾ ﯾە ،ل سەدێ ) 5ێ مشەختی  11-زاﯾينی( ژﯾاﯾە ،ل
سەر
)تروانش( ﭬە ھاتيە س
(
دێ
ێ )مەغرﯾبا( ئئە وێ دکەﭬيتتە ل دەﭬەرا )بەرواری با ( ب رەخ گوند
گوندێ
خەليف ن ش خ ئيسالم عەلی
ھاتی ئ ک ژ خ
ی( داناﯾە ،ناﭬھ
دۆنياﯾ  ،ناسناﭬ خﯚﯾ ھﯚزانن )حوسنی
 109ز ﯾە.
ھەکارری 96 -1019
ی  -ما پەڕی ئام دی
چاوە :ھ رش کەمال ر کانی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ەتی

1989

رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

جورێ
ێ کەس :ھﯚزانﭭان
باژ ر:

ئام د
دی

ش وەەزار:

ک .باکوور

ژمارە2909 :

ی
ش خ مەمدوح برﯾفکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
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ح ئەخالتی کوڕێ ش خ موحسنی ﯾ کو سال  1344مشەختتی
ش خ مەمدوح
شەختی کﯚچببار بووﯾی
عەبدولجەباری ﯾ کو ساال  1313مش
ی
ککﯚچبار بووﯾ کوڕێ ش خ ع
سال  7621کﯚچ
عەبدولالھی ﯾ کو س
ھی
ێ
ککوڕێ عەبدولققەھاری کوڕێ
چبار بووﯾی ککوڕێ
نورەددﯾنی کوڕێ
ی
کوڕێ
ێ
عەبدولجەباری
ع
ی کوڕێ ش خ نورەددﯾنی کوڕێ عەبدوللجەباری
5
ئە
 "9111-5301کوڕێ ش خ شەمسەددﯾن قوتبی
ەبووبەکری ککوڕێ زەﯾنولعا بدﯾنی "
بووﯾە و سال
ە
زاﯾينی ژ داﯾک
ی
ﯾ خەلواتی ﯾ کو سال  799مشەختتی بەرامبەر 8851
ە ،کوڕێ
زاﯾينی ل برﯾفکان کﯚچبار بووﯾە
ی
 5801مشەختتی بەرامبەر 4761
سحاقی
ەنی کوڕێ ئيس
سل مانی کوڕڕێ عەبدولغە
سای کوڕێ س
ی کوڕێ مووس
عەبدولکەرﯾمی
ع
سووری کوڕێ
ککوڕێ بابا مەنس
ێ )کمال المللە والدﯾن( ش خ حوسەﯾن ئەخالتی ﯾ
شەختی 041
سال  808مش
ناﭬدار ﯾ کو س
 50زاﯾينی ل مسرێ کﯚچببار بووﯾی کوڕڕێ
ن عەلی ﯾ مووەحدێ خو
ەبوولحەسەن
ئە
خوراسانی کوڕڕێ حاجی نيززامەددﯾنی ککوڕێ
ی ،عەلی ﯾ زوردانی ﯾ مووەحەدێ
خالتی کوڕێ زﯾنولعابدﯾنی
ەحمەدێ ئەخ
ئە
بوزنجردی( ﯾ ھەمەدانييە کو سال  586مشە
ی
خوراسانی ﯾ بووزنجی ﯾاان )
خ
ەختی
ھەمەدانی کوڕێ
ی
ھەمەدانی کووڕێ ﯾووسف
ککﯚچبار بووﯾە.ککوڕێ موحەممەدسالح ھ
ﯾووسف ھەمەداننی )ابی ﯾعقووب(
ف
مسلم العراقی
سەليم )ابو مس
س
ی الھمدانی( کوڕێ
حسين کوڕێ
ن
ف
ەمەد
کوڕێ ئەﯾووبی کوڕێ موحە
ﯾووسف )صدرالدﯾن( کوڕێ جەالللەدﯾن
ھرە( کوڕێ جە
ھرە  -وقيل بھ
زەەﯾنولعابدﯾن )ابو المﯚﯾد عللی شعيب والمشھور بزھ
ەعفەر
مەحموودێ )ابو محەم
ێ
)ابو الحرث( کووڕێ موحەمە
مەد
ەد )ابو جعفر الرضوی( کوڕڕێ
ضوی(
عەبدولالی )المنتخب ،الرض
ضوی( کوڕێ ع
ێ ئەحمەدی )التقی ،الرض
اللرضوی( کوڕێ
قيب اشراف بغغداد( کوڕێ ئئيمام جەعفە
ب المختار ونقي
ککوڕێ عەلی ﯾ )المنتخب
ەری
يمام عەل ﯾ ھادێ )الععسکری( کوڕڕێ ئيمام موح
دق( کوڕێ ئيم
)الذکی المصد
حەمەد
ی ﯾ رەزا کوڕێ ئيمام مووسا ﯾ کاظ
ێ ئيمام عەلی
جەوادی کوڕێ
ج
ظم )االمام مووسی
1990

الکاظم( کوڕێ ئيمام جەعفەرێ )الصادق( کوڕێ ئيمام موحەمەد باقری کوڕێ ئيمام
عەلی ﯾ سوجاد )السوجاد( زەﯾنولعابدﯾن کوڕێ ئيمام حوسەﯾن )رض( الشھيد،
کوڕێ )فاطمە الزھراء البتول بنت محەمەد)ص(.
ش خ مەمدوح سال " ،"1911ل گوندێ بادێ ﯾ سەر ب پار زگەھا دھﯚک  ،ژ داﯾک
بووﯾە .خوەندنا خوە ل برﯾفکا دەستپ کرﯾە ،ل سەر دەست مامﯚستاﯾى تەکيا گوندى،
مەال عەبدولالھ ئەترووشى ،س ساالن خوەند .پاشى چوو گوندێ سپيندارێ ل
ناڤ بەروارى ژ رﯾيا ون زﯾکى سالەک ل جەم مەال ئەحمەدێ کوڕێ مەال
عەبدولخالق ئاکرەﯾى خوەند .ژ وێ دەرێ چوو ئەترووش و ل تەکيا ش خ ناﭬدار
ش خ عبدول ەحمان ئەترووشى ب جە بوو و ل سەردەست مامﯚستا حەجى مەال
ئەحمەدى خوەند پشتى ھەﯾامەک ژ ئەترووش چوو گوندێ کەمەکا ن زﯾکى دوو
ساالن ل وێ دەرێ ل جەم مامﯚستا حەجى مەال عيساﯾ سالح کەمەکى
خوەند .پاشى ئەو ب تن چوو زاخﯚ و لبەردەست مەال ئەحمەدێ کوڕێ مەال
عەبدولخالق ئاکرەﯾى خوەندو باوەڕنامەﯾا دوازدە عيلمان وەرگرت و پشتى وێ
ﭬەگەڕﯾا گوندێ برﯾفکا.
وى ھەروەھا ل دانيشگەھا "ال البيت" ل بەغدا ول دانيشگەھا "الحکمە" ل نەجەف
ن زﯾکى دوو ساالن گەلەک دەرس ن ئﯚلى وەرگرتن.
سال  1933کچا ش خ ئيبراھيم حەقى ﯾ نەقشەبەندى مارە کر وس ساالن ئەو
و کابانى ﯾا خوە ل گوندێ ش خ ئيبراھيمى مان .پاشى ژ وێ دەرێ چوون و ل پاژ ێ
دھﯚکى جھواربوون .سال  1938کچا ﯾووسف پاشا ،خوﯾشکا حازم بەگ ل زاخﯚ مارە
کر .سال  1954کچا مەال مەحەمەدى کوڕێ عەبدولخالق ئاکرەﯾى پ شنﭭ ژێ
مزگەفتا مەزن ل دھﯚک مارە کر.
ل  11نيسانا  1976ش خ مەمدوح ل بەغدا چوو بەر دلﯚﭬان ﯾا خودێ و ل گﯚرستانا
دھﯚک ھاتە ﭬەشارتن .ش خى ﯾازدە کوڕ وپ نج کچ ل پاش خوە ھشتن ،ناﭬ ن کوڕ ن
وى ئەﭬن :نورمحەمەد ،ئەحمەد ،موئەﯾيد ،عەبدولسەالم ،محەمەد ،عەبدولقادر،
موحسن ،ئيحسان ،عەدنان ،زاھد و عززەددﯾن .ش خ مەمدوح دوو جاران چووﯾە
حەج .
سال  1970بەشدارى کﯚنگرەﯾا نﭭيسکار ن کورد بووﯾە ،کو ل  23حزﯾران ل بەغداﯾ
ھاتبوو گرتن ،ش خى  28دەنگ ژ ھەژمارا  77دەنگان ستاندن و بوو ئەندام کﯚميتەﯾا
ب ﭭەبەر ﯾا ﯾەک تي  .پشتى کو تاﯾ ﯾەکەتى ﯾا نﭭ سکار ن کورد ل دھﯚک ﭬەبووى،
ش خ بوو ﯾەکەمين سەرۆک وێ .ھەروەھا بوو ئەندام "کﯚڕى زانيارﯾى کورد".
ش خ مەمدوح دھەلبەست ن خوە دا خوە ب ئەخالتى ب ناڤ دکە .ھەروەھا
ھەلبەستا "وەالت من" ﯾان " خەمال کوردستان " د گﯚﭬارا رۆناھى ،ھەژمارا  13ﯾا
نيسانا  1943دا ھاتبو وەشاندن .ھەلبەستا وى د رۆژنامەﯾا "براﯾەتى" ،ھژمارا س
ﯾا سال  1970و د ھەژمارا شەش يا گﯚﭬارا "نووسەرى کورد" ﯾا سال  1972دا و گﯚﭬارا
1991

کر کاران ل رۆژا پ نچ شەمبى ل  1986/7/10و دگەل گﯚﭬارا و رۆژنامەﯾ ن دﯾدا
ھاتنەبەالڤ کرن .برﯾفکانى ھەر ژ الوﯾنى ﯾا خوە ﭬە حەز ژ ھەلبەستان دکر .وى
ھەلبەست ن شاعر ن کورد ﯾ ن مەزن مينا خانى ،مەالﯾ جزﯾرى ،فەق تەﯾران،
باتەﯾى ،بەکر بەک ئەرزى ،ش خ نورەددﯾن برﯾفکانى ،ش خ شەمسەددﯾن
ئەخالتى ....ھتد خوەندنە و بکارت کرنا وان خوە داﯾە بەر ھەلبەست ﭬەھاندن .
ش خ مەمدوح ئەخالتی کوڕێ ش خ موحسنی ﯾ کو سال  1344مشەختی
کﯚچبار بووﯾ کوڕێ ش خ عەبدولجەباری ﯾ کو سال  1313مشەختی کﯚچبار بووﯾی
کوڕێ عەبدولقەھاری کوڕێ عەبدولالھی ﯾ کو سال  7621کﯚچبار بووﯾی کوڕێ
عەبدولجەباری کوڕێ ش خ نورەددﯾنی کوڕێ عەبدولجەباری کوڕێ نورەددﯾنی کوڕێ
ئەبووبەکری کوڕێ زەﯾنولعابدﯾنی " "9111-5301کوڕێ ش خ شەمسەددﯾن قوتبی
ﯾ خەلواتی ﯾ کو سال  799مشەختی بەرامبەر  8851زاﯾينی ژ داﯾک بووﯾە و سال
 5801مشەختی بەرامبەر  4761زاﯾينی ل برﯾفکان کﯚچبار بووﯾە ،کوڕێ
عەبدولکەرﯾمی کوڕێ مووسای کوڕێ سل مانی کوڕێ عەبدولغەنی کوڕێ ئيسحاقی
کوڕێ بابا مەنسووری کوڕێ )کمال الملە والدﯾن( ش خ حوسەﯾن ئەخالتی ﯾ
ناﭬدار ﯾ کو سال  808مشەختی  5041زاﯾينی ل مسرێ کﯚچبار بووﯾی کوڕێ
ئەبوولحەسەن عەلی ﯾ مووەحدێ خوراسانی کوڕێ حاجی نيزامەددﯾنی کوڕێ
ئەحمەدێ ئەخالتی کوڕێ زﯾنولعابدﯾنی ،عەلی ﯾ زوردانی ﯾ مووەحەدێ
خوراسانی ﯾ بووزنجی ﯾان )بوزنجردی( ﯾ ھەمەدانييە کو سال  586مشەختی
کﯚچبار بووﯾە.کوڕێ موحەمەدسالح ھەمەدانی کوڕێ ﯾووسف ھەمەدانی کوڕێ
سەليم )ابو مسلم العراقی الھمدانی( کوڕێ ﯾووسف ھەمەدانی )ابی ﯾعقوب(
کوڕێ ئەﯾووبی کوڕێ موحەمەد ﯾووسف )صدرالدﯾن( کوڕێ جەاللەدﯾن حسين کوڕێ
زەﯾنولعابدﯾن )ابو المﯚﯾد علی شعيب والمشھور بزھرە  -وقيل بھرە( کوڕێ جەعفەر
)ابو الحرث( کوڕێ موحەمەد )ابو جعفر الرضوی( کوڕێ مەحموودێ )ابو محەمەد
الرضوی( کوڕێ ئەحمەدی )التقی ،الرضوی( کوڕێ عەبدولالی )المنتخب ،الرضوی(
کوڕێ عەلی ﯾ )المنتخب المختار ونقيب اشراف بغداد( کوڕێ ئيمام جەعفەری
)الذکی المصدق( کوڕێ ئيمام عەل ﯾ ھادێ )العسکری( کوڕێ ئيمام موحەمەد
جەوادی کوڕێ ئيمام عەلی ﯾ رەزا کوڕێ ئيمام مووسا ﯾ کاظم )االمام موسی
الکاظم( کوڕێ ئيمام جەعفەرێ )الصادق( کوڕێ ئيمام موحەمەد باقری کوڕێ ئيمام
عەلی ﯾ سوجاد )السوجاد( زەﯾنولعابدﯾن کوڕێ ئيمام حوسەﯾن )رض( الشھيد،
کوڕێ )فاطمە الزھراء البتول بنت محەمەد)ص(.
ش خ مەمدوح سال " ،"1911ل گوندێ بادێ ﯾ سەر ب پار زگەھا دھﯚک  ،ژ داﯾک
بووﯾە .خوەندنا خوە ل برﯾفکا دەستپ کرﯾە ،ل سەر دەست مامﯚستاﯾى تەکيا گوندى،
مەال عەبدولالھ ئەترووشى ،س ساالن خوەند .پاشى چوو گوندێ سپيندارێ ل
ناڤ بەروارى ژ رﯾيا ون زﯾکى سالەک ل جەم مەال ئەحمەدێ کوڕێ مەال
عەبدولخالق ئاکرەﯾى خوەند .ژ وێ دەرێ چوو ئەترووش و ل تەکيا ش خ ناﭬدار
ش خ عبدول ەحمان ئەترووشى ب جە بوو و ل سەردەست مامﯚستا حەجى مەال
ئەحمەدى خوەند پشتى ھەﯾامەک ژ ئەترووش چوو گوندێ کەمەکا ن زﯾکى دوو
ساالن ل وێ دەرێ ل جەم مامﯚستا حەجى مەال عيساﯾ سالح کەمەکى
1992

خوەند .پاشى ئەو ب تن چوو زاخﯚ و لبەردەست مەال ئەحمەدێ کوڕێ مەال
عەبدولخالق ئاکرەﯾى خوەندو باوەڕنامەﯾا دوازدە عيلمان وەرگرت و پشتى وێ
ﭬەگەڕﯾا گوندێ برﯾفکا.
وى ھەروەھا ل دانيشگەھا "ال البيت" ل بەغدا ول دانيشگەھا "الحکمە" ل نەجەف
ن زﯾکى دوو ساالن گەلەک دەرس ن ئﯚلى وەرگرتن.
سال  1933کچا ش خ ئيبراھيم حەقى ﯾ نەقشەبەندى مارە کر وس ساالن ئەو
و کابانى ﯾا خوە ل گوندێ ش خ ئيبراھيمى مان .پاشى ژ وێ دەرێ چوون و ل پاژ ێ
دھﯚکى جھواربوون .سال  1938کچا ﯾووسف پاشا ،خوﯾشکا حازم بەگ ل زاخﯚ مارە
کر .سال  1954کچا مەال مەحەمەدى کوڕێ عەبدولخالق ئاکرەﯾى پ شنﭭ ژێ
مزگەفتا مەزن ل دھﯚک مارە کر.
ل  11نيسانا  1976ش خ مەمدوح ل بەغدا چوو بەر دلﯚﭬان ﯾا خودێ و ل گﯚرستانا
دھﯚک ھاتە ﭬەشارتن .ش خى ﯾازدە کوڕ وپ نج کچ ل پاش خوە ھشتن ،ناﭬ ن کوڕ ن
وى ئەﭬن :نورمحەمەد ،ئەحمەد ،موئەﯾيد ،عەبدولسەالم ،محەمەد ،عەبدولقادر،
موحسن ،ئيحسان ،عەدنان ،زاھد و عززەددﯾن .ش خ مەمدوح دوو جاران چووﯾە
حەج .
سال  1970بەشدارى کﯚنگرەﯾا نﭭيسکار ن کورد بووﯾە ،کو ل  23حزﯾران ل بەغداﯾ
ھاتبوو گرتن ،ش خى  28دەنگ ژ ھەژمارا  77دەنگان ستاندن و بوو ئەندام کﯚميتەﯾا
ب ﭭەبەر ﯾا ﯾەک تي  .پشتى کو تاﯾ ﯾەکەتى ﯾا نﭭ سکار ن کورد ل دھﯚک ﭬەبووى،
ش خ بوو ﯾەکەمين سەرۆک وێ .ھەروەھا بوو ئەندام "کﯚڕى زانيارﯾى کورد".
ش خ مەمدوح دھەلبەست ن خوە دا خوە ب ئەخالتى ب ناڤ دکە .ھەروەھا
ھەلبەستا "وەالت من" ﯾان " خەمال کوردستان " د گﯚﭬارا رۆناھى ،ھەژمارا  13ﯾا
نيسانا  1943دا ھاتبو وەشاندن .ھەلبەستا وى د رۆژنامەﯾا "براﯾەتى" ،ھژمارا س
ﯾا سال  1970و د ھەژمارا شەش يا گﯚﭬارا "نووسەرى کورد" ﯾا سال  1972دا و گﯚﭬارا
کر کاران ل رۆژا پ نچ شەمبى ل  1986/7/10و دگەل گﯚﭬارا و رۆژنامەﯾ ن دﯾدا
ھاتنەبەالڤ کرن .برﯾفکانى ھەر ژ الوﯾنى ﯾا خوە ﭬە حەز ژ ھەلبەستان دکر .وى
ھەلبەست ن شاعر ن کورد ﯾ ن مەزن مينا خانى ،مەالﯾ جزﯾرى ،فەق تەﯾران،
باتەﯾى ،بەکر بەک ئەرزى ،ش خ نورەددﯾن برﯾفکانى ،ش خ شەمسەددﯾن
ئەخالتى ....ھتد خوەندنە و بکارت کرنا وان خوە داﯾە بەر ھەلبەست ﭬەھاندن .
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ڕوژھات سەعيد( سەبارەت بە
)ش خ مەمدوح برﯾفکانی( لە23:23:13 2012-2-10 :
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 1964لە شارری
داغتەکين لە سالی 4
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نوووسەر و ھونن اوەنووسی کورد ش خمووس
ئاادﯾامان لە داﯾﯾک بووﯾە ،لە سالی
ەی بلندی راگگەﯾاندن
 1987پاش دەرچووونی خو نگە
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چ
ست و ﯾەک پپەرتوکی
ت ،تا ئ ستا ھەشت پەرتووک ھەلبەس
سا دەنووس ت
توورکی و فرەنس
ە،
زمانی تورکی ھەﯾە
ی
 1992پەرتوک ک بە
ی فرەنسی ،،لە سالی 2
روومان بە زمانی
فرەنسی وەرگرتووە،
ەمانەن:
پەرتوکەکانی داغتەکين ئە
ی
ی
التەکانی ئەدەەبی
ھژمار ن خەال
ھ
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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
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تەمەنی
ی
بەرﯾنی بەسەر بررد و لە
ی
کی پان و
ەت شەرﯾف ووانلی ژﯾان ی
دکتﯚر عيسمە
ھەشتا و حەووت سا يدا ماا ئاواﯾی ل کرددﯾن .ھەرچەنندە سەردانەکانی وانلی بﯚ
ھ
سا نی مندا ی و
ەسەر ﯾەکەوەە ﯾەک سا ی تەمەنی پ ناکەنەوە و س
ککوردستان ،بە
لە
ەمەنيشی ە
چواری سا نی تە
ی
لە سەر
ە
شام و س
ھەرزەکاری و و تی لە ش
ھ
شە لە ھەو ی کورد و
ە ئەوەشدا ئەو زۆر کورد بوو و ھەميش
سەربرد ،لە گە
سوﯾسرا بەس
س
دۆزی کوردا
ی
لە پ ناوی
تەمەنی بﯚ خەبات ە
ی
تر لە نيو سەددەی
ککوردستاندا بووو .وانلی زﯾاتر
ەرخان کرد .
تە
ەک باکوری ،لە ٢١
ی ،بە ڕەچە ە
ەﯾەکی کوردی
ی لە بنەما ە
عيسمەت شەرﯾف وانلی
ەنەوە،
سا ی  ١٩٢٤للە گەڕەکی ککوردان )بﯚ ئەوەی ناوی کووردی ل بکە
نﯚﯚﭬەمبەری س
ھاتﯚتە
د( لە شام ھ
سەرﯾدا سەپاند
ەدﯾنيان بە س
ەڕەکی روکنە
شﯚﭬينيستان زﯾاتر ناوی گە
ش
ەرﯾف وانلی للە گوند کی ددەوروبەری واانەوە
دونياوە  .بنەماا ەی باوکی محەمەد شە
کەس وکاری
ەشق( .س
)گوندی زﭬيک( لە کﯚتاﯾی سەدەی نﯚزددەدا ھاتوونەتتە شام )دﯾمە
ەتە شام .
ەدەوە ھاتوونە
ەﯾرﯾە عەبدو ھەر لەو کاتانەدا لە ئامە
داﯾکيشی خە
خو ندنی سەرەتاﯾی  ،ناوەەندی وئامادەﯾی لە شام )دﯾمەشق( تتەواوکردووە .ئەو
خ
عادﯾلە خانمی خوشکی سە حەدﯾنی ئەﯾووبييەوە
ە
قوتابخانەی ل ی دەخو ند للە ﯾەن
قو
دەروازەکەی
ی
ەر
ە سەدەی دووازدەی زانينيييدا بنيات نراببوو و ئەو زانياارﯾيانە لە سە
لە
قوتابخانەی ناوەندی دەەﯾخو ند کات لە گە ھاوڕڕێ و
ی
نوووسرابوو .واننلی ھ شتا للە
ەی
وەرزشی تﯚپی پ ی بە ن وی )ﯾانە
ی
ەکی
ھاوپﯚلەکانيدا لە گەڕەکی کوردان ﯾانەﯾە
ھ
ککوردستان( ددامەزراند .
لە گە
ەکەی دﯾار بوو ،ە
ی
ھﯚی ئەوەی للە بنەما
ھەر لە تافی ھەرزەکاری ووالو تيدا بە ھ
ھ
شناﯾی پەﯾدا ککردبووە وەکو :
سەردەمەی کورددا ئاش
ی
ککەساﯾەتييە ددﯾارەکانی ئەوو
شا،
جەالدەت بەدررخان ،مەمدووح سەليم ،ققدری جەميل پاشا ،ئەکرەم جەميل پاش
ج
دۆستی مير کامەران
ی
سياو و
بەﯾروتيش دەب تە ناس
ش
ن ،لە
نوورەددﯾن زازا ووقەدری جان
.
کی در ژ بەردەەوام دەب
ەدرخان کە ددواﯾی لە ئەورروپا بﯚ دەم ی
بە
ە چووەتە بەﯾﯾروت و دەستتی بە خو ندننی ئەندازە کرردووە،
دوای تەواوکرددنی قوتابخانە
ئەو دونياﯾە نيە کە ئەو
دەگات کە ئەوە و
ت
بوارە ،لەوە
،
دن لەو
ە م دوای دووو ساڵ خو ند
بە
ەلسەفەشی لە کﯚل جی
ی
ت .ھەر لەو ککاتەدا چەند ککﯚرس کی فە
حەزی ل دەکات
ح
دبوو .
ەمرﯾکی ،کە دواﯾی دەب ت بە زانکﯚی ئەمرﯾکی لە بەﯾروت خو ند
ئە
زۆری حەزی لە زانستی م ژووو دەکرد
ەو کاتەوە ی
ی دەﯾگ اﯾەووە کە ھەر لە
زۆۆر جار بە خﯚی

1997

وھەميشە ئەوەشی دەوت کە بينينی محەمەد ئەمين زەکی بەگ ئەﯾلھامی زۆری
پ بەخشيوە بﯚ ئەو حەز و خولياﯾە بﯚ م ژوو .
لە کﯚتاﯾی سا ی  ١٩٤٨ڕوو دەکاتە سوﯾسرا ولە  ٢٩نﯚﭬەمبەری ئەو سا ەدا دەگاتە
لﯚزان .وادﯾارە گرنگترﯾن ڕووداوەکانی ژﯾانی وانلی لە مانگی نﯚﭬەمبەردا بوونە.
ھاتنەدونياوە )ھەرچەندە دەﯾوت کات گەﯾشتووەتە سوﯾسرا و رۆژی لەداﯾکبوونيان
ل پرسيوە ئەو رۆژەی بە بيردا ھاتووە ،دەنا وەکو زوربەی کوردانی ئەو کاتە و دوای
ئەوەش ڕۆژی راستەقينەی لە داﯾکبوونی خﯚی نەزانيوە(  ،گەﯾشتنی بە سوﯾسرا ولە
کﯚتاﯾيدا کﯚچی دواﯾی لە  ٩نﯚﭬەمبەری  ٢٠١١دا .لە لﯚزان لە گە نورەددﯾن زازادا
جار کی تر ﯾەک دەگرنەوە .زازا ڕۆ کی گەورە دەبين لە ڕ نماﯾی کردنی وھاندانی بﯚ
خو ندنی قانون لە زانکﯚی لﯚزان .بە سەرکەوتووﯾی خو ندن تەواو دەکات وبﯚ زﯾاتر لە
بيست وپ نج ساڵ ،گەل جار لە تەک کاری سياسی و نووسيندا ،لە بەشی قانونی
کﯚمپانياﯾەک لە لﯚزان کار دەکات .
ھە بژاردنی لﯚزان لە الﯾەن وانلييەوە بﯚ خو ندن و دوای ئەوەش بﯚ ژﯾان و کار
چيرۆک کی لە پشتەوە بوو .چەند جار ک ئەوەی گ اوەتەوە کە ئەو بە خەﯾا ی
ھەرزەکارﯾی خﯚی وای بير دەکردەوە کە دەب لە لﯚزان بژێ و ھەو بدات پەﯾماننامەی
لﯚزان ،کە کوردستانی کرد بە چوار بەشەوە ،لە ن و ببات و ھەو بدات بﯚ
ئەوەی پەﯾماننامەﯾەکی نوێ ج گەی بگر تەوە ،کە ت يدا دان بە مافەکانی کوردا
بنر ت .لە واقيعدا ئەوە فەنتازﯾا و خەﯾا ب وی سا نی گەنج تی وانلی بوو ،کە لە
دواﯾيدا بﯚ خﯚی بە پ کەنينەوە باسی ئەو خەون و فەنتازﯾاﯾەی دەکرد .
لە سا ی  ١٩٥٦لە تەک ھەژدە قوتابی تری کوردا ،کە لە ئەوروپا دەﯾانخو ند،
کﯚمە ەی خو ندکارانی کوردﯾان لە ئەوروپا دامەزراند .لە سا نی  ١٩٥٨بﯚ  ١٩٦٢بە
خﯚی سەرۆکاﯾەتی ئەو کﯚمە ەﯾەی دەکرد .ھەر بە ن وی کﯚمە ەی خو ندکارانيشەوە
لە سا ی  ١٩٦٠بەشدارﯾی لە کﯚنگرەی قوتابيانی جيھان لە بەغدا کرد .
وتارەکەی لەو کﯚنگرەﯾە ،کە بە فەرەنسی بوو و ت يدا ڕەخنەی لە مادەی دووی
دەستوری کاتی عيراق گرتبوو ،دوای ب وکردنەوەی لە ڕۆژنامەی خەبات ھە ﯾەکی
گەورەی ناﯾەوە و ک شەی ن وان پارتی دﯾموکراتی کوردستان و حکومەتی
عەبدولکەرﯾم قاسمی قوو تر کردەوە و وانليش لە عيراق بە زۆر دەرکرا .زۆر جار
ئەوەی دەگ اﯾەوە ،کە ئەو ئەفسەرە عيراقييەی تا فرۆکەکە بەر ی
خستووە ،ئامﯚژگاری کردووە جار کی تر سەردانی عيراق نەکات .بە م وانلی ئامادە
نەبوو مل بدات بﯚ ئەو ئامﯚژگارﯾيە .ئەو چەند جار کی تر سەردانی کوردستانی بە
نھ نی کردو و جار کيش سەری لە عيراقی ھەميشە پ لە کارەساتدا و ئەنجامەکەی
ئەوبوو خەرﯾک بوو سەری ت دا بچ ت .
وانلی دەستی لە م ژوو ھە نەگرت و لە شەستەکان لە زانکﯚی جنيف ماستەری لەو
بوارەدا بەدەست ھ نا و لە سا ی  ١٩٧٠دکتﯚرای لە م ژوو و سياسەت لە زانکﯚی
لﯚزان وەرگرت .ت زی دکتﯚراکەی لە سەر دۆز و بزووتنەوەی رزگارﯾخوازی کورد بوو لە
باشوری کوردستان .وەکو چاالکوان کی سياسی و نو نەری شﯚڕشی ئەﯾلول لە
دەرەوە و ئاگادار لە ڕووداوەکانی ئەو شﯚڕشە و نھ نييەکانی ،دکتﯚرنامەکەی واتای
خﯚی ھەﯾە لەو بارەﯾەوە وکار کی باشە کە خەرﯾکن وەرﯾدەگ ن و ب وی دەکەنەوە.
لە سەر پ شنياری دکتﯚر کامەران بەدرخان عيسمەت شەرﯾف وانلی بﯚ ماوەﯾەک
مامﯚستای م ژوو و کولتوری کورد بوو لە سﯚربﯚن .
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لە  ٧ئوکتﯚبەری  ١٩٧٦پياوکوژانی بەعسی عيراق ھەو ی تيرۆرکردنيان دا و لە
ما ەکەی خﯚی لە لﯚزان بە سەختی برﯾندارﯾان کرد .ئەو پيالنەی بەعسييەکان بە
ھﯚی ئەو ڕاپﯚرتەوە بوو ،کە وانلی و وەزﯾرە جەزائيرﯾيەکەی ھاوڕ ی لە بارەی
سياسەتەکانی حيزبی بەعسەوە لە باشوری کوردستان لە دوای نسکﯚی ١٩٧٥
ب وﯾان کردەوە .راپﯚڕتەکە ئەنجامی سەردانی ل ژنەﯾەک بوو ،کە لە خﯚی و وەزﯾر کی
پ شووی جەزائير و کابراﯾەکی سوﯾسری پ کھاتبوو ،بﯚ عيراق و چەند دەﭬەر کی
کوردستان لە ھاوﯾنی ١٩٧٥دا .
ڕقی بەعسييەکانی سورﯾاش لە عيسمەت شەرﯾف وانلی لەوانەی عيراق کەمتر
نەبوو و ئەوانيش فەرمانی لە س دارەدانيان لە دژی دەرکردبوو .
وانلی زمانی فەرەنسی ،عەرەبی ،ئينگليزی بە ڕەوانی دەزانی و لە تەمەنی
حەفتاسا يشدا دەستی کردبوو بە ف ربوونی زمانی کوردی  ،ھەرچەندە زۆر بە باشی
ف ری نەبوو .ئەوەی بەالمەوە سەﯾر بوو وانلی ،کە زﯾاتر لە شەست سا ی تەمەنی
لە ئەوروپا بە سەر بردبوو و کارمن خانمی ھاوسەری خانم کی سوﯾسری فەرەنسی
زمان بوو  ،ھەميشە دەﯾگوت برادەری ئەوروپاﯾيم زۆر کەمن و لە دەرەوەی کار و کﯚڕ و
کﯚنفرانس ئەوەندە لە گە يان ھە ناسم ودانانيشم و د م ھەر بە کﯚڕ و مەجليسی
کوردان دەکر تەوە ،ھەرچەندە ڕەخنەی جددﯾی ھەبوو لە سەر گەل نەرﯾتی ناحەز و
بارودۆخی کولتوری و سياسی و رۆشنبيری کوردی .
لە سەرەتای شەستەکاندا ولە دوای بەرپابوونی شﯚڕشی ئەﯾلول )کﯚميتەی
پاراستنی مافی گەلی کوردی( لە سوﯾسرا دامەزراندبوو .لە سا ی  ١٩٧٨ﯾشدا لە
کەساﯾەتی کوردی پارچەکانی کوردستاندا ھەو ی دامەزراندنی
تەک کﯚمە
پارت کی کوردستانيان دا ،بە م بە ھﯚی باری سياسی ئەو سەردەمەی کوردستانەوە
ئەنجام کی ئەوتﯚی ل نەکەوتەوە .سا ی ) ١٩٨٥ﯾەک تی مافناسانی کوردی لە
ئەوروپا( لە گە کﯚمە
پار زەردا دامەزراند .سا ی  ١٩٩٥بوو بە سەرۆکی
)ئينستيتوتی بەرلين بﯚ زانست ول کﯚ ين( و لە ھەمان سا يشدا بە ئەندامی
دەستەی بەر وەبەری )پارلەمانی کوردستان لە دەرەوەی و ت( ھە بژ ردرا .لە نيوەی
دووەمی نەوەتەکاندا سەرپەشتی پرۆژەﯾەکی تری نەتەوەﯾی کرد ،ئەوﯾش پرۆژەی
پسپﯚر و شارەزای کورد و
ئينسک ﯚپيدﯾای کوردستان بوو لە گە کﯚمە
کوردناساندا .مخابن دوای ھەوڵ و کﯚشش کی زۆر خەرجی ئەو پرۆژەﯾە دەستەبەر
نەکرا لە ڕ گەی ﯾﯚنيسکﯚ و فﯚندی کولتورﯾی ئەوروپاوە .زۆری پ خﯚش بوو کە
پ شنياری ئەوەم بﯚ کرد ئەم پرۆژەﯾە ببەﯾنەوە بﯚ کوردستان بە تاﯾبەتی دوای ئەوەی
لە کﯚتاﯾی سا ی  ٢٠٠٦دا گەڕامەوە بﯚ کوردستان .ب ﯾەک و دوو پ می وت :گرنگ
ئەوەﯾە ئەو بﯚ پرۆژەﯾە بﯚ کورد و کوردستان ئەنجام بدرێ و ھيچ گرنگ نيە ئ مە بيکەﯾن
ﯾا کەسانی تر .بە خﯚشحا ييەوە لە ئەکادﯾميای کوردی دەستمان بەو کارە کردووە و
لە بەرنامەماندا بوو پاﯾزی  ٢٠١١بانگھ شتی بکەﯾن بﯚ ئەوەی لە نزﯾکەوە ئاگاداری
کارکانمان ب ت لەو پرۆژە نەتەوەﯾيە گرنگە ،مخابن مەرگ دەرفەتی نەدا ئەو سەردانە
بکات کە زۆر مەبەستی بوو .سا نی ٢٠٠٣ – ١٩٩٩بە سەرۆکی )کﯚنگرەی
نەتەوەﯾی کوردستان( ھە بژ ردرا و نووسەری ئەم چەند د ەش شەرەفی ئەوەی
ھەبوو ھەم لە پارلەمانی کوردستان لە دەرەوەی و ت لە تەکيدا کار بکات و ھەم لە
کﯚنگرەی نەتەوەﯾی کوردستان ج گری ب و لە پرۆژەی ئينسک ﯚپيدﯾای کوردستانيش
ھاوکاری ﯾەکەمی ب ت .
1999

عيسمەت شەرﯾف وانلی لە ن وڕاستی شەستەکانەوە ئەوەی راگەﯾاندبوو کە
ئﯚتﯚنﯚمی دادی کورد نادات و پ وﯾستە کورد داوای دەو ەتی فيدﯾرالی دﯾموکراتی
بکات ،مادام ناتوان دەو ەتی نەتەوەﯾی سەربەخﯚی خﯚی دابمەزر ن  .ئەمەی بە
روونی لە ت زی دکتﯚراکەی لە سا ی  ١٩٧٠خستﯚتە روو .لە دوای روخانی رژ می
بەعسيش ل کﯚ ينەوەﯾەکی فراوانی لە سەر سيستەمی فيدﯾرالی و دەستوری
عيراق ئامادە کرد و من کردم بە کوردی و ب و کراﯾەوە .
وانلی تا ب ی پياو کی ئيشکەر بوو ،لە کارکردن وەرس نەدەبوو ،رۆژانە زﯾاتر لە دە
سعات خەرﯾکی نووسين و خو ندنەوە بوو  .لە سەدان کﯚنفرانس و کﯚبوونەوە و
سيمپﯚزﯾﯚمدا بەشداری کردووە و داخوازﯾيەکانی کوردی خستﯚتە ڕوو  .لە سەر
داخوازی مافی کورد زۆر توند بوو و ئامادە نەبوو نەرمی بنو ن وسازش بکات .
لە ژﯾانی خﯚﯾدا گەل کەساﯾەتی و سەرکردەی کوردستانی وجيھانی بينيبوو .ب جگە
لە سەرکردەکانی بزاﭬی سياسی و ڕۆشنبيری کوردی لە چلەکانی سەدەی
ڕابردووەوە تا دەسپ کی ئەم سەدەﯾە لە ھەرچوار پارچەی کوردستان ،عەبدولکەرﯾم
قاسم ،خومەﯾنی ،قەزافی ،پاپای ﭬاتيکانی پ شوو و گەل لە سەرکردەکانی
ئيسرائيلی بينيبوو .کەساﯾەتييە سياسييەکانی ئەوروپا زۆرﯾان عيسمەت شەرﯾف
وانليان دەناسی و ڕ زﯾان ل دەگرت.
کاتی خﯚی زۆر ھەو م لە گە يدا بيرەوەرﯾيەکانی بنووس تەوە .ھەميشە دەﯾوت کاتم
پرسياری بﯚ بن رم ئەو وە مم بداتەوە .کات
نيە .جار ک ڕ ککەوتين کە من کﯚمە
پرسيارەکانم بﯚی نارد وتی ئەمە پ وﯾستی بەوەﯾە کت ب ک بنووسم .لە کﯚتاﯾيدا لە
پرۆگرام کی تەلەفزﯾﯚنيدا بە ن وی )بﯚ م ژوو(  ،کە بﯚ ميدﯾا تيﭭی ئامادەم دەکرد
چاوپ کەوتن کی پ نج کاتژم رﯾم لە گە يدا بە زمانی عەرەبی ئەنجامدا .بەشی زۆری
بيرەوەرﯾيەکانی لەو پرۆگرامەدا گ راﯾەوە و لە کاتی خﯚﯾدا لەو تەلەفزﯾﯚنە ب و کراﯾەوە.
ھەر بﯚ ئەنجامدانی ئەو پرۆگرامەش ژمارەﯾەکی زۆر و نەی دەگمەنی پ شکەش
کردم ،کە ھەند ک انم لە کاتی خﯚﯾدا ب وکردەوە و ئەوانی ترﯾشيان لە داھاتوودا ب و
دەکەﯾنەوە .سەرباری ئەوە لەم پازدە سا ەی دواﯾی تەمەنيدا ھەرچی شت کی
نووسيب دانەﯾەکی ل ی بﯚم ناردووە وژمارەﯾەکی زۆر نامە گﯚرﯾنەوە لە ن وانماندا
ھەبووە ،ھيوادارم لە داھاتوودا دەرفەت ھەب ب وﯾان بکەمەوە .
لە  ٩نﯚﭬەمبەری  ٢٠١١لە کاتژم ر چواری سەر لەبەﯾانيدا لە تەمەنی  ٨٧سا يدا لە
شاری لﯚزان کﯚچی دواﯾی کرد .وانلی تەنھا کوڕ کی ھەﯾە کە ناوی سيامەندە .
پرۆفيسﯚر وانلی ژمارەﯾەکی زۆر وتار ول کﯚ ينەوە بەرھەمی زانستی بە فەرەنسی ،
ئينگليزی ،ئە مانی و عەرەبی ب وکردۆتەوە وبەش ک لە نووسينەکانی کراون بە
کوردی ،تورکی ،ڕووسی و فارسی  .س و لە روحی پاکی وانلی و ھەميشە لە
ﯾادماندا بە زﯾندووﯾی دەم ن تەوە.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (Dalovanسەبارەت بە
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 1987ێ د
1
ل ساال  1970ێ ل بامەرن ژ داﯾک بوﯾﯾە ،ئ کەم بەررھەم خوە ل ساال
ی دا بەالﭬکررﯾە و تا نوکە ز دەتری  60رروژنامە و گوﭬﭬار ن کوردی
رووژناما ھاوکاری
ەرھەم ن خووە ت دا بەالﭬکررﯾنە .بەشدارری کرﯾە د دەەھان ﭬيستﭭاال و کور ن
بە
 1پەرتوک ن چااپکری ھەنە و دوو ژی ن زک دێ ھ نە چاپکرن.
ھەلبەست خااندن دا11 ،
ھ
گەھا
بەرپرس نﭭيسينگ
س
چاﭬد ر بوﯾە و نوککە ژی
د
ێ روژناما
سەرنﭭيسەرێ
بوو  6ساالن س
دھوک ﯾا روژناما چاود رە و دﯾسان سەررنﭭ سەرێ گگوﭬارا چاﭬد رەە .ئەندام ئ کەتيا
کوردستان ﯾە .مالپەررێ وی
ن
امەنﭭيس ن
س
نﭭﭭيسەر ن کووردە و ئەندام سەندﯾکا روژن
: (http://e
ebdulrehmanbamerni.b
blogspot.com
ﯾ تاﯾبەت)m/
ی
ەرتوکە چاپکررﯾ ن نﭭيسەری
پە
 1بارانا دﯾنا ،ھەلبەست ،ساال  2000ێ دھوک.ی ،بەرھەﭬکررن 2002 ،ێ دھوک.
سني بامەرنی
 2ھوزانﭭان مللی حوسدھوک.
ک
 2004ێ
ھەلبەست4 ،
 3دومينە ،ھھوک.
ھەلبەست 2005 ،ێ دھ
،
 4دەفتەرا ب گونەھي ،ەرھاتي ن کورددی 2007 ،ێ دھوک.
 5ژ بەرپەر ن کەﭬن ـ سەی ،بەرھەﭬکرن 2009 ،ێ دھوک.
سەردەرگەھی
 6ھوزانﭭان مللی مەال حەسەن س 20ێ دھوک.
ھەوال روژناممەﭬانی009 ،
 7نﭭيسينا ھدھوک.
ک
ھەلبەست 2010 ،ێ
8-ھەناسەﯾ ن شعری ،ھە 20ێ دھوک.
نالبەندێ بچوﯾک011 ،
ێ
مەزن بو
ن
9شاعر ن باممەرن  ...ژ نا لبەندێ
9دھوک.
ک
ک و چيﭭانوک ن کوردی 2011 ،ێ
چلەﯾی ،چيروک
10شەﭬ ن چ
0زگەھا دھوک
ا
روژنامەگەرﯾ وەرگری ددا ـ پار
ﯾ
ەالتا چارێ ـ گگومانا دناﭬبەررا
 11دەستھە 201دھوک
وەک نمونە 12
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
ج
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
جورێ کەس :راگەﯾاندکار
ج

2002

جورێ کەس :ئەدﯾب
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2917 :

ی
ن بامەڕنی
دول ەحمان
عەبد
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 1987ێ دروژنناما
خوە ل ساال 7
ل  1970ل باممەرن ژداﯾک بوﯾە ،ئ کەم بەرھەم خ
دا
ەم ن خوە ت د
مە و گوﭬار ن کوردى بەرھە
ەالﭬکرﯾە و پتررى  60روژنام
ھاوکارى دا بە
ھ
ست خاندن  ،ھژمارەکا
کور ن ھەلبەس
ە د دەھان ﭬييستﭭال و ر
ەشدارى کرﯾە
ەالﭬکرﯾنە ،بە
بە
ﭭيسەرێ
ساالن سەرنﭭ
کرى ھەنە و ددوو ژى ن زک دێ ھ نە چااپکرن ،بو  6س
ەرتوک ن چاپک
پە
سان
چاود رە و دﯾس
ھا دھوک ﯾا چ
رووژناما چاﭬد ر بوﯾە و نوکە ژى بەرپرس نﭭيسينگەھ
د رە  .ئەندام ئ کەتيا نﭭييسەر ن کورددە و ئەندام
ێ گوﭬارا چاﭬد
سەرنﭭ سەرێ
س
ھاتين چاپکرن:
ن
سەندﯾکا روژناامەنﭭيس ن ککوردستان ﯾﯾە .پەرتوک ن وی ﯾ ن
س
ھەناسەﯾ ن شعریدومينەبارانا دﯾناھوزانﭭان ملللی  -حوسننی بامەرنی
ھکوردی
ی
ھاتي ن
ژ بەرپەر ن ژژکەﭬن ،سەرھدەفتەرا ب گونەھينﭭ سينا ھەووال روژنامەەﭬانی
ەر دەرگەھی
ەسەن سە
ھوزانﭭان ممللی مەال حەنالبەندێ بچووک)
ێ
مەزن بو
ن
ژ شاعر ن باامەرن )ژ ناللبەندێدﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ەبارەت بە
15:42:25 201
عەبدول ەحماان بامەڕنی( لە11-1-11 :
)ع
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
سەبارەت بە
22:57:54 201
عەبدول ەحماان بامەڕنی( لە11-10-6 :
)ع
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

2003

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2918 :

دو
عەبد

ﯚ
ەالن  -ئاپﯚ
ئوجە
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خەلفەتی(کە سەر بە
ە
سەر بە قەزای )خ
ر
سانی  1949لە گوندی )ئاامارا(ی
رۆۆژی  4ی نيس
شاری رحا ی))ئورفا(ی باکووری کوردستاانە لە داﯾک ببوە،زانکﯚی ئانکارا بەشی روپ وی
ش
سەردەمەی توورکيا
ەکانی ئەو س
ەواو کردووە.للە قﯚناخی زا نکﯚدا بە شﯚڕڕشگ رە چەپە
تە
ھيم کاﯾپاکاﯾا(،،،،سەرسام دەب ت.لە پپاش
ەزميش،ئيبراھ
چاﯾان،دەنيز گە
وەک)ماھير چ
مای
ن،لەسەر بنەم
شﯚڕشگ ە چەپەکان
گ
ککودەتای سەرربازی  1968گگوللـەبارانکرددنی
سەرۆکی کﯚمە ەی
ی
سﯚسياليزم ددەست بە کارری سياسی دەکات،دەب ت بە
س
شﯚڕشگ کی چەپی
،(DDKلە سا ی  1973لەگگەڵ چەند ش
شﯚڕشگ )KO
خو نکارانی ش
خ
خيری دورموش،ددوران کا کان،علی
ی
محەمەد
د کەمال پير،م
ککورد و تورک ووەک)شەھيد
سو(،،،،،گروپ ک
ستەفا قەرەس
ميل باﯾک،مس
حقی قرار،جم
حيدر قەﯾتان،ح
ح
درم(کە بە فاتتمە
ڵ)کەسيرە ﯾ د
ن.ھەر لەو کااتانەدا لەگەڵ
ەناوی)ئاپﯚچييەکان(پ کد نن
بە
گرەی
ەکەمين کﯚنگ
ەری  1978ﯾە
ی ھاوسەرگيرری پ کد نن،للە  27نﯚﭬەمبە
نااسراوە ژﯾانی
ەو پارتە
بە سەرۆکی ئە
شاری ئامەد دەەبەستن و ە
ی سەر بە شا
دی )فيس(ی
))(PKKلە گوند
ەی 12ی ئەﯾﯾلولی  1981بەرەو شام
ن،پ ش کودەتتا خو ناوﯾيەکە
ھە ی دەبژ رن
ھ
مين ئەکادﯾمياای
ەڕ دەکەو ت،،پاشان لە دۆۆڵ)بيقاع(ی ن وان سورﯾاو لوبنان ﯾەکەم
بە
ەکەی بە ش واز کی
ەسکەری دا ئەمەزر ن ت و لەوێ ئەنداامەکانی پارتە
سياسی و عە
س
مين چاالکی
سيستماتيک پەروەردە دەککات،لە  1984/8/15ﯾەکەم
پ فيشناڵ و س
15ی تەباخ
کدەھ نن کە بە ققە ەمبازی 1
ھ
ی داگيرکەری تورک پ
سەربازی لە ددژی دەو ەتی
س
نااسراوە.
و
 1بە پيالنگ ﯾﯾيەکی ن
ە 1999/2/15
لە
ودەو ەتی بەھاوککاری موساد و  CIAو دەزگگای
گليز و دەو ەتتانی ﯾﯚنان و ئيتالياو کينيا رادەستی دەەو ەتی تورکييا
ھەوا گری ئينگ
ھ
سزای لەس دارەدانيان بﯚ ددەرکرد
سەربازی دەو ەتی تورک س
ککراﯾەوە،سەرەەتا دادگای س
کوردستان ناچار
ن
کارانی
ی
ھەڕەشەی پارتی کر
ی ئەوروپاو ھ
شاری ﯾەک تی
ە م لە ژ ر فش
بە
ۆتستﯚکردنی
ی
ھەتاھەتاﯾی،شاﯾانی بﯚ پ
ەی بﯚ بکەن بە زﯾندانی ھ
بووون بﯚ سزاکە
ستەی خﯚﯾان
بەردا،ئﯚجاالن لە
ن
پييالنگ ی 15ی شوبات دە ﯾان الوی ئاگررﯾان لە جەس
ەرگی
 540پەرتوکە دواترﯾنيان بە
ی خﯚﯾدا خاوەەنی زﯾتر لە 0
ژﯾﯾانی سياسی
ستا لە ھەل و مەرج کی دژژواردا لە
پ نجەمی)مانييفستﯚی شاررستانی دﯾمﯚﯚکراتيە(.ئ س
2004

زﯾﯾندانی تاکەککەسی دورگە
ەی ئيمرالی ژﯾان بەسەر دەبات.
ەبدو
ەبارەت بە )عە
 (shayanسە
دﯾا لەالﯾەن )n
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
8::48:29 2011
ئووجەالن  -ئاپﯚﯚ( لە1-1-31 :
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

ەدار
ج
جورێ کەس :سياسەتمە
جورێ کەس :کەساﯾەتی
ج
جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
بباژ ر:

ئورفە

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2919 :

ى
ن بەنستانى
غياسەدﯾن
ىشخغ
عەلى
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ر
ەر)عەلى(کورِێ ئيکانەﯾ
شتيمان پەروە
ەباتکەرێ نيش
نﭭﭭيسەر و ِرەووشەنبير و خە
بەرکەفتى )ش خ غياسەددﯾن نەققشەبەندى_
ى
سﯚز و ھﯚزانﭭاان
خەمخور ودلس
خ
ھاتيە سەردۆنياﯾ  ،و
ە
مەرن (
(192ێ ل )بام
1944_189ز(ﯾﯾە،ل ساال)24
ەنستانى 90
بە
ئامادەﯾى ژى ل
ى
جى و
خواندنا خﯚ ﯾا سەرەتاﯾى ب دوماھى ئييناﯾە ،و ناﭬنج
ھەر ل و رێ خ
ھ
ال)(1944ێ ل شوﯾنا باب وى کو ل ﭬ سال چوووبوو
ل( ،و ل ساال
بااژ رێ)موﯾسل
جﭭاتا
ەراتيا دەﭬەرا ))ئام دﯾ (دجﭭ
ەردلﯚﭬانيا خوودێ ،دھ تە ددەست نيشانکرن بﯚ نوﯾنە
بە
ھاتيە ،وھەر
،
ماھى
(ێ ئەڤ نوﯾنەراتى ﯾە ب دوم
ساال ) 1946ێ
نووﯾنەر ن عيراقق دا،ول س
ساال )(1957ێ
ال
ڤ کومەال)ھييوا(دا ل بامەررن  ،ول
دا چووبوو دناڤ
دسال ن چالند
سيا(کربوو ،و ل و رێ
جيھان دا ل))موسکو_ روس
شکدارى دﭬييستەﭬاال قوتاابى والو ن ج
پش
دارێ
ھﯚزانﭭان ناﭬد
ەل خەباتکەر )ئەسعەد خﯚﯚشەﭬى( وھ
ھەﭬپەﯾﭭين و دﯾدارەک دگە
ھ
ستەﭬال
کو ل وێ ﭬيس
کربوو ئەو ن و
دەک ن دﯾتر کر
ن زازا(ى وھند
ن(و)نورەددﯾن
ککورد)قەدرﯾجان
ساﯾشا بەغدا دھ تە
ەﭬال ل ئاس
ئاامادەبووﯾن،وددزﭬرﯾنا خﯚ دا ژ ﭬ ﭬيستە
ەقشەبەندى _1922
2005ز(
2
دەستەسەرکررن ،بەل مامم وى)ش خ مەسعود نە
زانا و

2005

بەرەﭬاني ژێ دکەتن و ئازاددکەتن ژئاساﯾش ،ئەو ژى ب وى مەرجى کو دﭬ تن ل
بامەرن ل ژ ر ز رەﭬانيا پوليسان دابيتن بﯚ ماوێ سالەک  ،و ل ساال )1959ز(ێ
دھ تە نەفيکرن بﯚ باژ رێ )عممارة( ب فەرمانا حاکم عەسکەرى بﯚ ماوێ دوو
ساالن ،ول ساال)(1963ێ دچيتە دناڤ ر ز ن پ شمەرگ ن جانفيدادا وپشکدارى ﯾ
دکەتن ب پ نﭭيس خﯚ ﯾ ز رﯾن بﯚ ئ زگ دەنگ کوردستان ،وپشتى ھنگى دچيتە
دەﭬەرا )بارزان(و تاکو ساال)(1968ێ دمينتە ل نک سەرکردەﯾ ت گوشەر)ش خ
ئەحمەد بارزانى( ،و ل ساال)(1970ێ ﯾ دزﭬرﯾتە بەغدا ودبيتە ئەندام د)کومەال
ِرەوشەنبيرى ﯾا کوردى(دا،ول ساال )(1972ﯾ ئ کەم پەرتوک بناﭬ )چيرۆک ن
کرمانجى( ل چاپخانا دھوک چاپ دکەتن ودبيتە ئەندام د)سەندﯾکا روژنامەﭬان ن
عيراق (،وھەروەسا وەک نﭭيسەر ل روژناما)ھاوکارى(ژى ل بەغدا دھ تە دامەزراندن،
ودﯾسا نﭭيسەرى بﯚ)ئ زگ کوردى_بەغدا(کرى ﯾە بﯚ بەرنام )کەلەپورى مللى( ،و
ناﭬھاتى ژ گﯚﭬار و روژنام ن کو بابەت ت دا بەال ﭬکرﯾن ئەو ژى گﯚﭬارا )ھيوا( و روژنام ن
)روناھى( و )التقدم( و )االخبار(،و ھەژى ﯾە ب ژﯾن کو ھەر ژ بەرھەم ن خامەﯾ
نﭭيسەرێ دەستھەل و ژ ھاتى)عەلى ش خ غياسەددﯾن نـەقشەبەندى _
بـەنستانى( ،ئەڤ پەرتـﯚک ن نـاﭬـدار ن ل ژ رﯾنە ﯾ ن کو ژ زمان عەرەبى وەرگ راﯾنە ل
سـەر زمـان شرﯾن کوردى
کوخ العم توم :ژنﭭيسينا رۆمان نﭭيسا ناﭬدارا ئەمرﯾکى)ھارﯾيت بيتشراستو( ﯾە ،ئەواکو ل ساال )(1852ێ نﭭيسى کو ل دۆر ئەگەرێ شەرێ ناﭬخﯚﯾى)ئەھلى( ﯾ
ئەمرﯾکى ﯾە
کليلە ود منە :کو ناﭬدارترﯾن پەرتﯚکا فەﯾلەسوف ھندى )بيدبا(ﯾە ،کو )عەبدولالکورێ موقەففەعى759_723ز(ژ فارسى وەرگ را بوو عەرەبى.
ِ
ملحمە جلجامشمقدمە إبن خلدونو پشتى بزاڤ و خزمەتەکا پ ش چاڤ و دﯾار پ شک شى تﯚرو رەوشەنبيرى ﯾا کوردى و
خەباتا گەل خﯚ ﯾ کورد کرى ل  2000/8/2ێ ل پاﯾتەختا
کوردستان )ھەﭬل رێ(دچيتە بەردلﯚﭬانيا خودێ و ھەر ل و رێ ژى دھ تە ﭬەشارتن،
کور ن( نﭭيسەر ن دەستھەل وخەمخور ن چاند و تﯚرو ئەدەب
و)کچەک و س
ِ
کوردى ل دوﯾﭫ خﯚ دھ ليتن ئەو ژى )عەبدولرەحمان ،بلند ،غياسەددﯾن،
درەوشەنبيرى ﯾا کوردى دا.
سەرفەراز(کو ناﭬ ن دﯾارن ِ
ژ دەر/
پەرتوکا)ئەﭬەﯾە بامەرن ( ،مستەفا نورى بامەرنى 2004،دھﯚکبنک المعلومات،عباس لمع ،ج2001 5بيروتبنک المعلومات،ڕنگوان خليل حمد،ج 2002 10بيروتموسوعە المعلومات،إبراھيم مرزوق  2000القاھرەسەرچاوە :ھ رش کەمال ر کانى  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

2006

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2920 :

حس ن
مار ﯾەحيا ح
عەم
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چيرۆکنوووس
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

جورێ ککەس :چيرۆکننووس
باژ ر:

ک
دھﯚک

ش وەزارر:

ک .باککوور

ژمارە2921 :

ن
ل بەدرخان
فازﯾل
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2007

ککوڕی لوتفی ببە ردخانە و ل ھساڵ ی
دکتﯚرای ھە ﯾە لە بووار ی
ی
1951دا لە جززﯾرە لە داﯾکبوووه.
1
ن ،ل ھساڵ ی
ە فسيردا لە ب ھشی ئييالھيات ی زانکﯚ ی حە ران
تە
2009دا بووە ت ە س ھرۆۆک ی شارە ووانی ە ھککاری و کت بی
9
خان(
ە ﯾە (:وە گ اانی کت ب ی((مير ب ھدرخ
خاوە نی ئە م بە رھە مانە
خ
رانی کت ب ی
ی ئە م ۆﯾی ))(.وە رگ ی
ە عوسمانليييە وە بﯚتورکی
لە
)1515-م ژوو ی جە زﯾرە للە سە دە کاننی ناوە راستتدا( 815ە عە ربييە وەە بﯚتورکی )( .فيتنە لە قوررئاندا ،نامە ی
لە
ی )(.کت ب ی چ ھمکی ننە ژاد لە قورئئاندا(.
دکتﯚراکە ﯾە تی
سەرچاوە :گﯚﭬﭬاری لﭭين ژممارە 136
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
جورێ کەس :وەرگ
ج
بباژ ر:

جزﯾرە

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2922 :

ەخشی
ق سا ح بە
فەق
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ھەسن پيرکا( ل باکورێ رۆژ ئاﭬاﯾ
ال ) (1924ێ ل گوندێ )ھ
شگ ر  ،ل ساال
ەر و شوڕەش
ھﯚزانﭭﭭان و خەباتکە
ە ،ھەر دژﯾ
ﭬەرا ئام دﯾ ھاتيە دۆنياﯾ  ،ژ ھﯚزا )مززوری با ( ﯾە
الدزێ( ل دەﭬە
شتا زێ  -ش ال
)دەش
ت ب خاندنا قوورئانا پيرۆز کررﯾە و ل سەر ر کا فەقياتي چووﯾە
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
2008

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

ژمارە2923 :

فەق

تەﯾران

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112410484
49463
ھەککاری لە
ی
چەی
سی کوردی باککورە ،لە ناوچ
مەال محەمەد ،شاعير و دەەستان نووس
م
 1965لە
ە ،لە سالی 5
ەسپی رەشە
ەرھەمی ھە
سالی  1590لە داﯾک بووەە ،گرنگترﯾن بە
س
شەکانی
ی-روسی چاپکردوتەوە .نازناوی فەق تەﯾران لە وش
ەکانی کوردی
رووسيا بە زمانە
ەوە .نازناوەکاننی تر
لە مەنتق د تە
دنگا ،تەﯾت ە
ن ھاتووە .فە ق لە خو ند
فەق  -تەﯾران
فە
ەماکنی نوسرراوە.
مح  ،ميم و ح لە بەرھە
سی ،مير ح
وەکو فەقي گگەروک ،مەکس
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
1::00:17 2010
ن( لە0-8-23 :
)ففەق تەﯾران
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

ج
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان

2009

بباژ ر:

ھەکاری

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2924 :

ی
ھمی با ﯾی
فەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1212113246
62975
ھوک ژداﯾک بووﯾە
کوردستان باژ رێ دھ
ن
ل ساال  1963ێ ،ل باشوررێ
ەﯾمانگەھا ھوونەر نجوان ل موسل
ی لساال 1986 -1985ل پە
خواندنا ھونەررێ ش وەکاری
خ
داوی ئانيە
بد
ەر ن جوان لد
مانگەھا ھونە
بەش ش وەکاری بو لپەﯾم
1992-1995مماموستاﯾ بە
5
دھوک
دام
ستان -دھوک بوﯾە و ئەند
ەند ن کوردس
ەتيا ھونەرمە
سەروک ئ کە
1993-1995س
5
ە
ککوميتا با بوﯾە
ەلمانيا و لباژ رێ بەرلين ددژﯾت
1995ھاتيە ئە
5
کرﯾە
ەبەر کار ە
دامەزراندﯾە و وەکە ر ﭭە
ە
لبەرلين
ن
1997ئەکادەمميا ھونەرێ ککوردی
7
ەری ل کوﭬار و روژنام ن ککوردی بەالﭬکررﯾنە ب
1980تاکو  2007بەردەوام گوتار ن ھونە
0
ی.
ککوری تيپ ن التينی و ئارامی
ەرمەند ن ش وەکار ن کوردە ل ئەوروپا
ەندام ھونە
ئە
ەرمەند ن ش وەکارە ل بەررلين
ەندام ھونە
ئە
لبەرلين
ن
قی ﯾە
ەندام ش ووەکار ن ع راقی
ئە
ەندام ناﭬەنندا کولتورا رووسی ﯾە لبەررلين
ئە
شانگەھ ن تااﯾبەت:
ەشدارﯾ ن پ ش
بە
ێ کوردستان
دھوک باشورێ
1986ھەول ر گالەرﯾا ميدﯾا
6
9
1989بنگەھ روشنبيری ل دھوک
لمان،دھوک
1993گالەرﯾا شەھيدسەلم
3
1996د ساوا ئەلمانيا
6
ل.بەلجيکا
1997بروکسل
7
1998گالەرﯾا  66بەرلين
8
ەرلين
1999گالەرﯾا شتوفە  85بە
9
ی
2000گالەرﯾا بنگەھ ھوننەرﯾ
0
کوردی بەرلين
مانيا
ی رادەبول ئەلم
جانا کارل مای
2000ميھرەج
0
2000گالەرﯾا ئاوەدانی کورردستان بەرليين
0
کوردی بەرلين
ی
2001گالەرﯾا بنگەھ ھوننەرﯾ
1
ەرلين
ل کولونادن بە
2002گالەرﯾا کلوب شپيتل
2
ەرﯾ کوردی بەرلين
2003گالەﯾا بننگەھ ھونە
3
2010

2004ئاوەدانی کوردستان بەرلين
2006گالەرﯾا ھونەر و گرافيک بەرلين
2007گالەرﯾا ئيک ھانوﭬەر ئەلمانيا
پ شانگەھ ن دگەل گروپان
1983-1986پ شانگەھ ن ساالنە ﯾ ن پەﯾمانگەھا ھونەر ن جوان ل موسل،ع راق
1984گالەرﯾا ئبن ئەسير موسل
1986دھوک،ھەول ر و سل مانی
1987گالەرﯾا کاوە دھوک
1988گالەرﯾا رەشيد بەغداد
1989دھوک
1992دھوک گالەرﯾا شەھيد سەلمان
1996بەرلين
1997بروکسل
1998بەرلين
2000بەرلين ماال کولتوری
2001بەرلين شپەنداو
2002بەرلين ﯾانا رافيدەﯾن ﯾا روشنبيری
2003بەرلين باژ رﭬانيا ليشتنب رگ
2004ﯾانا رافيدەﯾن ﯾا روشنبيری
2005گالەرﯾا دوھوک
2006بەرلين ماال کولتوری
2006بەرلين
بەرھەم ن نﭭ ساندن :
1- 2006پەرتوکەک لژ ر ناﭬ )دﯾروکا ھونەرێ ش وەکاری ل کوردستان ( ژ وەشان ن
سپير ز.دھوک
2پەرتووکەک لژ ر ناﭬ )ل کولينەک زانستی لسەر رەنگان)3پەرتوکەک لژ ر چاپ ﯾە ل وەزارەتا روشنبيرﯾا ھەر ما کوردستان لژ ر ناﭬ )دﯾروکاش وەکاری ل مەزوپوتاميا)
خوﯾندکارێ ئەکادەميا زانستی ﯾەلبەرلين ژ بو ناما ماستەرێ لسەر ھونەرێش وەکاری)پەﯾوەندﯾا دناﭬبەرا تابلو و ھەلبەست دا)
نھا سەروک ئنستيتوتا کوردی ژ بو زانست و ل کولين ﯾە ل بەرلينل کولينەک لسەر رەنگا لبەر دەستەسەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )فەھمی
با ﯾی( لە16:15:18 2011-8-2 :
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی

2011

ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :ش وەکار
ج
جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2925 :

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 شورشک بَرى 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
رزکارى ﯾا بارتي بە
ى
ێ ل زنا
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 9862012

ئيک ﯾا بارتى وەک کارک رێ

بشتى شەش مەھا ھاتيە فەکوھاستن بو سنورێ لق
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 20072013

11کياندار بەروەر 200713حەمک 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 /03/2009 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

2014

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :چاالکی سياسی
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

پارتی:

پ .د .ک.

ژمارە2926 :

گولنار عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061911413558752
ھﯚزانەوان
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

خانمان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2927 :

الوک

ھاجانی

http://www.kurdipedia.org/?q=2011050515283057309

2015

نووسەر
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :نﭭ سەر
باژ ر:

زاخﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2928 :

لەتيف ن رەوەﯾى
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022720160282397
...
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :وەرگ
ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2929 :

محەمەد تەﯾار پاشا  -غەرﯾبی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191141554777
2016

کوڕێ ئيسماعيل پاشاﯾ ئ ک کوڕێ مير سەعيدخان بەگ دووێ ھەروەسا تا دگەھيتە سو تان
حوس ن وە لی و مير س ﭭدﯾنی و مير بھا و الدﯾن کو ژ بنەماال مير ت ئام دﯾ ﯾه .ل ساال )(1199
مشەختی ھەﭬبەری ساال )(1784زاﯾينی ل باژ رێ ئام دﯾ ژ داﯾک بووﯾه .ل رۆژا )(18صەفەری
ساال)(1213مشەختی ھەﭬبەری رۆژا ) (1798/10/27زاﯾينی ئيسماعيل پاشاﯾ ئ ک باب وی
چووﯾە بەر دلوﭬانيا خﯚدێ مەزن ل باژ رێ ئام دﯾ و بەری بمرﯾت وەسيەت کربوو کو کورێ وی محەمەد
تەﯾار پاشا بچيتە سەر کورسيا حوکم اني ژبەر کو ئەو کوڕێ خو گەلەک دﭬيا و بچوﯾکترﯾن کوڕێ وی
بوو ژ ھە ﭬژﯾنا وی ﯾا ئيک  .ژﯾ محەمەد تەﯾار پاشا نەگەھشتبو )(15سالي دەم ل دﯾﭫ وەسيەتا
باب خو چووﯾە سەر کورسيک و ھەمی تشت ن مير گەھ ژ خزﯾنە و چەک و لوئلوئو پارە و مولک کە
فتنە د دەست وی ژبەر وێ ﯾەک ئارﯾشە دناﭬبەرا وی و براﯾ ن وی و ب تاﯾبەتی براﯾ وی ﯾ مەزن
)مراد خانبەگ ( پەﯾدا بوون و ب دەھان شەڕ دناﭬبەرا وی و براﯾ ن وی دا بوون ژ بەر وێ ﯾەک دوو
بەرەکيا دناﭬبەرا واندا بو ئەگەرێ الواز بوونا ميرگەھا بەھدﯾنان ،ل ساال) (1803زاﯾينی براﯾ وی ﯾ
مەزن مراد خانی دەستھەالتا ميرگەھ ژێ ستاند.ھﯚزانﭭان محەمەد تەﯾار پاشا )غەرﯾبی( خواندنە کا
بە رفرە ژ زانست و زانيارﯾ ن وی سەردەمی خواند بوون ھەروەکی دﯾروکنﭭيس عە رە ب )ﯾاسين
عمری( دب ژﯾت )محەمەد تەﯾار پاشا کەسانەک خودان علم و زانين وت گەھشتی و خودان ھەﯾبەت بو
و خودان ﯾەخالقەک مەزن بوو( ھﯚزانﭭان غەرﯾبی بو جارا ئ ک وەک ھﯚزانﭭان ھاتی ﯾە نياسين ل
دەم دﯾوانا مەالﯾ جزﯾری ب دەست خەت خو ﯾ جوان نﭭيسی و ت دا چەند پارچە ھەلبەست ن
ھﯚزانﭭان ت کورد ﯾ ن سەردەم وی و بەری وی و گە لە ک ھﯚزانﭭان ن فارس ژی وە کی
)جامی،نيزامی،سەعد،خەﯾام(ی وﯾ ن کورد وەکی)مەالﯾ جزﯾری ،ئەحمەدێ خانی ،پە رتوﯾ ھە
کاری ،سﯚلتان مراد خان ئام دی ﯾ ھﯚزانﭭان و سادق ئام دی( وگەلەک ت دی وھژمارەکا مە زن ﯾا
ھﯚزان ن ھﯚزانﭭان ت کورد ل ناڤ کەشکول وی دا ھە بوون و ھژمارەکا ھﯚزانا وی بخو نﭭيسی و بناﭬ
)الراقمە فقير  (92ئانکو ناﭬ )محەمەد( و گە لە ک ھﯚزاني ن خو بناﭬ )غەرﯾبی( نﭭيسينه ،ميراتی ل
کە لھا ئام دﯾ و کە لھا ئاکرێ کرﯾە و مروﭬ ميرێ ميرگەھا بابانی ﯾا بووﯾە و ميرێ بابانی ﯾا
پشتەﭬانيا وی کرﯾە ھەر وەسا ھﯚزانﭭان محەمەد تەﯾارپاشا )غەرﯾبی( ھﯚزان ب زاراﭬ سوڕانی ژی
ھەنە و دە ستە ک ز ﯾن ھە بووﯾە دزمان کوردی دا و خوشنﭭيسە ک شەھرەزاا و بسپور بووﯾە د
وارێ خوشنﭭيسي دا دناڤ کەشکولەک وی دا پتر ژ )(82ھﯚزان ن وی وﯾ ن ھﯚزانﭭان ن کورد ت دا
بوون ،ل ساال )(1233مشە ختی ھە ﭬبە ری ساال )(1818زاﯾينی ھﯚزانﭭان محەمەد تەﯾار پاشا
)غەرﯾبی( لدوﯾﭫ ساال ژداﯾک بوون مرنا وی ) (34ساال ژﯾاﯾه ،ھەروەکی دنﭭيسينەکا فارسی دا
ھاتی ﯾە دب ژﯾت )وفات محەمەد تەﯾار پاشا دران سال بود فی )).1233
سەرچاوە :محەمەد عەبدو ئام دی  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان

2017

باژ ر:

دی
ئام د

ش وەەزار:

ک .باکوور

ژمارە2930 :

عيد بلو
ەمەد سەع
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818145714
44750
سەر دونياﯾ  ،ل ساال
ال  1954ێ ل گوندێ رەزگگە ل دەﭬەرا ر کان ھاتيە س
نااﭬبری ل ساال
خاندنا خو ﯾا
ەک چووﯾە ققوتابخان ل گوندێ خو ،خ
ی ھەر زاروکە
 1960ێ وەکی
0
 197ێ
ميسل( بدوماھی ئييناﯾە ،پاشان و ل ساال 73
(
سەرەتاﯾ ونااﭬنجی ل باژ رێ(
س
کو خاندنا خو ل خانووﯾا
ساال  1975ێ و
ال
ی ب خاندن داﯾە تا
ھاتيە دھوک و بەردەوامی
ھ
مامﯚستا
ساال  1975ێ ھاتيە دامەزرراندن وەک ما
ی ،ھەر ل س
دوماھی ئينای
مامﯚستاﯾان بد
م
 19ێ ھاتيە
کان تا ساال 976
ل قوتابخانا )ب بو( ل ناحيا ب بو ﯾا دەﭬەرا ن روە  -ر ن
ھەمی
ﭬەگوھاستن ببو قوتابخانا گگوندێ خو رەززگە ،پاشان ل ساال  1978ێ دەم ھ
ﭬە
ما بەعسا ژ ناف چوی
کﯚمەلگەھان ژالﯾ رژ ا
ن
بو
ەگوھاستن و
گگوند ن دەﭬەرێ ھاتينە ﭬە
ەلگەھا ش الددزێ.
ئاکنجی بو ل کﯚمە
ی
سەعيد(
ﭬه ،مامﯚستا ))محەمەد سە
ﭬه
 197تا  1973ێ ئ ک ژ ئەنندام ن ئ کەتييا قوتابي ن
ی ل ساال 70
خودێ ژێ رازی
خ
جەماوەری و
ی
ل( دﯾسان کاررکرﯾە دناڤ ر ز ن ر کخراو ن
ککوردستان بووو ل )ميسل
ال  1993مامﯚﯚستاﯾ ناﭬبرری پال شەرەفا ئەندامەتي
ھوک  ،ل ساال
قوتابيان ل دھ
قو
دﯾ ﭬە.
ک و بووﯾە کاددر سەر ب ل ژنا ناوچا ئام د
ڤ ر ز ن پ.د.ک
وەرگرتيە دناڤ
پشتی بو
ی
ەروەردێ ل پپار زگەھا دھووک ،
ەرپەرشت پە
ل ساال  1996ێ بووﯾە سە
خانا.
ەبەرێ قوتابخ
خزمەتا قوتابيي ن دەﭬەرێ کری وەک مامﯚستا و ر ﭭە
ماوەک در ژ خ
م
ھەلبەست و
ت
خاندن ونﭭ سيين بگشتی بو وبتاﯾبەتی ﯾﯾا
ئاارەزوﯾا وی ﯾا سەرەکی خ
ژبەرھەم ن وی:
م
عەرەبی ،و
ی
چيروک و گوتاررا وب ھەردووو زمان ن کورددی و
چ
چاپکرن وبە ﭬﭬکرن
(19ێ ھاتيە چ
ی( پەرتوکەکە ل ساال)999
ن دبيتە ﯾاری
( 1-دەما ئەﭬين
الپەر ن ژ قەبارێ ناﭬين دا ) (52ھوزان ن جورا و جور بە ﭬکرﯾنە و ژ وان )
دناف ) (119ال
ەﯾەک ،بگرنژە ،دەرﯾا،
ن ،چەند و نە
دەما ئەﭬين دببيتە ﯾاری ،وەە ت من ،چ ئ ﭭارە ،خەون
مە شەرمەزارری،وە ت.....،و ھتد).
ک ،مانە شەرم
ھيد ،عەﭬرەک
ستی ،شەھ
خوﯾندەﭬانا دەس
خ
ەنە و ھاتينە ببە ﭬکرن د زۆۆر
سين )گوتار و ﭬەکولين(ھە
 2ب دەھان بابەت ن نﭭيسﯾان ،خەبات ،ئئاسوی پەروەەردە......ھتد).
رۆۆژنامادا وەک )کاروان ،بەﯾا
گەلەک رۆژنامادا ووەک )کاروان ،بەﯾان،
ک
کرﯾنە د
ەست بە ﭬک
ھوزان و ھەلبە
 3چەندﯾن ھی پەروەردە.......ھتد).
خەبات ،ئاسوی
خ
ەشيمانی( بە
 4چيروکا )پەەری مرنا خو ب دﯾماھی ئيناﯾە و نوکە ل بەر چاپ ﯾە.
الﯾ کورێ
ە( ھژمارەک گگوتار و بابەت ن خودێ ژێ رازی نە ژ ﯾ
( 5 -مقاالت فی السياسە
د( ھاتينە کومﭭەکرن و ل دەمەک ن زﯾک دێ ھ نە چاپکرن.
ەمەد سەعيد
وی )مازن محە
ەشداری دکوور ن
دھوک و ئام دﯾ و ش الدزێ بە
ک
ھەژی گوتن ﯾە کو زور جااران ل
ھ
ھوزان خاندن دا کرﯾه.
ھ
2018

ەخوشخانا ئازادی ل دھوک ژ
ھاستن بو نە
ت ھاتيە ﭬەگوھ
ل ساال  1998دەملدەست
رێ بەغدا
ستن بو باژ ێ
ی و ھەر ل ووی دەمی ھاتيە ﭬەگوھاس
ەگەر ن دﯾاربووونا ئ شا دلی
ئە
ژببو ئەنجامدانا نەشتەرگەرﯾﯾ ن )قسطرە و بالون).
ەرەدانا قوتابخ
 20دەم سە
ل 003/10/26
خانا گوندێ د رەش ل دەەﭬەرا ئام دﯾ و
گوندێ د رەش و پيرۆزانا
ێ
قوتابخانا گوندی و ل ناﭬبەررا ر کا
تااﯾبەتی دەم زﭬ ﯾن ژ قو
ەمرێ خودێ کرﯾە
ئە
سامی ر کانی  -ما پەڕی ئاام دی
سەرچاوە :س
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

ج
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2931 :

ی
ەمەد سەلليم موفتی
محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7072228015
57519
سەر دنياﯾ  ،ل ساال  1956ێ
ل ساال  1932ل دھﯚک ژ بنەمالەکا ناﭬﭬدار ھاتبو س
ساالن
دەم چەندﯾن س
کارکری ﯾە و بﯚ م
ی
ينا ،وەک مافپپەروەر
ککوليژا ماف ب دووماھی ئين
پﯚست پ
ت
کاری و چەندﯾن پلە و
ەرەک دەستتھەل بەردەوامی داﯾە ی
وەک فەرمانبە
ھاتينە راسپارردن .
ھ
25
ەخﯚشيەکا گرران و پشتی ژﯾەک پ ی خزمەت ،رۆژا شەمبی 2
ژ ئەنجام نە
ھﯚک
شاخک ل دھ
دووماھی ﯾ کر و ل گﯚرستانا ش
ی
غەرا
حوزەﯾران /ﯾﯚنييﯚ  ،2011وەغ
ح
ن.
ھاتە ﭬەشارتن
ھ
 2004دا خوداان ئيمتيازێ ککﯚﭬارا دھﯚک بوو،
موفتی کو دناﭬﭬبەرا سال ن  2001ھەتا 4
م
ەنﭭيس ن کوردستان ھاتببﯚ وەرگرتن و ھەمان
ەندﯾکا رۆژنامە
وەک ئەندام کاراﯾ سە
دەم خزمەتا بااژ رێ دھﯚک کرﯾە .
دگەل ميدﯾاکار
ل
ﯾە و شيا
دھﯚک دا دﯾتی ە
ک
رۆۆلەک کارا د دەرئ خستناا کﯚﭬارا
2019

دﯾتر چەند ژمار ن کﯚﭬارا دھﯚک دەرب خيت کو 34
تﯚﭬی و چەند گەنج ن ر
موسەددەق تﯚ
م
مارە ژێ ھاتيينە وەشاندن .
ژم
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2932 :

ەمەد عەفييف حس نی
محە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1006210446
69820
عامودان لە رۆژژئاوای
ن ،خە کی ع
سەر و ئەدﯾبن
شاعير و نووس
کە زوربەﯾان ش
سەربە خ زان ک
س
کە پ ناسەی ککوردی
ناوی حجلنامە ە
شەنگی دەردەکرد بە ی
ککوردستان ،کﯚﯚﭬار کی قەش
پارەﯾی کﯚﭬارەکە پەکی کەوت ،نيشتەج ی
ی
ی عەرەبی للە بەر ب
دەکرد بە زمانی
ەتﯚبﯚرﯾە لە و آتی سوﯾد ،لە داﯾکبووی  ،1957سەررپەرشتی تەررجەمەی دﯾواانەکەی
ﯾە
ەش و دەکات بە عەرەبی .
پە
ەوان
بﯚ ھاوڕێ باخە
ەﯾسبووکدا ﯚ
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز قەﯾس قەرەەداخی لە فە
س
2010-10-06
حس نی لە 0
مەد عەفيف ح
ەسەر محەمە
لە
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

رۆژئاوای کورردستان

2020

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
باژ ر:

ئامودا

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2933 :

مراد خانی باﯾەزﯾدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124104501459
لەسا ی )(1156ی کﯚچی لەشاری باﯾەزﯾد لەداﯾک بووە .خاوەنی گەل
عەشق و سﯚفيگەری .لەسا ی ) (1203ی کﯚچی لەدنيا دەرچووە.
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باکووری کوردستان

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
باژ ر:

باﯾەزﯾد

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2934 :

موئەﯾيەد تەﯾب
http://www.kurdipedia.org/?q=20081217140815819

2021

ھﯚنراوەی جوان و بەرزە لە

س
ساال  1957ل باژارێ دوھﯚﯚک ژ داﯾيک بووﯾە دەرچوووﯾ کوليژا ﯾاساﯾ ﯾە و
ە ،ژ ساال
ەرپرس دەززگەھا سپير ز ﯾا چاپ و وەەشان ﯾە و ئەندام ئەککادﯾميا کوردﯾە
بە
ەلبەستﭭان ت ناسکرن ،ددﯾسان ژی ککارێ رژنامەﭬانی کرﯾە،
ەھا وەک ھە
 1976ھەﯾە نە
6
ەھا سپيرێ و گﯚﭬارا کەپرەە،
سەرێ دەزگە
ەھا سەرنﭭيس
ککارێ وی ﯾ سەرەکی نە
لتورێ
خەمخورێ کلت
اللش و رناکبير ن ئ زدﯾاﯾە و خ
ش
ەﭬالدوست ببنگەھ
ککەسەکی ھە
ی ﯾە.
سەن کوردی
رس
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :پەڕ ەمانتار
ج
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2935 :

س
گان ھاليس
موژگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1040959462
21908
کبووە .لە 1992کﯚليژی راگگەﯾاندنی
ەلعەزﯾز لەداﯾک
ەی دەپ ی ئە
1971لەناوچە
1
ەستەنبو ی تەواو کردووە  1995 .لەرۆژژنامەی ئەﭬرەەنسەل دا رۆژژنامەوانی کرردووە.
ئە
فزﯾﯚنی کەناڵ دی ،ئيدﯾر و ئيکوليا
ڵ ،گﯚﭬاری ئەککتو ل ،تەلەفز
پااشان لەرۆژنامەی رادﯾکاڵ
دەکوژر ت( نووسيووە .ئەو
ر
مان ژن
ەناوی)لە باتم
 2کت ب کی بە
ککاری کردووە .سا ی 2001
ککت بە لەالﯾەن د تاﯾمز الﯾبراارﯾيەوە وەک کت ب کی زۆربباشی سا ی تورکيا ھە ببژ ردرا.
کاردەکات و لەسەر
ت
سەر
ستاش لەرۆژناممەی سەباح دا وەک نووس
ھاليس تائ ست
ھ
چاوپ کەوتن دەەکات و ھەروەھا
شەی کورد ددەنووس  ،چ
سياسەت ،مافی ژنان ،ک ش
س
شە .
داﯾکی کچ کيش
ن
سەرچاوە :ما پەڕی وارﭬين
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی

2022

ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
بباژ ر:

ئەلعەزﯾز

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2936 :

رەبان
ميھر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8111910224
41392
عەشرەتی
ی
ناوچەی
ی
کە لە
سەنی ماﯾييە .ماﯾی گوند ک
ی مەال حەس
ميھرەبان کچی
م
ەروارﯾی با للە باکووری ئاام دی .ميھرەەبان لە سا ی  1858لەو گوندەدا لە داﯾکبووه،
بە
خو ندەواری ببووب .
ری نووسين و خ
دەب لە ما ەووە بەھﯚی باووکييەوە ف ی
شەنگ و ژﯾر و دەست رەننگين بووه ،ە
کی شﯚخ و ش
ميھرەبان کچ ک
م
لە چنين و نەققش و
نييگاری مافوورر ھونەری نوانندووه .لە ناو خە کی بەمييھرەبان خاتووون ناوبانگی
بوون و
ەر ر زﯾان ل ناوه .الوان گگرفتاری ن
ە کی عەشررەت و دەوروبە
دەرکردووه .خە
الی خﯚﯾەوە
ھرەبان لە ی
ەک کيان ،ميھ
ە رۆژان بب تە ھاوسەری ﯾە
خەونيان پ وە ددﯾوە رۆژێ لە
خ
بووه.
د ی چووبوو ئاامﯚزای خﯚی ناوی فەق ئەحمەد ه
ەکە ھەوا ی جوانی ميھرەبانی بيستببوو ،ئارەزووی ئەوەی
ی وەکو خە کە
ميری بەرواری
م
بﯚتە ميوانی ما ی
ەبەسە رووی کردۆتە گوندی مای و ە
ێ ،بﯚ ئەم مە
ھەبوو بيخوازێ
ھ
کردووه .ب گومان بباوک بەخﯚشيييەوە
.
ەنی باوکی دداوای
ە مەال حەسە
ميھرەبان و لە
م
رازی بووه.
سﯚز کی راستەققينە دەکرێ .ميھرەبان
ز
ەرمی و
ست بەدڵ گە
ە شيعری مييھرەباندا ھەس
لە
وەسف کی قوو ی
ف
شيعرە ئەوەی ناو د ی بکاتتەوە و
زﯾﯾرەکانە توانيووﯾەتی بەم ش
ەونە
ئەم بيروڕاﯾانە الی شاعيری دﯾکەش دەکە
م
ستی ب
بکا .ئەوی راس
د دارﯾمان بﯚ بک
ميھرەبان خاتوون لە ئئاسﯚﯾ کی دﯾﯾکەوە
ن
بە م
ەتی الی فەقق تەﯾران ،ە
ەرچاو بەتاﯾبە
بە
سەلەکە دەککا.
ەماشای مەس
تە
ستەم لە
سەرەتای سەدەی بيس
ی
نی
ەﯾە لە سا ی
ەوە ھەواڵ ھە
نی ميھرەبانە
ە بابەت مردنی
لە
مای کﯚچی ددواﯾيکردب .
دا لە ئاواﯾی م
 ،1905لە مە ببەندی ژﯾانيد
5
ە
سەرچاوە :ما پەڕی خﯚزگە
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی

2023

ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

ج
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2937 :

ەل
مەتيين ﯾوکسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2022256176
64162
ە ،ل
تورکيا ژ داﯾک بووﯾە
ا
 1979ێ ل مووش ل کورددستانا
ەل ،ل ساال 9
مەتين ﯾوکسە
م
سياسی و
ی
ست ن
ساال  2002ێ ژ زانکوﯾا روژژھەالتا ناﭬين ﯾا تەکنيکی بەش زانس
س
وﯾا
ەرێ ل زانک ا
ێ ،ل  2003ێ پلەﯾا ماستە
ە ل ئەنقەرێ
شتی دەرچووﯾە
ر ﭭەبەرﯾا گشت
شيکاگو بووﯾە
و
 2008ێ ل زانکوﯾا
ەمان پشک ووەرگرتيە ،ل 8
ەنقەرێ ب ھە
بييلکەنت ل ئە
پرروفيسور.
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

جورێ کەس( :ئەکادﯾمی )
ج
جورێ کەس :م ژوونووس
ج
بباژ ر:

موش

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2938 :

2024

کی
سعود چەلک
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5191302125
58056
نووسەر
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

ەر
جورێ ککەس :نﭭ سە
ش وەزارر:

ک .باککوور

ژمارە2939 :

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

2025

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
بباژ ر:

شنگال

ش وەزار:

ک .باکوور

پپارتی:

گﯚڕان

ژمارە2940 :

ی نا بەند
مەال ئەحمەدی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103192613
32365
خوە بو مە بﭭی رەنگی دﯾار ددکەت و
ەت دەست خو ژﯾنا ە
سەﯾداﯾ نالببەند بخو و خە
س
من
ن
لبەند باب
کورێ ئەمين نالب
ێ
دنﭭ سيت و دب ژﯾت  -:ئەز ئەحمەدم مووخلسم
جھ بەھدﯾنان .من
شاﯾ ت مير س ﭭدﯾنا ل ھ
ێ ئام دﯾ بوو ميرگەھا پاش
خەلک باژ رێ
خ
گوندێ
ن( بﯚ ،باب من ژ باژ رێ ئاام دﯾ چو گو
ەبدول ەحمان
مامەک ھەبو ناﭬ وی )عە
م
دی و ل
ەد( ێ ش خ طاھرێ ئام د
ساال ) (1281کوچی نک ش خ )محەمە
)بامەڕن ( ل س
ی دکر بو ژﯾارا عەﯾال خوە ،باب من پ نچ کوڕ ھەبووون و
و رێ ئاکنجی بو و نالبەندی
-18
شەختی بەررامبەری )891
دوو کچ ئ ک ژووان کوڕا ئەز بوم کو ل سااال ) (1308مش
دەست ب
ت
ی ئەز ھاتمە ددنياﯾ  .دەم ژﯾي من بوووﯾە پ نچ ساال من
 (1892زاﯾينی
2
بدوماھی ئينای ،من دەست
ی
خاندنا قورئانا پيرۆز کر لنک داﯾکا خوە فاتماﯾ ھەتا من
خ
دﯾ بەر
خاند پاش ئەز چومە ئام د
ساال ل بامەڕن خ
ال
خاندنا کت ب ت شرﯾعەت ککر ،دوو
بخ
شتی
ەرﯾامە مال ،پش
خاند و ئەز ﭬەگە
د
ەک من
خاندنگەھا قووبەھان سالە
خاندن ئو ل خ
خ
رێ )زاخو( ل و رێ ژی ساللەک
ئەز چومە باژ ێ
ن خوە بسەرروبەر کر و ز
ھەﯾامەک من
ھ
ەز چومە باژ ررێ
ەک من خوە پ ک ئينای ئە
ل پاش دەمە
من خاند ئەز ززﭬرﯾمە ﭬە مال
م
ەک من
ھاتمە ﭬە مال پشتی دەمە
خاندن کر و ئەز ھ
ن
)ددھوک ( من س ساال ل و رێ
دێ )ب دوھ ( ل ناڤ
ەز چومە گوند
ساال ) (1323مشەختی ئە
ست کر و ل س
خوە سەر راس
خ
ھد ﯾنان داکو خواندنا خو ببدوماھی
ھەکاری و بەھ
سەر توخيب ھ
ی ژوورﯾا ل سە
جھ بەرواری
ج
)مائی( من دوو ساال خاند و
(
ه( ﯾ
کوڕێ ش خ )طه
ێ
بيينم لنک )ش خ محەمەد پپارسای(
ن )ش خ محەممەد پارسا( ووەفات بو چو ببەر رەحما خوودێ ل ساال )(1335
سەﯾداﯾ من
س
شوﯾنا
گوندێ ب دوھ ل ش
ێ
ەالﯾ
ەﯾداﯾ خوە ئەز بوومە مە
شتی مرنا سە
مشەختی پش
م
سەﯾداﯾ خووە بکەم،
س ت فەقي ت ووی ب ژم و خلمەتا ماال س
سەﯾداﯾ خوەە داکو دەرس
س
گليز و
بەرامبەری ) (1925 - 1924زاﯾينی ئەو ساال ئ نگ
ی
(134مشەختتی
ھەتا ساال )42
ھ
)مائ  ،ب دوھ ،بناﭬي (
ک( ھ رش ئينناﯾە سەر گونند ت مە ئ
فەل ت تييارێ )فەلە رەشک
فە
2026

ئەم ژی مشەخت بوﯾن چوﯾنە ناف تورکا دەﭬەرا ھەکارﯾا و ل قەزا )چەل ( ئەم
فەحەوھاﯾن و ل گوند ت وێ بە ڤ بوﯾن ،بەل ل ﭬ مشەختيي ئەم گەلەک
پەرﯾشان و ب سەروبەر بوﯾن ب کاری و ئ ش و نەساخی کەتن ناڤ مە و گەلەک
مروڤ ژمە مرن .ئەز پشتی سالەک ﭬەگەرھامە ﭬە جھ عيراق ئو لناف
عەشيرەتا( گولييا( ل گوندێ روﯾس ئاکنجی بووم و بومە مەالﯾ گوندی ،پاش ل
و رێ من ژنکەک بﯚخو خوازت ناﭬ وێ )سەﯾدا فەھيما( بو کچا سەﯾد ئوسمان
خشخاشی ،ئەز بوومە خودان مال و ژن خﯚدێ پ نچ بچوﯾک دانە من ،و ن زﯾکی ،دە
) (10ساال ئەز مامە ل و رێ مەالﯾ گوندی ،پاش ژنا من مر .من ژنەکا دی ژوی
گوندی بوخوە خوازت و مەھر کر ناﭬ وێ )سافيا( بو پاش ھەﯾامەک ئەو ژی مر و
چووﯾە بەر دلوﭬانيا خودێ و کچەک لدوﯾﭫ خوە ھ ال .ئەز گەلەک شەپرزە بوم و مامە
گرفتار ب ﭬان بچوﯾکاﭬە و کەتن لەپ ت من س وی و ب داﯾک ،ئەز ژ وی گوندی
ﭬەگوھازتم چومە گوندێ )ب گوﭬا( ھەر ل ناف گولييا ئەز بومە مەالﯾ گوندی دوو ساال
من مەالتی کر ل و رێ کوڕێ من مەزن محەمەد ل گەل خوﯾشکا وی ﯾا بسپور
)گولبھار( مرن ئو مانە ددەست ت مندا ،دوو کچ ت بچوﯾک )ئەسما ،ئاسيا( ئەز گەلەک
پ ﭭە پەر گندە و ئالوز بووم من چ ر ک نەمان ژبلی برنا وان بونک باپيرێ وان سەﯾد
ئوسمان ل گوندێ خشخاشا داکو بخودان ببن و سەخب را وان بھ ت کرن و چاﭬ
خوە بدەن وان و من برن و ئەز چوومە و رێ .ئەز بوم مەال ل گوندی ،من پ نج شەش
ساال مەالتييا وان کر و کچ ت خوە ل و رێ دانە شوی و مەالتی ھ ال و ئەز تەنگەزار
بووم ودەر بدەر ب دنيا کەتم .بومە گەرﯾدە ژﭬ گوندی بو گوندێ ھە ژﭬی جھی بو
جھ ھە دا وەکو شعر ت خوە ل ک دەم وﭬ ک ب خم بەلکی چاپ کەم..
سەرچاوە :ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان

ژمارە2941 :

مەال محەمەدێ ھياللی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121819151963360
ھياللی ئ کە ژ زاناﯾ ن ھەڕە مەزن ل کوردستان  ،خودان گەلەک کت ب و بەالﭬوک و ھەلبەستان
بووﯾە ،و تا نوکە گەلەک کيم بەرھەم ن وی کەفتينە بەر دەست خو ندەﭬانی ،ھياللی ناﭬ وی ﯾ

2027

دروست )مەال محەمەد ئەمينە( ل ساال  1300ێ کوچی بەرامبەر ساال  1882ێ زاﯾنی ژ داﯾک بووﯾە ،و
ل ساال  1370ێ بەرامبەر  1950ێ د ژﯾ  70سالي دا ل گوندێ ھيالل ل ناڤ گوﯾيان چووﯾە بەر
دلوﭬانيا خودێ و ھەر ل ﭬی گوندی ھاتيە ﭬەشارتن.
بەل ھياللی د دەستنﭭ سينەک خو دا دﯾار دکەت کو ئەو ل ساال  1292ێ کوچی ژ داﯾک بووﯾە و ئەﭬە
ھندێ دﯾار دکەت کو ئەو د ژﯾ  78سالي دا ل ساال  1370ێ چووﯾە بەر دلوﭬانيا خودێ.
د ھەمی دەست نﭭ سين ن خو دا ھياللی ناﭬ خو دنﭭ سيت )محەمەد امين خالدی الھاللی( و دﯾار
دکەت کو خالد سەرکردی لەشکەر ن موسلمانانە و ھيالل گوندەک ل دەﭬەرا گوﯾيان.
ھيالل د پەرتوکا خو دا ئەوا ب ناﭬ )سياحة العلمية( دا ناﭬ وان جە و باژ را دب ژﯾت ئەو ن مەالﯾەتی
ل کری ئەو ژی )دﯾاربەکر ،م ردﯾن ،مس بين ،خەرپوت ،موش ،بتليس ،بەحرا وان  ،باشکالە،
جولەم رگ ،دەشتا کورێ ،نەھرێ ،ئام دﯾ  ،سمە ،رەواندوز ،کوی سنجەق ،سل مانی ،ئەربيل،
کەرکوک ،تەوﯾلە ،ھەورەمان ،سنە ،سەقز ،بوکان ،شين  ،سەبالخ ،ئيستانبول ،موسل ،ئەرزەروم و
ترابزون )
د ﭬان باژ ر ن سەری دا ئەم دبينين کو مەال محەمەدێ ھياللی نە بتن ل باژ ر ن کوردا بەلکی د ناڤ
تورکان ب خو ژی دا مەالﯾەتی کرﯾە،و گەڕﯾاﯾە ل دوﯾﭫ زانست ھەر وەک ئەو ب خو د دوﯾماھيا
ھەلبەستەک دا دب ژﯾت:
حوببا علمی مەئزوون کرم
تەئاليفان ئەسير کرم
ئانکو )ﭬيانا زانستی ئەز دەرچووی کرم ،نﭭ سينا ئ خسير کرم )
مەال محەمەدێ ھياللی کورەک و کچەک ل دوﯾﭫ خو ھ الﯾنە ،ناﭬ کورێ وی مەال ﯾاسين گوﯾانی
ﯾە و ئيجازناما زانستی ل باژ رێ زاخو وەرگرتيە و نوکە ل گوندێ ھياللە.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات سەعيد( سەبارەت بە )مەال محەمەدێ
ھياللی( لە17:05:31 2011-12-18 :
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
جورێ کەس :نﭭ سەر
ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2942 :

مەال نەجمەدﯾن بابک
2028

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0102257576
62282
مەال ئەحمەدێ ببابک( ە ،براﯾ ن وى
نەجمەددﯾن کورێ ال
ن
ەال
نااﭬ وى ﯾ دروست )مە
ەرھەم ل
شەنبير و ھوزاننﭭان بونە و بە
مان( کو رەوش
ەرنى و مەال عەبدولرەحم
حوسنى بامە
)ح
کەفتين دک م
ن
دەست مە
ت
ژﯾانا ﭬی ھوزانﭭاانی ب
ا
الﯾنە .ژ دەر ن ل سەر
پااش خوە ھ ال
ئەو ژی
وی ژى مای ،ببتن ئ ک ھووزان بوﯾە ،و
سان بەرھەم ل پاش ی
بوونە ،ھەر وەس
ی( دا بو.
ەال حەسەن ننەقشەبەندی
دئەرشيف دەەست نﭭيس ھوزانﭭان )عەبدولال مە
سالوخدان و
ن
ی ب زمان عەرەبی ھاتييە ﭬەھاندن ،ب
جوان و ل کدای
ھوزانەکا زورا ج
ھ
غياس
الﯾ )ش خ غ
ساندن ،ئەڤ بباخچەﯾ ژ ال
خچ بن گوﯾززا ھاتيە نﭭيس
وەسفکرنا باخ
خچەی
دەمی دا ﭬی باخ
ی
ھاتيە چ کرن ،کو دوی
ەبەندى( ﭬە ل بامەرن ھ
ددﯾن نەقشە
لد
ژی ل سەر جووانى و
گگەلەک ناڤ و دەنگ ن خوە وەرگرتبوون ،گەلەک ھوزانﭭان ن دى ی
بناڤ و
ھوزانا وی ﯾا بن
وەک )حوسنی ببامەرنی( و ھ
ى باخچەی نﭭﭭيسينە ،ک
سالوخدانا ﭬى
س
ەند( ژی دھوزان ن خوە دا ئاماژە
دەنگ )حەود ن بن گوﯾزا( و دﯾسان )ئەحمەدێ نالبە
ی دا ﯾە .
بﭭﭭی باخچەی

ھوزانﭭان دژ د
دەران دا
ھ
بتن دناڤ
مە کەفتين ،ن
گەرﯾانان بدەست ە
ن
ت ب ھوزانﭭاننى ﭬە و پشتتى ل
ژ دەر ن تاﯾبەت
ھندەک پەرتوککان دا ئاماژە پ ھاتيە دان ،ژ وان ژى:
ھ
محەمەد سعيد ﯾاسيين الرﯾکانی ددھوک1997
د
سعود
ن :اعداد مس
ـ فﭭالو بھدﯾنان
الدﯾن البامرنی .و بﭭی رەنگ خارێ
ن
داران بپ ،22مالنجم
مارە) .(13ب ھژمار ن ناﭬد
ژم
ت دا ھاتی ﯾە.
ماموستاﯾەک
ی ،ئ ک ژ زاناﯾ ن زﯾرەک بوووﯾە و وەک م
لددﯾن بامەرنی
مەال نەجمەلد
(م
شەبەندی
ھندەک ژ زانييارﯾ ن دﯾنی ل تەکيا نەقش
سەر زانيارﯾ ن عەرەبي و ھ
ەردەوام ل س
بە
ترس بووﯾە .ل ددگەل
خوە شەرم و ژ خودێ س
ل بامەرن دەەرس داﯾنە ،ممروﭬەک ژ خ
ە .وی دەست
خوە ﯾ زﭬر بوووﯾە ،گەلەک لبەر دەست وی ف ربوﯾنە
خوﯾندکار ن خ
خ
حمەد
حمەد بابکی ﯾە و مەال ئەح
ەڤ مەالﯾە کوورێ مەال ئەح
بااش نﭭيسيي ھەبوو ،ئە
مزوری( بو .
(
ەحيا
باابک ژ خوﯾندککار ن مەال )ﯾە
ک1949 /ز( چوووﯾە بەر دلوﭬاانيا خودێ.
ساال)1369ک
دﯾن بابک ل س
مەال نەجم الد
م
جم الدﯾن
العباسی  ،1969ص182مەال نەج
ی
حفوڤ
ـ دپەرتوکا )اماارە بھدﯾنان اللعباسيە( مح
ی رەنگی ھا تيە نﭭيسين.
باامەرنی و بﭭی
ست مەال )ﯾح
دکار لبەر دەس
ەحمەد خوﯾند
(کورێ مەال ئە
حيی مزوری(( ،ئ ک بوو ژ
ەرن و ھاتبو نياسين ب بااشی و بھاﯾ وی
ەندی ل بامە
ەکيا نەقشەبە
دەرسدار ن تە
خەلکی دا جواانيا دەستخەت نﭭيسين و
ی و رەوشەنببيری دناڤ خ
ﯾ کەساﯾەتی
دکار ن وی پللەﯾ ن زانين ﯾ ن بلند
ەلەک ژ خوﯾند
رەەقی ﯾا وی ددگەل خوﯾندکاار ن وی و گە
ک1949/ز( چوووﯾە بەر دلوﭬاانيا خودێ .
ل ساال1369ک
وەرگرتينە و)ل
للعلماو ە اھم
و
تراجم
ھاب ،و فيە تر
االسناد اکرم عبدالرھ
د
داد ،شرح منﭭﭭومە
ـ پەرتوکا االمد
ﭭانى
سينا لخارێ ل سەر ھوزانﭭ
 54و ئەڤ نﭭيس
م .بەرگ دووێ .الپەرە 5
مصادر االسالم
م
2029

دگەل ﭬ

پارچا ھوزان

ھاتيە نﭭيسين.

وکل مر کرﯾە گعمە بشع لدى المژاقە اال قھوە البن
ھى التى اشتاقت االشراف شربھا دون الدناﯾا تدنوا قھوە الدن
ژ دەر  :مالپەرێ عەبدول ەحمان بامەرنی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ئاﯾينی
جورێ کەس :ئەدﯾب

ژمارە2943 :

مەالی بات
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124104801462
مەال ئەحمەدی بات خە کی بات ی ھەکارﯾيە لەسا ی )(836ی ک ھاتﯚتە دنياوە شاعير کی
ئيسالمی بووە دەربارەی لەداﯾک بوونی پ غەمبەر ھﯚنراوەی نووسيوە .سا ی )(911ی ک لەدنيا
دەرچووە.
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باکووری کوردستان

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
جورێ کەس :ئاﯾينی

2030

باژ ر:

ھەککاری

ش وەەزار:

ک .باکوور

ژمارە2944 :

ھاباد حەمييد
مەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1071927046
63690
ھﯚزانەواان
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

ن
خانمان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

جورێ ککەس :ھﯚزانﭭﭭان
ش وەزارر:

ک .باککوور

ژمارە2945 :

عەقراوی
ی  -ناجی ع
ی ئاکر يی
ناجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5031432175
57247
نووسەر
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووررا کوردستان

2031

ەر
جورێ ککەس :نﭭ سە
ەنﭭ س
جورێ ککەس :رۆژنامە
باژ ر:

ئاکرێ

ش وەزارر:

ک .باککوور

ژمارە2946 :

سارکی
ێ کانی س
نادرێ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819103613
34768
حبيب برﯾندار( ە و ب
ئ ک ژ ھﯚزانﭭانن ن مللی ﯾ ن کوردە ناﭬ وی ﯾ درووست )نادر ح
سارکی( ناﭬداررە ،ل گوندێ کانيسارک ل دە ﭬەرا بە
)نادرێ کانيس
ەرواری با ھااتيە سەر
ست نينە بەل ل
ساال ژ داﯾک بوونا ﭬی ھﯚزاننﭭانی ﯾا دروس
دونياﯾ چ بە گە ل دور س
داﯾک بووﯾە
ﯾان ن زﯾکی ﭬ سال ژ ک
سەرا ل ساال ) 1872ز( ن
چەندﯾن نﭭيس
دوﯾﭫ بوچونا چ
ەشارتن.
خودێ و ل گوندێ کانيساررک ھاتيە ﭬە
 19ز( چووﯾە ببەر دلوﭬانيا خ
ول ساال )948
شﭭانی بو ،و ﯾ دوﯾر
ھەرجەندە کاننيسارک ژﯾا نا خو ب ھەژژاری بوراندﯾە و کارێ وی ش
ھ
ﭭيسين نەدزاانين و کاودان ن وی سەرددەمی
بوو ژ ت کەليا زاننا و تورەﭬانان و خاندن و نﭭ
خەلک دی ،کو ل ساال ) 1876ز(
ک
سەر نادرێ کاننيسارکی کرﯾﯾە وەک
ککارت کرن ل س
 188ز(
ەال پەﯾدا ببو و ل ساال )82
ساال 1879ز خە
ستان و ل س
ئييشا تاعون ھاتبو کوردس
ماسی و نەخوشييان کانيسارککی شيا
ی
ەمی ک
سەرەرای ھە
ھاتبو ،بەل س
ئ شا خورﯾکا ھ
خو کەسەک ت ا
ب ھزرو بير ت خو ببيتە ھﯚﯚزانﭭانەک نااﭬدار ،و ھەر ژ بجوﯾکاتيا خ
خو ﯾ ن
ھﯚزان ن فلکلوری و ھﯚزان ن و
ن
حبەتا ب
ەکەر بﯚ و رۆژژ بو رۆژ بووﯾە بلبل سوح
نە
ەر تشتەک گگوە ل ببو ﯾاان روﯾدانەک دﯾتبو
ەﯾتکينی تا راادەکی وەک نالبەندی ھە
ﯾە
ەھشتيە
ھوزان ن خودا ﭬەگرتن تا گە
دﯾن تەوەر د ھ
ک پ ﭭە د ﭬەددھاند و چەند
پاارچە ھﯚزانەک
ک ئەحمەدی نالبەند.
ەردە ژێ وەک
ەدەب ب پە
ئە
بەﯾتا شەﯾتانی و بەﯾتا
ا
ی )بەﯾتا ک چ و بەﯾتا کوولندی و
ژ ھﯚزان ن نادررێ کانيسارکی
شەرێ تيارێ و بەﯾتا
ەﯾد ﯾا قوﯾبی و گورگ و پەززێ ميری و ش
ﯾتا کەرێ سە
مەدو نە و بەﯾت
م
ژبەر سﭭکاتی و ئاواز ک ش ن خوش ﯾ ن ﭬان بەﯾتان
ر
ککولی و ھرچ و ئورەﯾی و.....ھتد( و
بووﯾنە.
جھان بە ڤ بو
ب شيوەﯾەک سەﯾر سنوور بەزاندﯾنە و بلەز ل زۆر ج
ئام دی
ەلی ر کانی  -ما پەڕی م
سەرچاوە :عە
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

2032

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2947 :

نوری برﯾمﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110150750246
سا ی  1957لەعەفرﯾنی رۆژئاوای کوردستان لەداﯾک بووە .دﯾبلﯚمی لەکيميادا ھەﯾە .لەچەند
ب وکراوەﯾەکدا لەدوای سا نی 1978ەوەدەنوس  .ئەندامی دەستەی نووسەرانی رۆژنامەی ﯾەک تی
بوەلەحيزبی وەحدەلەن وان سا نی  1995تا  .2005ھاوکاری ھەر دوو گﯚﭬاری "حوار" و "منبر"
بوەکەبەزمانی عەرەبی دەردەچن .لەسا ی  1998لەکﯚنگرەی شەشەمی حزبی "کار"دا بەئەندامی
ليژنەی مەرکەزی ھە بژ ردراوە .ھەروەھا لەکﯚنگرەی چوار و پ نجدا بەئەندامی مەکتەبی سياسی و
بەرپرسی بازنەی ر کخستنی شاری حەلەبی وەحدەھە بژ ردراوەو ئەندام بوەلەل ژنەی با ی
ھاوپەﯾمان تی دﯾموکراسی کوردی لەسورﯾا .ﯾەک کەلەئەندامانی دەستەی دامەزر نەری بزوتنەوەی
تەﭬگەری راستی کوردستان.
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

رۆژئاوای کوردستان

جورێ کەس :چاالکی سياسی
جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
باژ ر:

ئەفرﯾن

ش وەزار:

ک .باکوور

2033

ژمارە2948 :

ن
د گو تەکين
نيھاد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0109150906
63177
ئەحمەدی خانی.
ی
ھﯚنراوەکانی
ی
خە کی باکووررە ،پسپﯚڕە لە
خ
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

ج
جورێ کەس :ئەدﯾب
ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2949 :

ی
نەجييب با ەﯾی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103233920
02385
ەجيب سالە باالﯾی ﯾە ،ل ساال 1962ێ ل ھەر ما بەرواری باال ھاتييە دن  ،خواندنا
نە
پشتی
تی
دوماھيس ئيناﯾە،
س
ماس ئ ماﯾ ب
ێ کانی -س
خوە ﯾا سەرەتتاﯾی ل گئندێ
خ
باژارێ دھﯚک
ێ
خوە ل
تەﭬی مالباتا خ
ساال 1976ێ تە
ککﯚجبەرﯾا ب ﯾئئری ﯾا رژ ما ع راق ل س
خوەجی بونە ،خواندنا خوەەﯾا ئامادەﯾی ل ئامادەﯾيا برراﯾەتی ل سااال 1980ێ ب
خ
ە.
دوماھی ئيناﯾە
بدوماھی ئيناﯾە.
ی
ەتی
دا-پشکا زانيارﯾ ن مررۆﭬاﯾە
ساال 1985ێ زانکﯚﯾا بەخد
سساال 1986 -1981ێ ل را دﯾوﯾا کورد ل بەخدا وەک ئئامادەکاری  2بەرنامان بو-1...
سمە ئامادەکارﯾا بەرنامەکی ززارۆکان بو..
ھەلبەست و مﯚزﯾک  -2وەەرن ل گەل ە
ھ
نی کرﯾە د
سی ﯾا نھ ی
کورد -دەست ب خەباتا سياس
د
1ێ وەکی خوورتەکی
ل ساال 1977ی کوردستان -سەرکرداﯾەتيا وەخت .
تی دﯾموکراتی
نااڤ ر ز ن پارتی
دەست ب کاری
ت
ستانی
شورێ کوردس
1991ێ ل باش
ھلدانا ساال 1
پپشتی سەرھسەری براکوژﯾ ..دەست...پشتی ﭬ ققوناخ
ەلگيرسانا سە
رووژنامەﭬانی ککييە ھەتا ھە
بەرلين خوەجی بوﯾە.
ن
ێ سياسی ببەرداﯾە و..ھاتتييە ئەورۆپا ل باژێ
دەست ژ کارێ
ئەنستيتوﯾا کوردی ژ بﯚ ل حکولين و ززانست
ا
ﯾی
ەکا کارگ ر ی
ندامی دەستە
ل بەرلين ئەندبوو
ئئەندام کﯚمميتا بر ﭭەبەر ﯾا ﯾانا قەلەم ن کورد ە ل ئەوروپا.2034

ددەرچوﯾی ئەککادﯾميا دﯾجيتتال ﯾا کار ن رروژنامەﭬانی ﯾﯾە. www.ciimdata.deﯾا ئازاد کار کرﯾﯾيە.
ژ ساال  2003-1997ل راد ﯾوﯾا بەرلين اەوروپا
پراگ ل رادﯾوﯾا ئە
ەدامی ھاتيييە باژ ری گ
2ێ ژ بو روخا ندنا رژ ما سە
ل ساال 2003ە کار دکەت.
ئاازاد ھەتا نھە
ەورپا.
نبيری دا ل ئە
ئەدەبی  -رۆژنامەﭬانی و رۆسەنب
ی
ﯾﯾی جاالکە د بوﯾەر و چاالککيي ن(n
nbalay80@h
hotmail.com
دﯾا لەالﯾەن )m
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
17:5
سەبارەت بە ))نەجيب با ەﯾﯾی( لە57:06 2010-9-8 :
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2950 :

ل
ﯾم گﯚرسيل
نەدﯾم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0429100619
91737
مەنی 18
کبووە ،لە تەم
ستان لە داﯾک
 19لە شاری عەنتاب لە بااکووری کوردس
ە سا ی 951
لە
ەکانی خﯚی ب وکردۆتەوە ،دەرچوی بەش
سا ييەوە لە گگﯚﭬارە ئەدەبيييەکان بابەتە
س
شی
سﯚربﯚنی فەرەنسی للە سا ی  ،1974لە
ی
ەرخە لە زانکﯚﯚی
ەدەبی فەرەننسی ھاوچە
ئە
دکتﯚرا بەدەست ب ن ت.
ر
توانی پلەی
ی
ن زانکﯚ
دنی لە ھەمان
در ژەی خو ند
جيھانی وەرگ ِردراون و چەنندﯾن خە ی
ەرھەمە ئەدەەبييەکانی بﯚ  12زمانی ج
بە
تی لە
خاوەنی چەندﯾن رۆۆمان و چيرۆککە،
ی
ە بەدەست ھ ناوە.
و تی تورکيا و تانی دﯾکە
خﯚشەوﯾستەککەم ئەستانبﯚﯚڵ"" ،کت بی ئافرەتان ﯾان ئافرەتی
ی فاتيح"" ،خ
ەوانە "رۆمانی
لە
کی در ژ".
ش گەشتيان کرد" و "چيرۆۆکی ھاوﯾن ی
ەشتييەکانيش
ەکەم".." ،گە
ﯾە
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

ج
جورێ کەس :ئەدﯾب
بباژ ر:

عەنتاب

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2951 :

شام ئاکرەﯾﯾی
ھيش
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120221423
36559
موس
ەزانکﯚی س
 1980بەشی جيﯚلﯚجی لە
ە 1957لەئاکررێ لەداﯾکبوووە و سا ی 0
لە
ەواوکردووە .
تە
ی ر کخراوی ت کﯚشانی رەەنجدەرانی ککوردستان بوووە .
ەسا ی 1981ەوە ئەندامی
لە
سا ی  1991بەشدارﯾی
سەتەوە زﯾندانی کراوە و س
سا ی  1983بەھﯚی سياس
س
ەراپەرﯾندا کرددووە .
لە
ِ
ەرپرسی رادﯾﯾﯚی کوردﯾی بووە
سا ی  1995بە
یو توس
چﯚتە دەرەوەی
سا ی  1992چ
س
ەمالمﯚ -سو د .
لە
 200کت بی ف ربوونی
کاردەکات و سا ی 06
ت
لەسو د
و
2ەوە وەک ماامﯚستا
ەسا ی 2000
لە
ی داناوە.
غی سەرەتاﯾی
ککوردﯾی قﯚناغی
تەواو کردووە .
و
مالمﯚی سو د
ی
سا ی  2006ببەشی بيرکاررﯾی بەپلەی ماستەر لەزاننکﯚی
س
کوردستانی نوسيووە .
ی
رۆژنامەوانيی
ی
ی شەرەفی
2ەوە ميساقی
ەسا ی 2006
لە
مانی کوردﯾی و
ەربەخﯚی کورردستان بەزم
سا ە ما پەرِ ی دەنگی سە
ماوەی س س
م
عەرەبيی
بەر وەدەبات .
ع
ِ
جوومەنی
ەرپرسياری ککﯚميتەی بەرگگرﯾی لەرۆژنامەوانان و بەررپرسی ئەنج
بە
ک"ە.
نااوەندی"چاک
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد
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ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
بباژ ر:

ئاکرێ

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2952 :

ل ر کانى
ش کەمال
ھ رش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7242237038
89475
(ێ ي
ساال) 1986ێ
کانى(_ :ل س
ەال ياسين ر ک
ش کەمال مە
مامﯚستا و نﭭييسه ر):ھ رش
م
ساال) 2003ێ
ھاتيه سه ردۆۆنياي _ .ل س
ھ
(ێ ي ئ کەم پپەرتﯚک بناﭬ )باغچ
)زﭬرين بﯚ
ن
ئايينى بناﭬ
ى
چاپکرى_ .ل ساال )((2008ێ ئ کەم بەررنام
پ زانينان(ي چ
ن(ديوانا مەال ياسين ر کاننى ل
ەرتوکا)گازيامن
خودێ( ل رادييوي پ شک ش کرى _ .پە
خ
مامﯚستايان/ئااکرێ
ى _ده رچوي پەيمانگەھا مەلبەندى م
ێ ي چاپکرى
ساال)(2009ێ
س
بﯚ ئ کەم جار ککارێ
(2009/11ێ ﯚ
،(20بەش ککومەاليه تى_ ..ل )1 /13
ه)009_2008
يه
گوندێ )سەفره_بارزان(تا
ێ
المستەفا بارزاانى(ل
خوتبه خويني کرى يه ل ممزگەفتا)مەال
خ
مانى،ﭬەکﯚلين
ن
ن) :ئايينى،زم
2010/9/24ێ _ژ رۆژنامه و گﯚﭬار ن ھﯚزان و بابه ت ن
4
ئەﭬرۆ،چاﭬد ر،
د
ن،
)رەسەن
چاﭬپ که فتن(....ت دابەالﭬکر
،چ
کرين* :ژ رۆژنام ن ِ
منداالن ،
ئاينده ،وەرچەرخان * (...ژگﯚﭬار ن)ئاسﯚى من
،
ن،وار،
سﯚى ف رخوازان
ەھدينان،ئاس
بە
الڤ  ،نوژين  ،دھﯚک  ،دەنگ کلدان  ،سﭭﯚره  ،زه نگ وبه
ئااسﯚى پەروەرردەيى  ،سيال
ەک
ى * ( ...دگەلە
شەيدا ،خازر،ئاييندەسازى
ه  ،ژينامه  ،ش
گ ،کەپر  ،زريمﯚک  ،تلﯚﭬه
نگ
بەالﭬکرينه.وه ک)
ه
وئه ده بى....
ئايينى وديرۆکى ئه
ى
ه رن ت دا باببه ت ن
مالپەر ن ئينته
م
خويشکان
 www.xezaخ
an.gazii.com
گگازى  www.gazzii.com,خ زان گازى m ,
 ، www.beخ زان
extewery.ne
خته وه رى et
www.khuبەخ
ushkan.org ,
 ، www.ameقدوة ، www.qudwa.com
 ،wwwئام دي edye.com
w.xezan.org
g
2010/9/25ێ ل
 wwل رۆژا 2
... ، www.kurdiuنيژەن* ww.nijen.nett
،ککورديو u.org
ال(ب کارێ ماامﯚستايەتي ھاتيه دامەززراندن.
ێ_بەروارى باال
گگوندێ)ھرۆرێ
ئيعجاز ن زانستى دقورئاناپيرۆز و سوننەت
ز
*سەربەرشت مالَپەرێ )رِر بە را
*
.wwwگەلەک پەرتﯚک ن بەرردەست ي ن نه
w.quran-m.ccom/firas/ku
دا(يە* urdish
ھەين دبوار ن جودا جودادا* .ژپەرتﯚک ن بەرھەڤ ي ن نە چاپکرن - :ئاﭬا
چاپکرى ي ن ھ
چ
سين ونھيني ن وێ( ) -ديرۆکا مزگەفتا پ غغەمبەرى ﷺ_
ک و دانەنياس
زەەمزەم )ديرۆک
دانەنياسينەکاا جوگرافى دييرۆکى يە(  200) -پەند ژ گﯚتن ن د.ئيبرراھيم فەقى( -
)پەندنامە_ گﯚﯚتن ن ناﭬدارو گەالن و ھەلوويست بﯚ ژيانامە(  -سالناامەيا نيژەن )ديرۆکناما
ێ)نيژەن(
ھانى يە( - .ددامەزر نەرى و سەرپەرشتتى يا مالپەرێ
ستانى و جيھ
بﯚﯚيەر ن کوردس
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ل رۆژا 1ێ محەرەما 1434ێ مشەختى ....( www.nijen.net)2012-11-15 -
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :نﭭ سەر
ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2953 :

ھەسن عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008211212514818
نووسەر و روژنامەوانی کورد ،تا ئ ستا چەندﯾن پەرتوک و ناميلکە ب وکردوتەوە ،کارگ ری مەلبەندی 36
ی زاخو ر کخستنی )ی.ن.ک( ﯾە ،پەرتوک ک بە ناوی سوسيال دﯾموکرات ھەﯾە ،پەرتوک ک وەرگ رای
بە ناوی )دێ چەوا ھەﭬاال ب دەست ﭬە ئينی ؟( چاپکردوتەوە ،ناميلکەکانی بە ناوێ علمانيەت،
ھەلبژارتن و سوسياسل دﯾموکراتا فرەنسی ھەﯾە.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات سەعيد( سەبارەت بە )ھەسن عومەر( لە:
23:19:09 2010-8-20
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :چاالکی سياسی
جورێ کەس :نﭭ سەر
ش وەزار:

ک .باکوور
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پارتی:

ئ کەتييا نيشتمانيا کوردستان

ژمارە2954 :

ھەندر ن جەميل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120310293611193
سترانب ژ و پەﯾﭭدانەرێ کورد ھندرﯾن جەميل ل ساال  1983ل گوندەک سەر ب قەزا زاخو ﭬە ژ داﯾک
بووﯾە ،ئ کەمين کارێ ھونەری ل ساال  2004ێ ئەنجامداﯾە ،ب کليپا زﯾندان جەماوەرەک زور ل خو
کومکرﯾە ،دوو کليپ ھەنە .ھندرﯾن جەميل ل زاخو دژﯾت.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز رۆژھات سەعيد بﯚ کوردﯾپ دﯾا سەبارەت بە ھەندر ن جەميل لە -12-03
2010
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :گﯚرانيب ژ
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
باژ ر:

زاخﯚ

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2955 :

ھەﯾفا دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050821432357572
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رێ دھﯚک ﯾە ،ناﭬبری بەرننياسە ب
رۆۆژنامەﭬانە و ژ داﯾک بووﯾا  1982ﯾە و ئاکنجييا باژ ێ
مارتيە ،چەق ن
ەکا ژﯾان ھژم
ست ب پارچە
 1993ھەلبەس
ی ،ل ساال 3
ھەﯾفا دۆسکی
ھ
ھەلبەست ژ خﯚ وەشاندﯾﯾنە و ﭬياﯾە د گەل خﯚ ﭬ ھەلبەست ئاﭬا و مەزن بکەت،
ھ
ﭭە کو
مەﭬانی ،ئەو ژی کرە دەليﭭ
ناڤ بياﭬ رۆژنام
 20د گەل ھاتتنا وێ بﯚ ڤ
پااشی ل 003
ھﯚک
سەر ئاست دھ
ھەلبەست ن وێ ل سە
ت
جارا
ەت و س ج
خﯚ بەالڤ بکە
ھەلبەست ن خ
ھ
داﯾکە.
ە
سا خانم خ زاندارە و
ﯾ ن ئ ک دەرککەﭬتينە .دﯾس
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

ج
جورێ کەس :ھﯚزانﭭان
جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
بباژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2956 :

ە حاميد
وەزنە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1206143623
32851
حەسەکە لەداﯾکبووە.
چيرۆکنووسە ،لە شاری ح
چ
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

خانمان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

رۆژئاوای کورردستان

س
جورێ کەس :چيرۆکنووس
ج
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بباژ ر:

حەسەکە

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2957 :

ﯚ
ری ئەشﯚ
وەزﯾر
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8112115174
48437
نوووسەر و رۆژننامەوان و م ژژووناس کی ککوردە ،سا ی  1934لەتبلييس لەداﯾکبووە،
سا ی  1953قﯚناخی دوانااوەندی لەتبلييس تەواوکرددووە ،لەھەمان سا دا لەزانکﯚی
س
ندنی م ژوو کردوووە .لەسا ی 1958دا
ی بەخو ی
ەرﯾﭭان وەرگيرراوەو دەستی
ﯾە
ککراوەتەبەڕ وەببەری قوتابخا نە .لەسا ی  1961بﯚ خو ندنی دکتﯚرا لەبواری م ژووی
ەجي جندی و
قەناتی کوردۆ و حە
ی
ەلينينگراد .ھااوشانی پرۆففيسﯚر
ککورددا چووەتە
کارﯾگەری ھەبووەلەنناو کوردانی
ی
چاو و
يل و زۆری تر رۆ کی بەرچ
جەليل جەليل
ج
ﯾەرﯾﭭان کاری
ن
ساڵ لەڕادﯾﯚی ککوردی
ڵ
نزﯾک بەچل
سا ی  1955تا  1994ک
سﯚﭬيەتدا .لەس
س
ەتدا
ی و ھاوکاری للەرۆژنامەکورددﯾيەکانی ئەووسای سﯚﭬيە
ککردووە ،ھاوکاات بەشداری
ەکانی ئەرميننياش کاری ککردووە.
سا ی 1963وەەلەچاپەمەنييە
ھەبووەو لەس
ھ
ەناوی
سا ی  1976بە
ﯾەکەم کت بی لەس
م
خاوەنی پ نج ککت بەو
شﯚ تا ئ ستا خ
مامﯚستا ئەش
م
ەرمەنی و روووسی
بەزمانەکانی کوردی و ئە
ی
وتاری
ی
سەدان
"مزگ نی" ب ووکراوەتەوەو س
ەرۆژنامەو گﯚﭬﭬارەکوردﯾيەکاانی و تانی سﯚﭬييەتی پ شوو و ئەوروپا و
لە
دا ب وکردۆتەووەو کﯚمە ک کت بی
ەنی و رووسد
سەرانی ئەرمە
ەکانی نووسە
گگﯚﭬارەئەدەبييە
ترری چاپنەکراووی ھەن.
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

سوفي تا کەﭬﭬن

ج
جورێ کەس :م ژوونووس
جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
ش وەزار:

ک .باکوور
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ژمارە2958 :

ی
ھ ل ئام دی
ﭬەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0819113148
84773
شەعبان
ن
حمەد
شەعبان ئەح
گ ناﭬ وی ﯾ دروست "ش
ھەلبەسﭭان جوانەمەرگ
ھ
ژنە بنەماال وان )ئەحمەد
دﯾ و دب ە
محەمەد" ە ژببنەمالەکا کەﭬﭬن و د رﯾنە ل باژ رێ ئام د
م
عەجەل( .ل تييرمەھا ساال  1951ل باژ ررێ ئام دﯾ ھاتيە سەر ددونياﯾ .
ع
 (1958ﯾ بوووﯾە قوتابی ل ر زا ئ ک ل قوتابخانا س
ی رۆژا )8/2/1
ﭬەھ ل ئام دی
ﭬە
سەرەتا ﯾا
رێ ئام دﯾ .
ئ ک کﯚ نوکە د ب ژن )قو باد( ل باژ ێ
ماھيک ئينا.
ل ساال  1966قوناغا سەرەەتاﯾی ب دوم
رێ ئام دﯾ و پشتی
خوﯾندنا ناﭬنجی کر ھەر ل باژ ێ
ا
تب
و ل رۆژا  1966/9/17دەست
ھەر ژ
ﭬەھ ل ئام دی ھ
تەمام ناکەت .ھ
م
ی و قوناغا ناﭬنجی
دگەھيتە ر زا سي ناﭬنجی
زاروکينيا خﯚدا حەز و ﭬيان ھەبوو دگەل وەالت خﯚ ددکەﭬيتە خەبات و بزاﭬينا ب
ەخمەراتی پ ش ئ خستنا مللـەت و وە ت خﯚ و دەەست ب خوﯾﯾندنا کت با
راوەسيان سە
خﯚ دئ خيتە کاری کا
ک گوە ل رادﯾﯾﯚ و ت لەفزﯾوننا دکەت و ھززر و بير ت ﯚ
دکەت و گەلەک
خورت و تﯚالزا بدەتە
دبينيت دا بەرێ خ
ت
چاوا خزمەتا گگەل و وە ت خﯚ بکەت ر کەک
چ
ەھاندنا ھوزان کر.
شورەش ل ساال  1971دەست ب ﭬە
ەرخﯚدان و ش
بە
شا ئازادﯾخوازﯾﯾا گەل کورددستان و دبييتە ب ژەر
ل ساال  1974دچيتە ناڤ ر ز ن شورەش
ژەرەک زﯾرەک و ددەست ھەل و جار
ک
لئئ زگ دەنگ کوردستان ل چﯚمان .دبيتە ب
زائيرێ وەکی ھەر
ێ
النا خيانەتکاراننە ﯾا جە
خﯚ دخوﯾنيت و پشتی پيال
جار ھوزان ت خ
ج
شرﯾن.
ەرﯾبيا دژﯾت پاشی ﭬەدگەررﯾتە وە ت ش
سوز دچيتە ئيرران و ل غە
ککوردەک دلس
خﯚ ﯾا ناﭬنجی دکەت و خوﯾنندنا خﯚ ﯾا ناﭬﭬنجی ل
ت بخوﯾندنا خ
ل ساال  1976-1975دەست
جی ﯾا ئام دﯾ ﯾا ئ ﭭاری ب دوماھيک ددئينيت و باوەەرناما قوناغا نناﭬنجی
قوتابخانا ناﭬنج
قو
خو دخوﯾنيت ووس
 1977ل ئامادەەﯾيا چاندن ل باژ رێ زاخ
ساال 7-1976
وەردگرﯾت ل س
دمينيت و ھوزانا
ت
زاخو ل سەر بزاﭬﭬا خﯚ
و
چاندن ل
ێ دمينيت و ل ئامادەﯾيا چ
ساالن ل و رێ
س
ەن و
جار گەفا ل دکە
عسييا ھەر ج
سيخور ت بەع
ل ناڤ قوتابيا ددﯾار دبيت وس
دﭬەھينيت ول
جارا دھ تە گررتن
بەسرا وگەلەک ج
ە ﭬەگوھ زﯾنە ئامادەﯾيا چانندن ل س
دب ژن دێ تە
ندان دکەن.
ن ل ناڤ بارەگگاﯾ بەعسيييا ل زاخو زﯾند
وجارەک ژوان
بااوەرناما ئامادەﯾيا چاندن ل زاخو ساال  1979-1978وەردگرﯾت.
خﯚ "سەگﭭان ﯾوسﭫ"
ل ساال  1979بەری ژ باژ ررێ زاخو بھ ت نامەﯾەک بو ھەﭬال خ
خﯚ ﯾ ت
ساال  1951ل شاارێ ئام دﯾ من چاﭬ ت خ
ال
ی رەوانە دکەت و ت دا دب ژ ﯾت  :ل
ستەنگ ن
شەرەنيخەکا ھەﭬ ک ودژووار دگەل ئاس
جيھانا روھن دا دکەﭬمە ش
ﭬەکرﯾن لﭭ ج
ﭬە
19
خوم .ژﯾانا منا تﯚرەﯾی 971
کا تەحل ژ کانييکا ژﯾن ﭬەخ
ژﯾﯾان دا ھەر ترار ت ئاﭬەکا
دکەت
ت
ست پ
ساال  1975دەس
ال
ەم من نوی کﯚ ل
دەست پ دککەت و بەرھە
چەرخ دناڤ پەر ت خﯚدا
خ
دﯾوانە  30ھوزان ت ھەڤ
ە
ست نﭭيسە و ئەڤ
)ددﯾوانەکا( دەس
وەک فەرمانبەر ل
مەزراندن ک
ی بچەند ھەﯾﯾﭭا دھ تە دام
دﭬەش رﯾت و پشتی ھنگی
وپشتی ھنگی
ی
ناڤ ونيشان ت چاﭬد رێ چانندن
دەستگەھا چااندن ل قەددش لبن ڤ
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دچيتە بنگەھ شيرەتکارﯾا جوتياری ھەر ل قەدش .
ﭬەھ ل جوانەمەرگ پشتی بوخﯚ ھەﭬاال ژﯾانا خﯚ ھەلبژارتی ل رۆژا دووﯾ ژ جەژنا
قوربان ر کەفتی  1981/1/1دبيتە زاﭬا ل ئام دﯾ و کچا مەتا خﯚ بوخﯚ دئينيت.
6ھەﯾﭫ و7رۆژا پشتی داواتا خﯚ فەلەکا خائين وەناکەت ب خﯚ خوشبيت و مخابن
ھ شتا بەلگ وی ﯾ شين بەری کو زەر ببيت ھورەباﯾەک ژ نيشکەک ﭬە دھ ت و
بەلگ وی ژ دارا ژﯾارێ دوەرﯾنيت و ل شەﭬا 16ل سەر 17ھەﯾﭭا نيسانا ساال 1982
دەم ژم ر دووانزدەی شەﭬ تومب ال وان دھ تە ل کدان دگەل تومب لەکا لەشکەری ل
گەﯾارە و دئەگەر دا ئەو وھەردوو کورمەت ت وی کو ھەردوو خزم ت وی بوون گيان خو
ژدەست ددەن و دچنە بەر دلوﭬانيا خوداﯾ مەزن.
ھوانﭭان ﭬەھ ل ئام دی ھەلبەست و گوتار ن خﯚ ل گوﭬار ورۆژنام ت کوردﯾدا
بەالﭬکرﯾنە وحەز ژ کەرێ فولکلورێ کوردی بووﯾيە ودەبگ خﯚش ل بوو و ستران ت
فلکلوری مشە ژبەربوون و ئەﭬيندارێ حەمک تووﭬی بووﯾيە وگوتارەک ل سەر
نﭭيسی ﯾە وئەﭬيندارێ محەمەد عارف جزﯾری بووﯾيە وھندەک ژ ژﯾانناما وی نﭭيسی
ﯾە و رۆژنامەک ب زمان عەرەبی نﭭيسی ﯾە ل سەر شورەشا ئيلون ل ئام دﯾ و
وەک کەسەک دەە سالی ل ناﭬدا ژﯾای و ھەﭬال وھەﭬگر ت وی و ماموستا و
قوتابيان ئەو ت ت کەليا وی کرﯾن چ جارا ژبيرناکەن و ھەر دەم سەرھاتي ن وی
ﭬەدگ رن و ئ ک بووﯾە ژ ئەندام ت ئ کەتيا نﭭيسەر ت کورد ھەر وەکی دگوﭬارا پەﯾﭫ دا
ھاتی ل ساال  1980و ژ بەرھەم ن وی ﯾ ت چاپ کری دﯾوانا "شەڤ رەشە" ژ کومکرن
و بەرھەفکرنا ھوزانﭭان"ر ک ش ئام دی" و ھوزان ت ھوزانﭭان ﭬەھ ل ئام دی ھەمی
بار ت ژﯾان ﭬەگرتينە نەخاسمە الﯾەن سياسی و جﭭاکی و ھەرھوزانەکا وی
روﯾدانەک ھەﯾە و ھوزان ت وی ﭬەھاندنا ئازادن تەنھا ک مەک نەبن کالسيکن ئانکو ب
ک ش و سەروانە.
سەرچاوە :محەمەد عەبدو ئام دی  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :ھﯚزانﭭان

ژمارە2959 :

کاوار حەميد باﭬی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022721311764321
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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
ککوليژا ﯾاسا و رامياری ب د اوی ئيناﯾە ل زانکﯚﯾا نەورووز ل دھﯚک ل ساال خواند
دن
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
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :چاالکی سيياسی
ج
جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2960 :

کوفاان حسين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7171519089
91433
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ساال  ١٩٧٥ێ ل ناحيا باتييفا سەر ب ققەزا زاخو ﭬە ژ داﯾک
ن عثمان  ،ل س
ککوفان حسين
ھەتا ساال
ەرەڤ دﯾاربەککر ﭬە چووﯾە و ل ئوردوگاﯾ دﯾاربەکر ھ
ال  ١٩٨٨ێ بە
بوووﯾە  ،ل ساال
ەتا ٢٠٠ێ وەکو ب ژەر و روژژنامەﭬان کار کرﯾە ل
ە  ،پشتی چووار ساالن ھە
 ١٩٩١ێ ماﯾە
زاگروس تی ﭬی و ئاژانسا پەﯾامن ر کەی
س
رادﯾوﯾا زاخو  ،پەﯾامن ری بو کەنال دھووک ،
ەرێ
نوکە ر ﭭەبەرێ ڕڕادﯾوﯾا ھيزل و سەرنﭭ سە
ە
ککرﯾە  ،ئەندام گوﭬارا زاخوو بووﯾە ،
سەندﯾکا روژناامەﭬان ن کورددستان  ،فيدرراليا جيھانيا
گگوﭬارا ھيزلە  ،ئەندامە د س
سەر ن کورد  ،د روژنامە و گوﭬار ن ف
رووژنامەﭬاني  ،ئ کەتيا نﭭ س
ماف  ،پەﯾﭫ  ،گگازی ،
زاخو  ،گوالن  ،ھيزل  ،شاببانی  ،بەﯾان  ،ئەﭬرو و وار دا نﭭ سين ببەالڤ کرﯾنە ،
شک شکرﯾنە.
ھەروەسا چەنندﯾن بەرنامە ل سەر کەناال ن کوردی و ڕادﯾوﯾان پ ش
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باشوورا کورردستان

جورێ کەس :راگەﯾاندکار
ج
ج
جورێ کەس :ئەدﯾب
جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
ج
بباژ ر:

زاخﯚ

ژمارە2961 :

کوﭬاان خانکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6081036306
60238
ھا
چوﯾ زانينگەھ
 19ل خانک ھاتيە سەر ددنياﯾ  ،دەرچ
نﭭ س کورد ل ساال 981
ەر و روژنامەنﭭ
نﭭ سە
ەما و گوﭬار ن کوردی دا گگوتار
ھژمارەکا زور ﯾﯾا گوﭬار ،روژنە
دھوک ﯾە پشکا ززمان ئەدەب کوردی ،د ھ
سەندﯾکا
ا
دھوک و
ک
نﭭ سەر ن کوررد تاﯾ
کرﯾنە ،ژ وانا ))ئەﭬرو  -وار  -پەﯾﭫ(ئەندامم ئ کەتيا ﭭ
بەالﭬک
سان
وەرزی ﯾە ،و دﯾسا
ی
حفەل ﯾا
سەرێ گوﭬارا مەح
ێ
سەرنﭭ
مەنﭭ س ن کوردستان  -تاﯾﯾ دھوکە ،س
روژنامە
ھژماررەکا پەرتوک ن چاپکری ھەنە ئەو ژی :
200
گوتنن ن مەزنان د ھوزانا جگەرووﯾنی دا – 08ی ﯾا کوردی دا – 2009
د ر ييا ئەدەب و رەەخنەﯾا ئەدەبی2009
ەرخوﯾنی – 9
ەلبەستا جگە
کارت کرنا ئ زدﯾاتي ل سەر ھە2045

باندورا ئ زدﯾاتي ل سەر رومانا ھاوارا دﯾجلە ﯾا محەمەد ئوزون – 2009ئاناليزا )شروﭬەﯾا( قەول ن ئ زدﯾا لگەل )د.خانا ئومەرخال ( و ھاتيە وەرگ ران بو زمان ترکي ژ الﯾوەشان ن ئاﭬ ستا .
کاغەز ن رەخنەﯾی – 2010ژ خاس ئ زدﯾان ،مەم شﭭان ،دگەل دەﯾان جەحفەر و ﯾوسف بەری – 2010ئوسمان سەبری و ئاليەک ژ سەربورا وی ﯾا ئەدەبی –  2011ژ الﯾ ئەکادميا کوردی ل ھەﭬل رێھاتيە چاپکرن.
ئ زدﯾاتی ،جﭭاک ،سەمبول ،رﯾتوووﯾل و ميت ،ﭬەگوھاستن ژ التيني –  2011ژ الﯾ ئەکادميا کوردیل ھەﭬل رێ ھاتيە چاپکرن.
فەلسەفە و دەاللەتا رەنگان – 2011س دەرا ش شمس  /سەرھاتی و چيروک ژ فلکلورێ ئ زدﯾان 2012 -داستانا گلگامش و مير مح  /ﭬەکولينەکا بەراوردی 2012 -سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات سەعيد( سەبارەت بە )کوﭬان خانکی( لە:
13:06:55 2012-1-11
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشوورا کوردستان

جورێ کەس :رۆژنامەنﭭ س
جورێ کەس :نﭭ سەر
باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2962 :

کەمال بورقای
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031647222347
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 1937لە د ی قزلکالە لە د رسم
ی کوری باکورر ،لە سالی 7
سياسەتمەدارر و نووسەری
س
سالی 1955
ی
چاغ ،لە
نستيتوتی گوندی ئاکچ
ی
چووەتە ئ
ە
1949
ە ،لە سالی 9
ە داﯾک بووﯾە
لە
شکەری کردوووە،
 1960بووەتە قائمەقام ،لە ئەرزوروم لەش
بوووە ماموستا ،لە سالی 0
شياليستی
سەروکی پارتی سوش
ی
سەھەر دﯾلوﭬاننە،
مەندی کچ س
خالی ھونەرمە
خ
سياسی و کوومەالﯾەتی چااپکردووە.
پەرتوکی لە بواری س
ی
ککوردستانە لە تورکيا و چەنندﯾن
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:5
ی( لە55:06 2010- 8-22 :
)کەمال بورقای
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ررەگەز:

پياوان

ننەتەوە:

کورد

ھەر م:
ھ

باکووری کورردستان

ەدار
ج
جورێ کەس :سياسەتمە
جورێ کەس :نﭭ سەر
ج
بباژ ر:

دەرسيم

ش وەزار:

ک .باکوور

ژمارە2963 :

کەماال سل ﭭاننی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1042252286
63670
ھﯚزانەواان
ی
ەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتمە
رەگەز:

پياوان

نەتەوە:

کورد

ھەر م:

باشووورا کوردستان

جورێ ککەس :ھﯚزانﭭﭭان
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ش وەزارر:

ک .باککوور

ژمارە2964 :

سف موسا
ﯾوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
80813431919645
مەنووس
رۆژنامە
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
رەگەزز:

پياواان

نەتەووە:

کوردد

ھەر م:

تان
شوورا کوردستا
باش

جورێ
ێ کەس :رۆژناامەنﭭ س
باژ ر:

زاخﯚﯚ

ش وەەزار:

ک .باکوور

ژمارە2965 :

A
Ahmet DERE
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8302127567
72581
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Reg
gez:

Piyaw
wan

Nete
ewe:

Ku
urd

Corê kes:

Nivêsser
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2966 :ژمارە

Amed Tîîgrîs
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1141407098
87837
Amed
A
Tîgrîss (Amed Me
eki Tigris) di sala 1948aan de li Licê hatiye dinê
ê.
Dibisttana seretay
yî li Licê û ya
y mamoste
etiyê jî li Erxxeniyê xwendiye. Di sala
a
1980î de
d li Stockholmê bi cih bûye. Li wirr di dibistan
nên swêdî de
e bi awayekkî
fermî bi qasî 25 sala
an mamoste
etiya kurdî kkiriye. Di nav komîteyên
n
ama
adekariya piirtûk û mate
eryalên kurd
dî de kar kirriye. Demekkê serokatiya
a
Însttîtuya Kurdîî ya li Stockh
holmê kiriye
e. Ji bo werg
gera pirtûkê
ên zarokan jji
swêdî bo kurdî bi salan di red
daksiyona Weşanxaney
W
ya APECê de
e xebitiye. D
Di
Med TV
V de bi navê
ê ‘‘Rojbaş mamoste,
m
Dib
bistana kurd
dî û Xwende
egeha kurdîî’’
de bernameyên perrwerde û hînkirinê ama
ade û pêşkêş kiriye. Bi w
wergeran ve
e
heta niiha nêzîkî 30
0 pirtûkên w
wî derketine
e.
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Piyawa
an

Regez:

Kurrd Netewe:
Bakû
ûrê Kurdista
an

Herêm:

Nivêse
er Corê kes:
K. B
Bakûr T. Latîîn Şêwezar:

2967 :ژمارە

An
nahata He
emo
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2141040427
75776
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piyaw
wan
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Re
egez:

urd
Ku

ewe:
Nete

gêr
Werg

Corê kes:

2968 :ژمارە

A
Armanc A
Agîd Nêrw
weyî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102055088
87949
Am
madekar û Pêşkêşkarê
P
Bernama " WAR Ji Eurropa " ya Ke
enalê WAAR
Rtv ye
Nûn
nerê Rojnam
ma WAR e li welatê Alm
manya
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piyyawan

Re
egez:

Kurd Nete
ewe:
distan
Başûrê Kurd

Herêm:

Nivêser Corê kes:

2969 :ژمارە

A
Arşevê Os
skan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1272143357
73982
...
Taybetm
mendiyên b
babetî
Piyaawan

Re
egez:

Kurd

Nettewe:

Hozan
nwan Corê
ê kes:
K. B
Bakûr

2050

Şêw
wezar:

2970 :ژمارە

B
Bahoz Ba
aran
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2240928498
82359
...
Taybettmendiyên b
babetî
P iyawan

R
Regez:

Kurd Ne
etewe:
Bakûrê Ku
urdistan

He
erêm:

N
Nivêser Corê
ê kes:
K . Bakûr Şêw
wezar:

2971 :ژمارە

Bavê To
osin
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081336027
71890
ەوان
ھﯚزانە
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piyaawan

Re
egez:

Kurd

Nete
ewe:

Hozan
nwan Corê kes:

2972 :ژمارە

Cank
kurd
2051

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242257098
87640
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piyaw
wan

Reg
gez:

Ku
urd

ewe:
Nete

Nivêsser

Corê kes:

2973 :ژمارە

C
CELÎLÊ CE
ELÎL
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2081702587
74244
....
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Piyawa
an

Regez:

Kurrd Netewe:
Ye
ekîtiya Koma
arên Sovyett ên Sosyalîîst

Herêm:

Nivêse
er Corê kes:

2974 :ژمارە

Cemîla C
Celîl
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191332238
88682

2052

...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Xanim
man

Regez:

Ku
urd

ewe:
Nete

Nivê ser

Corê kes:

2975 :ژمارە

Cîhan R
Roj
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2141457417
75783
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piya
awan

Re
egez:

K
Kurd

ewe:
Nete

nwan Corê kes:
Hozan

2976 :ژمارە

Deham
m Ebdulfe
etah
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1032114418
88053
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piyaw
wan

Reg
gez:

Ku
urd

ewe:
Nete
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Nivêsser

Corê kes:

2977 :ژمارە

Dila
awerê Ze
engî
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014052
2110043110
00571
...
Taybettmendiyên b
babetî
N
Nivêser Corê
ê kes:
Piiyawan

R
Regez:

wezar:
K. Bakûr Şêw
Kurd Nettewe:
Rojawa Kurrdistan

He
erêm:

2978 :ژمارە

D
Dilovan S
Seîd
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2241456258
82371
Dilovan
n Seîd, hoza
anvan û pey
yvnivêsê kurrd li sala 19
979ê li kurdistana başurr ji dayik bû
ûye. ji
sala 2005ê ta niha ho
ozana dinivisse .Yekem aalbuma xwe
e ya hozana
an li sala 200
06'an
derxisstiye bi navê
ê azar û duy
yem albuma
a xwe bi navvê hîvî toma
ar kirîye ku hijmareka zzur jê
hatiye
h
firota
andin bu êke
emîn car di kurdistanê da albumekk hozana bi hête tomarr kirin
he
erwesa li Ira
aqê ya dilova
an seîdîye. Gelek
G
hozan
n dayine sitranbêjên ku
urd mîna hin
ndirîn
cemîîl-cutyar zax
xoyî-şilan he
ejar-miheme
ed can-Siyarr mizîrî û yê
ên din. Klipê
ên dilovan se
eidi li
ken
nalên kurdî navxuyî
n
û jid
derve hatine
e pexiş kirin
n û temaşevvanek baş ji xwe razî kirîye .
Dilovan se
eid nika li Za
axo dijît û li gelek radyo
oyên kurdî li zaxo karkirîye .
Berhemên
n wî :
Azar
Hêvî
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: Wikipedia Kurdîسەرچاوە
Taybetmendiyên babetî
Piyawan

Regez:

Kurd Netewe:
Başûrê Kurdistan

Herêm:

Hozanwan Corê kes:
Nivêser Corê kes:
Zaxo

Bajêr:

K. Başûr Şêwezar:

2979 :ژمارە

Diya Ciwa
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120109162274069
...
Taybetmendiyên babetî
Piyawan

Regez:

Kurd

Netewe:

Hozanwan Corê kes:

2980 :ژمارە

Egîdê Xudo
http://www.kurdipedia.org/?q=20140523004716100579
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...
Taybetmendiyên babetî
Nivêser

Corê kes:

Piyawan

Regez:

Kurd

Netewe:

K. Bakûr

Şêwezar:

2981 :ژمارە

EHMED HUSEYNÎ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021411184675778
...
Taybetmendiyên babetî
Piyawan

Regez:

Kurd

Netewe:

Nivêser

Corê kes:

2982 :ژمارە

Ehmedê Xasî
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090323132272914
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Ehmedê Xasî nu
uştoxo tewr verên yê kirdkî (kirman
nckî, zazakî,, dimilkî) yo
o.
Serrra 1867 (hîccrî: 1283) de nehîyeya Licê Hezan de maya xo
o ra bîyo. 18
8
sibate
s
1951 de Hezan de
d dinya ra bar kerdo. M
Mezelê ey H
Hezan de yo
o.
ê ey Ehmedê Sofî Hesenî yo. Mîyan
nê şarî de b
bi nameyê X
Xasî, Ehmedê
ê
Nameyê
Xasî, Seydayê Xa
asî û Xoceyo
o Xasî zî şina
asîyeno. Naameyê babîyyê ey Hesen
n,
dad
dîya ey zî Medîna
M
ya. Nameyê
N
kalik
kê ey Mela O
Osman, nam
meyê babîyê
ê
kalikê ey
e Emer û na
ameyê kalik
kê kalikê ey zî Xan Ehm
med o. Eslê xxo eşîra Zîkttî
ra dewa
a Xasan (bi tirkî:
t
Külçe) ra yo. Xasa
an, serê sîno
orê Dara Hê
ênî û Licê de
e
mezray
yêka qijkek a.
a Kalikê ey
y Mela Osma
an ameyo H
Hezan de me
elayî kerda û
êêdî na dewe
e de mendo
o.
Di bira
ayê bînî yê Ehmedê Xasî zî estbîyê
ê. Nê, Mehem
med Emîn û Mistefa yê
ê.
Miste
efayî qijekîy
ye de wefat kerdo. Xasîî hîrê rey zeewijîyayo. La
a tena cinîya
a
eya pey
yêne ra yew
w kêna ey rê
ê bîya. Kênaya xo birarzzayê xo Mela Arifî reyde
e
zew
wijnaya. Me
ela Arifî dem
meyêk Camîy
ya Girde yê Dîyarbekirî de melayîye
e
kerda
a.
Xasî teh
hsîlê xo Med
dreseyê Messudîye yê Dîy
îyarbekirî dee temam kerdo. Îcazeyê
ê
xo destê
ê muderris muftî Îbrahîîm Efendî ra
a girewto (H
Hîcrî, 1 rebîu
ulaxir 1320)).
Perw
werdeyê tesewufî zî verrê şêxê neqşşebendî Şêxx Evdilqadirê
ê Hezanî he
et
tema
am kerdo. Îcazeyê
Î
şêxê
êtî girewto lla çi rey şêxxêtî nêkerda
a.
Xasî, wextê xo de
d memurîye
e zî kerda. Mesela
M
hezîrrana serra 1
1330 (H.) de
e
seba muderrisîya
m
merkezê
m
Dîy
yarbekirî tay
yîn beno. Di ma temmuzza 1331 (H.)
de bi se quriş me
eaş seba mu
uderrisîya de
ewa xo Hezaanî tayîn be
eno. Badê ke
e
demeyêk nê
n wezîfeyî keno, na re
ey seba muft
ftîyîya Licê ttayîn beno la
a
ko
kilm
dim
ma
o
bi
xo
nê
ê
wezîfeyî
ra
a
îstîfa
keno
o.
Muftîyîya
ey
di
serrî
û
demeyê
di aşmî dewam kena
a.
Badê ke îsttîfa keno, ag
gêreno dewa
a xo Hezanîî û hetanî m
mergê xo uca
a
ciwîyeno
o.
Ey kitabê kirdkî
k
yo tew
wr verên Mew
wlidê Kirdî 1
1892 de nuşşto, 1899 de
e
aneyê Lîtografya de 400 nusxeyê eey ginayê ça
ape ro û vila
a
Dîyarbekir de çapxa
bîyê.
b
No kita
ab hetanî nik
ka çend rey transkirîbeyyê alfabeya latînkî bîyo
o.
Ehmedê
E
Xasîî bi erebkî, fariskî,
f
tirkî û kurdkî (kiirdkî, kurma
anckî) nuşto
o.
erê eyê çap bîyê û nika
a estê nê yê
ê:
Ese
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1) M
Mewlidê Kird
dî
2)
2 Kitab-ut Tesdîd
T
Bî Şeerhî Muxtesser-ît Tewhîd
d
_______
__________
_
Çimeyîî:
Korku
usuz, Şefik, Tezkire-i
T
Me
eşayihi Amid
d, Diyarbakıır Velileri I-III, Kent Yayy.
İİstanbuli 20
004, r. 63-65
5
Xasî, Mela Ehmed, Mewlûdê
ê Nebî,Herfa
anê Erebkî raa tadayox: Mihanî, Fıra
at
Yayınları, İİstanbul, 19
994, r. 52-53
3
Mela Mehemedê M
Mela Ebdulxe
efûrê Hezan
nî
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Piyawa
an

Regez:

Kurrd Netewe:
Bakû
ûrê Kurdista
an

Herêm:

Nivêse
er Corê kes:
Ayîînî Corê kes:

2983 :ژمارە

E
Eskerê Bo
oyîk
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3132030208
82568
....
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Piyawa
an

Regez:

Kurrd Netewe:
Ye
ekîtiya Koma
arên Sovyett ên Sosyalîîst

Herêm:

Nivêse
er Corê kes:
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2984 :ژمارە

Evdila D
Dirêj
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9190952348
88701
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piyaw
wan

Reg
gez:

Ku
urd

ewe:
Nete

Nivêsser

Corê kes:

2985 :ژمارە

E
Evîn Ebrahîm
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6091335496
65090
ەوان
ھﯚزانە
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Xaniiman

Re
egez:

Kurd

Nete
ewe:

Hozan
nwan Corê kes:

2986 :ژمارە

EZÎZ
Z XEMCIV
VÎN
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2141207197
75779
...

2059

Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piya
awan

Re
egez:

K
Kurd

ewe:
Nete

nwan Corê kes:
Hozan

2987 :ژمارە

F
Ferhad Iç
çmo
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2011628437
74085
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piya
awan

Re
egez:

K
Kurd

ewe:
Nete

nwan Corê kes:
Hozan
K. Bakûr

Şêwe
ezar:

2988 :ژمارە

Firat Cew
werî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5132355427
76293
Firat Cewerî
C
di sa
ala1959an de
d li Mêrdînê
ê hatiye dinyyayê. Di desstpêka salên
n
heftêya
an de bi ma
albata xwe re
r koçî Nisêb
bînê kir û dii dawiya hefftêyan bi hin
n
hevalê
ên xwe re ko
omeleyeke kulturî
k
ava kir.
k Nivîskarriya Cewerî yya bi kurdî jjî
her di w
wan salan de
e dest pê kirr.
Firat Ce
ewerî bi armanca nivîsandineke aza
ad di sala 19
980 de terka
a welêt kir û
li Swêdê
ê bi cih bû. Di eynî salê
ê de jî wî kitêbeke xwe da çapê. Ji wê salê û b
bi
vir de Cewerî di nav
n tevger û çalakiyên edebiyata kkurdî de ye. Di destpêka
a
salên heyştêyan
n de wî bi nivîs û çîrokê
ên xwe beşd
darî li kovarê
ên kurdî yên
n
2060

seranserî dinyayê kir. Wî di adara 1992an de dest bi weşandina kovara
Nûdemê kir û deh salan bêyî navbir derxist. Cara pêşî bi Nûdemê edebiyat û
siyaset ji hev hat veqetandin. Herweha Firat Cewerî bi riya Nûdemê bi
çendan navên nû li edebiyata kurdî zêde kirin û di aktuelhiştina edebiyata
kurdî de roleke mezin lîst.
Di prosesa weşana Nûdemê de Cewerî kovareke xwerû werger bi navê
NÛDEM WERGER derxist û weşanxaneya Nûdemê ava kir. Bi riya weşanên
Nûdemê wî nêzîkî sed berhemên kurdî pêşkêşî kitêbxaneya kurdî kirine.
ji nû ve ،Herweha wî kovara HAWARê ku bingehê edebiyata kurdî ya nûjen e
civand û mîna du cildan çap kir.
Firat Cewerî ji destpêka 1980 de çîrokan dinivîsîne û ji nivşê sirgûnê
،almanî ،çîroknivîsê pêşî ye. Çîrok û kitêbên Firat Cewerî wergeriyane swêdî
farisî û zaravayê soranî. Herweha çîrokên wî di antolojiyên ،tirkî ،erebî
erebî û tirkî de jî cih girtine. ،almanî ،swêdî
endamê Yekîtiya Nivîskarên Swêdê ye û ،Firat Ceweriyê ku hê jî li Swêdê dijî
di Komîteya Karger ya PENa Swêdê de berpirsiyarê nivîskarên sirgûnê ye.
Lîsteya kitêb û wergerên Firat Cewerî:

Pirtûkên Firat Cewerî:
(helbest) 1980،1- Êrîs Dikin
(helbest) 1981 ،2- Mezin Dibim
(helbest ji bo zarokan) 1983 ،3- Dê Sêrîn e
(çîrok) 1986 ،4- Girtî
(çîrok) 1992 ،5- Kevoka Spî
(gotar û hevpeyvîn) 1996 ،Huner û Edebiyat ،6- Kultur
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(aforîzma) 1995 ،7- Gotinên Navdaran
(çîrokek bi kêşasan) 1999 ،8- Çîroka Malbata Evdo
(diyalog) 1998 ،9- Li mala mîr Celadet Alî Bedir-Xan
(gername) 1997 ،10- Pêlên derya reş
(çîrok) 2002 ،11- Romanseke çilmisî
(amadekar) 2003 ،12- Antolojiya çîrokên kurdî
(roman) 2005 ،13- Payıza dereng

Wergerên Firat Cewerî:
1993 ،(Sevên Spî) ،1- Dostojevsky
2- John Steinbeck (Misk û Mirov) 1993
1995 ،3- Çexov (Bexçeyê Vîsne)
4- Samuel Beckett (Li benda Godot) 1995
1998 ،5- Yasar Kemal (Dara hinarê)
6- Sartre (Dîwar)
7- Astrid Lindgren (Emîl li Lönneberga) 2000
8- Astrid Lindgren (Sûmiyên Emîl yên nû) 2000
9- Astrid Lindgren (Emîl hê jî li Lönnebergayê dijî) 2000
10- Barbro Lîndgren (Çîroka apoyê hûrik) 2000
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11- Henn
ning Mankell (Hingura ê
êvarê) 2002
2
،(Birek bive ye Alfons Oberg)
O
2002
2 ،12- Gunilla Bergström
m
(Alfonsê Şûm) 2002
2 ،13- Gunilla Bergström
m
5 ،14- Gunilla Bergström
m
(Alfonssê diz) 2005
(Ziman
nekî zindî wernegerîne
w
b heft ziman
nan ،15- Gu
unnar Ekelö
öf
yekî mirî) bi
2005
5
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Nivêser

Corê kes:

Piyawan

Regez:

Kurd

Netewe:

K. Bakûr

Şêwezar:

2989 :ژمارە

Girrişayê Me
emê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271150578
87594
1948 - 2010
0
Rêvebirrê Rojnamey
ya Riya Teze
e ya ku dike
e li Ermenisttanê 80 sal e bê navbe
er
bi Kurdî
K
weşanê
ê dike, nivîsskar û rewşe
enbîr Girîşayyê Memê, ji ber krîza dil
jiyana xw
we ji dest da
a.
Girişayê Memê di 10
0ê Adara 19
948an de, li gundê Karw
wanserayê ((Saxkahovîtt)
ji dayîk bûye. Dibistana
D
se
eretayî li Sak
khahovîst'ê dixwîne. Pişt re, di sala
a
1967a
an de li Êrîv
vanê li fakultteta Rojhilattnasiyê qezeenç dike. De
estpêka sala
a
1974a
an de di rojn
nameya Riya
a Teze de wekî
w
wergêr dixebite. Piiştî xebateke
e
dûrr û dirêj, salla 2006an dibe
d
berpirsy
yarê rojnam
meya Riya Te
eze û bi gişttî
xebata ed
dîtoriyê dike
e.
Di gel xebatên rojnamevaniyê
ê, dibe enda
amê Şêwra Kurdên Erm
menistanê ku
u
di gulana 2000aan de hat damezradin…
…
Terrmê Girîşayê
ê Memê, dê
ê li 14yê Çile
eya Pêşîn, b
bibin Rûsyayyê û li bajarê
ê

2063

Novosîbîrsk'ê binerd bikin.
Taybetmendiyên babetî
Piyawan

Regez:

Kurd Netewe:
Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Herêm:

Rojnamenvîs Corê kes:

2990 :ژمارە

Hawrê Qendîl
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042410414482716
...
Taybetmendiyên babetî
Piyawan

Regez:

Kurd

Netewe:

Nivêser

Corê kes:

2991 :ژمارە

Hecîyê Cindî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041213332772463

2064

....
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Nivêse
er Corê kes:
Piyawa
an

Regez:

K. Bakû
ûr Şêwezar:
Kurrd Netewe:
Ye
ekîtiya Koma
arên Sovyett ên Sosyalîîst

Herêm:

2992 :ژمارە

H
Hesen Hiş
şyar
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171636158
87791
Hesen Hişyar
H
kurdperwer, nivîsskar, helbesttvan û dîrokkzanekî kurd
d bû. Di sala
a
190
07an de li gu
undê Serdê (bi tirkî: Se
eren) 70 km bakurê rojh
hilatê bajarê
ê
Am
medê di navbera Hênê û Liceyê de hatiye dinê
ê.
Di nav salên 1920î de
d bi tevgerra kurd re dikeve
d
danûsstendinê. Tê
êkiliya Îhsan
n
Nûrî Pa
aşa bi navçe
eyên Hênê û Liceyê pêk
k tîne. Di libeerxwedana neteweyî ya
a
Şêx Seîdê Pîran
P
a sala 1925an de bi şêweyekî
kî kariger cih
h digire. Pişttî
şikesstina liberxw
wedanê Hessen Hişyar birîndar
b
tê g irtin û di da
adgehê de tê
ê
arihkirin. Ji ber biççûkiya teme
enê wî darve
ekirinê dikin
n 15 salan h
hebs. Lê pişttî
bûriya giştî ya
a 1928an ji girtîgehê
g
de
erdikeve, diççe Amedê û dikeve karê
ê
dewletê, dibe kargêr û rêveberêê cergeya ta
abûya Qulpê
ê.
De
ema ku libe
erxwedana Agiriyê
A
dest pê dike Hessen Hişyar xxwe digihîne
e
Agiriyê û wekî şervan
ş
cih digire.
d
Piştî têkçûna
t
libeerxwedanê b
bi Îhsan Nûrrî
Paşa
a derbasî Îra
anê dibe. Dii sala 1934a
an de diçe S
Sûriyê û li Biinxetê akinccî
dibe
e.
Di sala 1956
6an de Kom
mela Zanistî û Alîkariya K
Kurd bi desttê wî û çend
d
rewşen
nbîrên kurd hatiye dam
mezirandin. Di
D sala 1966
6an de jî wîî bi tena xwe
e
kovarra Agahî derrxist. Dibêjin
n ku hejmarrên vê kova rê gihane 19 hejmaran
n.
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Hesenê Hişyar di 14ê îlona 1985an de çû ser dilovaniya xwedê û li goristana
Dugirê li devera Qamişlokê hatiye veşartin.
Taybetmendiyên babetî
Piyawan

Regez:

Kurd Netewe:
Bakûrê Kurdistan

Herêm:

Nivêser Corê kes:
Amed

Bajêr:

K. Bakûr Şêwezar:

2993 :ژمارە

Hesen Îbrahîm
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021411150275777
...
Taybetmendiyên babetî
Piyawan

Regez:

Kurd

Netewe:

Romannivês Corê kes:

2994 :ژمارە

Hesenê Metê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051300001676278

2066

...
Taybettmendiyên b
babetî
N
Nivêser Corê
ê kes:
P iyawan

R
Regez:

wezar:
K . Bakûr Şêw
Bakûrê Ku
urdistan

He
erêm:

Kurd Ne
etewe:
Mêjû

ertûk:
Pe

T. Latîn Şêw
wezar:
K. Bakûr T
Derwe

He
erêm:

2995 :ژمارە

Hogir Be
erbir
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8091121438
89218
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piyaw
wan

Re
egez:

Kurd

ewe:
Nete

Nivê
êser

Corê kes:

K. Bakûr

ezar:
Şêwe

2996 :ژمارە

Îbra
aîm Rem
mezan Zax
xoyî
2067

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7082208178
89632
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piyyawan

Re
egez:

Kurd Nete
ewe:
Başûrê Kurd
distan

Herêm:

Nivêser Corê kes:
Zaxo

Bajêr:

ezar:
K. Bakûr Şêwe

2997 :ژمارە

Îsmet Sherif W
Wanlî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271141568
87595
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:
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Nivêse
er Corê kes:
K. Bakû
ûr Şêwezar:

2998 :ژمارە

Jan D
Dost
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101128268
87968
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piyaw
wan

Reg
gez:

Ku
urd

ewe:
Nete

Nivêsser

Corê kes:

2999 :ژمارە

Karlenê Çaç
çanî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271136278
87596
1929 - 2012
2
Nivîsskar û zaniya
arê kurdî yêê navdar Karlenê Çaçan
nî
Ro
oja 9-ê nîsan
nê sala 2012-an zanîya
ar û nivîskarrê kurdî navdar, doktorê
ê
dîrokzan
nîyê, serokê
ê para kurdzzanîyê ya înstîtûta Rohi latzanîyê ya
a Akadêmîya
a
Ermenîstanê
E
êye zanîstîyê
ê Karlênê Ça
açanî di 83 salîya teme
enê xwe da li
Yêrêvanê ççû li ser dilo
ovanîya xwe
e.
Karlênê Çaçanî 25-ê
ê kanûnê sala 1929-an li gundê Ceercerîsê li Errmenîstanê jji
dîya xw
we bûye. Nav
vê gûndê wan
w naha Dê
êrike. Ew gû
ûndekî kurdê
ên êzîdî ye li
nav
vçeya Elege
ezê. Karlên hema
h
di bicû
ûktîyê da teerbîyet-torên
n kurdî li be
er
destên pîrika
p
xwe Meyrê
M
û kalik
kê xwe Çaça
an distîne, yyên ku baş h
haj nimûnên
n
zargotin
na gelêrî, errf-edet û rab
bûn-rûniştin
na civaka neetewî hebûn
n. Ew bi rûhê
ê
wa
alatparêzîyê
ê nebiyê xwe
e perwerde dikin û nassîya wî didin
ne cewiharên
n
zargotin
na kurda. Li ser merîfeta
a Karlên ya efrandarîyêê usan jî bavvê wî Aramê
ê
Çaçan bandûra xw
we dihêle, yê
ê ku di dem
ma xwe da g elek nimûnê
ên zargotinê
ê
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to
omar kirîye û wek pirtû
ûk çap kirîye
e.
Karlên
nê Çaçanî sa
ala 1948-an
n mekteba gundê
g
Elegeezê ya navîn
n kuta dike û
hema
a wê salê jî di
d înstîtûta Rewanê
R
ya dersdaramaadekirinê da
a, li fakûltêta
a
dirokê tê qebûlkirinê
ê.
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Piyawa
an

Regez:

Kurrd Netewe:
Ye
ekîtiya Koma
arên Sovyett ên Sosyalîîst

Herêm:

Nivêse
er Corê kes:

3000 :ژمارە

KONÊ REŞ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1212007036
65423
(Selmanê Osmanê Ev
vdo) nivîskaar û helbestvvanê kurd e
e.
Di sala
a 1953'an de
d li gundekî
kî ji gundên pir belav di navbera tixxûbên di navv
Sûrî û Tirkiiyê de çêkirîî hatiye ser rûyê dinyayyê. Li Qamişşlo û Hesekê
ê
bakaloriy
ya standiye û gelek hew
wl dane xwe
e da xwendiina bilind jî bidawî bîne
e,
lê ew pê re neçûye serî,
s
ta ko d i Almanya vve derketiye
e.
Ji mêjj ve bi dûv ziman,
z
folklo
or û toreya gelê xwe dee ye û gelekk dostaniyên
n
wî bi rewşenbîrê
ên kurdistan
nî re hene û di tev kovaar, rojname û belavokên
n
ku
urdî de beşd
dariya wî he
eye. Hem jî xwediyê ko
ovara Gurzekke Gul e, ew
w
kovara
a ko di nav salên 1989 û 1992'an de
d li nav ku
urdên başûrê
ê Kurdistanê
ê
dihate
e belav kirin
n.
herîne]Berhe
emên çapkirrî
[biguh
Se
erpêhatiyên Mîran (1); Beyrût 1991
1
Mîr Celade
et Bedir-Xan
n, bi Erebî; Şam
Ş
1992; bi Kurdî Sto
okholm 1997
7
Sîp
pan û Jîn (h
helbestên zaarokan: 1); Beyrût 1993
3
Serhilda
ana Sasonê:: 1925-1936
6; Şam 1995
5
Şagirtê
Ş
Bedir-Xan im (h
helbestên zaarokan: 2); Beyrût 1996
6
Ossman Sebrî:: 1905-1993
3; Şam 1997
7
Xwedî
X
û Berp
pirsiyarê kov
vara (Gurze
ek Gul) di naavbera salên
n 1989-1992
2
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Her weha
w
xwediy
yê stoneke rojnemevan
nî bû bi navêê (Hindik Rindik) di hefft
namey
ya (Peyman)) de li Duho
okê û bi deh
han gotar, lêêkolîn, pexşa
an û helbesst
di kovar û rojnameyêên Kurdistan
nî belav kirin
n
Welato
o! Konê Reşş; 1998; Beyyrût, Libnan
n.
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Piyawa
an

Regez:

Kurrd Netewe:
Rojaw
wa Kurdista
an

Herêm:

Nivêse
er Corê kes:
K. Bakû
ûr Şêwezar:

3001 :ژمارە

M
Mehemed
d Malmîs
sanij
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9032310173
34058
1952 de yew dewa
a Pîranî de maya
m
xo ra bî. Wendişêê xoyo verên
n û mîyanên
n
Kurdîîstan de, un
nîversîte Anq
qara de qedênay. Dimaa heşt serrî K
Kurdîstan de
e
malim
mîye kerde. Mabênê serranê 1975 û 1981î de semedê kurdîye ra hîrê
ê
rey dekew
wt hepisxane
e.
1982
1
de welat ra vejîya. Unîversîteya Sorbonn
ne (Parîs) û Unîversîteya
a
Uppsa
ala (Swêd) de
d qismê ziw
wananê îran
nî wend. Unîîversîteya LLinköpingî de
e
qismê perwerdeyî de wend. Swêd
S
de Unîîversîteya G
Göteborgî de
e masterê xo
o
ttemam kerd
d.
Malm
mîsanij hîna
a zaf bi lehçe
eya kirmancckî (zazakî) û tirkî nuse
eno. Ehmedê
ê
Xasî û 'Ussman Efendîîyê Babijî ra
a pey heta 1
1970 welat d
de kirmanckkî
nê
ênusîyabî. Malmîsanij
M
ke
eso tewr ve
erên o ke seerranê 1970 de welat de
e
80 de Tirkîyya de kovara
kirm
manckî nuştto. Ey û tayê
ê hevalanê xo
x 1979-198
a
Tîrêje vete
e. Nêmeyê na kovare kirmanckî
k
nêêmeyê aye zzî kurmanckkî
(kirda
askî) bî. Ferrhengê verê
ênê kirmanckî Malmîsan
nijî hazir kerrd û 1987 de
e
neşrr kerd. Ey fa
ariskî û tirkî ra tayê hîka
ayeyî zî terccumeyê kirm
manckî kerdîî.
Reya verêne ey
e Mewlidê Ehmedê Xassî û Usman Efendîyê Ba
abijî herfanê
ê
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erebkî ra çarnayê herfanê latînkî ser û nê her di şaîrê kirmancan bi ma dayê
naskerdene.
Heta ewro nizdî pancas rojname û kovaran de, bi seyan nuşteyê Malmîsanijî
vejîyay û ey nê kovaran de redaktorîye kerde: Tîrêj (Îzmîr), Hêvî (Parîs),
Armanc (Stockholm), Çarçira (Stockholm), Wan (Stockholm), Çira
(Stockholm).
O demêk Swêd de serekê Komeleya Nuştoxanê Kurdan bi. Nika serredaktorê
kovara Vateyî yo.
Tayê kitabê ey tercumeyê îngilizkî, erebkî, kurdkîya başûrî (soranî) û
kurmanckî; tayê şîîrê ey zî tercumeyê îngilizkî, franskî û swêdkî bîyê.
Heta ewro nê kitabê Malmîsanijî neşr bîyê:
A)Bi kurdkî (kirmanckî û kurmanckî)
1)Ferhengê Dimilkî [Zazakî]-Tirkî, Uppsala, 1987
2)Herakleîtos, Uppsala, 1988
3)Folklorê Ma ra Çend Numûney, Bälinge, 1991
4)Ferhengekê Kirdkî-Pehlevkî-Kurmanckî, Stockholm, 1997
5)Pîre û Luye, Stockholm, 2004
6)Rindê Kincan Xo ra Dana, Stockholm, 2004
7)Rindê Heywanan Nas Kena, Stockholm, 2004
8)Gotibûn ku. . ., Istanbul, 2006
9)Mi Şêx Seîd Dî, Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul 2009

B)Bi tirkî
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9)Yüzyılımızın Başlarında Kürt Milliyetçiliği ve Dr. Abdullah Cevdet, Uppsala,
1986
10)Said-i Nursi ve Kürt Sorunu, Uppsala, 1991
11)Abdurrahman Bedirhan Ve İlk Kürt Gazetesi Kürdistan sayı: 17 ve 18,
Stockholm, 1992
12)Bitlisli Kemal Fevzi ve Kürt Örgütleri İçindeki Yeri, Stockholm, 1993
13)Cızira Botanlı Bedirhaniler ve Bedirhani Ailesi Derneği’nin Tutanakları,
Stockholm, 1994
14)Kırd, Kırmanc Dımıli Veya Zaza Kürtleri, İstanbul, 1996
15)Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti ve Gazetesi, Stockholm, 1998
16)İlk Legal Kürt Öğrenci Derneği Kürt Talebe-Hêvî Cemiyeti (1912-1922),
İstanbul, 2002
17)Diyarbekirli Cemilpaşazadeler ve Kürt Milliyetçiliği, İstanbul, 2004
18)Türkiye ve Suriye’de Kürtçe Kitap Yayımcılığının Dünü ve Bugünü,
İstanbul, 2006
19)İlk Kürt Gazetesi Kurdıstan’ı Yayımlayan Abdurrahman Bedirhan (18681936), İstanbul, 2006
20)Bu Kürtleri Nereden Çıkardın İsmail Beşikçi? Vate Yayınları, İstanbul 2009
21)Yirminci Yüzyılın Başında DİYARBEKiR’DE KÜRT ULUSÇULUĞU (19001920), Vate Yayınları, İstanbul 2010, 159 sayfa

C)Bi swêdkî
22)Kurdiskt författarskap och kurdisk bokutgiving: bakgrund, villkor,
betydelse, Stockholm, 1998
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Ç)Kitabê ke Malmîsanijî û nuştoxanê bînan pîya nuştê:
23)Malmîsanij & Mahmûd Lewendî, Li Kurdistana Bakur û Li Tirkiyê
Rojnamegeriya Kurdî-I, Uppsala, 1989
Malmîsanij & Mahmûd Lewendî, Li Kurdistana Bakur û Li Tirkiyê
Rojnamegeriya Kurdî-II, Stockholm, 1992
24)M. Malmîsanij & Mehmet Uzun, Rindê Baxçeyê Kaloyî de, Stockholm,
2004
25)M. Malmîsanij & Mehmet Uzun, Rindê Vana Ê Min a, Stockholm, 2004
26)M. Malmîsanij & Mehmet Uzun, Rindê û Keyeyê Xo, Stockholm, 2004
27)Grûba Xebate ya Vateyî, Ferhengê Tirkî-Kirmanckî (Zazakî) û Kirmanckî
(Zazakî)-Tirkî, Îstanbul, 2004
28)Grûba Xebate ya Vateyî, Rastnuştişê Kirmanckî (Zazakî), Îstanbul, 2005

No kitab herfanê erebkî ra transkribe kerdo û ziwanê ey sade kerdo: Celadet
Âli Bedirhan, Günlük Notlar (1922-1925); Stockholm, 1995.

Na kovare seba çape amade kerde û newe ra neşr kerde: Dicle-Fırat, no: 18 (1962-1963), çapa newa: Stockholm, 1997.

Kitabê eyê ke tercume bîyê:
A)Îngilizkî
1)Malmîsanij, The Past and The Present of Book Publishing in Kurdish
Language in Turkey and Syria, İstanbul, 2007
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B)Erebkî
2)Malmîsanij, Bedirxanîyyû Cezîret Botan we Mehadir Ictima’atu’lCem’yyete’l-’Aîlîyye’l-Bedirxanîyye, Hewlêr, 1998
Malmîsanij, El-Bedirxanîyyûn fî Cezîret Botan Wesaîqu Cem’yyete’l-’Aîlîyye’lBedirxanîyye, Beyrut, 1998
3)Malmîsanij, El-Qewmîyye el-Kurdîyye we D. ’Ebdellah Cewdet fî Metle’î’lQernî’l-’Işrîn, Hewlêr, 2000
4)Aîletu Cemîl Paşa el-Dîyarbekrî we Nîdalu’l-Qewmî’l-Kurdî, Hewlêr, 2007

C)Kurdîya başûrî (sorankî)
5)Malmîsanij, Binemaley Cemîlpaşa Diyarbekirî û Kurdayetî, Hewlêr, 2007
6)Malmîsanij, Cemîyetî Teawun we Tereqqîy Kurd û Rojnamekey, Silêmanî,
2007
7)Malmîsanij, Pêgey Kemal Fewzî Bitlîsî le Rêkxirawekanî Kurd da, Silêmanî,
2007
8)Malmîsanij, Civata Hêvî Telebey Kurdan (1912-1922), Silêmanî, 2007

Ç)Kurmanckî
9)Malmîsanij, Cemîlpaşazadeyên Diyarbekirî û Neteweperweriya Kurdî,
İstanbul, 2008
Taybetmendiyên babetî
Piyawan
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Regez:

Kurd Netewe:
Bakûrê Kurdistan

Herêm:

Nivêser Corê kes:

3002 :ژمارە

Mehmed S. Kaya
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091521593788772
...
Taybetmendiyên babetî
Piyawan

Regez:

Kurd Netewe:
Bakûrê Kurdistan

Herêm:

Nivêser Corê kes:
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Mela Ehmedê Palo
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062323402683061
...
Taybetmendiyên babetî
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Piyawan

Regez:

Kurd

Netewe:

Nivêser

Corê kes:

3004 :ژمارە

M
Mela Hus
seynê Bateyî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8092230348
89210
...
Taybettmendiyên babetî
P
Piyawan

R
Regez:

Kurd Ne
etewe:
Bakûrê Ku
urdistan

Herêm:

Hozzanwan Corrê kes:
K
K. Bakûr Şêw
wezar:
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Mele
e Xelîlê S
Sêrtî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5050012037
76071
...
Taybettmendiyên babetî
Bakûrê Ku
urdistan

Herêm:

Hozzanwan Corrê kes:
P
Piyawan

R
Regez:

Kurd Ne
etewe:
K
K. Bakûr Şêw
wezar:
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Mihehmedê Mele Ahmed
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072709190589448
...
Taybetmendiyên babetî
Piyawan

Regez:

Kurd

Netewe:

Nivêser

Corê kes:

3007 :ژمارە

Mohemed Emîn Zekî Beg
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021408102475771
...
Taybetmendiyên babetî
Piyawan

Regez:

Kurd Netewe:
Başûrê Kurdistan

Herêm:

Wezîr Corê kes:
Nivêser Corê kes:

3008 :ژمارە

Nûrî Dersîmî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111720273687780
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...
Taybettmendiyên b
babetî
P iyawan

R
Regez:

Kurd Ne
etewe:
Bakûrê Ku
urdistan

erêm:
He

N
Nivêser Corê
ê kes:
Dersîm

B
Bajêr:

K . Bakûr Şêw
wezar:
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Omer Dew
wran
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9121213428
88804
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piyaw
wan

Reg
gez:

Ku
urd

ewe:
Nete

Nivêsser

Corê kes:
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O
Osman Se
ebrî
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014052
2110095010
00572
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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
Osma
an Sebrî li sa
ala 1905ê li gundê Narincê yê Kolîîka Semsûrê
ê jı dayik bû
û.
Bavê wîî serokê êla Mêrdêsiyan
n bû. Dema Osman Seb
brî hêşta zarrok bû, bavê
ê
wî li sala
s
1915ê çû
ç ser dilova
aniya xwe û ew li ba ap
pê xwe yê kko bû serokê
ê
êlê
ê, mezin bû
û.
Piştî Serhildana
S
Şêx
Ş Seîd, Ossman jî dige
el herdu apêên wî Şukrî û Nûrî li sala
a
1926ê
ê hatin girtin û li zîndan
na Amedê hatin
h
darvekkirin. Osman
n du salan d
di
zin
ndana Denissliyê da ma û piştî efûy
yeka giştî, li sala 1928ê hat berdan
n.
eka din Osm
man digel 26
6 serokên ku
urd hat girtiin, lê dîsa zû
û
Li sala 1929ê, care
ha
at berdan. Ew
E li 24ê çile
eyê pêşîna 1929ê
1
reviyye Sûriyeyê, du salan bû
û
endam
mê Partiya Xoybûnê
X
û di
d kovara Ha
awarê da li ser mijarên cihê dest b
bi
nivîîsandinê kir. Pir helbesttên wî hatin
ne çapkirin û yên ne çap
pkirî jî hene
e.
O
dige
el hin welatp
parêzên Kurrd, di xebata
a
Li sala 1957ê Apê Osman
damezirandi
d
na Partiya Demokrat
D
a Kurdî li Sûrriyeyê da cih
h girt û wekkî
sekreterrê partiyê ha
at hilbijartin
n.
Osman
O
Sebrrî roja 11ê çileyê
ç
paşîna
a sala 1993êê wefat kir. Ew li gundê
ê
Berkevi rê, li binxettê veşartî ye
e.
Jiya
ana dîrokrêzzî ya Osman
n Sebrî (Apo
o)
1905
5 - li gundê Narincê ya Kolik a Sem
msûrê çavên
n xwe vedike
e
1915
5 - bavê xwee diçe dilova
aniya Xwedê
ê
192
22 - dibistan
na "Rûştiye"" kutayî dike
e
1928
1
- da dawiya vê saalê di zîndan
na Denizli de
e
d
dadgeeha Cengî (D
Dîwanî Herb
b)
1929 - li Meletîyê didin
1929 - di 24
4.11 de derrbasî binxetê
ê (Sûrî) dibe
e
1930 - ved
digere Kurdiistana Baku
ur
1930
0 - Dûrxistin
n (sirgûn) li bajarê Reqa
a
1930 - di 01.07 vê
ê salê de dîssa dikeve Ku
urdistana Baakur bo alîkkariya Şoreşa
a
Agirrî
193
30 - meha 10an
1
xweve şartin di navva Inizan de
e
193
30 - dawiya salê derbassî Kurdistana
a Başûr (Ba rzan) ji bo xxwe bigihîne
e
2080

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
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
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1956 Derdên Min gotar û çîrok / Şam
m
1984 Çar LLeheng/ Şam
m
1981 Go
otinên xav napijin
n
bê ta
av / helbest / Almanya / , helbestê
ên vê dîwanê
ê
hêja He
emereş Reşo
o ji kovarên
n Hawar û Ronahiyê
R
dayye hev û pê
êşgotina xwe
e
û pêşgotina Dr.Nûredîn
n Zaza çapkiir
198
82 Elîfbêya T
Tekûz / Şam
m
1992 Berseva Ho
oşeng / Şam
m
T
Taybetmend
diyên babetî
tî
Nivêse
er Corê kes:
Z
Zîndanê siya
asî Corê kes:
Piyawa
an

Regez:

K. Bakû
ûr Şêwezar:
Kurrd Netewe:
Rojaw
wa Kurdista
an

Herêm:

Çalakê siya
asî Corê kes:

3011 :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:

2082

Çalakê siyasî Corê kes:
Silêmanî

Bajêr:

K. Başûr Şêwezar:

3012 :ژمارە

Şêrzad Zeynelabidîn
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122215004387125
...
Taybetmendiyên babetî
Piyawan

Regez:

Kurd

Netewe:

Hozanwan Corê kes:

3013 :ژمارە

Seydayê Keleş
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120109145674068
...
Taybetmendiyên babetî
Piyawan

Regez:

Kurd

Netewe:

Hozanwan Corê kes:

2083

3014 :ژمارە

S
Sîrwan Qiçço
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2011057247
74081
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piya
awan

Re
egez:

K
Kurd

Nete
ewe:

nwan Corê kes:
Hozan
K. Bakûr

ezar:
Şêwe

3015 :ژمارە

Wezîrê Eşo
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5021447497
76045
We
ezîrê Eşo di 1'ê sermaw
weza 1934an
n de li payteextê Gurcista
anê Tiblîsê jji
day
yîk buye. Pêşşiyên Wezîrê
ê Eşo ji Zêtkka'ya Agiriyyê koç kirine
e.
Ew di sala 1953an de li fakulte
eya tarîxê ya Zanîngehaa paytextê E
Ermenistanê
ê
Êrîvanê tê qebûlkirin û gava ew
w xelas dike
e, di navberra salên 195
58–1961ê de
e
li gundê Pampê
ê wek serok
kê dibistanê
ê kar dike. S
Salên 1961–
–1963an wekk
be
erendamê doktorayê be
eşa kurdzaniyê ya Enstîîtuya Rohila
atzaniyê de li
Lenîng
gradê (niha Sankt–Pêtê
êrsbûrg) di nava
n
tarîxa Kurdistanê de kûr dibe
e.
Salên 1964–1983
3an weke re
edaktor û re
edaktorê serreke yê polîttîkî di radyo
o,
telev
vîzyon û we
eşanên Erme
enistanê de kar dike. Saalên 1983–1994an karê
ê
redakto
orîkirinê û wergeriyê
w
di beşa weşan
nên kurdî yaa Radyoya Ê
Êrîvanê de b
bi
cî tîne
e.
Weke rojjnamevan zê
êdeyî hezar gotar û şiro
oveyên wî lii ser rûpelên
n
rojnam
meya Rya Te
eze û gelek rojname û kovarên Erm
menistanê û Moskovayê
ê
yên nave
endî de hatiine weşandiin, lê welê jîî di radyoyêê de hatine w
weşandin. JJi
ber vê kedê
k
ew kirin
ne endamê Yekîtiyên n
nivîskar û rojjnamevanên
n
Ermenisstanê û yê Yekîtiya
Y
Sov
vyeta berê. Wezîrê
W
Eşo di sala 1991ê de hêjayyî

2084

xelata Yekîtiya Nivîskarên Ermenî û Seksyona nivîskarên kurd ya bi navê
Erebê Şemo bû.
Wezîrê Eşo niha li Belçîkayê dimîne. Ew li Belçîkayê jî di kar û mijûliyên
nivîskariyê de berdewam e.
Taybetmendiyên babetî
Nivêser Corê kes:
Piyawan

Regez:

K. Bakûr Şêwezar:
Kurd Netewe:
Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Herêm:

3016 :ژمارە

XEMGÎNÊ REMO
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120110593374082
...
Taybetmendiyên babetî
Piyawan

Regez:

Kurd

Netewe:

Nivêser

Corê kes:

K. Bakûr

Şêwezar:

3017 :ژمارە

Xêrî Bozanî
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112721395073981
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...
Taybetm
mendiyên b
babetî
Piyaawan

Re
egez:

Kurd

Nettewe:

Hozan
nwan Corê
ê kes:
K. B
Bakûr

Şêw
wezar:

3018 :ژمارە

Zinar So
oran
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171927098
87784
...
Taybetm
mendiyên ba
abetî
Piyaw
wan

Re
egez:

Ku
urd

ewe:
Nete

Nivê
êser

Corê kes:

3019 :ژمارە

Bayan A
Azizi
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
22717571519187
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journ
nalist and Assistant Pro
ofessor in Sa
alahadin Un
niversity(Hum
man ،Autho
or
Rights)).
My Bookss:
1-Anatomyy of violence
e
2- like wate
er in the win
n
3-The
3
Ameriican studentts revelation
n
4-Torturre and another Inhuma
an treatmen
nt
publlishing soon
n:
1- The
T Feminism and few papers of w
women studyy
or universityy)
2-Principlles of Humaan Rights(fo
Item
ms Propertyy
Female

Gender:

Kurd

Nation:

Academic P
People type:
Writer P
People type:

3020 :ژمارە

Chriistopher de Bellaiigue
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3021500098
82416
...
Items Prop
perty
Male

Gen
nder:

Fo
oreigner

Nation:

O
Outside Cou
untry - Proviince:
Writer
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People ttype:

3021 :ژمارە

Din
ndar Farz
zenda Zubier
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5242209318
83016
...
Items Prop
perty
Male

Gen
nder:

Kurd

Nation:

South Ku
urdistan Cou
untry - Proviince:
Writer

People ttype:

3022 :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
asted at Kurrdistans montain. He ha
as also been
n minister o
of culture fo
or
broadca
g
t in southerrn Kurdistan
n.
the firrst Kurdish government
Item
ms Propertyy
M
Male

Gender:

urd
Ku

Nation:

So
outh Kurdisttan Countryy - Province:
Political
P
activvist
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P
People type:

Wriiter

P
People type:

Ku
urdish - Sorrani

Dialect:

K. D.. P.

Party:

3023 :ژمارە

Ferhad Ibrahim
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2292013497
74530
...
Items Prop
perty
Male

Gen
nder:

Kurd

Nation:

North Ku
urdistan Cou
untry - Proviince:
Writer

People ttype:

3024 :ژمارە

Ismet C
Cheriff Va
anly
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014052
2415060810
00590
...
Items P
Property
Politiccal activist

People type:

Writer

People type:

Male

G
Gender:

2089

Kurdissh - Badini

Dialect:

Van

Cities:

Kurd

Nation:

North Kurdistan C
Country - Prrovince:

3025 :ژمارە

Jafar Hasanp
poor
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2161411587
75798
...
Items Prop
perty
Male

Gen
nder:

Kurd

Nation:

East Ku
urdistan Cou
untry - Proviince:
Writer

People ttype:

3026 :ژمارە

Jaffer Sh
heyholisllami
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1172005086
63884
Jaffe
er Sheyholisllami was bo
orn in 1960 in the city o
of Mahabad in Mukriyan
n
Provin
nce. He is cu
urrently an Assistant
A
Professor at tthe School o
of Linguistics
Canada
a. He teache
es ،Ottawa ،and Langu
uage Studiees at Carleto
on Universityy
courses in the areass of applied linguistics and
a discourrse analysis on a varietyy
،so
ociology of language ،of
o topics succh as languaage and pow
wer/ideologyy
and languag
ge and med
dia. ،researcch and practtice in academic writing
g
He earned his PhD in Commun
nication at Carleton
C
in 2
2008. His main research
h

2090

interessts lie with a critical und
derstanding
g of languag
ge and otherr semiosis in
n
with
h Co-editorss Dr. Amir Hassanpour and
a Dr. Tovve ،social liffe. Currentlyy
he is prepa
aring an editted volume on the Kurd
dish ،Skutn
nabb-Kangas
political
p
and legal aspeccts of the ،la
anguage wiith a focus o
on the socia
al
lan
nguage and how these are intertw
wined with ed
ducation an
nd identity in
n
Ku
urdistan. Hiss other area
as of researcch have inc luded: criticcal discourse
e
Iranian ethnic
e
،analysis of the representattion of Kurd s in the US and Canada
a
the semiotic co
onstruction of
o Canadian
n ،media an
nd citizenshiip in Canada
a
and ،the
e dialogic na
ature of blog
gging in edu
ucational seettings ،national identityy
the pla
ace of blogg
ging in the construction
c
of Kurdish imagined communitiess.
Item
ms Propertyy
M
Male

Gender:

Ku
urd

Nation:

East Kurdisttan Countryy - Province:
Wriiter

P
People type:

Mahab
bad

Cities:

Ku
urdish - Sorrani

Dialect:

3027 :ژمارە

JJawad M
Mella
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2241142398
87097
....
Item
ms Propertyy
M
Male

Gender:

urd
Ku

Nation:

West
W
Kurdisttan Countryy - Province:
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Political
P
activvist

P
People type:

Wriiter

P
People type:

Veterran Peshmerrga

P
People type:

3028 :ژمارە

JJemal Ne
ebez
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201503028
88638
...
Items Prroperty
Male

G
Gender:

Kurd

N
Nation:

e type:
W
Writer People
Sulaiman
niyah

Cities:

Kurdish - S
Sorani

D
Dialect:

3029 :ژمارە

Kam
meel Ahm
mady
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3031856068
82433
Kameel Ahmady oriiginally hailss from Iranian Kurdistaan; now a Lo
ondon-base
ed anthropollogist
and visual ethno
ographer, he
h has a bacckground in media, and
d has worke
ed extensive
ely on
issuess relating to
o local cultures, migration, minorityy rights and
d Middle Easst affairs. He
e has
trave
elled widely
y, most espe
ecially taking
g an interesst in everyda
ay human e
experience w
which
persisst in the facce of conflictt and poverrty - in areass such as Bosnia, Afgha
anistan and
d Iraq
nterest in th
bo
oth before and
a after th
he wars. He has study in
he four regions of Kurd
distan
(Turke
ey, Iran, Ira
aq, Syria). He
H has worked on indep
pendent new
ws broadcassts to Europ
pe, as
well as Kurdish media and also provide
ed support aand consulttation on loccal the lingu
uistic,

2092

cultural and political contexts to international media groups.
Some of his more recent visual work included two short documentary pieces filmed during
his last visit to Iran/Iraq, dealing with cross border smuggling in the region,& its
relationship to underdevelopment in Kurdish regions, as well as film and photographic
reports and ethnographic research on changing Yezidi identity in the last century, free
media in Europe, and democratization in the Middle East. He read for a post-graduate
degree in anthropology and visual ethnography from the University of Kent, Canterbury
where his research dealt with media as a source of identity discourse amongst youth. His
research was about Media consumption, conformity and resistance: a visual ethnography of
youth culture in Iranian Kurdistan. He has also published widely on themes gender, dispora,
multiculturalism and modernity in the Middle East and other regions. He is currently
working in some community development projects with focus on popular youth culture in
Europe and the Middle East. In his work, he tries to give voice – reflecting both art and fact
- to the people and places he encounters; often obscured from the majority understanding
of the world we live in.
: Personal Web site of kemal Ahmadyسەرچاوە
Items Property
Male

Gender:

Kurd

Nation:

East Kurdistan Country - Province:
Writer

People type:

3030 :ژمارە

Kameran Mantik
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102510255073509
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Associate
A
Prrof .Dr Kame
eran Ahmed
d Mohamedaamin (kame
eran mantikk)
Hawler- Ku
urdistan-Iraq
q
K.mentk@
@yahoo.com
m
Tel, Hom
me: 2522403
3
Mob: 07
7504184452
2
: 07
7504555065
5
n
Personal Information
Nationalityy: Iraqi Kurd
d
Date off Birth: 1963
3
Spoke
ken language
e
Kurdish
h
Arabic
English
h
Persian
n
er
Professsional caree
2001-2004 Lecture in colllege of law, Salahadin University, hawler-Iraq
q.
2003- Teaching in
n the information deparrtment. Tech
hnical Instittute, hawlerr,
Kurdistan-Iraq.2004--2007 Lecture at politicaal sciences in Salahadin
n
Univversity. Kurrdistan, Iraq
q.
Education
n
1983
1
graduaated in indu
ustrial schoo
ol
199
97 BC in mo
odern historyy
20
000 master degree in modern
m
histo
ory in Salah
hadin Univerrsity in Erbill,
Kurdista
an –Iraq. (T
Thesis title : Kurdistan between
b
Intternational a
and regiona
al
conflictss: economiccal and histo
orical study)).
2000 BA
B in law. College
C
of law in Salaha
addin Univerrsity, Hawle
er(postponed
d
for tw
wo years byy Universitie
es decision )).
20
007 PhD in philosophy
p
of
o history fro
om Mussel u
university, ((theses title
e:
Interna
ational relations in lightt of the philo
osophy of ccivilization: a critical and
d
anallytical studyy.
Publicattion: Books, Articles and
d Interviews
BOOKS
S
In Kurdish
h
n
) publi shed in 3 Isssue in 2005
5
- with out country ( a historical novel
2094

- Kurdistan between international and regional conflicts ( published in 2000)
- The freedom between philosophy and law. A legal and political study.
- International conflicts in 20th century (translated)2003
- The victorious way (poem 1992)
- Tear of star (poem)1988
- Kurdistan in regional politics 2010
In Arabic
- International politics in light the philosophy of civilizations, an analytical
and critical study, lebunan, 2009.
Researches in Kurdish
- The freedom and the civilization. Journal of Nishtiman
- Kurdistan in regional relations 1939-1945 in Zanko Journal for Humanities.
- The significance of Kurdistan geopolitics during the second word war
period unpublished.
- Kurds nationalism idea, Journal of Nishtiman
- The Kurds revolution under light of economic changes, unpublished
- Kurdistan in the diplomatic attempt of the Baghdad pact 1955. Tarazu
Journal of legal studies
- The resolution of (PKK) Issue and its effects on U.S.A future in the Middle
East. Kurdistan post.
With number of articles published in the Kurdistan magazines and news
paper. In addition of number of interviews in the Kurds media, about civil
society, and Kurdish political parties.
Items Property
Male

Gender:

Kurd

Nation:

South Kurdistan Country - Province:
Writer

People type:

Academic

People type:

Erbil

Cities:

2095

Dialect:

urdish - Sorrani
Ku

3031 :ژمارە

Kerim Yiildiz
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2271314047
74495
is executive dirrector of the
e London-ba
ased Kurdish
h Human Riights Projecct
(KHRP)).
Item
ms Propertyy
Male

Gender:

Kurd

Nation:

Writer P
People type:

3032 :ژمارە

K
Khorsow Jaff
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9292233357
73364
The arch
hitect , write
er , and crea
ative artist Khorsow
K
Jafff ; was borrn in 1945 in
n
a villlage known
n as "kalar" .
He finished prim
mary school in "kalar"; middle
m
scho
ool in "khana
aqeen" ; lasst
but not least hiigh school in
n "Baghdad"
e at the univ
versity of fin
ne arts in "T
Tahran" , he
e
He majored in architecture
later on re
eceived his m
masters in a
architecture
e.
ow Jaff curre
ently owns 60
6 books off variety kind
ds and kurd
dish accentss.
Khosro
Moreover , he
e has been awarded se
everal timess
forr his outstan
nding accom
mplishmentss.
Item
ms Propertyy
M
Male
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Gender:

Ku
urd

Nation:

So
outh Kurdisttan Countryy - Province:
Wriiter

P
People type:

Kaalar

Cities:

Ku
urdish - Sorrani

Dialect:

3033 :ژمارە

Martin van
n Bruines
ssen
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8162243338
89134
...
Items Prroperty
Male

ender:
Ge

Foreigner
F

N
Nation:

Outside Co
ountry - Pro
ovince:
Writer

People
e type:

Kurdolog

People
e type:

Dutch

D
Dialect:

3034 :ژمارە

Marrûf Xezne
edar
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271219218
87593
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Marûff Xeznedar 1930 - 2010
0
Some of Maarûf Xezned
dar's works::
Al-Adl
A
al-ejte
em'ee (Socia
al Justice), Translation
T
from Kurdissh to Arabicc,
Baghdad, 1954.Agh
hani Kurdisttan, Baghda
ad, 1956. (in
n Arabic)Kêşş û Qafiye le
e
Şê'rî Kurdîda (Meter
(
and Rhyme in Kurdish
K
Poettry), Baghda
ad, 1962. (in
n
Kurdish)Och
K
herk istorii sovremenno
s
oi kurdskoi liiteratury (H
History of the
e
Modern Kurdish Lite
erature), Na
auka Publish
hers, Mosco
ow, 1967. (in
n
Russian
n)Al-Akrad: Mulahezat u Enteba'att (The Kurdss: Notes and
d
Impressions), By Minorsky,
M
Trranslation frrom Russian
n into Arabicc, 99 pp., allNujum Publisherrs, Baghdad
d, 1968.The Twelve Horrsemen of M
Mariwan and
d
Fiftee
en Other Ku
urdish Taless, Moscow, 1968.
1
(in Ru
ussian)Bûke
e şûşe, Shorrt
sto
ory, 59 pp., Baghdad, 1969.
1
(in Ku
urdish)Collecction of Storries (Eleman
n
Kurdi),
K
Baghdad, 1969. (in Kurdish))Ebdulla Beg
gî Mısbah - Dîwan, Şaîrrî
Gew
wrey Xakî Mukriyan(Diw
M
wan of Abdu
ulla Bagi Missbah, The G
Great Poet o
of
Mukriyan), 59 pp
p., Irshad Pu
ublishers, Ba
aghdad, 197
70. (in Kurd
dish)Ziman û
Ed
debî Kurdî bo Polî Pênce
emî Amadey
yî(Kurdish LLanguage an
nd Literature
e
texttbook for the
e fifth grade
e of high school), Bagh
hdad, 1971.A
Analysis and
d
Corre
ection of Arrabic Gramm
mar in Kurdish by Ali Taaramakhi, D
Dar al-Zaman
n
Pub
blishers, Bag
ghdad, 1977
7. (in Kurdissh)Analysis and Correcttion of Nali's
Collection of
o Poems. Baghdad,
B
19
977. (in Kurd
dish)Makhtu
utat Farida u
Matb
booat Nared
da, (Rare Ha
andwritings and Journaals), Baghda
ad, 1978. (in
n
Arabic))Tarikh Este
eshraq wa al-Dersast al-Arabiya waa al-Kurdiya
a fi al-Motha
af
al-Asiw
wi 1818-1968(History off Orientalism
m and Arabiic and Kurdish Studies)),
tran
nslated from
m Russian, Baghdad,
B
19
980. (in Arab
bic)Al-Rehallata al-Rus ffi
Sharqa al-A
Awsat, transslated from Russian, 43
31 pp., Beiru
ut, 1981. (in
n
Arabic)Nalî le Defterî Nemirîda(Th
N
e Eternal Naali), Baghda
ad, 1981. (in
n
Kurdissh)Le Babet Mêjûy Edeb
bî Kurdiyewe(Regarding
g the Historry of Kurdish
h
Literatture), Baghd
dad, 1984. (in
( Kurdish)Kurdyade, A Poetic Novvel, London
n,
198
85. (in Kurdish)Geştêk bo
b Erzurûm(A Travel to
o Erzurum), By Pushkin
n,
translated from
m Russian, Sweden,
S
19
995. (in Kurd
dish)Edebî R
Rusî û Kêşeyy
Pastternak(Russsian Literatu
ure and Prob
blem of Passternak), Erb
bil, 1999. (in
n
Kurdissh)Mêjûy Ed
debî Kurdî(H
History of Ku
urdish Literaature), 7 Vo
olumes, Aras
Publishers, Erb
bil, 2001-20
006. (in Kurd
dish)Berew Roj, Collecttion of Shorrt
storie
es, 224 pp., Soran Publishers, Sulaimaniya, 20
006. (in Kurd
dish)Kurdish
h
Prose (1945--1961), The Journal of Kurdish Stu
udies, Vol.2,, 1996-1997
7,
pp.65-70
0
The image of the strug
ggle for natiional rights in Kurdish lliterature, In
n
Between Imagination and De
enial:Kurds as
a Subjects and Objectts of Politica
al
and Social Processses, A Confference orga
anized by FFree Universsity of Berlin
n,
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May 1998
8.
Item
ms Propertyy
M
Male

Gender:

urd
Ku

Nation:

outh Kurdisttan Countryy - Province:
So
Academ
mic

P
People type:

Wriiter

P
People type:

E rbil

Cities:

Ku
urdish - Sorrani

Dialect:

3035 :ژمارە

M
Mehemed
d Malmîs
sanij
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9032303013
34155
Malmisanij was bo
orn in a villag
ge of Piran in 1952. Hee finished hiigh school in
n
Kurdistan wherre he taughtt for eight yyears after a
an universityy
educatio
on in Ankara
a.
He moved
m
to Sw
weden in 19
982. He read
d Iranian Sttudies at the
e
Sorbonn
ne Nouvelle University in Paris, studied Iranian
n Languages at Uppsala
a
Unive
ersity and Fo
olk Educatio
on at Linkop
ping Universsity; he has an MA from
m
Goteborg
g Universityy.
Malmisan
nij mostly writes
w
in Kirm
manji (Zaza)) dialect and
d in Turkish
h.
E
Xassî and 'Usma
an Efendîyê Babijî who wrote the ffirst works in
n
After Ehmedê
Kiirmanji in th
he late 19th and early 20th
2
centuriies, no one wrote in the
e
langu
uage until 1970. Malmissanij was th
he first to reevive written
n Kirmanji in
n
t 70's. He
e published Tirêj
T
with so
ome friendss; half of the
e
the country in the
period
dical was in Kirmanji, half
h in Kurmaanji. He was the first to
o
e and publissh a dictiona
ary of Kirma
anji in 1987.. Malmisanijj transcribed
d
prepare
Ehmede Xasi's and Usma
an Efendiyee Babij's "me
ewlids" from
m
2099

Arabic to Latin script, introducing the poets to new generations.
He has also translated stories from Persian and Turkish into Kirmanji. The
author has had poetry and prose published in various periodicals and was an
editor of the following publications: Tirej (Izmir), Hevi (Paris), Armanc
(Stockholm), Carcira (Stockholm), Wan (Stockholm), Cira (Stockholm).
Malmisanij, the editor-in chief of Vate, a literary and linguistic periodical in
the Zaza dialect published in Stockholm and in Istanbul, was the president
of the Kurdish Writers' Association in Sweden.
Some of Malmisanij's books have been translated into English, Arabic and
Kurdish. Some of his poetry have also been translated to English, French
and Swedish.

The list of Malmisanij’s works published at present:
A)Kurdish (Kirmancki/Zazaki and Kurmancki)
1)Ferhengê Dimilkî [Zazakî]-Tirkî, Uppsala, 1987
2)Herakleîtos, Uppsala, 1988
3)Folklorê Ma ra Çend Numûney, Bälinge, 1991
4)Ferhengekê Kirdkî-Pehlevkî-Kurmanckî, Stockholm, 1997
5)Pîre û Luye, Stockholm, 2004
6)Rindê Kincan Xo ra Dana, Stockholm, 2004
7)Rindê Heywanan Nas Kena, Stockholm, 2004
8)Gotibûn ku. . ., Istanbul, 2006

B)Turkish
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9)Yüzyılımızın Başlarında Kürt Milliyetçiliği ve Dr. Abdullah Cevdet, Uppsala,
1986
10)Said-i Nursi ve Kürt Sorunu, Uppsala, 1991
11)Abdurrahman Bedirhan Ve İlk Kürt Gazetesi Kürdistan sayı: 17 ve 18,
Stockholm, 1992
12)Bitlisli Kemal Fevzi ve Kürt Örgütleri İçindeki Yeri, Stockholm, 1993
13)Cızira Botanlı Bedirhaniler ve Bedirhani Ailesi Derneği’nin Tutanakları,
Stockholm, 1994
14)Kırd, Kırmanc Dımıli Veya Zaza Kürtleri, İstanbul, 1996
15)Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti ve Gazetesi, Stockholm, 1998
16)İlk Legal Kürt Öğrenci Derneği Kürt Talebe-Hêvî Cemiyeti (1912-1922),
İstanbul, 2002
17)Diyarbekirli Cemilpaşazadeler ve Kürt Milliyetçiliği, İstanbul, 2004
18)Türkiye ve Suriye’de Kürtçe Kitap Yayımcılığının Dünü ve Bugünü,
İstanbul, 2006
19)İlk Kürt Gazetesi Kurdıstan’ı Yayımlayan Abdurrahman Bedirhan (18681936), İstanbul, 2006
20)Bu Kürtleri Nereden Çıkardın İsmail Beşikçi? Vate Yayınları, İstanbul 2009
21)Yirminci Yüzyılın Başında DİYARBEKiR’DE KÜRT ULUSÇULUĞU (19001920), Vate Yayınları, İstanbul 2010, 159 sayfa

C)Swedish
22)Kurdiskt författarskap och kurdisk bokutgiving: bakgrund, villkor,
betydelse, Stockholm, 1998
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Ç)Books Malmisanij wrote in joint authorship:
23)Malmîsanij & Mahmûd Lewendî, Li Kurdistana Bakur û Li Tirkiyê
Rojnamegeriya Kurdî-I, Uppsala, 1989
Malmîsanij & Mahmûd Lewendî, Li Kurdistana Bakur û Li Tirkiyê
Rojnamegeriya Kurdî-II, Stockholm, 1992
24)M. Malmîsanij & Mehmet Uzun, Rindê Baxçeyê Kaloyî de, Stockholm,
2004
25)M. Malmîsanij & Mehmet Uzun, Rindê Vana Ê Min a, Stockholm, 2004
26)M. Malmîsanij & Mehmet Uzun, Rindê û Keyeyê Xo, Stockholm, 2004
27)Grûba Xebate ya Vateyî, Ferhengê Tirkî-Kirmanckî (Zazakî) û Kirmanckî
(Zazakî)-Tirkî, Îstanbul, 2004
28)Grûba Xebate ya Vateyî, Rastnuştişê Kirmanckî (Zazakî), Îstanbul, 2005

This book has been transcribed from the Arabic script, its language adapted
to today’s Turkish: Celadet Âli Bedirhan, Günlük Notlar (1922-1925);
Stockholm, 1995.

He edited and republished this periodical: Dicle-Fırat, no: 1-8 (1962-1963),
çapa newa: Stockholm, 1997.

Malmisanij’s books in translation:
A)English
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1)Malmîsanij, The Past and The Present of Book Publishing in Kurdish
Language in Turkey and Syria, İstanbul, 2007

B)Arabic
2)Malmîsanij, Bedirxanîyyû Cezîret Botan we Mehadir Ictima’atu’lCem’yyete’l-’Aîlîyye’l-Bedirxanîyye, Hewlêr, 1998
Malmîsanij, El-Bedirxanîyyûn fî Cezîret Botan Wesaîqu Cem’yyete’l-’Aîlîyye’lBedirxanîyye, Beyrut, 1998
3)Malmîsanij, El-Qewmîyye el-Kurdîyye we D. ’Ebdellah Cewdet fî Metle’î’lQernî’l-’Işrîn, Hewlêr, 2000
4)Aîletu Cemîl Paşa el-Dîyarbekrî we Nîdalu’l-Qewmî’l-Kurdî, Hewlêr, 2007

C)Kurdish (Sorani)
5)Malmîsanij, Binemaley Cemîlpaşa Diyarbekirî û Kurdayetî, Hewlêr, 2007
6)Malmîsanij, Cemîyetî Teawun we Tereqqîy Kurd û Rojnamekey, Silêmanî,
2007
7)Malmîsanij, Pêgey Kemal Fewzî Bitlîsî le Rêkxirawekanî Kurd da, Silêmanî,
2007
8)Malmîsanij, Civata Hêvî Telebey Kurdan (1912-1922), Silêmanî, 2007

Ç)Kurdish (Kurmanci)
9)Malmîsanij, Cemîlpaşazadeyên Diyarbekirî û Neteweperweriya Kurdî,
İstanbul, 2008
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Shahrzzad Mojab iss the Directo
or of the Wo
omen and G
Gender Stud
dies Institute
e
at the Univerrsity of Toro
onto and Pro
ofessor at th
he Departm
ment of Adullt
the On
ntario Institu
ute for Stud
dies in ،Edu
ucation and Counselling
g Psychologyy
Education (OISE/UT). Shahrzad's
S
areas
a
of ressearch and tteaching are
e
minority women's acccess to edu
ucation; edu
ucational po
olicy studiess;
comparrative and in
nternationall education; anti-racism
m education; critical and
d
diasporra and ،statte ،feminist pedagogy; feminism aand nationallism; gende
er
war and
d ،militariza
ation and vio
olence; wom
men ،war ،ttransnationa
ality; women
n
colonialism and imp
perialism; and cultural relativism ، learning; and feminism
m
articless and ،among others ،as
a an ideolo
ogical tool. H
Her publicattions include
e
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ad
dult ،feminism and nattionalism ،bo
ook chapterrs on ‘Islamic Feminism
m’
women
n’s ،educatiion and the constructio
on of civil so
ociety in the
e Middle Easst
feminism
m and neo-liberalism. Sh
he ،and dia
aspora ،NGO
Os and transsnationalism
m
co-edittor of Of ،iss the editor of Women of A Non Sttates Nation
n: The Kurds
Prop
perty and Pro
opriety: The
e Role of Ge
ender and C
Class in Imp
perialism and
d
and Vio
olence in the
e Name of Honour:
H
The
eoretical and Political ،Nationalism
m
،Cha
allenges. Sh
he is currenttly conducting SSHRC-ffunded rese
earch on wa
ar
and le
earning; wo
omen political prisonerss in the Midd
dle East; an
nd ،diaspora
a
and ،Diiaspora ،Wa
ar ،war and transnation
nal women’ss organizatio
ons (Women
n
Learning: Research
R
Re
esources: w
www.utorontto.ca/wwdl.)
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Sherko Bekas (S,êrrko Bêkes in
n Kurdish), (2
( May 1940
0 - 4 Augusst 2013), is a
ontemporary
y Kurdish po
oet. He wass born on 2 May 1940 in
n
prrominent co
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.
ancer in Stockholm, Sw
weden in 4 A
August 2013
3.
He died of ca
Litterary workks
Sherk
ko Bekas tak
kes a promiinent role in
n the moderrn Kurdish literature. He
e
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
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and Shirwan Mirza, with Renate Saljoghi, are examples of this style. For the
first time, he introduced the "poster poem" (a term originating from
sculpture and painting) in 1975 into the Kurdish poetry. Most of these
poems are short, as small or seemingly trivial objects are conveyed into
great mysteries. Everything in these poems is alive. In the beginning,
thoughts are often depicted vaguely, the poet rousing the reader's curiosity
and fantasy. The poem culminates in a surprising and sometimes shocking
climax, in which the mystery of the poem is solved. Literary critics in the
Orient called the style of such poster poems As-sahil mumtana' , as "the
simple unattainable".
Sherko's works are distinguished around the Globe and have been
translated into Arabic, Swedish, Danish, Dutch, Italian, French and English.
In 1987, he was awarded the "Tucholsky scholarship" of the Pen club in
Stockholm and in the same year he was awarded the freedom prize of the
city of Florence.
A two-volume collection of his poetry works has been published in Kurdish
under the title "Sherko Bekas' Diwan" in Sweden. These two 1000-page
volumes contain his poetic works in their entirety. He has read his poems in
Sweden, Denmark, Norway, Germany, Switzerland, Austria, United Kingdom,
Russia, and Italy, where he was named honorary citizen of Milan. He visited
United States in 1990.
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Se
eyhmus Dag
gtekin, poète
e et romanccier est né eet élevé à Harun, village
e
kurde au
u sud-est de
e la Turquie
e.
Il a grand
di dans une bourgade de
d montagn
ne au mode de vie quassi
au
utarcique, sans
s
voiture,, ni télévisio
on, ni radio..
Les hommes de
e son village
e vivaient, pour beaucoup, de conttrebande. Au
u
villa
age, l'écrit n'existe
n
pas, sauf sur le
es emballages d'aliments ou sur les
paqu
uets de cigarettes arrivé
és en contre
ebande des pays arabe
es voisins. Le
e
kurde, unique lan
ngue des villageois, estt interdit parr l'Etat turc..
Penda
ant la petite
e enfance de
e l'auteur, seuls deux h
hommes, do
ont son père
e,
parle
ent le turc et
e lisent l'alp
phabet latin. Dans les aannées 1970
0, L'Etat turcc
co
onstruit une école et no
omme un insstituteur, l'aauteur appartiendra à la
a
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première génération scolarisée du village.
Puis ce fût l'université à Ankara et les études de journalisme et
d'audiovisuel.
En 1974, l'un des frères de l'auteur part travailler en France comme ouvrier
dans l'industrie lorraine. En 1987, Seyhmus Dagtekin le rejoint pour
compléter ses études universitaires. Il "naît alors au français". Après Nancy
suivent des études de cinéma à Paris.
"" En rêver ne suffit pas, faut le faire " me disait mon père. Je me suis levé
et j'ai commencé. J'ai mis une parole dans ma bouche qui puisse me lier au
cœur de l'autre, qui puisse ouvrir mon cœur dans la bouche de l'autre. ".
Quatre ans à peine après son arrivée en France, il commence à écrire en
français et choisit la poésie et son exigence d'appropriation de la langue.
Puis en 2004, Seyhmus Dagtekin publie son premier roman, À la source, la
nuit chez Robert Laffont, roman à la langue poétique qui nous plonge dans
la vie du village de l'enfance de l'auteur et qu'il définit comme le roman d'un
monde d'avant le livre.
Aujourd'hui, l'écrivain est ancré dans la vie littéraire française.
"Je tente d'habiter un souffle, une transversalité et de le faire à travers mes
langues, sans que cela ne m'éloigne de ceux qui habitent les autres langues
et géographies. Tisser des liens dans cette transversalité et les vivre
intensément. Un Kafka, un Dostoïevski, un Artaud, un Deleuze, un Rûmi font
partie de ma chair. Mais littéralement. Je me dis, tout comme j'appartiens à
l'humain, aussi tout ce qui est humain m'appartient."
Il n'est plus retourné en Turquie depuis 1992, où il reste en délicatesse avec
les autorités. Seyhmus Dagtekin aime à rappeler qu'il n'a pas de drapeau
qu'il soit turque, kurde ou français.
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Né au Kurdistan
K
ira
anien, a trav
vaillé plusieurs années au Kurdista
an irakien en
n
tant que
e journaliste
e. Il a écrit et
e traduit 14
4 livres en aanglais, perssan et kurde
e
(Sorani et Kurma
anji) concern
nant l’histoire kurde et notammentt la politique
e
des États--Unis enverss les Kurdess.
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Karl May
y wurde am
m 25.2.1842 in Hohenste
ein-Ernstthaal als Sohn eines armen
n
Weberrs geboren und
u war biss zum 5. Leb
bensjahr blin
nd. Als Volkksschullehre
er
wurrde May weg
gen Diebsta
ahls entlasse
en und verb
brachte insg
gesamt 7 1/2
2
Jahre wegen
w
Eigen
ntumsverge
ehen und Be
etrügereien aus finanzie
eller Notlage
e
im
m Gefängnis. Zunächst schrieb
s
er erzgebirgisch
e
he Dorfgescchichten und
d
Hum
moresken fü
ür Zeitschrifften in Dresd
den, später Kolportage
eromane. Miit
seinen
n Reiseerzäh
hlungen, die
e in ordamerrika oder im
m Orient spie
elten, wurde
e
May berühmt. Karl Ma
ay starb am 30.3.1912 iin Radebeul bei resden
n.
genschaften
n
Artikeleig
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Latif
L
Havrestt (15. März 1953 in Sulaimaniya, I rak) ist ein Sprach- und
d
Kom
mmunikationswissensch
haftler, Lyrik
ker, Autor u
und Mediato
or kurdische
er
Abstam
mmung. Er verbrachte
v
seine
s
Kindhe
eit und seinee ersten Jug
gendjahre in
n
Seiner
S
Gebu
urtsstadt Su
ulaimaniya im
m Kurdistan
n Irak. 1970
0 tritt er dem
m
) in کوردی
ی
„کﯚمە ی ھونەر و و ژەیKurdisschen Literaatur- und Ku
unstforum“ (
Sulaimaniya bei, zu seinen Grü
ündungsmitg
gliedern er aauch gehörtte. Zwischen
n
1970
0 und 1977 werden vielle Gedichte,, Kurzerzähllungen und Artikeln von
n
ihm
m in den dam
maligen kurd
dischen Zeittungen, Zeittschriften und Periodika
a
Iraks veröffentlicht. 1973 ma
aturiert er in
n Sualimaniyya, danach wird er zum
m
irakischen Militär einbe
erufen. Doch vor dem E
Ende seinerr Wehrpflich
ht
ehungen zw
wischen den Kurden und
d
verscchlechtert sich die politiischen Bezie
der irak
kischen Zenttralregierung
g in Bagdad
d. Der vierjäährige Friede
en von 1970
0
bis 1974
4 und eine Einigung
E
auf eine auton
nome kurdissche Region
n scheiterten
n
an
a die ölreicchen kurdiscchen Gebiette, die die irrakische Reg
gierung dem
m
kurd
dischen Autonomen Ge
ebiet zugeste
ehen wolltee. So entflam
mmte wiede
er
bewafffnete Ausein
nandersetzu
ungen zwiscchen den Ku
urden und der irajischen
n
Zen
ntralregierun
ng unter Sad
ddam Husse
ein. Havrestt verließ dem
m irakischen
n
Militärr und schloss sich der kurdischen
k
Befreiungsbe
B
ewegung an
n. Nach dem
m
Abk
kommen von Algier zwiischen dem damals irakkischen Vize
epräsidenten
n
Saddam
m Hussein und dem iran
nischen Schah Mohamm
mad Reza Pahlavi am 6
6.
März 1975 un
nd Kapitulieren des kurrdischen Wid
derstands u
unter Barzan
ni
kehrte Havrest
H
nach Sulaimina
ay. Er arbeittete bis Märzz 1977 für d
die Direktion
n
für Agrarrefform in Sula
aimania. Nacch der Vers chärfung de
er irakischen
n
Represssionen gegen die kurdischen politischen Aktivvisten migrie
erte Havresst
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1977 nach Österreich, wo er zunächst von 1980 bis 1983 an der KarlFranzens-Universität in Graz Übersetzer- und Dolmetscherausbildung
studierte. Nach seinem ersten Studium im Jahre 1983 begann er eine
Diplomausbildung zum Organisationsprogrammierer im IT-Bereich. Nach
einigen Jahren beruflicher Laufbahn als Analytiker in der IT-Branche beginnt
er sein zweites Studium der Linguistik an der Universität Wien und
promoviert in der Soziolinguistik. Havrest ist Autor des im Passagenverlag
erschienen Buches „Sprachpolitik, Sprachenrecht und Sprachplanung im
geteilten Kurdenland“. In diesem Buch behandelt er die politische, rechtliche
und pragmatische Lage der kurdischen Sprache in den Ländern (Türkei,
Iran, Irak, Syrien, Armenien, Aserbaidschan), auf denen das Land und das
Volk der Kurden geteilt sind. Mit einem Abstecher nach Israel und
Turkmenien durchleuchtet er auch die Situation der dort lebenden Kurden
und ihrer Sprache. Von L. Havrest stammt auch ein in kurdischer Sprache
erschienenes Gedichtband mit dem Titel „Die Geschichte einer Reise ohne
). Er hat auch ein  گەڕانەوە.... داستانی کﯚچی ب ھەوارZiel und Rückkehr (
zweites nicht veröffentlichtes Gedichtband und einige nicht veröffentlichte
Kurzerzählungen in kurdischer Sprache sowie ein nicht veröffentlichtes
Gedichtband in deutscher Sprache. Er arbeitete von 2006 bis 2009 als DAFTrainer und unterrichtete Deutsch als Fremdsprache. Ab Jänner 2010
arbeitet er als Mediator bei Wohnpartner, dem Nachbarschaftsservice der
Stadt Wien im gemeindebau. Neben seiner Tätigkeit als Mediator hält er ein
Seminar über „Diversity und interkulturelle Kommunikation“ am Institut
WIFI, in Wien.
(Latif ( سەبارەت بەAram Mose)  تﯚمار كی تاﯾبەت بﯚ كوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن:سەرچاوە
9:55:57 2014-4-17 :لەHavrést)
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ژمارە3054 :

ور
شف تيمو
ن محمد کاش
ل باشا بن
د باشا بن إسماعيل
أحمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9291255489
92366
عصره.
ه
عام 1871م ،أدديب مصري ببارز في
ي القاھرة عا
ب کردي وأم شرکسية في
ولد ألب
موروثة،
يقه ،له کتب في األمثال للدى العرب وففي ألعابھم ووحکاياتھم الم
أھتم بجمع التراث العربي وتوثيق
توفي عام  1935م ]].1
من مؤؤلفاته :اآلثار النبوية.
الحب عند العرب.
ُ
ل العامية.
األمثال
لُ َعب العرب.
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3055 :

ھيم أحمد
ابراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1261647248
87604
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

ط سياسي
شخص :ناشط
نوع الش
ب
شخص :کاتب
نوع الش
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المدن:

سلييمانية

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ژمارە3056 :

ود
ھيم محمو
ابراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1011338348
88092
صدر للمؤلف
ص
ق البنيوي
مغامرة المنطق
م
ب الخليج
عربياً بعد حرب
صورة لألکراد ع
ص
اللجنس في اللقرآن
م مقداد جميل
اللدکتور قاسم
ل باشا
معاصر
اللبنيوية و تجليياتھا في الفککر العربي الم
إلسالم
اللھجرة إلى اإل
ب التاريخ
اللکرد في مھب
في التاريخ
ذاب و عبد ﷲ بن سبأ ي
أئئمة و سحرة :البحث عن مسيلمة الکذ
جغرافية الملذ
ج
ذات :الجنس في الجنة
سة :عقلية التتخاصم في الدولة العربية اإلسالمية
اللفتنة المقدس
العرب
ب
في تاريخ
ظورة :الشذوذ الجنسي ي
اللمتعة المحظو
النص القرآني
ھوة :الرموز الففلکية في ص
تققديس الشھو
ة :فصول من سيرة مدينة القامشلي
إييقاعات مدينة
صدع النص و اارتحاالت المععنى
ص
الستعمار
اللحنين إلى اال
أررواح اليوم الثاامن :لصوص الشکوى
ع
أققنعة المجتمع
قر
قراءة معاصرة في إعجاز الققرآن
جماليات الصم
ج
مت في أصل المخفي و اللمکبوت
ممنوعة
اللشبق المحرم :انطولوجيا النصوص الم
ن العربي )باالشتراک)
اللثقافة و المثققف في الوطن
ثققافة األطفال )باالشتراک)
سية باالشترااک مع عزيز تتوما)
مة عن الفرنس
سعادة )ترجم
إلقامة في الس
اإل
کردية)
الثة -رواية الللش قاسو) -تترجمة عن الک
أييام حسو الثال
عن الکردية)
اللخراب -رواية اللش قاسو ) -ترجمة ن
حداثيات و الم
صرة :صراع االح
في الثقافة الععربية المعاصر
مواقع
لطبري في تففسيره
صائد الوھم الط
ص
شتراک مع عززيز توما
فرنسية باالش
جاک دريدا  -تترجمة عن الف
أررکيولوجيا التووھم )کتاب لج
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مع شروحات و تعليقات)
الموسيقى عتبات المقدس و المدنس
نقد وحشي رؤية لنص مختلف
عنف العالم)ترجمة عن الفرنسية باالشتراک مع عزيز توما مع وضع المقدمة و
التعليقات و الشروحات)
انفعاالت لجاک دريدا )ترجمة عن الفرنسية باالشتراک مع عزيز توما مع وضع المقدمة
و التعليقات و الشروحات)
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

غرب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3057 :

ابن الصالح الشھرزوري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110222080888079
ھو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الکردي الشھرزوري ،محدث وفقيه أصولي
شافعي ،ولد سنة 577ھـ )1181م( في قرية شرخان العراقيّة فنسب إليھا ولکنّه اشتھر أکثر بنسبته
إلى شھرزور القريبة منھا .ل ّقب بتقي الدين وعرف بابن الصالح نسبة إلى أبيه عبد الرحمن الذي کان
حرا في فقه اإلمام الشافعي وشيخ شھرزور في وقته وعنه
يل ّقب بصالح الدين وکان عالما فقيھا متب ّ
تلقى دروسه األولى في الفقه قبل أن يرحل إلى الموصل طلبا للعلم على أيدي شيوخھا في الفقه
واألصول والتفسير والحديث واللغة ..ومن شيوخه فيھا ابن السمين أبو جعفر عبيد ﷲ بن أحمد الورّاق
ذب" ألبي إسحاق الشيرازي في الفقه الشافعي
الذي سمع عنه الحديث وقرأ عليه کتاب "المھ ّ
وکذلک العماد أبو حامد محمد بن يونس اإلربلي الموصلي إمام زمنه في األصول والخالف ومصنّف
"المحيط" في الشافعيّة..
م غادر الموصل إلى بغداد وخراسان وبالد الشام طالبا علم الحديث وفنونه على وجه التخصيص وقد
ث ّ
ث فيه على السفر طلبا للعلم بقوله" :وإذا
ماه "الرحلة في طلب الحديث" ح ّ
أفرد لھذه الرحالت کتابا س ّ
مات التي ببلده فليرحل إلى غيره".
فرغ من سماع العوالي والمھ ّ
وقد أقام ابن الصالح بالشام واستقرّ بھا لما وجده فيھا من قدم رسوخ في فن الحديث وعلومه وفيھا
اشتھر وأل ّف معظم مصنّفاته وانتصب للتدريس بالمدرسة الناصريّة بالقدس المنسوبة إلى الملک الناصر
م بالمدرسة الرواحيّة بدمشق فدار الحديث  .وعرف بورعه وزھده في
صالح الدين يوسف بن أيوب ث ّ
الدنيا.
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ي ،أدب المفتتي والمستفتتي،
ة اإلمام الشاافعي ،األمالي
شافعيّة ،حلية
ت الفقھاء الش
من مؤؤلفاته :طبقات
في صفة
صلة الناسک ي
صحيح مسلم ،ة
ح
سيط ألبي حاامد الغزالي ،شرح
ح مشکل الوس
فوائد الرحلة ،شرح
حديث..
ى ،المؤتلف واللمختلف في أسماء الرجال ،والمقدمة في علوم الح
سک ،الفتاوى
المناس
 643ھـ )1245م)..
ي سنة 6
توفي ابن الصالح ببدمشق في  25ربيع الثاني
خصائص
ص السجل
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3058 :

شوقي
ابو ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101100538
87975
...
ص السجل
خصائص
ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3059 :

ل اسماعييل
د اسماعيل
احمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5282210096
64938
قاص وکاتب مسرحیشق
الکتاب العرب-دمش
ب
ی اتحاد
ة المسرح فی
عضو جمعيةفی دورﯾات عرربية
والمسرحيات والدراسات المسرحية ی
ت
نشر العدﯾد من القصص وجھا.
وکردﯾة داخل سورﯾا وخارج
سرحية عدﯾد
قُدمت بعض مسرحياته ففی عروض مسدة داخل سوررﯾا
ق.حمص.الالذذقية)..
)القامشلی.رمميالن.دمشق
.2006
مغربية سنة 6
سرح الطفل بالمملکة الم
ن الدولی لمس
جان شفشاون
وخارجھا)مھرج
مة فی
الطفل برأس الخيم
ل
.مھرجان قرى
ن
2006
مھرجان الشاررقة لمسرح االطفل سنة 6
م
دولة اإلمارات العربية سنة 2007
2120

نال العدﯾد من الجوائز األدبية فی مجالی القصة والمسرح ومن أھمھا:جائزة الشارقة لإلبداع –اإلمارات العربية المتحدة -عن مجموعته رقصة العاشق سنة2000
جائزة ثقافة الطفل العربی – اإلمارات العربية المتحدة -أبو ظبی -عن مسرحيته –الحقل المنيع – سنة 2001
جائزة نقابة المعلمين فی سورﯾا-المکتب المرکزی-سنة  2001المرتبة األولى عنمسرحيته الموجھة لألطفال )السور)
صدر له:
1مسرحنا المأمول -دراسات مسرحية تمھيدﯾة لمسرح کردی–دمشق سنة 1997-2عندما ﯾغنی شمدﯾنو 3 -مسرحيات-دمشق سنة 19993توبة الثعلب  4-مسرحيات لألطفال-دمشق )وزارة الثقافة(سنة 20004رقصة العاشق – مجموعة قصصية -الشارقة سنة 20015جراب البدليسی )(1البارزانی  -مسرحية لألطفال-أربيل سنة 20036الحقل المنيع -مسرحية لألطفال-أبو ظبی سنة 20037حکاﯾة األشقياء الثالثة -مسرحيتان لألطفال دمشق سنة 20048الثغرة -مسرحية للفتيان-دمشق )وزارة الثقافة( سنة 2004بانتظار الطبع:
أھال ً جحا –مسرحية ساخرةعفواً مموزﯾن –مسرحية ساخرةالفزاعة –مسرحية لألطفالقاضی محمد –مسرحية لألطفالتم تکرﯾمه من قبل أکثر من جھة عربية وکردﯾة داخل سورﯾا وخارجھا.
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

غرب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3060 :

احمد الزاويتي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120815301674237
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جيا
علوم الجيولوج
بکالوريوس عشريعة
بکالوريوس ش20
کردية 000 -1998
ة
ي مؤسسات إإعالمية
إعالمي في2004 -20
ن الين في کرردستان 002
کة إسالم أون
مراسل شبک2004
ستان 4 -2003
نيا في کردس
عة صوت ألماني
مراسل إذاعةمراسل الجززيرة نت في ککردستان 2006 - 2003عمل في حققلي التربية ووالتعليم في کردستان الععراقعضو رابطة ااألدب اإلسالممي العالميةستان
صحفيي کردس
عضو نقابة صفي صحيفة
ة ،وله مقاالت منشورة ي
ة باللغتين الکرردية والعربية
له مؤلفات أددبية مطبوعةمن الصحف العرربية.
ة والغد األردنيية وغيرھا ن
اللحياة اللندنية
جزيرة في أرببيل
مدير مکتب الج
م
20
اللتحق بالقناة في آذار 003
خصائص السج
خ
جل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

ستان
جنوب کردس

ننوع الشخص :اعالمي
ننوع الشخص :کاتب
ننوع الشخص :اسالم سيا سي
اللھجة:

ک .شمال

ژمارە3061 :

الدين
ن
ھاب
وراني شھ
عثمان الکو
ماعيل بن ع
د بن إسما
احمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02421335510221
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من أھل
893ھـ .(1488/مفسر کرددى األصل ن
8ھـ3 - 1410/
اللشافعي ثم الحنفي )813
شھرزور.
ش
السلطان مراد بن عثثمان بتعليم وولي
ن
حل إلى بالد الترک فعھد إليه
تععلم بمصر ورح
عدة کتب منھا:
عھد محمد اللفاتح .له ة
عھده محمد الفاتح .تولى القضا و في ع
ع
المثاني
ي
غاية األماني ففي تفسير اللسبع
غ
صول
سبکي وھو کتاب في األص
مع الجوامع للس
اللدرر اللوامع ففي شرح جم
البن الحاجب
شرح الکافية ال
ش
ى عليه السللطان بايزيد.
طنطينية وصلى
تووفى بالقسط
محمد الفاتح کما جا و في سييرة األخير:
د
صلته بالسلطاان العثماني الغازي
ص
بتاريخ 20
خ
يوم األحد
ي" و"ھما خااتون" فجر م
ُولد محمد الثاني ،للسلطا ن "مراد الثاني
عاصمة الدولة
ة
ھـ في مدينة أددرنة،
سنة  833ـ
ي  26رجب س
م ،الموافق في
أببريل 1429 ،م
عشر أرسله والده
ر
ک (12).عندمما بلغ محمد الثاني ربيعه الحادي
اللعثمانية آنذاک
ً
خبرة الالزمة لحکم
ھا وليکتسب شيئا من الخ
ما عليھ
اللسلطان إلى أماسيا ليکوون حاک ً
محمد
د
اللدولة ،کما کاانت عليه عاددة الحکّام العثثمانيين قبل ذلک العھد .ففمارس
صراع الدولة البيزنطية
ومنذ تلک الفترة وھو يعايش ص
ذ
طانية في حيياة أبيه،
ألعمال السلط
األ
السابقة لفتح
ة
مانية
محاوالت العثم
طالع تام بالم
ما کان على اط
في الظروف اللمختلفة ،کما
مية
من محاوالت متتکررة في الععصور اإلسالم
ما سبقھا ن
ة ،بل ويعلم بم
اللقسطنطينية
ً
سلطان مراد الثاني قد
سيا ،کان الس
ي قضاھا حاککما على أماس
الل الفترة التي
اللمختلفة.وخال
ً
شيئا ،حتى أنه لم
ھم ،ولم يقرأ ش
مين لکنه لم يمتثل ألمرھم
د ًدا من المعلم
أررسل إليه عد
ذکور،
عد ذا أھمية کببرى ،فطلب السلطان المذ
ختم القرآن اللکريم ،األمر ا لذي کان ُي د
يخ
ً
ما
دة ،فذکرر له المولى ""أحمد بن إس
رج
سماعيل الکوراني" ،فجعله معل ً
جال له مھاب ٌ
ة وح ّ
والقضيب بيده،
ب
لوولده وأعطاه قضيبًا يضربه به إذا خالف أمره ،فذھب إليه ،ودخل عليه
محمد
فضحک السلطان م
ک
مري"،
ي والدک للتععليم والضرب إذا خالفت أم
فقال" :أرسلني
فق
شدي ًدا ،حتى
ي
المجلس ضربًا
س
في ذلک
ضربه المولى الکوراني ي
ک الکالم ،فض
اللثاني من ذلک
سيرة
القرآن في مدة يس
ن
سلطان محمد ،،وختم
خاف منه الس
خ
حمد الفاتح ،ففجعلته
تکوين شخصية مح
ن
ن لھا األثر األککبر في
إلسالمية کان
ھذه التربية اإل
ھ
دافعًا عن
ما لھا ومد
مقي ًدا باألوامر والنواھي ،م
ما مؤم ًنا ملتز ًما بحدودد الشريعة ،م
م
معظ ً
مسل ً
خاص معلمه المولى "الکووراني"
ن ،وبشکل خ
جراءات تطبيققھا ،فتأثر بالععلما و الربانيين
إج
مد الفاتح
الدين" في تکوين شخصية محم
"
شمس
ھم .وبرز دور الشيخ "آق ش
وانتھج منھجھ
ھاد العثمانية ،واإليحا و دو ًما لمحمد
مضاعفة حرکة الجھا
ة
ھما:
صغره أمرين ھ
وبث فيه منذ ص
طبق
لذلک کان الفاتح يطمع أن ينط
صود بالحديث النبوي ،ک
ه األمير المقص
منذ صغره بأنه
م
عليه حديث نببي اإلسالم
ع
السلطان باسمه وال ينحني
ن
طب
مد الکوراني" أنه کان يخاط
ة الشيخ "أحم
ککان من مکانة
أرسل إليه،
ل
ان إال إذا
حه مصافحة ،ووکان ال يأتي إلى السلط ن
ده بل يصافح
ه ،وال يقبل يد
له
فعليک باالحتياط
ک
وملبسک حرام
ک
حرام
وکان يقول له" ::مطعمک ح
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خي
ەيس قەرەداخ
سەرچاوە :فەيسبووکي قە
س
خصائص السج
خ
جل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

ستان
جنوب کردس

ننوع الشخص :ديني
ننوع الشخص :کاتب

ژمارە3062 :

د ساالر
احمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111355119
92618
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

األقليم:

جنوب
ب کردستان

شخص :مسررحي
نوع الش
المجلس
س
شخص :نائب في
نوع الش
ب
شخص :کاتب
نوع الش
ط سياسي
شخص :ناشط
نوع الش
المدن:

مانية
سليم

اللھجة:

جنوبي
ک .ج
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ح .د .ک.

الحزب:

ژمارە3063 :

د شوقي
احمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9291252488
88452
ي علي أحمد شوقي بک ،ولد بالقاھرة سنة 1868م ألب
مير الشعراء أأحمد شوقي
أم
سية بينما
ي کردستان اللعراق( وأم تررکية ،وجدته ألبيه شرکس
سليمانية في
ککردي من )الس
نانية.
جدته ألمه يونا
ج
في فرنسا ،نفاه اإلنکليز
درس الحقوق ي
ه األولى في مصر ثم س
أتتم شوقي مرراحل دراسته
ظمھا الشاعر .حصل على لقب أمير الش
د سياسية نظ
إللى إسبانية ببسبب قصائد
شعراء
 19م ،وتوفي في  23أکتوببر 1932م.
في سنة 927
م
ع أشعاره ،فققد نظم الشععر في مدح اللرسول،
تننوعت مواضيع
ونظم الشعر في
طفال ،وله
نظم في الغزل ووالمديح والرثااء وکتب لألط
طن ،کما م
حنين إلى الوط
اللسياسة والح
ھي الفرعون األخير .ھو أوول من کتب المسرحيات الشعرية في اللغة
روواية وحيدة ھ
اللعربية ،ومنھا:
ة 1927م.
مصرع کليوباتررا ،ألفھا سنة
م
مجنون ليلى ،سنة  1933م.
م
عنترة.
ع
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

ننوع الشخص :شاعر

ژمارە3064 :

د عبدالعزييز محمود
احمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3150854398
82575
...
ص السجل
خصائص
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س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3065 :

د عثمان أببوبکر
احمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1082307228
86762
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3066 :

خليل
د محمود خ
احمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1131402358
87862
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي
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م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ب
شخص :کاتب
نوع الش

ژمارە3067 :

ل
د مال خليل
احمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102152078
87948
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3068 :

د ھردي
احمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254299
92572
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
2127

أيضاً في السليمانية.
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :شاعر
نوع الشخص :ناشط سياسي
المدن:

سليمانية

اللھجة:

ک .جنوبي

ژمارە3069 :

احمد ياسين بندي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335282806
...
خصائص السجل
القومية:

کردي)ة)

نوع الشخص :شاعر

ژمارە3070 :

ادريس شيخ شرفي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031622293893062
...
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خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

شرق کردستان

نوع الشخص :مترجم

ژمارە3071 :

ادريس محمد حسن الدوسکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112516224487632
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3072 :

اديب جلکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335282807
...
خصائص السجل
القومية:

کردي)ة)

2129

عر
نوع اللشخص :شاع

ژمارە3073 :

ازاد عثمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102228498
87943
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3074 :

ماعيل بشييکجي
اسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1122213178
87867
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

القوميية:

اجنببي)ة)

م:
األقليم

يا
تركيا

ديق( الکورد
شخص( :صد
نوع الش
ب
شخص :کاتب
نوع الش
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ژمارە3075 :

اسو کريم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113213587911
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3076 :

الشيخ عالءالدين النقشبندي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111222112587868
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3077 :

امانج ناجي نقشبندي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090210034272802

2131

...
خصائص
ص السجل
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

ب
شخص :کاتب
نوع الش

ژمارە3078 :

امنة زکري
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133528
82808
...
ص السجل
خصائص
القوميية:

کردي)ة)

نوع اللشخص :شاع
عر

ژمارە3079 :

ب بارزاني
ايوب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1091639578
86751
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي
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م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ب
شخص :کاتب
نوع الش

ژمارە3080 :

مد
اکو ببرھان محم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2210052038
87144
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3081 :

دي
خان السند
بدرخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133528
82809
...
ل
صائص السجل
خصا
القوومية:

کرردي)ة)

شاعر
نوع الشخص :ش

ژمارە3082 :

بدل رفو
2133

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133528
82810
...
ص السجل
خصائص
القوميية:

کردي)ة)

نوع اللشخص :شاع
عر

ژمارە3083 :

ة مارديني
بھية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1281737298
87557
...
ل
صائص السجل
خصا
الجننس:

ساء
نس

القوومية:

کرردي)ة)

نوع الشخص :کااتب

ژمارە3084 :

بيار ببافي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133528
82811
...
ص السجل
خصائص
القوميية:

کردي)ة)

نوع اللشخص :شاع
عر
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ژمارە3085 :

بيار ززاويتى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133528
82812
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

عر
شخص :شاع
نوع الش

ژمارە3086 :

مصطفی سيف الديين
بيار م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5292131078
83029
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3087 :

عيد
بيان محمد سع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1181047067
74904
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...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ساء
نس

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3088 :

ك
بيستتون كورك
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2050934279
92874
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

عر
شخص :شاع
نوع الش

ژمارە3089 :

بيوارر خنسي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1142256188
87835
...
ص السجل
خصائص

2136

س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب
ن:
المدن

دھووک

جة:
اللھج

ک .شمال

ژمارە3090 :

جان بابير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8241140527
71098
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

القوميية:

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

غرب
ب کردستان

ي
شخص :روائي
نوع الش

ژمارە3091 :

جان دوست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3262024468
82617

2137

...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

القوميية:

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

غرب
ب کردستان

ب
شخص :کاتب
نوع الش

ژمارە3092 :

جبارر قادر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1012157148
86944
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ب
شخص :کاتب
نوع الش
المدن:

کرکووک

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ژمارە3093 :

جيس فتح ﷲ
جرج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7092208349
91165

2138

فيھا والتحق
ا
ألعدادية
الدراستين األبتدائية واأل
ن
واکمل
ل
 1في مدينة ا لموصل
ولد عام 1921
محاماة في اللموصل
کلية الحقوق جامعة بغدادد عام .1939ووبعد تخرجه ززاول مھنة الم
بک
ودفاعه عن المتھميين بالقضايا
ه
سبھا
شھرته من الققضايا التي کس
وذاع صيته وش
ملکية.
من مختلف التتوجھات الفکررية المعارضة للحکومة الم
اللسياسية ومن
حزب
ضم اوال الى ح
سينات القرن الماضي فانض
ي في خمس
مل السياسي
اننخرط في العم
ضم الى
شريف ،ثم استتقال منه وانض
اللشعب الذي کان يرأسه ا لمناضل المععروف عزيز ش
ستاني وظل ووفيا للحرکة التحررية الکرددية ولقائدھا البارزاني
اللحزب الديمقرراطي الکردس
کردية
تعنى بالقضية الک
للکتب التي ى
ب
دمه من نتاجاات مترجمة او تأليفه
من خالل ماقد
م
من البرامج
على العديد ن
الحزب ومطبوعاته واشرافه ى
ب
سسات
جھد في مؤس
وماقدمه من ج
ي معھد الکوادر.
سه لمواد في
اللثقافية وتدريس
جريدة )الرائد ( .وبعد ثورة  14تموز
)الروافد ( ثم أصدر ج
د
صحيفة
في الموصل ررأس تحرير ص
سم
ستي ( باللغتتين الکردية ووالعربية واشررف على القس
صدر جريدة )االحقيقة – راس
اص
للدفاع عن شعب ککردستان والتتعريف به
ع
بحق منبرا
اللکردي الشھييد انورمائي  ،فکانت ق
لعنصريين.
شوفينيين والع
ضاجع عتاة الش
وصوتا ارق مض
عدام وظل طييلة
کم عليه باألع
ط المشؤوم عاام  1963وحک
قالب  8شباط
عتقل بعد انقال
اع
بسبب اصرارالقياددة الکردية عللى
ب
الذي تأجل
ت منتظرا تنفييذ الحکم ي
خمس سنوات
خ
 1968فالتحق بثورة ايلول  .وحتى
الثاني من عام 8
ي
ي النصف
ألفراج عنه  ،ووتم ذلک في
األ
شرية(
ھما )مھد البش
اننتقاله للعمل في صحيفة التآخي ببغداد ،ترجم کتاببين مھمين ھ
جال شجعان)..
و)رحلة الى رج
197
ستاني الذي عقد عام 70
قراطي الکردس
مؤتمرالثامن لللحزب الديمق
شارک في الم
ش
المرکزية للحزب.
ة
حتياط في الللجنة
واصبح عضو اح
المرکزية  ،اال ان
ة
کومة
داد مشروع اللفدرالية لتقدييمه الى الحک
 1974في اعد
اننھمک سنة4
 19ومؤامرة
القتال مجددا .وبععد نکسة 975
ل
ب اندالع
اللمشروع لم ييرالنور بسبب
حين عودته اللى
ة توجه الى اييران ومن ثم الى السويد وبقي فيھا لح
اللجزائرالخيانية
واألدبي فاصدرعدة کتب اتحف ببھا
ي
صل نشاطه الثثقافي
م  2000ليواصل
ککردستان عام
اللمکتبة العراقيية والعربية.
جرت في توديععه
تموز 2006وقد جر
ز
صادف 23
م األحد المص
مة الباري يوم
اننتقل الى رحم
مکتب
ميراني سکرتيرالم
ي
ة بکنيسة عنتتکاوة شارک فيھا األستاذ فاضل
مراسيم الئقة
م
مسعود البارزااني
عن الرئيس م
ستاني ممثال ع
حزب الديمقرااطي الکردس
اللسياسي للح
ثقافية واجتماعية وابناء
ة
خصيات
وعدد من کباررالمسؤولين ففي الحزب والحکومة وشخ
الفقيد الثرى بمقبررة عينکاوة.
د
جثمان
سيحية ووري ج
اللطائفة المسي
جل
خصائص السج
خ

2139

الجنس:

رجال

القومية:

کردستاني

األقليم:

ستان
جنوب کردس

ننوع الشخص :کاتب

ژمارە3094 :

دت عالي ببدرخان
جالد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081334327
71889
في مدينة استتانبول
عام 1893م ي
من شھر أيار عا
ي السادس ووالعشرين ن
ولد جالدت في
ل.وقد کان لوالده
خان ووالدته ""سنيحة" شررکسية األصل
ن عالي بدرخ
من والده :أمين
م
زووجة ثانية .فننشأ جالدت ووترعرع في بييئة ميسورة غنية مرھفة اإلحساس والذوق
على حياة البذخ
سليل األمراء وققد اعتاد ى
الدت وھو سل
فعرف طيبات االحياة ،إنﱠ جال
فع
وأحوال عائلته بعد المنفى،
ل
تبدلت أحوله
ت
ي ثوب الرخاء والثراء
والرفاھية واألممان يرفل في
ست آالم
علقم االغتراب ،ووھکذا انعکس
م
وفاقة ويذوق
ة
ش وعوز
فعاش في ضننک من العيش
فع
طفولة التي ققاست
ممزّق .ھذه الط
ومزّقتھا شر م
اللعائلة وھموممھا على طفوولة جالدت م
سه أحالم
أرض الى أرض .شب وترعررع ،تمأل نفس
ى بلد ومن ض
مشقة األسفاار من بلد الى
م
کان في ھذا وذاک
أسالفه الغابرين .فک
ه
فوق أرض
آببائه وأجداده ففي حياة حرةة کريمة ق
ھو يحمل بين جنباته کل اللھم الکردي وويضع
خصيته .فإذا ھ
ي تکوين شخص
ألثر الکبير في
األ
خواته في
جالدت واخوته واخ
ت
قد نشأ
لسعي وراء اللحلم الکبير ووتحقيقه ...لق
صب عينيه الس
نص
سلف .
ف
على نھجھم ففکانوا خير خللف لخير
ماء وساروا عل
ألسالف العظم
ککنف أولئک األ
يکلفونھم بالوظائف الح
م
ن أمر البدرخاانيين لذلک ککانوا
ن في ريب من
ککان العثمانيون
حکومية
خر .وکان جالددت –في رفقة والده-
سمية وکانوا يننقلونھم من مکان الى آخ
واألعمال الرس
مثل :استانبوول،
صب وظيفي م
ى بين النفي واستالم منص
يتتنقل من مديينة الى أخرى
ک ...ويتجول بيينھا ،وھکذا أمضى
کا ،وسالونيک
سبارطة ،وأدررنه ،وقونيه ،وونابلس ،وعک
اس
بھم المھنية تتدفع
األمر بشأن رواتبھ
ھکذا کان مر
ل وترحال .وھ
لبريئة في حل
أييام طفولته الب
ستقرار
والرضي ال تعرف االس
ي
مرت الحالة تتتأرجح بين الغغضب
حيناً وقد استم
حيناً وتقطع ح
ح
ھم يوماً
ويغضب يوماً.
ب
ن يرضى عنھ
فکان السلطان
فک
شر عاماً
وتابع فيھا
ع
الکلية الحربية
ة
انتسب الى
ب
الدت من العمرر ثمانية عش
عندما بلغ جال
ع
قاس
في حرب القفق
حق بالجيش العثماني ي
صفة ضابط التح
دراسته ولما تتخرّج منھا بص
ن.
وحروب البلقان
ي" العدد /25/الصادر عام 1944م أنه ککان في
درخان في ممجلته "روناھي
ککتب جالدت بد
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عام 1917م قد التحق بإحدى الوحدات العسکرية العثمانية التي ترابط قريباً من بحيرة
"أورميا" برتبة ضابط.
بدأ جالدت وأخوه کاميران بالکتابة في سن مبکرة ،وھذا ما نالحظه من خالل التاريخ
الذي نشر فيه کتاب "حقيقة سقوط أدرنة" عام )(1913م .ھذا يعني أنھما عندما أعدا
ھذا الکتاب لم يکونا قد تجاوزا عشرين سنة من عمرھما.
في عام  1919توجه جالدت عالي بدرخان و أخوه کاميران و أکرم جميل باشا وفائق
توفيق الى کردستان والى جانبھم الضابط السياسي االنکليزي الذائع الصيت:
"الميجر ادوارد نوئيل" .للوقوف على مطالب الشعب الکردي .وما إذا کان األکراد
قادرين على حمل مسؤولياتھم قبل أن تعقد جلسة معاھدة )سيفر( بين الحلفاء
والحکومة العثمانية .في البدء ذھبوا الى "مالطية" والتقوا بالزعماء ورؤساء العشائر
وکبار القوم ولکن کمال باشا کان أکثر دھاء فقطع عليھم الطريق إذ اتصل بأولئک
الزعماء والرؤساء ووعدھم مواعيد کاذبة بمنحھم المناصب واألموال ونجح في
خداعھم .وفي الوقت نفسه أرسل جنوده على ظھور الخيول الى المنطقة لردع کل
من يحاول انتفاضة أو تمرداً ،فلم تثمر جھود األمير واضطر الى التقھقر بعد ما لقي من
غدر العثمانيين وخذالن العشائر له شيئاً کثيراً .
في ھذه المرحلة تحديداً تکونت لديه فکرة تأليف ألف باء باألحرف الالتينية و لمعرفة
کيفية اعداده لأللفباء الکردية ،البد من العودة الى کتابه المطبوع في
دمشق)،صفحات من األلفباء( ضمن سلسلة مطبوعات"ھاوار" عدد) (2عام 1932م
يقول في مقدمته" :في عام 1919م توغلنا في عمق جبال "مالطية" ودخلنا بين
عشيرة "رشوان" وکان الميجر نوئيل االنکليزي يصطحبنا وھو الذي کان ملماً باللـەجات
الکردية)-الصورانية( ويرغب في تعلم اللـەجة الشمالية )الکرمانجية( .وکنا نصغي الى
الناس وننقل عنھم األمثال والطرائف والقصص وندونھا ثم يعود کل منا الى قراءة ما
کتبناه وتنقيحه وتھذيبه إن کان بحاجة الى ذلک .ولفت نظري أن الميجر االنکليزي کان
يقرأ ما دوّنه بلکنة أجنبية ولکنه کان يقرأ کتابته بسھولة واضحة .أما أنا فکنت أجد
مشقة کبيرة في لفظ األحرف الصوتية وتمييز الحرف ) (îمن الحرف ) (êوحرف الـ )(o
من حرف الـ ) (ûالخ .إال إنني کنت أحرر کتاباتي باألحرف العربية .وھذا الرجل
االنکليزي يستخدم الحروف الالتينية .وعندئذ أدرکت السبب وقررت بيني وبين نفسي
أن أضع أبجدية بالحروف الالتينية واستخدامھا في الکتابة الکردية.
کان من نتائج الحرب الکونية األولى سقوط اإلمبراطورية العثمانية ،ثم نھوض الشعوب
التي کانت تحت ھيمنتھا وظھور الحرکات الثورية الداعية إلى إطالق الحريات .وفي
ھذه الظروف نشط جالدت في االتصال بالعشائر الکردية وحضھا على التوحد وجمع
الصفوف ساعياً إلى رفع الجور عن األکراد .ولکن العنصريين األتراک في حزب "االتحاد
الترکي" في کافة أرجاء األناضول ازدادوا شراسة وعدوانية بعد تردي اإلمبراطورية
العثمانية وجرت على أيديھم مجازر ومذابح جماعية لألرمن واألکراد .وفي ھذه الفترة
أصدر العنصريون أحکاماً جائرة لتبديد األسرة البدرخانية وتشتيتھا ،ولھذا رأينا جالدت
بدرخان وأخاه کاميران يسيران على طريق منفى جديد ،ومستقبل غامض ومجھول.
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بعد أن احتل الکماليون مدينة استانبول وأخضعوھا لنفوذھم وسلطانھم عام 1922م
قرروا القضاء على القوميين األکراد وفي الالئحة اسم جالدت بدرخان .وفي ھذه األثناء
لجأ األمير وشقيقه کاميران الى ألمانيا وھناک بيّن جالدت سبب فرارھما
للمستشرق "کارل سوسھايم" الذي اصدر کتاباً فيما بعد ذکر فيه :ان جالدت کان
يقوم بالدور اإلعالمي للتحرر الکردي وکان ھو وکافة البدرخانيين يحتلون المراکز
القيادية في کل الحرکات الثورية .وقد ذکر لي أن أفراداً من العائلة البدرخانية عبروا
الحدود اإلمبراطورية العثمانية عن طريق الموصل وشارکوا في انتفاضة في ذلک
ن محکمة "سيواس" کانت قد أصدرت قراراً بإعدامه .يستأنف المستشرق
اإلقليم .وأ ّ
"سوسھايم" القول :إن العثمانيين واألتراک کانوا يتجنبون جالدت ويتھربون من
مخالطته بسبب ذاک الحکم الصادر عن محکمة "سيواس" .في تلک األعوام الثالثة
اھتم باللغة األلمانية وانکب على دراستھا .والسيما الجوانب األدبية والترکيبية.
وعندما ذھب الى سورية واستقر ھناک في دمشق أل ّف بعض الکتب مثل "ألف باء" و
"النحو والقواعد اإلمالئية" بنا ًء على أسس علمية وبحوث دقيقة اکتسبھا في ألمانيا.
ن وحدة الشعوب تبدأ بوحدة اللغة کان "بسمارک"
يقول جالدت في مجلة "ھاوار"" :إ ّ
ً
قد وجد توحيد اللغة األلمانية شرطا التحاد ألمانيا" .وتمت ھذه الوحدة على يد "لوثر"
وترسخت .وال تتم وحدة األکراد إال بوحدة لغتھم ...وال تتوحد اللغة إال بتوحيد حروف
الکتابة أي أن الخطوة األولى نحو توحيد اللغة ھي وحدة الحروف وبھا يبدأ ھذا
التوحيد.
عندما تفجرّت ثورة الشيخ سعيد "بيران" عام 1925م تخلى جالدت عن کل مھامه
وأعماله وترک کل شيء رغبة في االلتحاق بالثورة ،ولکن -واأسفاه -عندما وصل الى
کردستان کانت الثورة قد أخفقت وانطفأ أوارھا .فعاد سراً الى ألمانيا .وبالتزامن مع
ھذا الحدث توفي شقيقه :صفدار في ألمانيا بعد معاناة المرض .أما أخوه ا خر :توفيق
فقد قضى على نفسه بعد أن وثق بالکماليين واستسلم لھم فغدروا به وقتلوه .أما
کاميران فأنھى دراسته القانون وحصل على شھادة الدکتوراه في الحقوق ،ولکن
جالدت لم يجد الفرصة سانحة لمتابعة الدراسة ونيل "الدکتوراه" ألن والده کان مريضاً
في القاھرة فسافر اليھا لعيادة والده المريض الذي توفي عام 1926م .وبعد وفاة والده
توجه الى بيروت وحل ضيفاً على دار عمه :خليل رامي بدرخان .وفي تلک األيام کان
کثيرون من المثقفين والمتنورين األکراد قد تجمعوا في مدينة بيروت فاختلط بھم
وشارکھم في اجتماعاتھم ،کما اختلط باألکراد في سورية.
في الخامس من أيلول عام 1927مُ .عقد في مدينة "بحمدون" اللبنانية اجتماع
لتأسيس جمعية "خويبون" التي من کان أھدافھا مناصرة ودعم ثورة آرارات من أراضي
ن الثورة لم تفلح فلجأ الى
الجزيرة )السورية( واالشتراک في العمليات العسکرية .ولک ّ
ايران وفيھا حاول شاه ايران :محمد بھلوي تنحيته وإبعاده عن المسائل القومية،
فأغراه بإسناد منصب "قنصل" إليه في إحدى الدول التي يرغب فيھا من العالم .ولکنه
ج من األراضي اإليرانية .فعاد الى کردستان
لم يل ّ ِ
خر َ
ب طلب الشاه ولم يحقق رغبته و ُأ ِ
الجنوبية ومکث فيھا أمداً ثم سافر الى العراق وأقام فيھا مدة ولکن االنکليز کرھوا
إقامته في بغداد فلم يسلم من مضايقاتھم .وغادر الى بيروت وأقام ھناک وفي
1929/4/16م انتسب الى نقابة المحامين وحصل على إجازة في ممارسة مھنة
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"المحاماة" .ويبدو أنه باشر کتابة مذکراته بتاريخ 1929/8/16م وھو في بيروت .
من أجل العمل السياسي وتوسيع دائرة النضال عاد الى سورية ،حيث أنضم الى
أعضاء من عائلة جميل باشا وحمزة بک مکسي وحاجو آغا وأسسوا جمعية باسم
"الجمعية الکردية لمساعدة بؤساء الکرد" ومقرھا في الحسکة ،وکانت الغاية من
إنشاء ھذه الجمعية ھي إغاثة أولئک األکراد الملھوفين النازحين من الشمال .وکانت
سورية في ذلک العھد تحت الوصاية الفرنسية ،وکانت العالقات بين فرنسا والکماليين
طيبة ووطيدة .وبسبب الضغوط الترکية المتکررة لم تکن الحکومة الفرنسية ترغب في
السماح له بالمکوث في المناطق الحدودية .
في  25شھر آب من عام 1930م أذنت حکومة االنتداب له مع لفيف من المثقفين
األکراد باإلقامة في دمشق بعد بذل جھود مضنية وحثيثة .کانت الحرکات السياسية
العقيمة التي لم تثمر يوماً والدول المحدقة بکردستان قد غيرت وجھة سير جالدت
بدرخان .وکانت أوضاع المنطقة ال تأذن لألکراد بالتحالف مع دول ذات نفوذ ،کما لم
تأذن لھم باإلعداد لقيام ثورة أو انتفاضة قومية ،إضافة الى أسباب أخرى.و عندما
ي مورد مالي ،وقد کانت الدولة العثمانية قد
استقر جالدت في سوريا لم يکن له أ ّ
توقفت عن دفع التعويض له عن ممتلکات العائلة منذ تسلم اتاتورک الحکم .واستبدل
التعويض ببدل ھزيل عن الملکية نفسھا .فعرضت عليه دولة فرنسا المنتدبة نفقة
خاصة فرفضھا ليبقي حياته حرة من کل قيد مکرسة تکريساً کلياً للقضية الکردية.
تأ ﱠکد لـ جالدت وھو في دمشق أن األکراد -بشکل عام -تنقصھم المعرفة وبحاجة الى
وتلقيِ العلوم ،ورأى أن تحرير کردستان لن يکون متاحاً قبل يقظة
القراءة والکتابة
ّ
الشعب الکردي کله وااللتفات الى قضيته الوطنية والقومية فکان يقول" :لو أن الشعب
الکردي تعلم القراءة والکتابة الستطاع رؤية أحواله البائسة وتذوق مرارة عيشه،
س ُھل عليه االحتيال لذلک ،وتغيير
ومتى وصل الى ھذه الدرجة من الوعي والفطنة َ
أحواله تغييراً جذرياً .وقد کان يشعر دوماً ان ساللته المجيدة تضع على عاتقه
مسؤولية خاصة ويرى انه ال يمکن له ان يسعد في الحياة بينما أکثرية أبناء قومه
يعانون الحرمان والظلم حتى أنھم ال تتاح لھم الحرية في استعمال لغتھم.
إن جالدت يدرک جيداً أن البلوغ باألکراد الى ھذه الدرجة من الوعي واليقظة يحتاج
الى عمل دؤوب وبذل جھود کبيرة وتحمل المشقة ،وھذا الوعي ال يتأتى وال يتسنى
إال عن طريق تعلم لغة الشعب الکردي .وأن الشعب الکردي يمکن أن يکون متماسکاً
وموحداً متى تعلم لغته الکردية ...لغته القومية ،وعندئذ سوف يشعر بوجوده القومي
المستقل ،ولکي نستطيع توحيد اللغة الکردية فإننا نفتقر الى أبجدية واحدة تکون
حجر أساس في ھيکل اللغة الکردية .
وبنا ًء على ھذه الرؤية وضع جالدت أبجدية باألحرف الالتينية التي تالئم اللغة الکردية
عام 1919م ولتعميم ھذه الحروف وترسيخ الکتابة بھا أصدر مجلة "ھاوار" عام
1932م.
يقول جالدت بدرخان في مجلة "ھاوار" بعد أن أرسى قواعد االلفباء الالتينية متحدثاً
عن األبجدية التي صاغھا :ولما کانت الحکومة السورية في دمشق قد منعتنا من
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التحرک ،تفرغت للعمل الثقافي وانکفأت -ليال ً نھاراً -على البحث في قواعد اللغة
وأبجديتھا.
کان األمير جالدت في تلک الفترة يقيم في غرفة ضيقة رطبة في طابق أرضي کائن
في حي الشھداء ،طريق الصالحية ،فيستعمل تلک الغرفة مکتبة وقاعة استقبال
وغرفة نوم وداراً للتحرير في آن واحد .وکان يکتب جميع المقاالت ويوقعھا بأسماء
مستعارة مختلفة ثم ينضدھا بنفسه ويحملھا الى المطبعة ويقوم بعد ذلک بتوزيع
المجلة بنفسه .وکانت حياته الخاصة حياة حرمان دائم فلم يکن له من مورد سوى
العطايا اليسيرة التي کان يجود بھا األکراد وفقاً لتقاليد العشائر إزاء أمرائھا في کل
عام اعترافاً منھا بفضلھم وإظھارا الحترامھم.
کان جالدت يحاول حث األکراد على کتابة قصائدھم وقصصھم وحکاياتھم وآدابھم
الشعبية والتعبير عن آالمھم وأحالمھم وآمالھم وتاريخھم بلغتھم القومية وليس
باللغات األخرى.
في اليوم السادس والعشرين من شھر تشرين األول عام  1931حصل جالدت بدرخان
على رخصة وامتياز إلصدار مجلة "ھاوار" من وزارة الداخلية في سورية تحت الرقم
 ./6224/وفي الخامس عشر من شھر أيار عام 1932م قدم العدد األول من المجلة
الى مطبعة الترقي بدمشق واستمر صدورھا حتى تاريخ اليوم الخامس عشر من
شھر آب عام 1943م وفي ھذه األعوام بلغت األعداد الصادر من "ھاوار" سبعة
وخمسين عدداً .والجدير بالذکر أن "ھاوار" کانت مجلة اجتماعية -أدبية -ثقافية .يقول
عنھا جالدت بدرخان" :إن مجلة "ھاوار" ھي صوت المعرفة ..معرفة الذات ...معرفة
الذات ھي سبيلنا الى الخالص والفالح ،طريقنا الى الرفاھية والرخاء".
کانت الغاية من صدور ھذه المجلة من اسمى الغايات وھي إغناء األدب الکردي
والثقافة الکردية ،والدعوة الى تبني ھذه الحروف الجديدة والکتابة .واضافة الى جريدة
"ھاوار" أصدر جالدت بدرخان مجلة "روناھي" .دام صدورھا منذ اليوم األول من شھر
نيسان عام 1942م حتى عام 1945م وبلغت اعدادھا ثمانية وعشرين عدداً .کانت
مجلة "روناھي" صحيفة شھرية تصدر باللغة الکردية اللـەجة الکرمانجية والحروف
الالتينية ،وکانت تنشر على صدر صفحاتھا أنباء الحرب وأحداثھا بإسھاب وکثافة ،وتندد
بالفاشيستية والنازية .وکان جالدت بدرخان يحاول بث أفکار عن الديمقراطية في
صحيفته ونشرھا في أذھان الناس.
کانت ھاتان الصحيفتان سالحاً لنشر الوعي والعودة الى الذات والتعريف بالھوية
الکردية ...وکانتا رکنين من أرکان لغة األدب الکردي .ومنذ ذلک العھد بدأت بحوث
ودراسات جادة في اللغة وقواعدھا وکل ما يمت إليھا بصلة .وقصارى القول فإن اللغة
الکردية مدينة لجالدت بدرخان في قواعدھا وأبجديتھا الالتينية.
في عام 1935م تزوج جالدت من السيدة الفاضلة "روشن بدرخان" التي کانت تدرّس
وتعل ّم في مدارس دمشق ،عندئذ تحسنت أحواله المادية فتغلب على البؤس وانتقل
الى بيت رحب في حي الشمسية بدمشق .وبعد ثالثة أعوام –في  21آذارمن عام
1938م ،رزقا ابنة أطلقا عليھا اسم" :سينم" ،وفي  9تشرين الثاني عام 1939م ُرزقا
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ولدھما "جمشيد" .وقد کان لزوجته األميرة روشن من زوجھا األول)عمر مالک حمدي(
ابنة تدعى اسيمة ولدت في  15تشرين الثاني 1930م.
کان األمير جالدت في جميع الظروف واألحوال مثال الشفقة والحنان يستقبل الفقير
والثرى على حد سواء ويخدم ذا الفاقة مثلما يخدم ضيفاً کريماً ،وکان على قوة
جسده وعلى الرغم من رباطة جأشه الدائمة ومما القاه في الحياة من صدمات
وخيبات متکررة مرھف الحس رقيق العاطفة وقد أغدق عليه ھذا المزيج من القوة
والعاطفة والحکمة مسحة من الکمال کانت تؤثر في کل من اقترب منه تأثيراً عميقاً.
ومما زاد شخصيته رونقاً ھو حبه للمطالعة وشغفه بالحياة الفکرية وشغفه بالحرب.
وکان على الرغم من الظروف المضنية التي مرت به وعلى الرغم من شظف العيش
ع
والحرمان اللذين عرفھما مراراً ،مغرماً ببعض مراتع الحياة غراماً مقيماً .وقد کان لَه ۆلَ ٌ
بالصيد خاصة حتى انه عندما اضطر الى االکتفاء بتلک الغرفة الصغيرة التي کانت
مکتبته وغرفة استقباله ونومه ومطبخه کان يحتفظ بخادم مغن کردي يدعى )أحمد
فرمان( ،وبکلب صيد وکان يمارس الصيد بولع ال يعرف الملل.
في ھذه المرحلة األخيرة کانت زوجته ال تألو جھداً في تقديم کل ما تستطيع من
دعم له إلصدار مجلة "ھاوار" .فکانت تصفف الحروف وتنضدھا .لقد کانت خير معين له
في نضاله وکفاحه في معترک الحياة اليومية.
کان جالدت يدرس اللغة الفرنسية في مدرسة الصنائع بدمشق منذ نھاية
عام1934ولغاية 1936م ثم أصبح في 1939م محامي شرکة الريجي ورئيس
ويذکر أنه کان يجيد اللغة الترکية والعربية
مفتشيھا ،وقنع بحياة عائلية ھادئةُ .
ً
والفارسية واليونانية والروسية والفرنسية واأللمانية وکان ملما باالنکليزية .
عرض على الثوار العرب في فلسطين خالل عام 1936م مساعدتھم بتقديم الرجال
والسالح فضاع اقتراحه بين األخذ والرد .وفي عام  1948اقترح على الحکومة السورية
ان يؤلف فرقة من األکراد تعين العرب على صد ھجمات خارجية فلم تأخذ الحکومة
السورية باقتراحه.
بعد اندالع نار الحرب العالمية الثانية بدأت الضغوط مرة أخرى تنھال على المثقفين
األکراد المقيمين في دمشق وفي ما بين أعوام 1943م و 1946م ألزمته السلطات
الفرنسية باإلقامة الجبرية ومنعته من مغادرة دمشق .وعندما رفعتھا عنه عام 1947م
دعي األمير الى ترشيح نفسه للنيابة عن الجزيرة المأھولة باألکراد ،فلبى الطلب
وذھب الى الجزيرة بموافقة السلطات السورية للقيام بحملته االنتخابية ،لکنه ما کاد
يطؤھا ويقضي  24ساعة فيھا حتى اعادته السلطات السورية الى دمشق مخفوراً.
ن جالدت بدرخان ،باإلضافة الى
ومھما يکن من شيء فال ينبغي للمرء أن ينسى أ ّ
نضاله القومي ،کان ضليعاً في اللغة وقواعدھا وخبيراً بدقائقھا ،وکان کاتباً ُمجيداً
وشاعراً ومترجماً فذاً ...ينشر شعره وقصائده باسمه الصريح وأحياناً وأطوارا باسم
مستعار .ومازالت أعماله الرائعة يعاد نشرھا ويقبل القراء على قراءتھا بشوق کبير...
وکأنھا کتبت اليوم رغم مرور أکثر من خمسة وسبعين عاماً عليھا.
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ھذا القدر الذي ھيمن على أيام األمير األخيرة کان القدر نفسه الذي رافقه منذ والدته
ووجه حياته توجيھاً لم يکن في يد احد ان يبدل شيئاً فيه .فعندما ولد األمير جالدت
کانت والدته صعبة وأمه تأبى وترفض دعوة الطبيب إال أنه استدعى على کر ٍه منھا
فحکم ان الطفل قد مات قبل الوالدة ،واستخدم الکالبة لينتزعه وسلمه للخادمة
لتضعه جانباً ،بينما يؤدي اإلسعافات الالزمة لالم .فبقي الطفل مھمال منسياً فترة من
الزمن حتى صرخ على حين غرة فتجمع األھل واألصحاب حوله يھللون من شدة التأثر
والفرح ،وقد بقي اثر الکالبة في رأس األمير حتى آخر أيامه.
لم يکن جالدت قد تعاطي الزراعة أو التجارة يوماً في حياته ولم يکن يعتقد احد من
معارفه انه خلق ليکون مزارعاً او تاجراً ،غير ان لألقدار مشيئة غير مشيئة البشر.
ففي سنة  1950طغت حمى القطن على البالد السورية وأخذ المزارعون وغير
المزارعين يسعون الى زراعته ويحلمون ببناء ثروات عجلى بفضل تصديره فاتصل
"حسين بک ايبش" الذي يملک أراض واسعة في قرية الھيجانة على بعد  35کيلو
متراً من دمشق بصديقه األمير جالدت وعرض عليه ان يشاطره استغالل تلک
األراضي ،فقبل األمير ،رغم ممانعة زوجته .واقتضى المشروع حفر بئر کبيرة بلغ
عمقھا نحو  25متراً ونصبت ا الت عليھا لسحب المياه وخزنھا في برکة قريبة من
البئر ،وکان األمير يذھب کل يوم الى الھيجانة ليراقب األعمال .والغريب انه منذ شھر
شباط 1951م ما کان ينظر مرة الى ھذه البئر تتسع وتتعمق إال شعر بانقباض عميق
درة( قبل خمسة أشھرمن وفاته .وکان يعنون رسائله من
حتى دعا البئر بالبئر )المق ّ
الھيجانة الى قرينته وأوالده بذلک االسم .وکان يتوجس ان تحمل له ھذه البئر شؤماً
مقدراً.
وفي الساعة التاسعة من صباح يوم /15تموز1951/م بينما کان جالدت جالساً على
حافة برکة الماء المجاورة للبئر إذا بانفجار عنيف مفاجئ يحصل في برکة الماء نتيجة
للضغط فتتدفق المياه بغزارة وتھدم الجدار الذي کان جالدت واقفاً عليه وتجرفه مع
الحجارة والتراب الى البئر فال يعي جالدت إال وھو في قبضة )البئر المقدرة( التي کان
قلبه يحذره منھا منذ أشھر.
بقي األمير في قعر البئر فترة من الزمن قبل ان وصول النجدة فنقل الى المستشفى
الفرنسي بدمشق وکانت صورة بئر المقدرة ماثلة أمامه مع انه لم يکن يعلم ان حالته
تؤذن بالخطر الداھم .على انه لم يمکث في المستشفى أکثر من بضع ساعات حتى
فارقته الروح .وعندما وصلت زوجته بناء على مخابرة ھاتفية وجدته جثة ھامدة.
وقد قوبل النبأ المفجع في مختلف أوساط البالد بالحزن العميق واألسى البالغ لما
کان يتمتع به الفقيد من صفات علمية واسعة أحلته محل االحترام من نفوس معارفه
واصحابه ،ومزايا خلقية رفيعة أنزلته أسمى منازل المحبة والود من قلوب أصدقائه .وقد
احتفل بتشييع جثمانه بعد ظھر يوم األثنين الواقع في /16تموز1951/م بموکب مھيب
تقدمته عشرات أکاليل الزھر ،ومشى فيه بعض الوزراء والوزراء السابقون وکبار ضباط
الجيش ورجال السياسة وعلماء الدين ووجھاء المدينة وشبابھا وطالبھا.
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وفي تمام الساعة الرابعة من بعد ظھر يوم االثنين الواقع في /16تموز1951/م وبعد ان
صلى على جثمانه في مسجد الشيخ محي الدين واصل الموکب سيره في حي
األکراد حتى مقبرة الشيخ خالد النقشبندي حيث أودع مقره األخير .دفن في المقبرة
التي دفن فيھا جده األمير الکبير :بدرخان.
وعلى شاھدة قبره نقشت أبيات من شعر صديقه الشاعر قدري جان.
أمير األکراد وابن کردستان البار
حفيد بدرخان صاحب العزائم
جالدت ...ذو التضحيات
ً
وان کان جسمه مدفونا ھنا
إال ان روحه صعدت الى السماء
في سبيل الوطن
صاحب العھد والميثاق
جعل روحه قرباناً
لم يمت ھو خالد واسمه ابدي.

من أعماله:
ما عدا عن مجلتيه القيمتين)ھاوار و روناھي(.يذکر الباحث مالميسانز في کتابه
"البدرخانيون في جزيرة بوطان" الصفحة 181الئحة بأسماء کتب ومؤلفات ھي لثريا
وکاميران وجالدت بدرخان منھا المترجمة ومنھا المؤلفة ،ال نعرف فيما إذا کانت قد
نشرت أم ال؟-1 ".الى أخوة الدين :يشرح الکارثة الواقعة في روملي بلغة واضحة ألفه
جالدت وکاميران بدرخان-2 .سلطنة األدب :عبارة عن أربعة أجزاء يتضمن الجزء األول
القصائد والجزء الثاني النثر والجزء الثالث المقاطع -الرباعيات والجزء الرابع األبيات-3 .
الزفاف :يتألف من جزئين ،يتضمن الجزء األول القصائد والجزء الثاني الشعر النثري وھو
للشاعر کاميران بدرخان -4 .الوظائف االجتماعية للمرأة :تأليف آنا المبربر ،ترجمة :ثريا
بدرخان-5 .االنفعاالت أمام الکوارث :مبدع ومترجم أنھا صرخات أدبية ووطنية للمؤلفين
کاميران وجالدت بدرخان-6 .حکومة العزيزي الکردية :ثريا بدرخان و کاميران بدرخان-7 .
شرارات المحاصرة :انھا شرارات من النار الحقيقية لمؤلفه جالدت بدرخان بک-8 .
مجرمو السيارة في محاکمة سان ) (senفي باريس –لثريا بدرخان بک".
حقيقة سقوط أدرنة ،عام 1913م ،بالتعاون مع أخيه کاميران بدرخان .قواعد األلفباء الکردية :طبع ھذا الکتيب ضمن سلسلة )مکتبة ھاوار( -1-عام ،1932في دمشق ،تحت اسمه المستعار )ھراکول آزيزان).
صفحات من األلفباء :طبع ھذا الکتيب ضمن سلسلة )مکتبة ھاوار( -2-عام ،1932دمشق.
المولد النبوي :کتب األمير جالدت مقدمة لھذا الکتاب ،ونشرھا عام  1933فيدمشق.
2147

صلوات اليزيديين :کتب األمير جالدت مقدمة لھذا الکتاب ،ونشرھا عام -1933دمشق.
رسالة الى حضرة الغازي مصطفى کمال باشا :ألفھا جالدت بالترکية ،وطبعھا عام 1933تحت سلسلة )مکتبة ھاوار( العدد) .(6ترجمة الى العربية :روشن بدرخان.
الناشر :دالور زنکي.
حول المسألة الکردية :ألفھا جالدت بالفرنسية ،ونشرھا عام  1934تحت سلسلة)مکتبة ھاوار( رقم) (8ترجمھا ونشرھا :دالور زنکي.
القواعد الکردية :أعدھا ونشرھا جالدت بالفرنسية عام .1943قواعد اللغة الکردية :تأليف:جالدت بدرخان وروجر ليسکو ،طبعة عام  1970فيباريس .ترجمھا ونشرھا :دالور زنکي عام 1990م في دمشق.
القاموس الکردي – الفرنسي :موجود في المعھد الکردي في باريس-غير مطبوع.القاموس الکردي -الکردي :مخطوط .موجود ا ن لدى ابنته )سينم خان بدرخان).أعرف نفسک :حول ھذا الکتاب ،انظر مجلة )ھاوار( العدد/.18/کتاب سينم خان :ھذا الکتاب يبحث في قواعد اللغة الکردية ،وخاصة انه اعد ألجلاألطفال راجع مجلة )روناھي( العدد/.19/
ھفند :مسرحية ،وھي مخطوط ،وقد نشرت في مجلة )ھاوار( العدد/.20/جوني وجيمينا :قصة انکليزية ترجمھا:جالدت بدرخان ،الى الکردية وطبعھا عام 1943بدمشق.
األسماء التي کتب بھا األمير جالدت بدرخان وھي:
ھراکول آزيزان-.والد جمشيد-.والد جمشيد وسينم خان-.أمير بوطان.-C.A.B -ھاوار-.صاحب ھاوار .روناھي-.صاحب روناھي-.القاموسي-.نيرفان -.صياد ھاوار-.خبر کوھيز-.
جيروک بيز-.ستران فان -.طاووس باريز -.نفيسانوکا ھاوار -.نفيسانوک .سيداي کروک.
على األغلب ھناک أسماء وألقاب أخرى .ويرجع سبب اتخاذه األلقاب المذکورة الى
قلة الکتاب واألدباء في ذلک العھد وکان لقلمه النصيب األوفر في مجلتي )ھاوار( و
)روناھي( لھذا کان يتستر تحت أسماء مستعارة.
المصادر:
ذکرى األمير جالدت بدرخان ) ،(1951-1897منصور شليطا ويوسف ملک.مالميسانز) :البدرخانيون في جزيرة بوطان( ،وثائق جمعية العائلة البدرخانية.ترجمة :کولبھار بدرخان ودالور زنکي ،بيروت –لبنان.1998 ،
روشن بدرخان في لقاءاتي العديدة معھا شخصياً.مجلة ھاوار .النسخ األساسية.إصدارات سلسلة )مکتبة ھاوار).مذکرات جالدت بدرخان )(1951-1893م ،جمع واعداد :دالور زنکي ،مطبعة :آميرال.بيروت –لبنان.1997،
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ه
عضوا في مجللس األعيان  .ونظم الشععر بالعربية واللفارسية منذ نعومة
ع
وأشتھر به.
الزھاوي ) (1936-1863بطرائف نادرة،
ي
صدقي
خالد جميل ص
شتھ َر الشاعرر العراقي الخ
اش
ھذه
الضواء على ھ
النھا تسلط اال
وجوانب تدعو لالستغراب ،حري بنا تتبععھا ونشرھا ال
اللشخصية وتففصح عن معاللمھا غير المععروفة.
ھانم صباح کل يووم
م
دة زکية
ي ان ياخذ من زوجته السيد
عتاد الزھاوي
من ذلک  :اعشارع الرشيد
ع
سمه حتى الييوم في
ى المقھى التتي تحمل اس
)يوميته( قبل ان يذھب الى
بببغداد.
سيدة ھانم ففي
)خردة( تضعھا له الس
(
ککان الزھاوي ييحرص على ان تکون )اليوومية(
تالميذه من
ه
شربه
ة( ثمناً لما يش
يسھل عليه تتوزيع )آناتھا( )المفردة :آنة
ککيس صغير ليس
من اشھر
ن حوله في اللمقھى ..وبذللک کان الزھااوي واحداً ن
محبي شعره الذين يلتفون
م
ضور الى
قدم في الحض
عراقية وھي ان يقوم المتق
اللعراقيين بـ)الووير( فالوير عاادة شعبية ع
ھار الکرم
متأخراً والغاية من ذلک اظھ
من الشاي لللذي يجيء م
مطعم بدفع ثم
اللمقھى او الم
ط ،ادففع  ،کما
ة
مة )وير( مشتتقة من
وتقوية اواصر المحبة ،وکلم
لفظة )فرمک( بمععنى اع ِ
ھجة العراقية الدارجة )
خيلة في اللھ
م االلفاظ الدخ
ورد في )معجم
ت رؤوف البزرککان.
الستاذ رفعت
لال
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)
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األقليم:

ستان
جنوب کردس

ننوع الشخص :شاعر

ژمارە3099 :

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

غرب
ب کردستان

شط سياسي
شخص :ناشط
نوع الش
ب
شخص :کاتب
نوع الش

ژمارە3100 :

خوين
جکرخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7071744507
71857
والدته ھاجرت
ه
عام  1903في ققرية ھسارية ،وبعيد
علي ولد م
سمه شيخمووس حسن ع
اس
شانة بعد وصوللھما الى
وقد توفي والده و والته عيش
قرت فيھا ،د
سرته الى عاامودا و استقر
أس
قرى و
موس بين القر
آسيا ،تنقل شيخم
،
عامودا بفترة ققصيرة ،فتبناهه أخوه خليل و أخته
ع
ستان ،حيث تععرف
شرق کوردس
اللبلدات الکورددية في سوريية ،ثم رحل اللى جتوب و ش
لمتابعة
ة
أستقر بعد عودته ففي قرية تل شعير
ر
ي ،وقد
شعب الکوردي
على واقع الش
ع
على اجازته
حتى حصل ى
االمام فتح ﷲ ى
م
خ عبيد ﷲ و من ثم
ة عند الشيخ
دراسته الدينية
ية )مال).
اللشرعية في العلوم الدينية
الشعر و ھو في ريعان الشباب ،وذاع
عر
م منذ الصغر ،وکتب
کرخوين بالعلم
وقد شغف جک
عتبر
فون قصائده و يتناقلونھافييما بينھم ،يعت
ذين کانوا يتلقف
صيته بسرعة بينالناس الذ
ص
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جکرخوين من االوائل الذين قادوا النھضة القومية الکوردية على کافة الصعد الثقافية و
االجتماعية و السياسية في سورية ،بدأ حياته النضالية معتمداعلى أيمانه العميق
بحق شعبه في الحرية و االنعتاق ،و حارب بثبات کافة أشکال التخلف الذي کان يخيم
على المجتمع ،و تحول الى منارة شامخة تضيءلالجيال الناشئة دروب التحرر،
وتحدى بعزيمة و صالبة الحکام و الطبقات الرجعية في المجتمع التي لم توفر جھدا
في محاربة أفکاره دون جدوى.
دخل معترک النشاط السياسي في الخمسينات فأيد الحزب الشيوعي السوري ،ثم
ساھم مع مجموعة من المتنورين الکورد في تأسيس حزب آذادي ،وعندما تأسس
الحزب اليمقراطي الکوردي في سورية انضم اليه و أصبح عام  1958عضوا في لجنته
المرکزية ،و بقي کذلک حتى وفاته.
تعرض خالل حياته للمالحقة و السجن و التعذيب مرات عديدة ،ولم ينل ذلک من
عزيمته الوقادة بل کان ذلک يزيده شموخا و کبرياء و عطاء ،و اضافة الى مشارکته
الدائمة في النشاط السياسي الکوردي فقد ترک جکرخوين کما کبيرا من المؤلفات
القيمة و التي أنتشرت بين جماھير شعبنا رغم القمع و المنع و المحاربة.
کتب جکرخوين في مجاالت عديدة و له أکثر من  37کتاب أھمھا تاريخ کردستان في
جزأين ،و  8دواوين و ھي
(النار و اللـەيب  ، AGIR ? P?T1945ثورة الحرية ، |ORE|A AZAD?1954و من أنا
KV< ،1973
و بعد وفاته أصدر أوالده بعض أعماله األخرى.

توفي جکرخوين في ستوکھولم في  22تشرين  1984و نقل جثمانه الى قامشلو و
دفن في منزله في موکب مھيب لم تشھد منطقة الجزيرة له مثيال ،و تحول ضريحه
الى مزار ألبناء الشعب الکردي.
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

غرب کردستان

نوع الشخص :شاعر
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ژمارە3101 :

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
دن ،ومنحته الجھات البريط
الج في سورياا ،ولبنان ،ولند
*سافر بعد ذلک الى العال
طانية
االخ مسعود الباارزاني
الى ان جاء خ
في بريطانيا ى
سياسي ھنا ک ،وبقي ي
حق اللجوء الس
ح
عام .2000
ستان فرجع ع
طلب منه العوددة الى کوردس
في زيارة الى بريطانيا ،وطل
مجدداً 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
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نوع الشخص :اعالمي
نوع الشخص :کاتب

ژمارە3102 :

حسن جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111715001087797
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3103 :

حسن خالد مصطفى محمود المفتي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120611523674206
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب
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ژمارە3104 :

حسن کاکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111023170287933
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3105 :

حليمة السنجاري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111011133787972
...
خصائص السجل
الجنس:

نساء

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب
المدن:

شنگال

اللھجة:

ک .شمال
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ژمارە3106 :

ف يوسف
حنيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7112134269
91170
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

ب
شخص :کاتب
نوع الش

ژمارە3107 :

حيدرر الحيدر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1121302598
87886
*تولد زرباطية 1950
في بغداد .
*انھى دراستته االبتدائية ووالمتوسطة وواالعدادية ي
مين  /بغداد .
*دبلوم معھد اعداد المعلم
جميلة /جامععة بغداد .
ة ) اخراج ( کللية الفنون الج
*بکلوريوس فننون مسرحية
اليوم  /منذ السببعينيات .
م
ة مسرح
*عضو الھيئة االدارية لفرقة
سابقاً .
سوفييتي س
ة  /في المرککز الثقافي الس
مسرح الصداقة
*عضو فرقة مس
*عضو عامل ففي :ـ
ن العراقيين  /المقر العام .
ــ نقابة الفنانين
يين  /بغداد .
ــ اتحاد المسررحيين العراقيي
ــ نقابة فناني کوردستان .
ي کردستان .
ــ نقابة صحفي
العراقيين .
ن
نيين
يين والتلفزيوني
ــ إتحاد االذاعيي
العراق .
ق
م لألدباء والکتااب في
ــ اإلتحاد العام
*مارس مھنة التعليم في عدد من مداررس بغداد .
ص القصيرة واالخواطر والبح
حيات والقصص
*کتب المسرح
حوث والبرامج التلفزيونية .
الت العراقية ووالمواقع الثقافية واألدبية .
صحف والمجال
عماله في الص
*نشر بعض اع
مدارس اإلبتدائية في السببعينيات .
طفال في الم
مسرحية لالط
ن االعمال الم
*اخرج عدد من

2157

*نشر عدداً من المقابالت الصحفية مع فنانين رواد :
(ھردويل کاکايي /حمودي الحارثي /الفنان الراحل ابراھيم الھنداوي ) ..
*اصدر مجموعة قصصية بعنوان  ):اصداء تدوي في فضاءات احالمي ) 2007/
عمل في قناة الحرية الفضائية منذ تأسيسھا ادارياً ومخرجاً ومعداً ومقدماً للبرامج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*من اعماله المسرحية المنشورة :
............................................
ـ نھاية الثعلب الماکر) مسرحية لألطفال ـ تأليف وأخراج )
قُدم على خشبة مسرح الرشيد في مھرجان مسرح الطفل /الثاني 2002
کما ترجمھا الى السريانية ) ليون سمسون ( وقدمھا في احتفالية لنادي آشور
ــ النبع العظيم في األرض الطيبة ) مسرحية لألطفال )
ــ الضباب في امريکا
ــ أصحاب الطرابيش
ــ نابو ) اعداد عن قصة قصيرة لجابريل جارسيا مارکيز )
ــ لوحة مسرحية لنوروز
ــ ولديه أعمال مسرحية مخطوطة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*من بحوثه الدراسية :
............................
ــ المسرح االليزابيثي وتطور الدراما في انکلترا  1576ـ 1603
ــ حکاية األسماء في األمثال البغدادية
ــ حکايتي مع التذوق الموسيقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*من منشوراته النقدية واألدبية :
..........................................
ـ فونتا مارا ـ بني ويس
ـ حزمة ضوء على اوراق الخفاجي
ـ رسالة متاخرة الى صديقي کامل شياع
ـ مرثية الى عادل کورکيس )...
ـ اإلنتداب البريطاني وثورة العشرين
ـ الجواھري في ذکرى رحيله
ـ خواطر ساخرة تحت عمود الکلمة اللسناء
ـ وعشرات المواضيع األخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*کتابات أخرى :
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......................
ـ مجموعة شعرية ) مخطوطة ( نشرت بعض قصائد المجموعة
ـ حکايات من الماضي ) کتاب مخطوط لم ينشر )
ـ مختارات من دفتري القديم ) مجموعة شعرية معدة للطبع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*من المسرحيا ت التي شارک فيھا بأدوار رئيسية :
...................................................................
ــ يحدث ھذا في الربع الرابع  /اخراج  :عادل کورکيس 1980
ــ وداعاً ايھا الشعراء  /اخراج  :عادل کورکيس 1981
ــ البوليس  /اخراج  :ياسين ماھود 1980
ــ العلوه  :اخراج  :صبحي الخزعلي 1992
ــ الحقيقة  /اخراج  :عبد الحسين الحيدري 1994
ــ کلکامش ـ بدور اتنوبشتم  /اخراج :سا مي عبد الحميد 2002
ـ واعمال کثيرة أخرى ....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أعماله التي قدمھا لقناة الحرية :
..............................................
ــ برنامج  :قريباً من الماضي  /اعداد وتقديم ) 67حلقة )
ــ برنامج  :ضيف وسھرة  /اعداد واخراج )  12حلقة منه ( تقديم أمل غازي
ــ برنامج  :محالت بغدادية  /اعداد ) حلقات ـ نشرت بعضھا في الصحف والمواقع
األدبية)
ــ برنامج  :اديان وطوائف  /اعداد واخراج )  20حلقة )
ــ برنامج  :رمضانيات  /اعداد وتقديم )  30حلقة )
ــ برنامج  :بغدادنه خوش بغداد  /اعداد وتقديم عدة حلقات  /من اخراج حکيم الشيخ
ــ برنامج  :بورتريه إمراة ) اعداد حلقات عديدة منه )
ــ برنامج  :اطفال الحرية  /مشارکة في التقديم مع الفنان محمد فوزي
ــ برنامج  :اعيادنه ايام زمان  /اعداد وتقديم  /من اخراج احمد الشافعي
ــ برنامج  :طقوس وتقاليد رمضان  /اعداد وتقديم )  24حلقة )
ــ برنامج  :طقوس وتقاليد العيد في العراق /اعداد وتقديم
ــ برنامج  :اجمل طرفة واحلى عيد  /اعداد واخراج ـ من تقديم شاکر عواد
ــ برنامج  :کيو) 4حلقات  /تمثيل( من اعداد واخراج صباح الجاف
ــ المشارکة في العديد من البرامج السياسية
ــ سبعة سبوتات  /تمثيل ـ عن االنتخابات البرلمانية 2005
ــ تنفيذ برامج خاصة عن شھداء الکرد الفيلية .
ــ عدد من السبوتات عن مکافحة االرھاب  /تمثيل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أعمال أخرى :
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....................
ــ شارک بأدوار ثانوية في بعض المسلسالت التلفزيونية :
(المتنبي  /الشافعي  /خاص جداً  ...الخ )
ــ اکثر من  20تمثلية تلفزيونية تربوية قصيرة في اوائل التسعينيات
/اعداد وتمثيل  /وکانت من اخراج صبحي الخزعلي
ــ فلم )  10دقائق( اخراج لؤي فارس
ــ شارک بشکل فعال في العديد من المؤتمرات والمھرجانات والندوات الثقافية
واألدبية والفنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
من الصحف والمجالت والمواقع التي نشر فيھا :
............................................................
ـ الصحف ) اإلتحاد  /التآخي  /طريق الشعب  /األھالي  /الديمقراطي / 2003
إقرأ  / 2003الرسالة  / 2003البالغ  / 2003الراصد / 1970
الزمن  / 2002التأميم / 2002نبض الشباب  / 2002حمرين /
خانقين  /آفاق الکورد  /الفيلي )
ـ المجالت )فدرال  /روافد ـ دورية ـ زاکروس  /الف باء / 1972
األحد البيروتية  / 1970الفکاھة ) 1967
ـ المواقع ) إيالف  /الحوار المتمدن ـ الموقع الشخصي ـ  /صوت کوردستان /
منتدى البارتي  /شفق  /وعشرات المواقع والمنتديات األخرى)
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :صحفي)ة)

ژمارە3108 :

حيدر لشکري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052921315583030
...
خصائص السجل

2160

س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3109 :

داوودي
م ندﯾم الد
حکيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1131704558
87850
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

ب
شخص :کاتب
نوع الش

ژمارە3110 :

د کاکي
خالد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1131703238
87851
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

2161

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3111 :

خيري شنکالي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111022430487940
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب
المدن:

شنگال

اللھجة:

ک .شمال

ژمارە3112 :

خيري ھه زار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335282813
...
خصائص السجل
القومية:

کردي)ة)

نوع الشخص :شاعر
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ژمارە3113 :

داود مراد الختتاري
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1122224208
87866
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

ب
شخص :کاتب
نوع الش

ژمارە3114 :

ي
سيم دﯾبگي
درس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1210954099
92813
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

ب
شخص :کاتب
نوع الش
شخص :سجيين سياسي
نوع الش
المدن:

مور
مخم

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج
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ژمارە3115 :

ة عوني
درية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1042151497
74702
...
ل
صائص السجل
خصا
الجننس:

ساء
نس

القوومية:

کرردي)ة)

األقلليم:

الخ
خارج

نوع الشخص :کااتب

ژمارە3116 :

دالورر زنکي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111339549
92604
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

القوميية:

ي)ة)
کردي

ب
شخص :کاتب
نوع الش
ة:
اللھجة

ک .شمال

م:
األقليم

ب کردستان
غرب

ژمارە3117 :

مجيد
دالورر عثمان م
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1231952217
75184
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3118 :

ي
دالورر قرداغي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254319
92588
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

عر
شخص :شاع
نوع الش
المدن:

قرەدداغ

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ژمارە3119 :

ف بيگرد
رؤف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254319
92589
2165

...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

ب
شخص :کاتب
نوع الش
المدن:

سلييمانية

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ژمارە3120 :

ق حلمي
رفيق
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
قرباً 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 مفتشاً للمععارف في
النظير حيث ن
جاح فائق ظ
ة و أنجز أعمالله اإلدارية بنج
فترات مختلفة
فت
قوبة ،و
ضا في لواء بعق
ف في لواء الببصرة و مديراً للمعارف ايض
اللسليمانية و مديراً للمعارف
فارة العراقية ببترکيا.إضافة إإلى
ين ملحقاً ثقاففياً في السف
موز  1958عين
بععد ثورة  14تم
فجر التاريخ،
الکراد منذ ر
من مؤلفاته :اال
شاطاته ھذهه ،کان بارعاً ففي التأليف و الکتابة ،و ن
نش
2166

المذکرات في ستة اجزاء ،دراسات في األدب الکوردي المعاصر ،الشعر و األدب
الکوردي في مجلدين ،إضافة إلى ترجمة العديد من الکتب المنھجية للمدارس.توفي
بتاريخ  1960/8/4في بغداد و نقل جثمانه إلى السليمانية و شيع في مقبرة سيوان.
المصدر :موقع کردسات
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :ناشط سياسي
نوع الشخص :کاتب
المدن:

سليمانية

اللھجة:

ک .جنوبي

ژمارە3121 :

رمضان حمزة محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072817000589408
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3122 :
2167

رمضان شريف الداودي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112314312587666
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3123 :

روستم خاموش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030709040093039
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :شاعر

ژمارە3124 :

زانا خليل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072921052089386

2168

...
خصائص
ص السجل
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

عر
شخص :شاع
نوع الش

ژمارە3125 :

ماعيل
زبير بالل اسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7082053439
91159
سماعيل من مواليد
االستاذ زبير بالل اس
ذ
معاصر
خ الکوردي الم
آلثاري والمؤرخ
ھو الباحث اآل
ھ
ً
وراءه
ه
 199تارکا
في 98/12/15
عنا الى ددنيا الخلود ي
 193والذي رح
أرربيل سنة 38
حل ّ
خية
صورھا التأريخ
ت التأريخية وواآلثارية عن الکورد منذ عص
ة من المؤلفات
سلسلة قيمة
س
يومنا ھذا.
اللسحيقة في القدم الى يو
دخل
للعلم واألدب .ل
م
أربيل محبة
ل
ترربى االستاذ زبير في أسررة دينية معرووفة في
دراسته
ه
سنة  1951واکمل
منھا بتفوق س
 1945وتخرج م
تدائية سنة 5
اللمدرسة االبتد
السنة کلية
خريف تلک س
اربيل سنة  1956فدخل في خ
ل
العدادية في مدينته
اللمتوسطة واال
 19بدرجة امتيياز وکان
ضارة وتخرج مننھا سنة 960
م اآلثار والحض
ة بغداد -قسم
آلداب بجامعة
اآل
يتخصص في التأريخ القديم
ص
ي دورته وھو أول طالب کووردي
ألول على طللبة الکلية في
األ
حضارات القدييمة.
وينال شھادة البکالوريوس في اآلثار والح
عين االستاذ ززبير مدرساً لم
ع
مادة التأريخ ففي ثانوية ارببيل ثم نقلت خدماته الى معھد
على
حال نفسه ع
دة  25سنة أح
ن خدم مھنة التدريس مد
اللمعلمين في اربيل وبعد أن
تأريخ الکورد وکوردستان
خ
واکمال تأليفاته القييمة عن
ل
غ کلياً لکتابة بحوثه
اللتقاعد ليتفرغ
حت تلک
ضاري والتنقييبات األثرية فييھا وقد أصبح
يخ القديم وترراث أربيل الحض
والسيما التأريخ
ً
ً
آلثارية االخرى عن
قيما للدراسات التأريخية واآل
ھا مصدرا م
طبعھا ونشرھ
اللتأليفات بعد ط
ضمار
جوانبھا الحضاررية القديمة ووتعتبر دراساتته المنشورة في ھذا المض
ککوردستان وج
حيث لم يسبقه في ھذا
کوردستان القديم ث
ن
دقيقة عن تأرريخ
ت العلمية الد
أوولى الدراسات
محمد أمين زکي والسيما
د
خر ماعدا المؤؤرخ الکوردي االشھير
اللمجال أي مؤؤرخ کوردي آخ
آلثارية.
في البحوث اآل
ً
ستاذ الراحل ککتبا تأريخية ققيمة منھا:
وقد أصدر االس
ل في أدوارھاا التأريخية( -طبع بمطبعة النعمان في النجف سنة 1971
1-کتاب )أربيلصفحة من الققطع الکبير.
يققع في  384ص

2169

2تأريخ اللغة الکوردية -طبع بمطبعة الحوادث في بغداد سنة  1977ويقع في 72صفحة.
3أبن خلکان -طبع بمطبعة األمة في بغداد سنة  ،1979يقع في  120صفحة.4علماء ومدارس في أربيل -مطبعة الزھراء الحديثة في الموصل.1984 -5الشيخ جولي -مطبعة صالح الدين -أربيل -سنة .19886ثورات بارزان -مطبعة وزارة الثقافة -أربيل سنة .19987تأريخ أربيل -مطبعة وزارة الثقافة -اربيل سنة ) 1999طبع بعد وفاته).8األکراد في کتب البلدانيين والرحالة المسلمين في العصور الوسطى -مطبعة وزارةالثقافة -أربيل سنة ) 2000طبع بعد وفاته).
وله أکثر من  12کتاباً مخطوطاً معداً للطبع منه:
1تأريخ الکورد وکوردستان القديم.2تأريخ الکورد الحديث.3أعالم أربيل )في ثالثة اجزاء)4األمارة الھذبانية الکوردية.5تأريخ مصاصير أو برادوست القديم.6الکورد وکوردستان في المعاھدات والمواثيق الدولية.7امارة رواندوز أو سوران.8لتراث الشعبي في اربيل.9أولى المدارس في أربيل.10مساجد وتکايا اربيل.11تأريخ قبيلة بلباس الکوردية.12کوران -بحث مترجم للعالمة مينورسکي.ً
وفضال ً عن مؤلفاته القيمة ھذه ،کتب االستاذ زبير الراحل أکثر من  250بحثا ودراسة
نشرھا في المجالت العربية والکوردية حول تأريخ الکورد وکوردستان القديم والوسيط
والحديث في مجلة المجمع العلمي الکوردي ومجالت )الثقافة( و)شمس کوردستان(
و)التراث الشعبي( و)سه نته ري برايه تي( و)شانه ده ر( وغيرھا.
وکان االستاذ زبير عضواً فاعال ً في ھيئات تحرير مجالت کوردية وعربية تصدر في
کوردستان منھا مجالت )کاروان( و)القافلة( و)شانه ده ر( ،کما عمل خبيراً متخصصاً
في المديرية العامة لآلثار التابعة لوزارة الثقافة لحکومة کوردستان وکتب المادة
العلمية لکتاب )أربيل بين الماضي والحاضر( الصادر عن محافظة اربيل سنة 1987
واضافة إلى تلک العطاءات العلمية الثرية ،قدم مساعدات معرفية لطلبة الدراسات
العليا -الماجستير والدکتوراه عند قيامھم باعداد اطروحاتھم حول تأريخ الکورد
وکوردستان وعلم اآلثار ،حيث کان الکثيرون منھم يراجعونه للحصول على المصادر
والمعلومات الضرورية التي يطلبونھا ،وھکذا قضى االستاذ الراحل معظم حياته في
البحث وتقصي الحقائق التأريخية ألمته الکورد ووطنه کوردستان حتى يوم وفاته اثر
مرض عضال وشيع جثمانه الطاھر الى مثواه األخير في مسقط رأسه أربيل تشييعاً
يليق بمکانته العلمية واالجتماعية وقد قيم آثاره التأريخية کتاب عديدون واساتذة
اعالم منھم الدکتور کمال مظھر وغيره.
المصادر:
1حميد المطبعي -موسوعة أعالم العراق الحديث من القرن العشرين -ج)) 1سنة2170
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 1في طوز /
ولد عام 1940
اللعراق 1959 – 1957 -دار المعلمين اإلبتدائية/
معلم في قريية مامة
شباط  1963م
اللقسم األکادييمي في کرککوک -تشرين 8 –1960 1ش
19
قرب کرکوک964 – 1963 -
قر
ة ،الرمادي واالحلة
في معتقالت کررکوک ،بعقوبة
 19سجن ي
حرکة األنصار966 – 1964 -
ح
شھادة
والفلسفة في جامعة اليبزک /المانيا 1976 -ش
ة
- 1967 - 1972دراسة التارريخ
2
مدرس وأستاذ
اللدکتوراه في فلسفة التارييخ من نفس الجامعة 2005 – 1976 -م
مساعد ومشاارک في جاممعات الموصل وقاريونس -البيضاء /ليبيا وجامعة اليبززک
م
ک
وجامعة کرکوک
ت السيرة األ
ألدبية األولى:
نببذة عن بدايات
سبوعية
صحف النديم األس
ف
نشر في
 ،1954حيث نش
ت في العام 4
ه األدبية بدأت
أوولى محاوالته
وصوت المحاربين والمجتمع واللتقدم
ت
وفتى العراق
طالبية ى
ى الشباب الط
وکرکوک وصدى
عبد
موسى العبيدي وع
ى
مرحوم
ھا .وفي تلک الفترة تعرف في طوز بالم
والحرية وغيرھ
صدى
سرية مکتوبة بااليد بأسم ص
غلي وآخرين  ،حيث أصدرووا صحيفة س
الللطيف بندرأوغ
شيد،
ابراھيم الداقوقي وومحمد خورش
يم
اللواعي .وفي داقوق تعرف بکل من المععلمين
صادرة
کتاب الروس وواألمريکان الص
جعانه على ا لکتابة ويزودانه بأعمال الک
حيث کانا يشج
ح
في ثانوية
ي ،الذي جا و ليدرس ي
حطان الھرمزي
سنة تعرف بقح
في سورية .ووفي تلک الس
ما االسبوعية الى کرکوک بکل من
ظيفة والده ھنناک ،وعرفه ففي سفراتھم
طوز بحکم وظي
ط
وعلي شکر البياتي،
ي
ي ،فاضل العزاوي ،يوسف الحيدري
أننور الغساني ،،مؤيد الراوي
واألب يوسف سععيد وغيرھم ،فأسسوا حللقة أدبية
ب
لحي وجليل االقيسي
نوورالدين الصالح
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سرية معارضة للعھد الملکي ،أطلقت على نفسھا بالبداية أسم )جماعة أبنا و
الشقاء( ،عرفت فيما بعد على نطاق العراق بجماعة کرکوک .انتھى تقليد عقد
االجتماعات السرية وکتابة المحاضر ،عندما تم اعتقال کل من أنور الغساني و علي
شکر في العام  ،56کما وانتھى استعمال أسم )جماعة أبنا و الشقاء( .وفي العام
 1956أضطر أن ينتقل إلى کرکوک لمواصلة الدراسة المتوسطة في الثانوية األھلية
بعد أن تم فصله من ثانوية طوز بسبب قيادته إضرابا طالبيا ضد العدوان الثالثي على
مصر .وفي العام  1957ترک کتابة الشعر والرسم متوجھا إلى القصة والنقد األدبي
ونشر أول قصة في مجلة األديب اللبنانية ،وتعرف على کل من المرحوم القاص عبد
الصمد خانقاه والقاص محمد أحمد رستم ومحمد المال کريم ومحي الدين زنکه نه
ومعروف خزنداروغيرھم .وساھم في تحرير مجلة "الشفق" الصادرة في العام 1957
والتي أشرف على تحريرھا المرحوم القاص عبد الصمد خانقاه الملقب بالقصصي
الصغير.
مع حلول ثورة  14تموز  1958تعرف بمصطفى صالح خوشناو ،سرکون بولص و فلک
الدين الکاکائي الى جانب عدد من الفنانين في مجاالت المسرح والموسيقى مثل
علي حسين السعيدي وقادر محمود وغيرھم .في العام  1959انتمى إلى اتحاد
األدبا و العراقيين .في فترة اعتقاله في سجن الحلة  1966 – 1965تعرف على مظفر
النواب ،الفريد سمعان ،يوسف الصائغ ،فاضل ثامر ،جاسم الجوي ،ھاشم الطعان،
نصيف الحجاج ،ھاشم صاحب ،جمعة ال مي ،صادق قدير الخباز ،نعيم بدوي ،سعدي
الحديثي وغيرھم ،وقد لعب ھؤال و دورا کبيرا في تحريک الجو الثقافي واألدبي
والمسرحي ،ليس في السجن حسب ،بل وخارجه أيضا .في ربيع العام  1967ترک
العراق متوجھا إلى ألمانيا الديمقراطية للدراسة.ساھم مع زمالئه في الخارج
بتأسيس رابطة الکتاب والفنانين والصحفيين العراقيين في الثمانينات وأنتخب ألکثر
من مرة سکرتيرا عاما لفرع الرابطة في ألمانيا الديمقراطية .
من مؤلفاته:
اإلعصار ،مجموعة قصص ،اتحاد األدبا و العراقيين ،بەغداد  -.1962رجل في کلمکان ،رواية ،دار الفارابي ،بيروت  -.1974الزنابق التي ال تموت ،قصص ،دار الکتاب،
الموصل  -.1978رحلة الى بابل القديمة ،ترجمة عن األلمانية ،دار الجليل ،دمشق
 -.1984أسطورة مملکة السيد ،قصة طويلة ،دار سومر ،اليبزک  -.1990أطول علم،
رواية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،عمان  -.1994زمن الھروب ،رواية،
المؤسسة العربية ،بيروت ،عمان  -.1998فھد والحرکة الوطنية في العراق ،دراسة
نقدية باالشتراک مع أ .د .کاظم حبيب ،دار الکنوز األدبية ،بيروت  -.2003وداعاً نينوى،
رواية ،مؤسسة شفق /کرکوک  -.2004تحوالت ،رواية ،المؤسسة العربية ،بيروت،
عمان  -.2007فردوس قرية األشباح ،دار ئاراس ،أربيل .2008
جاھزة للطبع :
أساس المسألة )مسرحية)باللغة األلمانية -:األکراد :تاريخ ،حضارة ،کفاح مصيري ،دار ئومشاو ،فرانکفورت ،ط1
 ،1987ط .1988 2ترجم الى اللغة الترکية -.سعار ،مجموعة قصص قصيرة ،دار
کيبنھوير ،اليبزک  -.1991أطول عام ،رواية ،کيبنھوير ،اليبزک  -.1993وداعا نينوى،
رواية ،دار کلتور فيرک ،ھيدسھايم .2001
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شلي،
من مواليد عام  1951في مدينة القامش
ي من سوريا م
رووائي وشاعر وأديب کردي
کانت کافية ليتععرف على
ألول في مدينتته والتي ت
ة والشباب األ
سوريا ،قضى فترة الطفولة
س
شورية واألرمنية .انتقل في
ة
ضافة إلى الثثقافات المجاوورة کا
ه الکردية باإلض
مفردات ثقافته
م
من سنة،
العربي ولکنه لم ييستمر أکثر م
ي
ليدرس األدب
س
ى العاصمة دممشق
عام  1970إلى
ع
عام  1982ومن ببعدھا انتقل إإلى
ھناک إلى بيرووت ليبقى فييھا حتى م
ولينتقل من ھ
عام  1999انتققل إلى السوويد...
قبرص وفي عا
قب
ما کانت أعماله الشعرية األولى تنبئ بمولد
س شخصية أدببية فريدة ،کم
عماله تعکس
أع
التالية لتقطع أشوواط وأشواط ففي عالم
ة
ستوى رفيع ...ووبالفعل أتت أعماله
أدديب من مست
إببداعي لم يعتتد عليه قرآ و األدب المکتووب باللغة الععربية .کما جاءت أعماله مغغامرات
لغغوية کبري ،تتحتوي على فتوحات في الدوال والمعااني والتصريفاات.
الموجودات
ت
مثل سليم ،ففيتحدث بلسان
ذ إلى عمق الموجودات م
م أ َر کاتباً ينفذ
لم
أو يمتلئ بھا إدراکه
يصل إليھا نظره و
ض األرواح في کل ذرة ل
والالموجودات ويحس بنبض
الظالل والنور والفراغ والريح وما ينتظر
ل
م عليک أن تتصادق
ى تفھم سليم
اللمتراکم .حتى
حلته في
ج من المعدوم إلى الموجوود وليستمر بعدھا في رح
م األرض ليخرج
دوره في رحم
خلقھا اللـە.
ألطوار التي خ
األ
(أأعماله
ً
ھتف ألجلي ،وکل خارج أييضا )شعر)
ککل داخل سيھ
سيسانا )شععر)
ھکذا أبعثر موس
ھ
شعر)
لللغبار ،لشمديين ،ألدوار الففريسة وأدوار الممالک )ش
شعر)
اللجمھرات )ش
دي )سيرة اللطفولة( )سييرة)
اللجندب الحديد
اللکراکي )شعرر)
سيرة)
ى آخره )سيررة الصبا( )س
ھاته عالياً ،ھاات النّفير على
ھ
م )رواية)
فقھا و الظالم
فق
الريح )شعر)
ح
لتي تقود
الشباک ذاتھاا ،بالثعالب الت
با ّ
ککنيسة المحاررب)يوميات)
ة )رواية)
أررواح ھندسية
اللريش )رواية)
اللبازيار )شعر)
اللديوان )مجمووعات شعرية
ة في مجلد واحد( )شعر)
معسکرات األببد )رواية)
م
ت )شعر)
طيش الياقوت
ط
اللفلکيون في ثلثا و الموت ::عبور البشرووش )رواية)
)رواية)
ة
اللفلکيون في ثلثا و الموت ::الکون
ميالؤس )رواية)
س
اللفلکيون في ثلثا و الموت ::کبد
شعر)
مواثيق األجران ،التصاريف ،وغيرھا )ش
اللمجابھات ،الم
أننقاض األزل اللثاني )رواية)
ألقراباذين )مققاالت في عللوم النّظر)
األ
اللمثاقيل )شععر)
ديم )رواية)
ألختام والسد
األ
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دلشاد )فراسخ الخلود المھجورة( )رواية)
کھوف ھايدراھوداھوس )رواية)
المعجم )شعر)
ثادريميس )رواية)
موتى مبتدئون )رواية)
الساللم الرملية )رواية)
األعمال الشعرية )مجموعات)
شعب الثالثة فجرا من الخميس الثالث )شعر)
لوعة األليف الال موصوف المحير في صوت سارماک )رواية)
ترجمة البازلت )شعر)
ھياج اإلوزّ )رواية)
التعجيل في قروض النثر )مقاالت)
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سيپاان حسن علي بنگللی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5282229228
83027
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3144 :

ﷲ صابر
خوان عبدﷲ
شاخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111246088
87912
...
ص السجل
خصائص

2182

الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3145 :

شعبان سليمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335382816
...
خصائص السجل
القومية:

کردي)ة)

نوع الشخص :شاعر

ژمارە3146 :

شمس الدين الشھرزوري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110222040892541
(ت .بعد  687ھـ  /بعد  1288م( ھو طبيب و مؤرخ کردي.
ھو محمد بن محمود ،شمس الدين اإلشراقي الشھرزوري .من کتبه »الشجرة اإللھية في علوم
الحقائق الربانية« نسخة منه في طوبقبو ،و »نزھة األرواح وروضة األفراح« ،و »التنقيحات شرح
التلويحات« في الحکمة ،و »الرموز واألمثال الالھوتية».
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

2183

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3147 :

رزاد زين اللعابدين
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133538
82817
لقضاء
ء
،قرية)جه م سه يدا( التابعة
ه
دين مواليد 1954
ـ الشاعر شيررزاد زين العابد
اللعمادية في ککوردستان الععراق.
مين \اربيل.
ـ خريج معھد اعداد المعلمي
لشيخان،عام .1974
م
ـــ التحق بصفووف الثورة الکووردية ،قاطع اتروش في ال
ماردين للالجئيين الکورد تعررض
سيئة الصيت ووفي مخيم ما
ت االنفال الس
تععرض لعمليات
ھذا المخيم.
مآس کثيرة ووضمن قصائدهه الکثير منھا کتبت في ھ
لم
شاعر مغتربا في فرنسا.
،198يعيش الش
ـــ منذ عام 89
شاعر ديوانين وھو اآلن
عر من عائلة لھا االلمام باالشعر والثقاففة ونشر الش
ـــ ينحدر الشاع
ترس و ته حلييا ـ
س
صدد طبع ديووانه الثالث  ،االديوان األول کان بعنوان  :وه الت
بص
ن: ji kûratiya xemêên be deng
والثاني بعنوان
فصيح
شعر العربي الف
مل أبيات الش
موذج من شععره باللغة الععربية والذي أأعتبر من أجم
نم
ت القصيد
في موقع أبيات
مر طيف
م
الليل البھييم
ى
ل في ُدجى
مر
م
خيا ٍ
طيف ِمن َ
ٌ
ِ
ً
م َ◌ في ققلبي نارا کما يسري في الھشيم
فأ
فأضر َ
ھل ترونَ ما أررا ُه ِمن ثُريّا وددرر
ھ
َ
َ
يف أدري ياعليم
ھواھا ک َ
ت في َ
أَم َ
ج َن ْن ُ
المنى
م
شفت
نت
َ
َ
صمت الليالي أرتَ َ
ش ُ
أدد َم ُ
کأس ُ
َ
َ
بِ النعيم
ذکرى حبيبٍ عابِقٍ کأطياب
لذ
حزين
ن
الفکر
ي ھواھا شارد
ضاع ُعمري في
ض
ِ
ُ
ومنى قلبي السقيم
ککانت أنسي ففي الليالي و ُ
حـ
الس
ل
ن الکرى
أَفِ ْ
ى فقد طا َ
ق ِم َ
ھاد لِ ُ
لس ُ
ُ
لعطر َفوا ّحٍ کالل َنسيم
ھزّ کياني ل
بٍ َ
ٍ
حت لييالينا  ،أَمانينا والس َھر
ين أصبَ َ
أَي َ
2184

ُل وا ٍد أھيم
غب ِ
من ُذ أن ِ
ت أصبَ ُ
حت في ک ِ
الدنيا نوراً وشعراً وغزل
َ
سأَمألُ ُ
َ
َ
بواب الجحيم ٠
سأطرقُ أ
َ
منى لُقياک َ
لِ ُ
شيرزاد زين العابدين
٢٠١٢
من أقوال الشاعر المأثورة
الحرية
حراً ،
ُ
فأخترت ُ
خيروني بين أن أکون سعيداً أو ُ
شيرزاد زين العابدين
العيش کحمار في مجتمع إنساني أفضل من العيش کإنسان في مجتمع حميري
شيرزاد زين العابدين
أکبر دليل على أن العقل البشري لم يتطور بعد وجود األسلحة الفتاکة  ،بل وجود
األسلحة أصال ً
شيرزاد زين العابدين
عجبي من الدول التي تمنع حکم اإلعدام في حين تصنع وتبيع أفتک أنواع األسلحة
أليست ھذه األسلحة تستخدم إلعدام الناس بأبشع الطرق ؟
شيرزاد زين العابدين
سذج لقبولھم بالطعم
حکام الدول التي قسمت عليھم کوردسان بأنھم ُ
لو عرف ُ
المسموم لسارعوا بمساعدة الکورد بِ ِإقامة دولتھم الموحدة المستقلة
شيرزاد زين العابدين
ما أقبح المثقف الذي بسبب إنتمائه الفکري أو اإلتني أو الديني أو المذھبي يغض
ي کان ھويته
النظر عن الجرائم التي ترتکب بحق البشر أ ّ
شيرزاد زين العابدين
أخطر الجرائم الھدامة للمجتمع البشري مصادرة آراء الناس
شيرزاد زين العابدين
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

2185

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :شاعر
المدن:

آميدي

اللھجة:

ک .شمال

ژمارە3148 :

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

اللھجة:

ک .جنوبي

الحزب:

کاژيک

ژمارە3149 :

شيالن عبدالمناف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335382818

2186

...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

نساء

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

عر
شخص :شاع
نوع الش

ژمارە3150 :

ر خضر مراد بازو
شکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2182047437
74387
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3151 :

ح حيدو
صالح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2121353028
87293

2187

الشھادة
ة
حمل
ناحية عامودا  /يح
ة
من مواليد  -6آذار  / 1956ققرية حسي أوسو /
م
العدادية.
اال
طالقته
دأ اھتمامه باالشعر في وققت مبکر من حياته ،و مع بداية الثمانيننات کانت انط
بد
سعفه
قة عالية ،تس
حلته في رحاب الکلمة بثق
اللحقيقية مع القصيدة مع ا لوجع .تابع رح
ن ،وجکر
ي ،فقي تيران
)احمد خاني ،نالي
مد
طالعه على رروائع األد ب الکالسيکي الکردي
اط
ه ،و يعد
ظا على األيقاع والموسيقا في قصيد ته
ه المتنوعة ،و بقي محافظ
خوين( وثقافته
خ
ي .نشر نتاجاتته في أغلب الصحف
على خارطة اللشعر الکردي
سماء الھامة ع
آلن أحد األس
اآل
العديد من األمسياات الشعرية في
د
والمجالت الکرردية داخل الووطن وخارجه ،واحيا
دائم الترحال
سند باد م
الريح تحته( وکالس
ح
ف الھد وء ،قللق )کأن
اللمناسبات الققومية .ال يعرف
والتنقل !!!!
ضجيج
بھدوء وال يأبه بالض
ء
الخاص ،يعمل
،
صوته
حاول الشاعر ومنذ بداياته ان يکون له ص
ح
انصب اھتمامه ففي
ب
شعرية!!؟
آلخرون حول ففتوحاتھم الش
ي يصطنعه اآل
العالمي الذي
اال
ھامة
شر العديد من الدراسات الھ
اللسنوات األخييرة على الترراث والفلکلور الکردي ونش
انتھاکات على ايدي اادعياء
ت
ماتتعرض لھا من
کردية ،واألغانني التراثية وم
حول األزياء الک
ح
اللفن  ،وسبل المحافظة علليھا
عن األغنية
مبورة وله  6ککتب شعرية زائد کتاب ن
ي بصوته ويععزف على التم
صالح حيد يغني
ص
اللفلکلورية الکووردية
خصائص السج
خ
جل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

ستان
غرب کردس

ننوع الشخص :مطرب
ننوع الشخص :شاعر
المدن:

آمودا

اللھجة:

ک .شمال

ژمارە3152 :

ي
ح شيخو الھسنياني
صالح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1252142168
87623

2188

...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3153 :

صباح ارام
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042522512382736
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3154 :

صبري صالح نھيلي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335382819
...
خصائص السجل

2189

س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

نوع اللشخص :شاع
عر

ژمارە3155 :

ق شرو
صديق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133538
82820
...
ل
صائص السجل
خصا
کرردي)ة)

القوومية:

شاعر
نوع الشخص :ش

ژمارە3156 :

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

غرب
ب کردستان

شط سياسي
شخص :ناشط
نوع الش

2190

ب
شخص :کاتب
نوع الش
ة:
اللھجة

شمال
ک .ش

ژمارە3157 :

ضياءء الدين ظااظا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5022256067
76054
...
ص السجل
خصائص
ب
نوع اللشخص :کاتب
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

ژمارە3158 :

ق جامباز
طارق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4180759198
82691
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

ب
شخص :کاتب
نوع الش

2191

ژمارە3159 :

ق حمو
طارق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102147139
92570
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

القوميية:

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

غرب
ب کردستان

ب
شخص :کاتب
نوع الش
ة:
اللھجة

ک .شمال

ژمارە3160 :

ي
ھر روژبياني
ظاھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1261632358
87608
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3161 :

يلي
عبد الجليل فيل
2192

http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113284287910
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3162 :

عبد الستار قاسم کولھور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120900185074250
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

نوع الشخص :مترجم
المکان:

حمام

ژمارە3163 :

عبدالحميد علي البرزنجي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070611284391153
...

2193

خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3164 :

عبدالرحمن سليمان الزيباري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113454687909
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3165 :

عبدالرحمن مزوري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335382821
...
خصائص السجل
القومية:

کردي)ة)

2194

عر
نوع اللشخص :شاع

ژمارە3166 :

سف
عبدالرقيب يوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254319
92582
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

ب
شخص :کاتب
نوع الش

ژمارە3167 :

ي
ي البوتاني
عبدالفتاح علي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2031029577
75554
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3168 :

ي بوتاني
عبدالفتاح علي
2195

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111348299
92606
...
ل
صائص السجل
خصا
الجننس:

جال
رج

القوومية:

کرردي)ة)

نوع الشخص :کااتب

ژمارە3169 :

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

ژمارە3170 :

ﷲ سليماان عبو
عبدﷲ
2196

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133538
82822
...
ل
صائص السجل
خصا
الجننس:

جال
رج

القوومية:

کرردي)ة)

شاعر
نوع الشخص :ش

ژمارە3171 :

ﷲ قادر دانساز
عبدﷲ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1281351459
92837
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

جم
شخص :مترج
نوع الش
ب
شخص :کاتب
نوع الش

ژمارە3172 :

عبدالمصور باررزاني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1251511027
73901

2197

...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

ب
شخص :کاتب
نوع الش

ژمارە3173 :

ي حاجي
عبدي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7071337369
91154
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3174 :

ول
طفی رسو
دﯾن مصط
عزالد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6302032279
91134

2198

...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

ب
شخص :کاتب
نوع الش
المدن:

سلييمانية

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ژمارە3175 :

ز حسن الببارزاني
عزيز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7271156028
89439
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب
جة:
اللھج

ک .شمال

ژمارە3176 :

ف وانلي
مت شريف
عصم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1201658048
87729
2199

...
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

ژمارە3177 :

کان
ي حيدر يرک
علي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171318416
65235
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ةة)

خص :کاتب
نوع الشخ
الحزب:

ستاني
حزب الععمال الكردس

ژمارە3178 :

گوراني
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مان عاصمة األردن في أول سنة 1908م ،وھو ينتمي
کاتب ،دبلوماسي ،مترجم ،لغوي  .ولد بمدينة ع ّ
شتا َک َور ْان ( الواقع
إلى قبيلة دودکان  Dodkanالکردية من الفرع الذي يقطن في السھل المعروف بـ ) َد ْ
بين مدينتي ديار بکر وأرغني في کردستان ترکيا ،واسم قريته ) لغريLexeri).
جاء جده علي الکوراني مع القوات الترکية سنة  1880إلى بلدة السلط في األردن ،التي افتتحت فيھا
السلطات العثمانية أول مرکز حکومي ،وجعلت فيھا قائم مقاما وشرطة ودرکاً ،باإلضافة إلى الدوائر
الحکومية األخرى ،وکان جميع رجال األمن فيھا من األکراد ،توفي جده في مدينة ) السلط( ،ودفن
بالقرب من قلعتھا ،وأسرته منذ ذلک التاريخ تقيم في األردن وتعرف باسم الکردي.
بدأ دراسته االبتدائية سنة 1916في عمان بمدرسة افتتحھا العثمانيون أول مرة سنة 1915م وجعلوا
التدريس فيھا بالغة الترکية ،وفي سنة  1920التحق بمدرسة إنجليزية في مدينة القدس تدعى
مدرسة المطران ) جوبت( ،وتشتھر بمدرسة صھيون ،لوقوعھا على جبل صھيون .وفي ھذه المدرسة
أکمل الصف الثاني اإلعدادي ،ثم التحق بمدرسة روضة المعارف الوطنية في القدس أيضا ،وأتم فيھا
تحصيله الثانوي.
في ھذه الفترة حدث أن قال له أستاذه األرناووطي " :أنت کردي ولست عربي؟ ،وعليک االھتمام
بھويتک؟!!" .ثم طاف به في مدينة القدس القديمة ،وقال له ":إن ما شاھده من آثار ما ھو إال من صنع
أجدادک األکراد األيوبيين" ،ومنذ تلک اللحظة نمى عنده الشعور القومي ،ودفعه ھذا الشعور الى
االھتمام بدراسة التاريخ والتراث الکردي وظھر ذلک جليا في کتاباته.
وفي نھاية عام 1924التحق بالجامعة األمريکية في بيروت ،وتخرج منھا في  22حزيران /يونيو 1928
بدرجة بکالوريوس علوم في السياسية واالقتصاد ،وکان بذلک )أول أردني جامعي).
وفي عام 1929م عين أستاذا للغة اإلنجليزية في ثانوية عمان الحکومية ،وبعد خمسة أعوام عين
سکرتيراً للمجلس التشريعي األردني .وفي عام  1938نقل مديراً لثانوية الکرک ،وفي عام  1940نقل
مديرا لثانوية عمان ،ثم نقل الى ثانوية السلط في سنة  ،1948ثم مديراً لثانوية اربد ،ولم يطل بقاؤه
فيھا غير شھرين،إذ جرى تعينه سکرتيراً أوال في وزارة الخارجية ،ونقل فورا إلى مدينة ) جدة(
بالسعودية ،وأصبح قائماً باألعمال للمفوضية األردنية فيھا ،وکان ذلک سنة  1949عندما شرعت
الحکومةـ بعد أن نالت استقاللھا سنة 1948ـ بافتتاح قنصليات ومفوضيات لھا سنة  ،1948وتن ّقل في
السفارات األردنية في مدن أنقرة ودمشق ،وطالت خدمته في ھذا السلک نحو خمس عشرة سنة،
ثم تقاعد عن رتبة وزير مفوض سنة  ،1963خدمھا في السعودية واليمن وترکيا وسورية.
وکتب خالل عمله بالوظيفة والسلک الدبلوماسي کتابا بعنوان " من عمان إلى العمادية أو جولة في
کردستان الجنوبية" طبع في القاھرة سنة 1939م ،ثم طبع کتيباً عن " التعليمات القنصلية األردنية"
کان لفترة طويلة المرجع الوحيد لموظفي السلک القنصلي في المفوضيات والسفارات األردنية ،وبعد
تقاعده تفرغ لمھنة التأليف والترجمة ،وقدم للمکتبة الکردية مؤلفات غدت مرجعا أساسيا لکل من
يبحث عن تاريخ الکرد ولغته الى فترة مديدة .
مان إلى العمادية ،أو جولة في کردستان الجنوبية" طبع ألول مرة
وقد طبع من مؤلفاته کتاب" :من ع ّ
في القاھرة ،عن مطبعة السعادة1358،ھـ1939/م.
کما وضع معجما لغويا کرديا – عربيا بعنوان" القاموس الکردي الحديث :کردي = عربي" ،نشر في
مان :شرکة الشرق األوسط للطباعة  1405ھـــ1985/م ،ضمنه  25ألف کلمة کردية وما يقابلھا من
ع ّ
المعاني في اللغة العربية ،وحسب من المعاجم الشھيرة التي نالت اھتمام وإعجاب األکراد في
الخارج.
يضم ھذا الکتاب تفاصيل رحلة قام بھا الکاتب في کردستان الجنوبية )کردستان العراق( سنة ،1931
بعد إنھائه دراسته الجامعية في الجامعة األمريکية في بيروت ،رغبة منه في التعرف عن قرب على
الشعب الکردي ،وإعطاء فکرة صحيحة عنھم ،وقد دون فيه مشاھداته خالل رحلته من عمان إلى
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دمشق ،ثم بغداد والسليمانية وأربيل وزاخو وغيرھا من مناطق کردستان ،کما أضاف إليھا فصوال من
تاريخ المنطقة وجغرافيتھا وسکانھا ،وخصص األجزاء األخيرة من الکتاب للحديث عن کردستان الشرقية
بين إيران وترکيا التي لم يتمکن من زيارتھا.
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ل شقالوة
د  / 1924اربيل
مواليد
بغداد 1946
ق  /جامعة بغ
بکالوريوس حقوق  /کلية الحقوق
األوسط
ط
شرق
ن /تخصص تارريخ شعوب الش
ل على شھاددة الدکتوراه  / 1952 /جاممعة السوربون
حاصل
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أستاذ التاريخ  /في جامعات دول مختلفة
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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
ي خريف
سنة .1949
ة
دار المعلمين االبتدائية في
بد
فه
قة واألعتقال بسبب مواقف
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
خدم مھنة التععليم والتربية
مدن کوردستان بکل جد واخالص وکان في
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
اللجمھوري طععم الحرية طوويالً ،حيث اعتتقل بسبب م
مواقفه القوميية بعد اندالع ثورة
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
وبعد عقد اتفاققية  11آذار 0
 1970بين قياددة ثورة ايلول وحکومة العرراق المرکزية ،عاد
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
ً
ً
ً
ً
ً
ستاذا مربيا ومنناضال قوميا وواديبا في الش
علي أمين اس
ککان فريدون عل
شعر والقصة اللقصيرة
ً
ً
في جميع
کتبھا الطفال کوردستان ووکان عضوا باررزا في اتحاد األدباء الکوردد ،يسھم ي
يک
سني حياته األدببية سلسلة من کتب
ي
وألف خالل
مؤتمراته ومھررجاناته وندواتته األدبية ف
م
من نشر قسم منھا ندرجھا وفيما
صة وتمکن ن
ترربوية الطفال کوردستان ممن شعر وقص
يأأتي:
عبد
مربي عمر ع
ستقبل ،ألفه مع المعلم الم
1-کتاب )باله¬واني دواروزز( :بطل المس 32صفحة.
ه سنة  1958ويقع في 3
اللرحيم وطبعه
ألطفال
قصص وأشعار تربووية مصورة لأل
ل الصغير( عبارة عن ص
2-بياوه بجکولله که )الرجلي  48صفحة.
طبعھا سنة  ،1972تقع في
ط
الحظات نقدية عن الشاعر بيره
شاعير() :مال
ه رنجيک له ببيره ميردي ش
( 3-جه ند سه
ھا سنة
الشاعر السياسية واألدبية طبعھ
ر
عن حياة
سة نقدية ن
ميرد(وھي عببارة عن دراس
م
لکبير.
ي  56صفحة من القطع الک
 1971وتقع في
صص وأشعار م
( 4-کارزوله( ))الجدي( :قصص
مصورة طبعت سنة  16 ،1972صفحة.
حة.
 12 ،197صفح
ة لألطفال طببعت سنة 74
( 5-باکزي( )اللنظافة( :قصة
 12صفحة.
( 6-سيو() :التتفاحة( قصة مترجمة من العربية ،طبععت 1 ،1974
سنة  8 ،1974صفحات.
طفال طبعت س
شامي() :الذررة( قصة لألطف
( 7-که نمة ش
ة
ي( )الکتکوت وفرخ البط( -ققصة
( 8-جوجه له وبيجوه مراوي
مترجمة من العربية -طبعت
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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
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
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محرر المرأة.
ر
الشھير بلقب
ير
أمين بک
د بک بن ن
اللمفکر قاسم بک بن محمد
کردية من
ة
من کانون األول سنة 1863م لعائلة
ولد في بلدة ))طرّة( بمصر ففي األول ن
تابع دراسته
الحقوق فيھا ثم ع
ق
إلى القاھرة ،ددرس
مراء السليماننية ثم أنتقل مع عائلته ى
أم
ألفغاني
جمال الدين األ
قت صالته بج
في فرنسا حييث تخرج من جامعة مونبللييه ،وقد توثق
خالل فترة توواجده في فرننسا.
ومحمد عبده خ
ھضة العربية ،دعا إلى
حد أشھر رجااالت األصالح االجتماعي ففي عصر النھ
قاسم أمين أح
قا
لتأخذ دورھا
ذ
المجال أمامھا
ل
والى تعليمھا وإففساح
جتماعي ى
حرير المرأة ممن الظلم االج
تح
ألھلية
مل على إنشااء الجامعة األ
دمه ،کما عم
جل في بناء المجتمع وتقد
إللى جانب الرج
ق ذلک بدعم الزعيم سعد زغلول له.
ح في تحقيق
في مصر ونجح
ً
 44عاماً
لم يتجاوز ال 4
تووفي أمين مببکرا في  23ننيسان 1908م عن عمر م
]]..23][22][21
عر أحمد شوققي:
قال فيه الشاع
قا
ل لعھده وولرأيه
ي األمين عظ
إن المصيب َة في
نﱠ
ة األققدار أوفى الررجا ِ
ة لمشيئ ِ
ظيم ٌ
ة محمول ٌ
ه والجار
وأبرھم بصديقـ
قـ ِ
من مؤلفاته:
م
للدوق الفرنسي دارکور
ق
على کتاب
18م بالفرنسيية ،رد به ى
دره سنة 894
اللمصريون أصد
اإلسالمي.
ي
دين
ن وطعن بالد
مصر والمصريين
اللذي ھاجم مص
عام  1898م.
سباب ونتائج وأخالق وموااعظ صدر م
أس
طالق.
18م ،تحدث فييه عن الحجاب وعن تعدد الزوجات والط
صدر عام 899
حرير المرأة ص
تح
ديه وطالب فييه بتشريع قاانوني
اللمرأة الجديدةة أصدره عام 1901م ،رد به على منتقد
سية.
قوق السياس
کفل للمرأة ککامل حقوقھا بما فيھا الحق
يک
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

الخارج

ننوع الشخص :کاتب

ژمارە3191 :

قانع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254329
92597
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...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

عر
شخص :شاع
نوع الش
ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ژمارە3192 :

ي شيرو
قدري
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133538
82823
...
ص السجل
خصائص
القوميية:

کردي)ة)

عر
نوع اللشخص :شاع

ژمارە3193 :

لقمان محمود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1291405288
87549
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...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

عر
شخص :شاع
نوع الش

ژمارە3194 :

رو
د خالد شر
ماجد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6090918298
83056
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ب
شخص :کاتب
نوع الش

ژمارە3195 :

ماھيين شيخانني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9130854537
73054
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...
ل
صائص السجل
خصا
الجننس:

جال
رج

القوومية:

کرردي)ة)

نوع الشخص :قاص

ژمارە3196 :

فوظ مائي
محف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133538
82826
...
ص السجل
خصائص
القوميية:

کردي)ة)

نوع اللشخص :شاع
عر

ژمارە3197 :

مد احسان
محم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2272003528
82396
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان
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ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3198 :

وسکي
مد امين دو
محم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2011041107
75475
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3199 :

مد اوزون
محم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111339549
92603
...
ل
صائص السجل
خصا
الجننس:

جال
رج

القوومية:

کرردي)ة)

نوع الشخص :کااتب

ژمارە3200 :

مد سعيد ببلو
محم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133538
82827
...
ص السجل
خصائص
القوميية:

کردي)ة)

نوع اللشخص :شاع
عر

ژمارە3201 :

مد سعيد ببن الشيخ رمضان اللبوطي
محم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9291248168
88453
حاليا لمدينة اللمالکية شمال
ولد سنة 1929م في قرية )جيلکا( الکرردية التابعة ح
ة.
شرقي سورية
ش
ي نسبة إلى جزيرة ابن عم
کنى بالبوطي
يک
مرو )جزيرا بووتا بالکردية( ،أنتقلت عائلتته إلى
سفح قاسيون.
ألکراد عند س
ت في حي األ
دمشق سنة 1933م ونزلت
حصل البوطي
مية من کلية الشريعة
شريعة اإلسالم
في أصول الش
ي على شھادةة الدکتوراه ي
ح
دين السنة اللمتخصصين ففي
ف سنة 1 965م ،وھو من أبرز علماء الد
بااألزھر الشريف
اإلسالمي المذھبي والعقيدة
ي
فقه
سفة المادية ،ھو من المدافعين عن الف
اللعقائد والفلس
أھل السنة األربععة في
ن أھم المرجععيات الدينية لمذاھب ل
اللسنية األشععرية ،ويعد من
اللعالم اإلسالممي.
من مؤلفاته:
م
ت الکونية.
ککبرى اليقينيات
ل يکشف في
بالقرآن الکريم.
ن
صقت
ي ھذا الکتاب بعضا من األبااطيل التي ألص
ال يأتيه الباطل
ب في حياة اإلنسان.
اللحب في القررآن ودور الحب
إلسالمية.
دد الشريعة اإل
خطر بدعة تھد
اللالمذھبية أخ
ھا الشيخ البووطي إلى الععربية.
کردية ،ترجمھ
مد الخاني بالک
مموزين رواية شعرية ألحم
م
خصائص السج
خ
جل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

ستان
غرب کردس
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ننوع الشخص :ديني
ننوع الشخص :کاتب

ژمارە3202 :

فکاني
مد شمس الدين بريف
محم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1210857578
87718
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

عر
شخص :شاع
نوع الش

ژمارە3203 :

مد صالح ديالن
محم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254319
92583
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

عر
شخص :شاع
نوع الش
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نوع الشخص :مطرب
المدن:

سليمانية

اللھجة:

ک .جنوبي

ژمارە3204 :

محمد علي الصويرکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120123161487508
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3205 :

محمد علي القرەداغي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111022033787947
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان
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ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3206 :

وني
مد علي عو
محم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2111942138
87312
في جنوب
سيورک 'أکبر محاففظة کردية ي
ک
م  ،1898في مدينة
ى عوني عام
ولد محمد على
عوني مفتيا
ي
عبد القادر
االبتدائية والثانوية .ککان والده د
ة
سته
حيث أتم دراس
شرق ترکيا' ،ح
ش
ألنه ککثير من أجداده ،وأفرراد عائلته
الديني الرفيع إال أل
ي
منصب
م يتبوأ ھذا الم
سيورک ،ولم
بس
ى األزھر الشرريف ،الذي کاان وال يزال ،ييتمتع بمکانة کبيرة
ککانوا قد عرفوا طريقھم إلى
سلمين في أنحاء العام اإل
في قلوب المس
إلسالمي وکان کمنارة النتتشار اللغة الععربية
الح الدين األييوبي من
بعد أن حوله صال
ي ،خاصة د
إلسالم السني
وعلوم الشريععة والفقه واإل
تدرس مذاھب اللسنة.
مؤسسة س
ب الشيعي لم
مؤسسة لتدرريس المذھب
م
األکراد من من
د
وکان رواق
عات والنحل وواألثنيات ن
ة لکل الجماع
ککما أنشأ فيھاا نظام األروقة
ھا األمراء
عن طريق األوقاف التي أوقفھ
عليه بسخاء ن
ه
ھم ھذه األرووقة ،حيث کا ن يصرف
أھ
ظام  .أرسل اللوالد عبد
 195ھذا النظ
ن' عليه ،وقد ألغت ثورة 52
ل زينب خاتون
واألميرات 'مثل
بطش واضطھاد السلطات التترکية للطلبه األکراد،
اللقادر عوني اببنه إلى مصرر ھربا من ش
تعادل اآلن
ل
العالمية 'التي
ة
الذي نال منه شھادة
ه في األزھر الشريف ي
لييکمل دراسته
اللدکتوراه'.
على قسم
الملک فؤاد األول ليشرف ى
ک
عين في الديووان الملکي ففي عھد
وبعد تخرجه ع
شا والمدونة بالللغة
مد على باش
منذ عھد محم
مانات الخاصة بتاريخ مصر م
اللوثائق والفرما
إلى اللغة العرببية .کما
بعد ترجمتھا ى
على توثيقھا د
مة 'العثمانية'  ،وأشرف ى
اللترکية القديم
على باشا .
جمة الوثائق الخاصة بأسررة محمد ى
شراف على ترج
سئولية اإلشر
أننيطت إليه مس
images
ة
ى عوني يتققن عدة لغات شرقية 'الترککية -
ککان محمد على
الکردية – الفارسية –
سع
مکنته معرفته بھذه اللغات واطالعه الواس
اللعربية' کما کاان يتقن الفرننسية .وقد م
صبح من أھم
مستشرقين المھتمين باللشرق ،أن يص
واتصاالته مع المفکرين والم
إلى عدة
تستدعي باإلضافة ى
ي
التاريخية القديمة واللتي
ة
اللمتخصصين ففي ترجمة الککتب
ديثة،
ديمة للمدن وواألشخاص بااألسماء الحد
لغغات ،معرفة ککيفية مقابلة األسماء القد
فارسية والترککية إلى السننوات
اللغة العربية والف
ة
ککذلک تحويل االتقاويم القدييمة في
ھا ،ھو
حور اھتمامه عند انتقائه االکتب التي تترجمھا أو ألفھ
جرية .کان مح
اللميالدية والھج
ئ العربي بتارريخ الشعوب األصلية في المنطقة 'العررب  -الفرس – الکرد'
اللتعريف للقارئ
اإلسالمية والثقافة الععربية.
ة
ضارة
ھامھم في تأأسيس الحض
والتعريف بإسھ
ى تعريف القارئ العربي ع
ى عوني على
رککز محمد على
عن طريق التررجمة ،بثالثة مؤلفين
مامه
على تاريخ شعووب المنطقة ،لقد بدأ اھتم
يععدون من أوائئل من سلطووا األضواء ى
کتابه
ه
 1597م'
'عام 1054ھـ 7 -
لذي کتب م
ف الدين خان البدليسي الذ
باالمؤلف شرف
اللغة األکثر
ة
ألنھا کانت
أصل کردي ،ھ
رغم أنه من صل
اللشھير 'شرفننامه' باللغة ا لفارسية ،غم
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انتشارا ،عن تاريخ وماضي الشعب الکردي ،وعن اإلمارات الکردية التي حکمت منذ
صدر اإلسالم لغاية تاريخ التأليف .کما کتب عن تاريخ الشعب الفارسي والشعب
الترکي .وطبع ونشر کتاب 'شرفنامه' الجزء الخاص باألکراد ،في القاھرة عام 1939
باللغة الفارسية.
وعھد لمحمد على عوني بمھمة تحقيقه واإلشراف على طبعه ،کما قام بکتابة
مقدمته باللغة العربية. imagesوأضاف إليھا ترجمته من الفرنسية إلى العربية
للمقدمة التي کان کتبھا المستشرق الروسي 'ف.فيليانوف' حين طبعت وألول مرة
النسخة الفارسية في
الغرب عام  ،1860في سانت بطرسبورج في روسيا ،ثم أکمل محمد على عوني ھذ
بکتابة مقدمة علمية ذکر فيھا أحدث األبحاث التي ظھرت عن تاريخ الشعب الکردي
وکردستان .ثم کلفته لجنة األلف کتاب في مصر بترجمة کتاب 'شرفنامه' من
الفارسية إلى العربية ،وقد نشرت وزارة التربية المصرية عام  1958ھذه الترجمة 'بعد
 6سنوات من وفاته' وأشرف على طبعه وقدم له الدکتور يحيى الخشاب أستاذ اللغة
الفارسية في جامعة القاھرة .وقد ترجم إلى اللغة العربية محمد على عوني الجزء
الثاني من کتاب 'شرفنامه' الخاص بتاريخ الشعب الفارسي ولم ينشر ھذا الجزء بعد.
وفي عام  ،1936قام بترجمة وتحقيق والتعليق على کتاب 'تاريخ الکرد وکردستان من
أقدم العصور إلى اآلن' للمرحوم محمد أمين زکي الوزير العراقي األسبق الذي ألفه
عام  ،1931وقد استطاع محمد على عوني بفضل اإلمکانات المتوافرة له االطالع على
آخر االکتشافات األثرية واألنثروبولوجية..إلخ .إثراء ھذا الکتاب القيم بمعلومات جديدة
وتوضيحات ومقارنات وحواشي ضرورية ومفيدة للقارئ العربي .وفي عام  1945ترجم
إلى العربية وراجع کتاب 'تاريخ الدول واإلمارات الکردية في العھد اإلسالمي' ثم ترجم
کتاب 'مشاھير األکراد' لنفس المؤلف .وفي الثالثينيات ألف بالعربية کتاب 'القضية
الکردية' ونشره باسم مستعار 'د .بلة شيرکوه' لکي ال يحرج القصر الملکي الذي
کانت له
عالقات جيدة مع ترکيا.
کما کتب محمد علي عوني سيرة األسرة التيمورية وھي من أصل کردي وتاريخ
نزوحھا إلى مصر ولم تنشر ھذه الدراسة بعد .وعندما خطبت األميرة فوزية إلى شاه
إيران رضا بھلوي ،کلف القصر الملکي محمد علي عوني تدريس اللغة والحضارة
الفارسية لألميرة فوزية ،وقد أعطاھا أربعين درسا في الفارسية وقد منحه شاه إيران
وساما فارسيا رفيعا تقديرا له عالوة على وسام النيل الذي منح له من مصر .وفي
األربعينيات کلفته لجنة األلف کتاب بترجمة الجزء العاشر من 'سياحة نامة' للمؤلف
الترکي 'أوليا شلبي' الخاص بوصف مصر والسودان والحبشة الذي کتبه حوالي عام
 ،1660ورغم مرور أکثر من نصف قرن على ھذه
الترجمة فإنھا لم تنشر إال في بداية عام  2004عن دار الکتب .وقد کان محمد علي
عوني معجبا جدا بھذا الرحالة ،وکان مطلعا على کل أعماله ،وقد استفاد من وصفه
للشعب الکردي ولکردستان 'الذي خصص له مجلدين'  ،کما استفاد من وصفه
للشعب اإليراني والشعب الترکي .کما شعر بحب وانبھار أوليا شلبي لمصر فأراد
محمد علي عوني ورغم مرضه الشديد في آخر أيامه أن يضيف حبه وانبھاره لمصر
إلى حب أوليا شلبي لھا وترجم ھذا العمل الضخم ليتعرف عليه أبناء مصر وقراء
العربية بعد أن
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قامت بنشره دار الکتب بعد سنوات طويلة من التغيب .تزوج محمد على عوني 'زينب
محمد الرفاعي' وھي مصرية من صعيد مصر وأنجب ولدين وبنتا .توفي محمد على
عوني في يوليو  1952ودفن في سفح جبل المقطم في حديقة المغاوري البکتاشية
التي تطل على مقبرة المتصوف اإلسالمي 'عمر بن الفارض' .وفي السبعينات أھدى
أوالده مکتبته القيمة بکتبھا النادرة إلى عدد من أساتذة اللغات الشرقية بجامعة
القاھرة وأھدوا بعض مخطوطاته ومنھا القاموس العربي الکردي إلى المجمع العلمي
الکردي في بغداد الذي ألغته الحکومة العراقية قبل نشر القاموس.
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

شمال کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3207 :

محمد مسعود محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111022082887946
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3208 :

محمد مال احمد
2220

http://www.kurdipedia.org/?q=2013111010413587983
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3209 :

محمود شيخ سين حسو الريکاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121820500374389
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3210 :

محمود نجم الدين
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031416315993059
...
خصائص السجل

2221

س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ص
نوع اللشخص :قاص

ژمارە3211 :

محوي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254329
92595
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

عر
شخص :شاع
نوع الش
المدن:

سلييمانية

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ژمارە3212 :

م عباس
مريم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111349488
87908
...
ص السجل
خصائص

2222

س:
الجنس

ساء
نس

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3213 :

عود خلف
مسع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133548
82828
...
ص السجل
خصائص
القوميية:

کردي)ة)

عر
نوع اللشخص :شاع

ژمارە3214 :

د
عود محمد
مسع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6062218068
83049
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ب
شخص :کاتب
نوع الش

2223

نوع الشخص :وزير
نوع الشخص :لغوي
المدن:

کويسنجق

اللھجة:

ک .جنوبي

ژمارە3215 :

مصطفى سليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335482829
...
خصائص السجل
القومية:

کردي)ة)

نوع الشخص :شاعر

ژمارە3216 :

مصطفى عسكري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111316434087853
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب

2224

ژمارە3217 :

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

جنوب
ب کردستان

ب
شخص :کاتب
نوع الش
ط اجتماعي
شخص :ناشط
نوع الش
المدن:

سلييمانية

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ژمارە3218 :

ممو فرمان عثثمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8042004548
89285
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

2225

جة:
اللھج

ک .شمال

ژمارە3219 :

ي
مھابااد قرداغي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254329
92593
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

نساء

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

ب
شخص :کاتب
نوع الش
المدن:

قرەدداغ

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ژمارە3220 :

فی السنيياني
سی مصطف
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102232108
87942
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

2226

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3221 :

د
جيد محمود
يا عبدالمج
ميديا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1291552057
75417
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ساء
نس

القوميية:

کردي)ة)

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3222 :

ي
ميفان بروشکي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133548
82830
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

عر
شخص :شاع
نوع الش

ژمارە3223 :

لطالباني
م رشيد الط
مکرم
2227

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2112135577
74303
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

ب
شخص :کاتب
نوع الش

ژمارە3224 :

ي
ناري
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254329
92596
...
ل
صائص السجل
خصا
الجننس:

جال
رج

القوومية:

کرردي)ة)

شاعر
نوع الشخص :ش

ژمارە3225 :

صطفی
نازداار جليل مص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6011300598
83041
...
ص السجل
خصائص

2228

س:
الجنس

ساء
نس

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3226 :

ر رزازي
ناصر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254299
92573
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

شرق
ق کردستان

ب
شخص :مطرب
نوع الش
ب
شخص :کاتب
نوع الش
مرگة قدامی
شخص :پيشم
نوع الش
المدن:

دج
سنند

ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ژمارە3227 :

م ختاري
ناظم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111344419
92605

2229

...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

ب
شخص :کاتب
نوع الش

ژمارە3228 :

ي
نالي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111254329
92594
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

عر
شخص :شاع
نوع الش

ژمارە3229 :

ﷲ
ي عبدﷲ
نجم الدين فقي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1201617047
75019
...
ص السجل
خصائص

2230

س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3230 :

مھدي الفيللي
نجم سلمان م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1012000578
86951
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

م:
األقليم

جنووب کردستان

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3231 :

ب صالح بااليي
نجيب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133548
82831
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

2231

م:
األقليم

ب کردستان
جنوب

عر
شخص :شاع
نوع الش

ژمارە3232 :

نور الدين زازا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1103234424
42391
عزيز،
معدن الواقع بين دديار بکر وآل ع
ن
في قضا و
عام  1919ي
ولد الدکتور نورر الدين زازا ع
لنضاالت الشعب الکرردي،
ت
ساندة
سرة وطنية عرريقة قدمت الدعم والمس
وھو سليل اس
وبشکل خاص
يوسف
ف
ذلک اودع واللده مال
 192ونتيجة لذ
شيخ سعيد 25
ص أبان ثورة ش
في ترکيا .بعد اإلفراج ھاجر الدکتور نافذ ووأخوه نور
ذ السجن ي
وشقيقه األکبرر الدکتور نافذ
ستقر
سوريا ،وبعد تننقالت عدة اس
م يکن يتجاوز السابعة من عمره إلى س
اللدين الذي لم
الطب واضعاً إمکانااته
ب
نافذ مھنة
مارس الدکتور ذ
ي حيث س
ي القامشلي
ھما المقام في
بھ
دمة شعبه .
اللطبية في خد
في سوريا ،حاول االلتحاق بالثورة الکرديية في
وعندما اتم نوررالدين المرحللة الثانوية ي
سافر
بەغداد .وبعد اإلفراج عنه س
عتقل وأودع اللسجن في بە
ککردستان العرراق ،إال أنه اع
من ثم توجه إلى سويسرا حيث
إللى لبنان ،حييث أکمل المررحلة الجامعيية األولى ،وم
ضايا
صال دائم بقض
التربوية عام  1956وکان على اتص
ة
دکتوراه في ا لعلوم
ناال شھادة الد
ً
العام
م
الکردي للرأي
ي
ذل جھودا کبييرة لشرح معااناة واوضاع اللشعب
شعبه ،وقد بذ
ش
ً
رئيسا لھا،
عام  1949مع بعض زمالئه ،واصبح س
طلبة األکراد ع
س جمعية ط
ألوربي .وأسس
األ
واصدر مجلة ))صوت کردستتان ).
 1بعد حصوله على الدکتوراه ،عاد إلى سوريا لمتابععة مسيرة الننضال،
في عام 1956
ً
رفاقه األوائل
ه
ولکن بشکل اکثر تنظيما ،ففکان عام  1957الذي ساھم مع مجمووعة من
د ،فبدأت
رئيساً له فيما بعد
الکردي في سوريا ،وعين س
ي
في تأسيس االحزب الديمققراطي
الکردي وحقوقه
ي
الدفاع عن وجود اللشعب
ع
عنوانھا
مرحلة جديدة من النضال ع
م
سي السوري ،مما
شارع السياس
اللمشروعة .بععد فترة قصيررة لمع نجم اللحزب في الش
إلى رئيس
مذکرته الشھيرة ى
ه
لدکتور
حاکمة قدم الد
أددى إلى اعتققاله عام  1 960وأثنا و المح
سياسية
سعة فکره بمختللف القضايا الس
ة
دلت على
محکمة أمن اللدولة العسکررية ،التي ت
م
لقومية.
واالجتماعية ووالحقوقية ومععرفته بوضع الشعب الکرددي وحقوقه اللسياسية والق
مما جا و في تلک المذکرةة :
م
الت
طبق في مجاال
ي ،تجري وتط
مييز العنصري
ث التفرقة والتم
م من حوادث
سيدي بالرغم
(س
عديدة وبطرق
السبب
ب
قبل عرض الوقاائع عن
د أن اکشف للسيادتکم ل
ق شتى ،فأريد
ع
وذلک السبب ھو أن في
ي يؤدي إلى تلک الوقائع ووالحوادث المؤؤسفة ،ک
اللرئيسي الذي
جود
ھو حقيقة وج
إلقليم الشمالي في العرببية المتحدة وواقع ملموس وموضوعي ھ
اإل
2232

الشعب الکردي الذي کان وال يزال يعيش على أرضه ضمن نطاق جمھوريته العربية
المتحدة ،جنباً إلى جنب مع إخوانه العرب ،وھو شعب له لغته وعاداته وتقاليده
الخاصة به ،وھو غيور على ھذه اللغة والعادات والتقاليد ،وحافظ على مقوماتھا…
وا ن نحن في ھذا التاريخ من حياة البشرية التي تسعى حثيثة من اجل تعاون
وتفاھم الشعوب،لتحقيق تقدم ورخا و أفضل لإلنسان وتوطيد السالم واالرتقا و
بالشعور والکرامة اإلنسانية إلى مستواھا الالئق؛ کما قلت أن اللغة الکردية والعادات
والتقاليد الکردية لدى الشعب الکردي وتمسکه بھا لم يکن في يوم من األيام مصدراً
من مصادر التفرقة والخالف بين الشعبين العربي والکردي ..).
دخل االنتخابات البرلمانية عام  1961کمرشح عن البارتي ،وکاد أن يحقق فوزاً ساحقاً
في االنتخابات لوال تدخل السلطات وقيامھا بتزوير النتائج .
سافر إلى لبنان واعتقل ھناک ثم عاد لسوريا عام  1963حيث نفته السلطات إلى
محافظة السويداء .
في عام  1967عاد إلى ترکيا ومن ھناک سافر إلى سويسرا عام  1970حيث وافته
المنية ھناک عام . 1989
لقد شارک الدکتور نورالدين بفعالية في الحرکة الثقافية والسياسية لشعبه ،وکتب
في عدة صحف ومجالت مثل ھوار ،وروناھي .وقام بطبع ملحمة مم آالن بالحروف
الالتينية ،وترجم الراعي الکردي لعرب شمو إلى الکردية .وفي عام  1982اصدر کتاباً
بعنوان )ندا و إلى الشعب الکردي( عن حياته ومعاناة الشعب الکردي.
سەرچاوە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

شمال کردستان

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3233 :

نور شوقي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112616352987607

2233

...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

رجال

القوميية:

کردي)ة)

ب
نوع اللشخص :کاتب

ژمارە3234 :

نيوارر عبدالقادر حجي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133548
82832
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

عر
شخص :شاع
نوع الش

ژمارە3235 :

ن
ھاورری عثمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1210012569
92809

2234

...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ية:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

عر
شخص :شاع
نوع الش

ژمارە3236 :

ھاوژژﯾن عومر کرﯾم عزﯾزز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1152157369
92794
ق( في . 1979/3/11
ية )إقليم کردستان العراق
ولد في مديننة السليمانيةکر االسالمي ،جامعة العرااقية -
حاصل علی شھادة البکللوريوس في العقيدة والفکبغغداد .
س تحرير صحيففة )کومال( الکوردية ی
عمل کرئيسحتی عام . 2012
).
رئيس تحرير صحيفة )البييان( الکوردية )الی االن )الی االن ).
شر ) 2005ی
س لمشروع ))تيشک -الضيياء( للتأليف والترجمة والنش
عضو مؤسسھاوي للدراس
ة والتنفيذية في مرکز الزھ
ن التأسيسية
عضو الھيئتينسات الفکرية ))فرع
المي ).
ککردستان للمععھد العالمي للفکر االسال
حفي کردستاان ،وعضو االتتحاد الدولي للصحفيين .
عضو عامل ففي نقابة صحسية( ،معالم في
من مؤلفاته) :کتاب أمير ووراء القضبان )الکوردية والععربية والفارسدعاية والرأي العام )الکورددية ).
ي )العربية( ،االرھاب والدييمقراطية والد
اللمنھج القرآني
عالم
لية الخاصة بالصحافة واالع
مؤتمرات الدولي
شارک في االعديد من الننشاطات والمق ،طھران ،بيرروت ،عمان ،أسطنبول ).
والفکر االسالممي في )القااھرة ،دمشق
الکوردية والعربية
ة
والحوارات الصحفية بالللغات
ت
الت
صاحب المئات من المقاالواالنجليزية.
جل
خصائص السج
خ
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

2235

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :صحفي)ة)
المدن:

سليمانية

اللھجة:

ک .جنوبي

ژمارە3237 :

ھفال فندي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111335482833
...
خصائص السجل
القومية:

کردي)ة)

نوع الشخص :شاعر

ژمارە3238 :

ھوگر طاھر توفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=20140523091347100580
...
خصائص السجل
نوع الشخص :کاتب
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

2236

ژمارە3239 :

ياسين سردشتي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051213444682837
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

نوع الشخص :کاتب

ژمارە3240 :

ياسين كريم عبدﷲ عزيز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020509352592875
...
خصائص السجل
القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :صحفي)ة)

ژمارە3241 :

کامران منتک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102510290073510

2237

مەنتک)
ک
حمد امين )کاامەران
ةران احمد مح
ساعد .د.کامة
االستذ المسستان-العراق
اربيل-کوردس@yahoo.com
m
@K.mentk
Tel, Hom
me: 2522403
3
Mob: 07
7504184452
2
: 07
7504555065
5
صية
اللھوية الشخص
القومية :کوررديةتتاريخ الميالد ::اربيل1963مية
اللمسيرة العلم
1982
1
ة ،قسم کھربباء عام
عات الکھربائية
عدادية الصناعا
تخرج من اعدحن خارجى.
 ،1992کممتح
دخل االمتحاانات الوزارية في القسم االدبى عام 2جامعة صالح اللدين – اربيل1997 ،
ي التاريخ ،ج
حصل على بکالوريوس في20
حديث ،جامعة صالح الدين – اربيل000 ،
ي التاريخ الح
ماجستير فيلموصل،
2007
2
دکتوراه في فلسفة التارييخ ،جامعة المجامعة صالح الدين،
2000
2
بکالوريوس ففي القانون ،جيسية
اللخبرات التدريس
.2004-20
درس في کللية الحقوق ا لمسائية 001الفنى في اربيل 2002
ى
م االعالم في المعھد
ضر في قسم
درس کمحاضدين.
معة صالح الد
سية في جام
حاليا يحاضر في کليةالقاانون و السياسة
اللمنشورات الععلمية واالدبية
ة
بااللغة الکوردية
شعر 1988 -
ة ،ديوان  -ش
دمعة النجمةصيدة - 1992
ق النصر – قص
خرجية طريقسة اقتصادية –
کوردستان بيين الصراعاتت الدولية واالققليمية  ،1932 -1890دراس
.20
سياسية 000
س
ھجير 2004 -
بيوار ،رواية تتاريخية ،الجزءء االول _ التھ2005
2
بيوار ،رواية تتاريخية ،الجزءء الثانى – الززوبعة –2005
2
سياسة
فلسفة القانون والس
ة
دراسة في
ة
الحرية بين الفلسفة والققانون،بااللغة العربية
سة تحليلية نق
حضارة ،دراس
دولية في ضووء فلسفة الح
السياسة الدقدية ،دار المععرفة،
لببنان.2009،
اللمؤلفات غير المنشورة
ضارة ،دراسة في فلسفة التاريخ
الحرية والحض ،1939-19درراسة سياسيية
کوردستان ففي العالقات االقليمية 932حرکة القومية الکوردية
القومية والحالثورات الکورردية في ضوءء التغيرات االققتصادية في اواخر القرن التاسع عشر.مية الثانية
خالل الحرب العالم
ل
االھمية الجييوبولتکية لکرردستانسياسية
ة
سة
ت الدبلوماسيية لحلف بغداد . 1955دراس
کوردستان ففي النشاطات2238

بيوار ،رواية تاريخية ،الجزء الثالث ،العودةاالنتقام ،روايةالوردة السحرية ،مجموعة قصصمع العديد من البحوث والمقاالت نشرت في الصحف والمجالت الکوردية ومواقع
االنترنيت
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب
نوع الشخص( :اکاديمي)
المدن:

ھولير

اللھجة:

ک .جنوبي

ژمارە3242 :

کاميران عبدالصمد احمد الدوسکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070722434491156
...
خصائص السجل
الجنس:

رجال

القومية:

کردي)ة)

األقليم:

جنوب کردستان

نوع الشخص :کاتب
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ژمارە3243 :

ي
کرماانج ھکاري
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133538
82824
...
ص السجل
خصائص
القوميية:

کردي)ة)

عر
نوع اللشخص :شاع

ژمارە3244 :

مة رشکو
کريم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0151036257
73424
...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

نسااء

القوميية:

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

غرب
ب کردستان

عر
شخص :شاع
نوع الش

ژمارە3245 :

حمد
ل مظھر اح
کمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102234268
87941
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...
ص السجل
خصائص
س:
الجنس

ل
رجال

ة:
القومية

ي)ة)
کردي

م:
األقليم

جنوب
ب کردستان

شخص( :اکادديمي)
نوع الش
ب
شخص :کاتب
نوع الش
ة:
اللھجة

جنوبي
ک .ج

ژمارە3246 :

ي
کوفاان خانکي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111133538
82825
...
ص السجل
خصائص
القوميية:

کردي)ة)

نوع اللشخص :شاع
عر

ژمارە3247 :

د قاضی
احمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7241432329
91454
...
ص اﯾتم
خواص
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س شخص :مردان
جنس
ملت:

کردد

اقليم:

ن
شرق کردستان
ش

شخص:
نوع ش

نوﯾﯾسندە

لھجە:

داننماركی

حزب:

حززب ازادی کرددستان

ژمارە3248 :

اميد رحمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1072017266
63695
کارشناسی
ی
طع
خود را تا مقط
ه متولد شدهه ،تحصيالت خ
 1در شھر بانه
در سال 1979
ستان ادامه دادده .از سال  1991نوشتن شعر و داستتان و
شگاه کردس
معماری از دانش
م
خود ﯾعنی
مزمان در زميينه کاری د
ماعی را شرروع کرده و ھم
مقاله و نقدھاای ادبی اجتم
م
سی و
سی ،انگليس
ست .با  4زبان کوردی ،فارس
معماری و طرااحی داخلی کار کرده اس
م
ھم اکنون در ﯾﯾک شرکت مععماری و طراحی داخلی در تھران
اﯾﯾتالياﯾی آشنااﯾی دارد و ھ
مشغول به فععاليت است.
م
خواص اﯾتم
خ
ص :مردان
جنس شخص
ج
ملت:
م

کرد

اقليم:

ستان
شرق کردس

ننوع شخص:

شاعر

شھرھا:
ش

بانە

للھجە:

ی
ک .جنوبی
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ژمارە3249 :

اﯾل ببگی جاف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12220293310835
)(898 -961
طی اﯾل
عظمای اھل حق است ،بنابه مقدمه ی دﯾوان خط
ف که ازاکابر وع
اﯾﯾل بگی جاف
پس از شھادت حضرت
 858سال س
تکابی بوده ،وی 8
ی
ئەحمەد
گی که در نزدد سيد باقر ئە
بگ
شھادت حضرت
ت
سال ھم عمر کرده است .چون
شده و  63س
سالم متولد ش
علی عليه الس
ع
ھجری وفات او
ی
بسال 898
ل
ی اتفاق افتادده ،لذا تولد اﯾﯾل بگی
علی د رسال چھلم ھجری
ع
عال الدﯾن سجادی ھم د رتاارﯾخ ادب کردی چاپ
خواھد بود ال
 961ھجری خ
ھم در سال 1
ھ
پيش می
چھار صد سال ش
ر
که ميگوﯾند اﯾﯾل بگی
ھجری می نوﯾﯾسد ) :چنانک
سال  1371ھ
س
زﯾﯾسته است).
ومبادی تحصيلی راددر ھمانجا فرا گرفته و
ی
دمات
د شده و مقد
شھر زور متولد
اﯾﯾل بگی در ش
ست و
ھی داشته اس
سفه محض اشراق توجھ
ن فلسفه ی عرفانی و فلس
ظاھرا به متون
ظ
مترصد فرصت بوده و پس از فراغ از
د
طن و طرﯾق اسرار
سپس د رتماﯾﯾل به علم باط
س
مجاھدت و رﯾاضت پردداخته
ت
خلوت به
ت
مناطق
حصيل علوم ،لباس نمد پووشيده و در م
تح
طن شده
در اورامان متوط
ست .پس از آن به بەغدادد و بالد اﯾران سفر کرده و سرانجام ر
اس
صت و سه ساال رسيده روح
مرش به شص
خته.چون عم
عظ مردم پرداخ
و به ارشاد وع
سپرده شده است.
ده و قالب خاکيش درھماننجا به خاک س
بززرگش به عاللم نور خراميد
نرسيده
به حليه طبع نر
ف دﯾوانی در پيشگوئی بييادگار مانده ککه تا کنون ه
اززاﯾل بگی جاف
روزگار وجود
ر
که در آن
ختراعاتی ه
ش از اوضاع اجتماعی و اخ
ست .وی در پيشگوئيھاﯾش
اس
ھا به
ی خود خبر داده است .البتته بعضی از اﯾن پيشگوئيھ
داشته در قاللب شعر ھای
ند
خنان در
گرفته است در حااليکه اﯾن سخ
ه
طرﯾق کناﯾه ی صورت
خی دﯾگر از طر
صراحت و برخ
ص
تلقی نمی شده است.
ی جز خيال پرردازی چيزی دﯾگری ی
مان حيات وی
زم
اﯾرانيان راﯾج بوده و بخشی
ن
در ميان
سيار قدﯾم ر
پووشيده نمانده که پيشگوﯾﯾی از زمان بس
می دھد من جمله )زنده ووھومن
ی زرتشتی را ھم پيشگوﯾﯾی تشکيل م
ازز ادبيات دﯾنی
ماسب نامه(
ب
نامه( و )جا
(
شی از کتاب ))دﯾنکرد( و )بنندھشن( و( ززرتشت
سن( و بخش
ﯾس
مظاھر االنوار(
ر
سالمی نيز ماانند( :
ت.در برخی ااز کتابھای اس
شگوئی است
نييز راجع به پيش
گوئيھائی دربارره ی آﯾنده می بينيم که بيشتر
ب( )تبصرة العللوم( و پيشگو
و )نجم الثاقب
نسبت داده اند .در ادﯾان
ت
وعرفای دﯾن
ی
ی اللـە عليه ووسلم
آننھا رابه پيغمببر اکرم صلی
گوئيھاﯾی دارنند.اﯾنک چند بند از اشعار اﯾل بگی
سيحی پيشگ
د کليمی ومس
دﯾگر ھم مانند
ب المما لک فرراھانی ھم بررخی از آنھا ررابه فارسی ترجمه کرده اند عينا
جاف که ادﯾب
ج
نققل می شودد .ولی ادﯾب الممالک اشتتبا ھا آنھا راببه تيمور نسببت داده اند .ددرادﯾان
شگوئيھاﯾی داررند.
مسيحی پيش
د کليمی و مس
دﯾگر ھم مانند
فراھانی ھم برخی از آنھا را
ی
مالک
اﯾﯾنک چند بند از اشعار اﯾل بگی جاف ککه ادﯾب المما
2243

ولی ادﯾب الممالک اشتبا ھا آنھا را
می شود .ی
د عينا نقل ی
جمه کرده اند
ه فارسی ترج
به
ت.
ت داده است
ه تيمور نسبت
به
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾاران پپردﯾور
س
خواص اﯾتم
خ
ص :مردان
جنس شخص
ج
ملت:
م

کرد

اقليم:

جنوب کردس
ستان

ننوع شخص:

شاعر

ننوع شخص:

دﯾنی

ژمارە3250 :

ل نيکيتين
بازﯾل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191338008
88681
سال  1885در شھر سوسننووﯾتس
 (Basile P. Nاول ژانوﯾه س
باازﯾل .پ نيکيتتين )Nikitine
سنپترز بورگ و
روس و از خانوادەەھای بزرگ س
ن به دنيا آمد  .پدرش س
ککشور لھستان
تانی بود.
مادرش لھستا
م
صيالت ابتدائی
وی دوره تحصي
ی و متوسطه را در ورشو گگذراند و از طررﯾق معلم فراانسوی
سخن
شرق زمين س
الس درس فر انسه ،از شررح سفرھای خوﯾش به مش
خود که در کال
خ
شد.
عاشق سفر به شرق د
ميگفت ،وی ع
م
 1902که پدرش ددر مامورﯾت اددسا بود چندﯾنبار از
1
 1900تا
نييکيتين در طوول سالھای 0
ھمچنين مسللمانان
د و از نزدﯾک با زندگی مرددم شرق و ھ
ی سياه بازدﯾد
اﯾﯾن بندر درﯾای
شد.
اجتماعی با آنان د
ی
شنا و بيش از پيش شيفتته زندگی و رروابط
آش
ھرزبيل
 200ساله ھر
moreسرو 00
e
يتوی الزارف گگرفت و برای اشتغال
سال  1907مدررک دﯾپلم خوود را از انستيت
نييکيتين در س
دانشکده زبانھای شررقی رفت
ه
رئيس
خارجه ،به نزدد والنتين ژوککفسکی؛ س
در وزارت امورخ
درﯾافت کرد.
ت
اﯾران توصيەھای مفيدی
خصوص ن
ت ميدانی در خ
و از او در خصووص مطالعات
مسکو در
ھرھای سن پترزبورگ و م
سالھای  1910-1904در شھ
وی در دوران تتحصيل در س
سه
سی ،و فرانس
مختلف عربی ،فارس
ف
دانشکده الزارروف به فراگيرری علوم و زببانھای
پررداخت.
خاوری با در
ی
احوال ملل
ل
تان و ترمھا بررای مطالعه اووضاع و
طيالت تابستا
نييکيتين در تعط
خود مکرر به خاررج مسافرت ککرد و مأمورﯾتتھاﯾی در
ن معرفينامه ازز اساتيد د
دست داشتن
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قسطنطنيه انجام داد و در مؤسسه باستانشناسی در سال  1905و در سال 1906
در پارﯾس در دانشکده السنه خاوری به نواقص تحصيلی خود پرداخت.
وی در سال  1909و پس از  2سال کار در وزارت امورخارجه ،به عنوان ناﯾب کنسول
روسيه به اصفھان رفت .اﯾن نخستين سفر نيکيتين به اﯾران به حساب ميآﯾد.بازﯾل
.پ نيکيتين)(Basile P. Nikitine
بازﯾل نيکيتين در سال  1911در مسابقه دﯾپلماتيک پذﯾرفته شد و در ھمان سال
حامل اخبار در سمت چاپار مخصوص مأمور برلن ،پارﯾس و لندن شد.
ھمچنين در نوامبر ھمان سال به سمت منشی و مترجم کنسولگری روسيه در
رشت مشغول به کار شد .فورﯾه سال بعد نيکيتين به ھمراه ھمسرش در قدﯾميترﯾن
کنسولگری روسيه در اﯾران اقامت گزﯾد.
وی راجع به اﯾران رساالتی در موضوعھای مختلف انتشار داده؛ از قبيل ملت اﯾران و
مطالعاتی راجع به رمانھای تارﯾخی و مباحث اجتماعی و ادبيات اﯾران معاصر،
افشارھای اروميه ،طوالش ،رشت و اﯾالت اردالن و فرقه طاووسی ،مھماندار کنت
گوبينو؛ ماھيت اقتصادی اﯾران و... .
ھمچنين مقاالت زﯾادی در روزنامەھای ﯾوميه و مجالت غير خاوری نوشته است.
از مھمترﯾن آثار نيکيتين که در حقيقت معرف او به عنوان ﯾک اﯾرانشناس ميباشد
کتاب "اﯾرانی که من شناختەام " و"کرد و کردستان" است؛ که ھر دو به زبان
فارسی ترجمه شده است.
وی در کتاب کرد و کردستان به بررسی جامعه شناسی و اوضاع اجتماعی مردم کرد
و تارﯾخ کردستان پرداخته و از دﯾدارھا و اقدامات خود در زمانی که در اروميه و
ساوجبالغ )مھاباد( مامورﯾت داشته و مشاھداتی که در اﯾن مامورﯾت از مردم و
مناطق کردنشين و وقاﯾع پيش آمده داشته به تفصيل سخن گفته است.
اﯾن کتاب توسط محمد قاضی ترجمه و انتشارات نيلوفر تھران در سال  1366به چاپ
رسانده است.
اﯾن شرقشناس شھير که مدتی در اﯾران زندگی کرده است ،شرح حال پرماجرای
زندگی خود در اﯾران را در کتابی تحت عنوان »اﯾرانی که من شناختەام« تشرﯾح کرده
است.
اﯾن کتاب را عليمحمد فرەوشی ترجمه کرد و استاد ملک الشعرای بھار مقدمەای
جامع برای آن نوشت و توسط نشر معرفت در سال  1329شمسی به بازار کتاب
عرضه شد.
«اﯾرانی که من شناختەام« اثر موسيو ب .نيکيتين کتابی است در  325صفحه که
مطالب خوب و جالبی از سالھای آغاز مشروطه در اﯾران تا استعفای رضاشاه را دربر
دارد.بازﯾل .پ نيکيتين)(Basile P. Nikitine
او از سال  1912تا  1919در اﯾران در سروﯾس کونسولگرﯾھای روسيه در رشت ،تبرﯾز،
اروميه ،ساوجبالغ )مھاباد( و تھران به کار اشتغال داشت و بألخره در تابستان 1919
اﯾران را ترک و به پارﯾس رفت و در آنجا تا پاﯾان زندگی به سر برد.
نيکيتين در اﯾن کتاب ھمانند ﯾک جامعه شناس ورزﯾده اوضاع اجتماعی اﯾران در نقاط
مختلف را شرح داده و تحليل کرده و برای مشکالت آن راھکار ارائه ميدھد.
وی در اوج جنگ جھانی دوم ،با تاليف اﯾن کتاب ،اﯾراندوستی خود را نشان داد و از
بدو ورود به پارﯾس با اﯾرانيان رابطه برقرار کرد.
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فيسی،
را با عباس اقببال ،سعيد نف
من آسياﯾی ،روابط خود ا
ن اﯾام در انجم
ھمچنين در آن
ھ
ماعيل مرآت،
عبدالحسين ميکده ،خانببابا
ن
ئ عالء ،اسم
محمدعلی فرروغی ،حسيئ
م
کتر کرد.
نعتيزاده نزدﯾک
بييانی ،بھمن کرﯾمی و صنع
کردستان دﯾدن
ن
الن و
بارھا از مناطق آذذرباﯾجان ،گيال
ا
نييکيتين در دورره حضورش ددر اﯾران
شته تحرﯾر دررآورد.
داتش را به رش
ککرد و مشاھد
تارﯾخ کردھا ،تارﯾﯾخ افشارھا ،ادبيات
خ
خشی از آثارر که در مورد اﯾران منتشر شده به
بخ
پھلوی اختصاص دارد.
ی
اقتصادی عصر
ی
سی و
صر و اوضاع و ااحوال سياس
فارسی معاص
فا
از دنيا رفت.
پاﯾتخت فرانسه ز
ت
سال  1960در پارﯾس
باازﯾل نيکيتين در  8ژوئن س
خواص اﯾتم
خ
ص :مردان
جنس شخص
ج
ملت:
م

بيگانە

اقليم:

بيرون

ننوع شخص:

س
کورد شناس

ننوع شخص:

نوﯾسندە

ژمارە3251 :

ی
د خالوندی
بھزاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2152155588
87219
...
خواص اﯾتم
جنس شخص :مرددان
ملت:

کرد

اقليم:

شررق کردستان

شخص:
نوع ش

روزننامەنگار

ھا:
شھرھ

کرممانشاه
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ژمارە3252 :

حاجی نيعمەتو

جەﯾھون ئابادی

http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220411110839
که از عظما و مشاھير اھل حق است ،بنا به مدارکی که در دسترس است در سال  1288ھجری در
دﯾه جيحون آباد از بخش دﯾنور کرمانشاه متولد شده است و در ھمانجا به تعليم و تحصيل مشغول
شده و سپس به درس احادﯾث و با علم و باطن پرداخته است .در آخر عمر به قصد زﯾارت عتبات به
عراق سفر کرده و با کردان کاکائه کی مالقات و گفتگو کرده است .در آخر بسال  1338در جيحون آباد
ودﯾعة حيات به موکالن قضا و قدر سپرده و در ھمانجا بخاک ابدی سپرده شد.
آقای دکتر محەمەد مکری در مقدمه کتاب )شاھنامة حقيقت( می نوﯾسد :حاج نعمت اللـە جيحون
آبادی متخلص به )مجرم( فرزند ميرزا بھرام مکری است ،وی در سال  1288ھجری در دﯾه جيحون آباد
پای بدﯾن جھان نھاد .حاج نعمت اللـە پس ازگذراندن تحصيالت و قسمتی از اوان شباب خود در شھر
کرمانشاه ،در سال  1318ھجری در زادگاھش خلوت و گوشة انزوا گزﯾد و به سير و سلوک عرفانی و
تأليف آثارخود پرداخت و در سال  1338ھجری در ھمانجا چشم از اﯾن جھان فرو بست.
حاج نعمت اللـە طبق نوشتة خود در عالم مراقبه و در حال بی خبری و مستی روحانی از طرف حق
ملقب به حاج وھاب گردﯾد.وی در سال آخر حيات خود به قصد زﯾارت به عتبات شتافت و با کردان اھل
حق ساکن عراق مالقات کرد.
طبق گفتة مينورسکی در )دائره المعارف اسالمی( ،حاج نعمت اللـە زمان را برای ظھور حقيقت و ابراز
اسرار و مکتومات مناسب می ﯾافت.
حاج نعمت اللـە طبق نوشتة در عالم مراقبه و در حال بی خبری و سستی روحانی از طرف حق
ملقب به حاج وھاب گردﯾد .وی در سال آخر حيات خود به قصد زﯾارت به عتبات شتافت و با کردان اھل
حق ساکن عراق مالقات کرد.
طبق گفتة مينورسکی در )دائره المعارف اسالمی( ،حاج نعمت اللـە زمان را برای ظھور حقيقت و ابراز
اسرار و مکتومات مناسب می ﯾافت.
حاج نعمت اللـە عارفی وارسته و دل سوخته و مجذوب عوالم پاک حقانی بوده است ،مرﯾدان خاصش
او را ﯾکی از اوليا و اللـە دانسته اند و کراماتی چند که به بزرگان اھل تصوف نسبت می دھند بر او
می بندند  :مھمترﯾن اثر او به زبان فارسی )شاھنامة حقيقت( است که دربار و کرامات بزرگان اھل
حق می باشد .از او نيز دﯾوانی کردی باقی مانده که اشعارش بسی دلنشين و شيو است .و اﯾنک
چند بيت از قصائد او را بنام )تلقين( می کنيم:
فالن کس مردن ،فالن کس مردن ﯾاشا آمانن فالنکس مردن
اگر گنارکار ار کردار کردن و دﯾن ﯾاری حسرتش بردن
پنا و درگای سلطان آوردن و شرط بنيام سرش سپردن
لقمة حاللی حقيقت وردن خيانت و دﯾن ﯾاری نکردن
و جوز و اقرار دﯾنشان مورن ھر وﯾت مزانی و چه دستورن
ﯾاشا قبول کر الله ورجامان بگذر و تقصير جرم گنامان
روح فالن کس و فانی وﯾرد و بارگنا روش و عقبا کرد
ﯾا حق نکری نه کون عذابش ھر چه بپرسون اﯾدن جوابش
اولش ﯾارن اخرش ﯾارن پيرش بنيامين شاش خاوندکارن
ﯾعنی  :ای خداوند گار بزرگ ،فالن کس مرده است .اگر گناھکار بوده و ﯾا کردارش نيک بوده ،به دﯾن
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شرط و پيمان بنيامين
خداوندگار آورده و با ش
ر
ﯾارسان اﯾمان آوردهه و حسرت بررده ،پناه به ددرگاه )سلطان(
سکه دﯾنش
ه
دﯾن ﯾارسان خييانت نکرده .ببا جوز و
خورده و به ن
ش را سپرده ،لقمه حاللی حقيقت را خ
سرش
خواھش
دگار ،البه و خ
ت .ای خداوند
کارھائی کرده است
ی
ه چه
ی و آگاھی که
ممھورر است و خوددت می دانی
گناه به
گذشت و با بار ه
ت
صير و جرم گنااھانمان بگذرر .روح فالن کس از دنيای فانی
ما را ببپذﯾر و از تقص
سوی
جوابش است  :اوول و
ش
سيد اﯾن
بش ندھی و ھر چه بپرس
ی آخرت رفت .تا حق در روزز پسين عذابش
ست.
ن و شاھش خداوندگار اس
ش ﯾار است و پيرش بنيامين
آخرش
می
کرﯾم است که م
سورة)حدﯾد( در قرآن م
سومين آﯾه از س
جملة اول و آخر ﯾارر در اشعار فووق ﯾاد آور س
شی عليم .ﯾعننی اوست اوول و آخر و ظاھر و
فرمادﯾﯾد  :ھواالول واالخر و الظاھر و الباطن و ھو بکل ش
باطن ،و اوست به ھر چيزی عاالم و دانا.
ی ﯾاران پردﯾورر
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ص اﯾتم
خواص
س شخص :مردان
جنس
ملت:

کردد

اقليم:

ن
شرق کردستان
ش

شخص:
نوع ش

دﯾننی

شخص:
نوع ش

ش
شاعر

ژمارە3253 :

سن ارفع
حسن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6052234216
65056
خورشيدی( رئئيس ستاد اررتش اﯾران در سالھای
 1365 - 12خ
سن اَر َفع )273
سرلشکر حس
س
ھای
 1ميالدی و ازز ھمکاران کوودتای  28مردداد بود .وی دارای گراﯾشھ
 1944تا 1946
4
فاشيستی بوود.
فا
پدرش با
ساله که بود ش
ه
ضاخان ارفعالدووله دانش بودد .چھار
حسن ارفع فررزند ميرزا رضا
ح
طان
لقب ارفعالسلط
شاه برای او ب
ظفرالدﯾن شا
الحظەای از مظ
شی قابل مال
تققدﯾم پيشکش
گگرفت.
قام سفارت دداشت،
پدرش که غالباً مق
اقتضای شغل ش
ی
حصيالت خود را به
حسن ارفع تح
ح
فرانسه
ه
سمور
نظامی سنسير و س
ی
شکده
م داد .از دانش
در استانبول و پارﯾس انجام
)ابراھيم ارفع( ،ھر ددو از نظاميان عالی رتبه اررتش
م
شد .او و براددرش
دانشآموخته ش
اﯾﯾران بودند.
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حسن ارفع ،به عنوان ﯾک افسر اﯾرانی سالھا در نواحی مرزی با مسائل کردھا درگير
بوده و کتابی به نام )کردھا( در اﯾن باره نوشتەاست.
وی در  1323درجه سرلشکری گرفت و به فرمانداری نظامی راەآھن و راه شوسه
برگزﯾده شد .زمانی نيز وابسته نظامی اﯾران در انگليس بود .در  1323به رﯾاست
ستاد ارتش انتخاب شد و نزدﯾک ﯾک سال و چند ماه در اﯾن سمت قرار داشت.
توقيف سرلشکر ارفع
برخی تکاپوھای آلوده به تفکرات ھيتلری ھمچنان در ارتش اﯾران حاکم است که با آن
مقابله ميشود -نظير بازداشت سرلشکرارفع -اما نه آنچنان که اﯾن مقابله به قربانی
شدن ژنرالھای ارتش بيانجامد .دوران کوتاھی دست آنھا از ارتش کوتاه ميشود و
سپس به خدمت فراخوانده ميشوند .مانند سرھنگ منوچھری )آرﯾانا( که بعدھا
ارتشبد و رئيس ستاد ارتش شد و ﯾا سرلشکر ارفع.
در ارتش سرلشکر ارفع رئيس ستاد ارتش به تعقيب افسران آزادﯾخواه آغاز نمود.
حزب نھضت ملی که بدست سرلشکرارفع و رھبری مستقيم سرھنگ منوچھری
)سپھبد آرﯾانای بعدی( در ارتش تشکيل گردﯾد دامی بود برای افسران جوان که ھر
کس از عضوﯾت آن سر ميپيچيد در معرض تعقيب و در ليست تبعيدﯾھای جنوب قرار
ميگرفت.
روز  21فروردﯾن سال  1325خبر زﯾر از طرف رادﯾو تھران منتشر گردﯾد :نظر به سوء
ظنی که نسبت به عمليات سرلشکر ارفع رئيس سابق ستاد ارتش و اقدامات وی بر
عليه حکومت مشروطه موجود بود به امر رئيس محترم دولت مقارن نيمه شب
گذشته نامبرده بازداشت و در دژبانی زندانی گردﯾد.
ارفع در  1365در اروپا درگذشت.
خواص اﯾتم
جنس شخص :مردان
ملت:

بيگانە

اقليم:

بيرون

نوع شخص:

سربازی

نوع شخص:

نوﯾسندە
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ژمارە3254 :

خاتون داﯾراک رمزبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220110010828
(متوفی سال )745
خاتون داﯾراک رمزبار دختر حسين بيگ جلد که بنا به نامه ی سرانجام،وی از زنان پرھيز کار و با تقوا ی
سده ی ھفتم ھجری است و در شھر حلوان متولد شده ،او ھمسر شيخ عيسی برزنجه ی و مادر
سلطان اسحاق می باشد که جزو ھفتن محسوب می شود.
در خالصه ی سرانجام آمده است که وی زنی عفيفه و صالحه بوده و سلوکش محبوبانه و سيرش
مجذو بانه و ھمچنين عاشقه ئی صادقه بوده که عشقش بر عقلش غالب و ادراک ظھورات صفات را
از ظاھر طالب جانش پر شور و دلش پرنور و وفاتش در دﯾه شيخان بسال  745ھجری اتفاق افتاده
است.
از خاتون داﯾراک ملقب به رزبار و رمز بار اشعار زﯾادی بجای مانده که از اشعارش چنين استنباط می
شود وی شاعره ی عشق و فنافی اللـە بوده ،چون به عقيده ی او زندگی در مرگ ونعمت و
خوشبختی درتالش وفنای می باشد ،پس باﯾد در راه عشق حجب و موانع رادور انداخت و ھستی
خود را بدست عشق سپرد ،عشقی که حالج را به فنا سپرد .غالب اشعار او در مدح و تعرﯾف
فرزندش سلطان اسحاق می باشد .وی موسيقی خاصی به اشعار خود بخشيده است .اﯾنک از
اشعارش نقل می شوند.

)(1
بی قوه ی دل ،بی قوه ی دل آزﯾز امر تو بی وقوه ی دل
ھر چی فرماواﯾت قبولن قبول و ﯾادم ميو وشيانم مشغول
مدی شاھدی از و بی مشکل نه لوح ﯾاقوت آتش قاتل
ظھور دل او نور دﯾوان کامل ھفتوان جه نور شاھباز عادل
پی شرط ميردان تو کرد وحاصل پری دستگيری ﯾاران فاضل
ﯾعنی  :ای رھبر عزﯾزم ،امر و فرمان تو ماﯾه ی قوت و نيروی قلبھا گردﯾد ،ھر چه فرموده ای قبول
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دارﯾم ،ھنگاميکه به فکر روز ازل می افتيم،دلم شکفته می شود .من شھادت می دھم که بدون
تردﯾد ،در لوح ﯾاقوت )طبقه ی پنجم آسمان( در ميان آتش کشنده آن نور دﯾوان کامل را ظاھر کردی.
ای شھباز عادل ،منظورم از آن نور ھفتوانه است که برای اجرای پيمان روز ازل که با روان ﯾاران بستی
آنرا پدﯾد آوردی،تا ﯾاران دانا و فاضل رادستگيری نماﯾند.
)(2
او ساﯾه وشمی اوساﯾه و شمی بارگای شام و ستن او ساﯾه و شمی
چنی سه تنه بيام درھمی سيمرغ بيانی جه رای رستمی
ﯾعنی  :بارگاه رھبرم رادر ساﯾه ی شمع جای دادم و من در آنگاه با سه تن از فرشتگان دﯾگر بسر می
بردم و زمانی ھم چون سيمرغ به کمک رستم شتافته ام.
اﯾن دو بيتی اشاره به داستان زال و سيمرغ د رشاھنامه است.
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾاران پردﯾور
خواص اﯾتم
جنس شخص :زنان
ملت:

کرد

نوع شخص:

دﯾنی

نوع شخص:

شاعر

ژمارە3255 :

دروﯾش اﯾاز فرزند دروﯾشقلی کرندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220535710843
)(1286-1391
دروﯾش اﯾاز فرزند دروﯾشقلی کرندی ،بنا به مقدمﮥ دﯾوانش که فرزندش عابدﯾن خادمی که بر آن
نوشته،وی در سال  1286ھجری در کرند متولد شده و تحصيالت خود را در ھمان شھر آغاز کرده و
پس از درگذشت پدرش بجانشينی او در آرامگاه پير موسی نشسته و به ارشاد و وعظ زوار اھل حق
پرداخته و سراسر عمرش را در آنجا بسر برده تا در سال  1391در  105سالگی جھان را بدرود گفته و
در جوار آرامگاه پير موسی بخاک سپرده شده است.
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از دروﯾش اﯾاز اشعاری به زبان کردی که شامل غزليات و قصاﯾد و قطعات است بيادگار مانده که بسی
نغز و دلنشين و شيرﯾن است .از اوست:
شيرﯾن زوانان ،شيرﯾن زوانان مرغم کفت و شون شيرﯾن زوانان
و شرط و اقرار صاحب چوگانان تاوﯾام نه کورۀ مساح مکانان
شاد بيم و جمال ،شاد بيم و جمال شيم و دالھو شاد بيم و جمال
آوردﯾم دفتر نه ھر چوار محال ﯾاواﯾم و سراو سرچشمﮥ زالل
ﯾعنی :پرنده و مرغ روحم به دنبال ﯾاران شيرﯾن زبان افتاد ،طبق شرط و پيمانی که در ازل با حق
تعالی بسته ام ،باﯾد در کورۀ حق تعالی پخته شوم.
به داالھو رفتم و به جمال آن پير کامل شاد شدم،و از چھار گوشﮥ اورامانات خبر آوردﯾم تا به سراب و
آن چشمﮥ زالل رسيدﯾم.
اشاره به مقام بابا ﯾادگار و دﯾگر پيران اھل حق است که آرامگاھشان در اورامانات و ازراف داالھو می
باشد.
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾاران پردﯾور
خواص اﯾتم
جنس شخص :مردان
ملت:

کرد

اقليم:

شرق کردستان

نوع شخص:

شاعر

ژمارە3256 :

دروﯾش ذوالفقار گوران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220501610841
(متولد سال )1172

2252

دروﯾش ذوالفقار گوران که از اعاظم و عظمای اھل حق است ،بنا به نامﮥ دﯾوان خطی او ،وی در سال
 1172ھجری در بانياران متولد شده است.پس از تحصيل صرف و نحو و حکمت و ادبيات ،در حلقﮥ
ارادت سيد ﯾعقوب گوران درآمد و به سير و سلوک آغاز کرد و مورد عناﯾت خاص او قرار گرفت و از
دست وی نيز خرقﮥ ارشاد پوشيد.
ذوالفقار که طبع غرائی داشت ،ابتدا به سرودن غزل پرداخت ،اما ناگھان بنا به دستور سيد ﯾعقوب
تغيير فکر و روﯾت داد و به تفسير اشعار سرانجام سرگرم شد و در ردﯾف بزرگترﯾن شعرای تصوف قرار
گرفت .از او دﯾوانی به ﯾادگار مانده که حاوی قصاﯾد و قطعات و دوبيتی است.اشعار او بسی نغز و
دلنشين و دلکش است .
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾاران پردﯾور
خواص اﯾتم
جنس شخص :مردان
ملت:

کرد

اقليم:

شرق کردستان

نوع شخص:

دﯾنی

نوع شخص:

شاعر

ژمارە3257 :

دروﯾش نوروز سورانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220325910836
(متولد سال )1260
دروﯾش نوروز سورانی که از بزرگان و مشاھير اھل حق است .بنابه نوشته ھای خطی ﯾارسان و
مقدمة دﯾوان دست نوﯾس او ،وی بسال  1260ھجری در دﯾه سوران از دھستان سنجابی کرمانشاه
والدت ﯾافته است .پدرش که از دھاقين سوران بود ،فرزندش که طفلی بيش نبود به خانقا و برد و
نوروز ھم در خانقا و به تعلم و حفظ سرانجام و رواﯾت اشعار و تحصيل زبان عربی و فارسی و سپس
به درس تارﯾخ و علم باطن پرداخته است .در جوانی به دﯾه توت شامی سفر کرده و به خدمت سيد
براکه رسيده و از وی کسب فيض نموده و خرقة دروﯾشی نيز از دست او پوشيده و به دستور آنجانب
به وعظ مردم سرگرم شده و پس از مدتی به زادگاھش بازگشته و بقيه زندگيش را در خانقاھی که
تحصيل علم کرده بود گذرانده و در ھمانجا نيز بدرود زندگی گفته است.
از دروﯾش نوروز دﯾوانی بنام )دﯾوان نوروز( بجای مانده که بيشتر اشعارش دربارة تفسير اصطالحات
سرانجام و حاالت عرفا و تشوﯾق مردم به کسب معرفت می باشد .اﯾنک ﯾکی از غزل ھای او نقل
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می شود:
دله حال زان ف دله حال زانی دل قدر و قيمت حال ،حال زانی
و قول قاصد صاحب زمانی شون پير شرط بی را نرانی
و عين ادب امر ارکانی جوالی کاال باف سفيد دکانی
مگوی مانگ ور سر پنھانی بی تان بی پو ھفت آسمانی
رفيق رقاص روح روانی چرخچی چاالک جمله جھانی
اگر بوانم مغز ئی معانی مشوت او سر آو باز ترالن
اختر کاال باف کارخانة گوھر ئوستاد زاغاو تيغ دﯾم جوھر
ﯾعنی  :ای دل ،تو حال دادن ھستی و قدر و قيمت ھمه را خوب می دانی به قول )قاصد( تو صاحب
زمانی و راه پير شرط را خوب بلدی و از آن پيروی می کنی ،و با چشم ادب ،سلوک می رانی و ارکان
سلوک از آن تست .تو بافنده کاالی سفيد و اسرار مگوی ماه و خورشيدی ،و دارای ھفت طبقة
آسمان بی تار و پودی و رفيق و مونس روحی و گردانندة چاالک جھان ھستی .اگر اﯾن کلمات را
واضحتر بگوﯾم و تفسير کنم ،بازان و ترالن ھا از فرط شادی بر روی آب می پرند .من اختر کاالباف
کارخانة گوھرم و استاد تيغ جوھر دارم .در نامة سرانجام ،آمده است  :که دل مخزن اسرار الھی و
محل ادراک حقاﯾق و اسرار معارف و خلوتخانة مھر و محبت پروردگار است که ھر گاه از آلودگی پاک و
منزه شود انوار الھی در آن متجلی می گردد..
الزم به ذکر است که به تازگی دﯾوان دروﯾش نوروز با زحمات آقای حيدر خسروآبادی و با خط آقای
جەالل خسروآبادی به طبع رسيده که جای بسی سپاس و قدردانی دارد ھر چند که نسخه ھای
اندکی از آن در دسترس قرارگرفته است اما اميد است با تالش اﯾن بزرگواران اﯾن گنجينه با ارزش در
نسخه ھای فراوانی چاپ و در اختيار عموم قرار گيرد.
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾاران پردﯾور
خواص اﯾتم
جنس شخص :مردان
ملت:

کرد

اقليم:

شرق کردستان

نوع شخص:

دﯾنی

نوع شخص:

شاعر

ژمارە3258 :

رحيم معينی کرمانشاھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103121435292534
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ش ،روزنامه نگاار ،نوﯾسنده ،شاعر و
ی ) ١٣٠۴کرمانشاه( نقاش
حيم معينی کرمانشاھی
رح
ت.
تررانه سرا است
شجاع و دلير بود و به واس
ظم ،مردی ش
ب به ساالرمعظ
معينی ،ملقب
درش کرﯾم مع
پد
سط ٔه
فارس منصوب
حکومت س
طرف وی به ح
ت ،چندی از ط
دوله فيروز داشت
رففاقتی که با نصرت ال ّ
کاری کرد.
شد و مدتی ننيز برای سرککوبی ﯾاغيان کردستان با سپھبد امير ااحمدی ھمکا
ش
خت و در اﯾن رراه پيشرفت کرد و تابلوھااﯾی نيز
نقاشی پرداخ
١٣۴١به کار نق
ميد از سال ١
ام
حضرت مسيح )ع( با کار سياه ققلم است و ددر ضمن
ت
ه تابلو
ه ﯾادگار گذاردد که از جمله
به
قسمتی از آثار ادبی و اجتماعی او در
ی
شعر می پرداززد و
ی به نظم ش
ککارھای نقاشی
ھر را در چھار تابلو به
رسيد و داستان ااختر و منوچھ
يد
شوران غرب به چاپ
رووزنام ٔه سلحش
جتماع زمان ررا مجسم کردد .اميد شاعرری توانا
شيد و در آن حقاﯾقی از اج
شت ٔه نظم کش
رش
تصنيف سازی
ف
دی به
شتنی است و ضمن سروودن شعر چند
و خوش ذوق و دوست داش
سط خوانندگگان رادﯾو خواننده می شد از شھرت به سزاﯾی
پررداخت و تصانيف او که توس
بسوزﯾد ،فطرت،
،
معھا
ھای :ای شم
چھار مجموع ٔه شعر به نامھ
د .از آثار او چ
بررخوردار گردﯾد
قبال
نشر شد .استاد معينی کرمانشاھی ال
ر
خيزطبع و
ب و حافظ برخي
خورشيد شب
خ
برای تخلص
معينی" را ی
سپس "اميد" و باألخره "مع
"عشقی" و بععد از مدتی ""شوقی" و س
بررگزﯾد.
ی
شاھی از ساال  ١٣٨٧به ددليل کھولت سن و
معينی کرمانش
م
بيماری از به نظم کشيدن
بستری شد.
ی
خصی
ست کشيد و در منزل شخ
تاارﯾخ اﯾران دس
ککتابھا:
*ای شمعھا بسوزﯾد
*فطرت
م)
*دوره تارﯾخ اﯾران )منظوم
شب
*خورشيد ش
خواص اﯾتم
خ
ص :مردان
جنس شخص
ج
ملت:
م

کرد

اقليم:

شرق کردس
ستان

ننوع شخص:

شاعر

شھرھا:
ش

کرمانشاه

ژمارە3259 :

ی )سوتاو)
ول کرﯾمی
رسو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1201336529
92628
شسته( ،
ص به سوتاو ددبير فيزﯾک دبيرستانھای مھاباد )بازنش
کرﯾمی متخلص
آققای رسول کر
ازز شاعران خووش ذوق و اددﯾب مھاباد می باشند.
کرﯾمی به فارسی و به
ی
مختلف سروده اند .آقای
ف
شعار زﯾباﯾی به مناسبت ھای
اش
مه کردی
مشھورتر ترجم
شان از ھمه م
کارھای ذوقی اﯾش
ی
ی گوﯾند و درر ميان
ککردی شعر می
به ھمان وزن و آھنگ و به نظر اھل
ھرﯾار است ه
شاد استاد شھ
منظومه حيدر بابای روانشا
م
ست.
آقای کرﯾمی اس
فن زﯾباترﯾن بررگردان کردی اﯾن اثر جاودانه  ،کار ی
شارات رھرو م
صمدی  ،انتش
سيد محمد ص
سەرچاوە :منببع  :کتاب تاررﯾخ مھاباد  ،س
س
مھاباد ،
١٣٧٣
٣
خواص اﯾتم
خ
ملت:
م

ککرد

اقليم:

شرق کردستتان
ش

شاعر
ننوع شخص :ش
شھرھا:
ش

ممھاباد

ژمارە3260 :

ی
رشييد ﯾاسمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12115251610807
((1371-1314
)4
حق است،
ھور اھل ق
ﯾاسمی که از شعرا و ادبای مشھ
ی
شيد
غالمرضا خان معروف به رش
غ
است،وی در سال
ی
دسترس
س
نوشته ھای دﯾگر که در
ه
شاه و
شھرای کرمانش
بننا به تذکرۀ ش
خوانين اﯾل
ن
ەد وليخان ميررپنج از
درش محەمە
 1314ھجری در کرمانشاهه متولد شد.پد
4
گاه نيز
شه بود و گھگ
دوست و شاعر پيش
ت
گگوران بود مردی با اطالع و خوش خط و ادب
شعر می سررود.
ش
سپس به تھران آمد و در مدررسﮥ
س
حصيل علوم پررداخت و
رەەشيد در کرممانشاه به تح
کردو پس از آن در وزارت
و
ھنگ کار
مه داد.زمانی در وزارت فرھ
سان لوئی به تحصيل ادامه
س
گليسی را
زبان و ادبيات فارسی ،زبان ففرانسه و انگل
ت نمود .وی گگذشته بر ن
داراﯾی خدمت
ی از آن زبانھا به فارسی تترجمه کرد.
ت و کتابھائی
نييز می دانست
دی خيلی پرثمر بود.
 1320خورشيد
زنندگی ادبی ررەشيد از ساال  1305تا 0
دانشگاه رسيد و به تدرﯾس تارﯾخ اﯾران بعد از اسالم و
ه
 1313به استاادی
وی در سال 3
در سال
بدﯾنسان گذراند تا ر
ن
شد.زندگی را
ی
سودمند مشغوول
ف کتابھای س
تررجمه و تأليف

2256

جان آفرﯾن سپپرد.
بربست و جان به ج
ت
جھان
ھران رخت از ج
سالگی در تھ
 1371در  57س
ازز کتابھای معرروف استاد ررەشيد می تووان )کرد و پيووستگی نژادی و تارﯾخی او( و
صر(را نام برد.
)تارﯾخ ادبيات معاص
خ
سانيان(،
)تارﯾخ اﯾران درر زمان ساسا
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾاران پپردﯾور
س
خواص اﯾتم
خ
ص :مردان
جنس شخص
ج
ملت:
م

کرد

اقليم:

شرق کردس
ستان

ننوع شخص:

س
تارﯾخ نوﯾس

ژمارە3261 :

سيان
سورران کرباس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2060000529
92879
...
ص اﯾتم
خواص
جنس شخص :مرددان
ملت:

کردد

اقليم:

کردستان
ن
شررق

شخص:
نوع ش

سندە
نوﯾس

ھا:
شھرھ

مھااباد

لھجە:

ک .جنوبی

ژمارە3262 :

د ابوالوفا
سيد
2257

http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220273210834
(متولد سال )663
زﯾد ة االوليا سيد ابوالوفا و فرزند سيد ئەحمەد شھرزوری که از اعاظم و بزرگان اھل حق است ،بنا به
ﯾادداشت قرندی در سال  663ھجری در شھر زور متولد شده پدرش که از علما ی آن روزگار بود به
پرورش فرزندش ھمت گماشت و بعد از اﯾنکه در فرزند خود حاالت عاليه و متعا ليه دﯾد در طرﯾقه ی
طرﯾقت،مرﯾد پسر خود گردﯾد غرض سيد ابوالوفا بعد از مدتی به بەغداد رفت و قدم در جاده ی سلوک
نھاد و به معرج بلند و ارجمند رسيد و بعضی از مردم آن زمان ارادات او را گزﯾدند و به حاالت پسندﯾده
و خصال حميده فاﯾض گردﯾد ند .سيد ابوالوفا و پس از چند سال به شھر زور بازگشت و به ارشاد مردم
پرداخت ،سپس بنابه دعوت سلطان اسحاق به دﯾه شيخان رفت و درسلک مرﯾدان سلطان در آمد و
بنا به دستور سلطان برای ارشاد مردم به ھمدان رفت و تا آخر عمر در آنجا زﯾست و در ھمانجا وفات
ﯾافت.
در نامه ی سرانجام آمده است که سيد ابوالوفا و ﯾکی از ھفتوانه و از ﯾاران سلطان اسحاق بشمار
ميرود که در قرن ھشتم ھجری می زﯾسته وبنا به دستور سلطان به ھمدان رفته و مردم آن سامان
را ارشار کرده و در ھمانجا فوت کرده است.
دوست دانشمندم آقای عبيد اللـە اﯾوبيان گفتند که ابوالوفا و کرد در جوار بابا طاھر ھمدانی بخاک
سپرد شده و قبر او در کنار آرامگاه بابا طاھر بوده و داوﯾش به زﯾارتش ميرفتند.ولی متاسفانه در
ھنگام تجدﯾد بنای آرامگاه بابا طاھر قبر ابوالوفا و راتخرﯾب واثری از آن بجای نگذاشتند.
از ابو الوفا و اشعار زﯾادی بجای مانده که در نامه ی سرانجام مسطور است اشعار او بسی دلنشين و
شيوا است .اﯾنک چند بيت از او نقل می شود:
)(1
بورتمن نارﯾن،ﯾورتمن نارﯾن نه ﯾانه ی ازل ﯾورتمن نارﯾن
ﯾورتم رضوانن ھامپای قله ی چين قاپی بھشتی و دست از بين
ھوادارنا ن از نه کوی ماچين ماموی رسولم ،حمزه نان ﯾمين
ازنان سوار معرکه ی مدﯾن ئيسا نی پرده وفادارﯾم ھين
ﯾعنی  :در روز ازل من مظھر آتش بودم و کسوت دﯾگرم رضوان بود که در بھشت بدست من گشوده
شد ،سپس در جھان خاکی به جسم جان عموی رسول خدا ﯾعنی حمزه تجلی کردم و در جنگھای
مدﯾنه رشادت بکار بردم و اکنون بنام ابوالوفا و ظاھر شده ام و به پيمان روز ازل وفا دارم.
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾاران پردﯾور
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خواص اﯾتم
جنس شخص :مردان
ملت:

کرد

اقليم:

جنوب کردستان

نوع شخص:

دﯾنی

نوع شخص:

شاعر

ژمارە3263 :

سيد براکە گوران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220521410842
)(1290-1210
سيد حيدر فرزند سيد منصور ملقب به سيد براکه که از اعاظم و مشاھير اھل حق است ،والدت وی
بنا به مدارک و نوشته ھای اھل حق در سال  1210ھجری در دﯾه توت شامی کرمانشاه اتفاق افتاده
است.بنا به مقدمﮥ نامه سرانجام دست نوﯾس کاکائی و ﯾادداشت دست نوﯾس کاکاردائی ،وی در
سال  1210ھجری متولد و در سال  1290ھجری شھيد شده است.سيد براکه از فاضالن و عرفا و
داھيان عصر بوده و به فضل و دراﯾت او مثل می زده اند.
آقای دکتر محەمەد مکری در حاشيﮥ مقدمﮥ )شاھنامﮥ حقيقت( می نوﯾسد:
حضرت آقا سيد براکﮥ گوران اعلی اللـە مقامه متولد بسال  1210و مقتول بسال  1280ھجری قمری
در نزد گورانھا )داود تکيه گاه() ،تخت ﯾادگار( و )تخت سلطان( و به عبارت دﯾگر )شاه مھمان( بوده
است.دورۀ او معروف به )دورۀ ظھور ﯾری تنی( است.
سی و شش تن از ﯾاران او سراﯾنده بوده اند و ھر کدام از آنھا دﯾوانی دارند که نامی ترﯾن آنان )نوروز(
و )شاه تيمور( و )ذوالفقار( می باشد.
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾاران پردﯾور
خواص اﯾتم
جنس شخص :مردان
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ملت:

کرد

اقليم:

شرق کردستان

نوع شخص:

دﯾنی

نوع شخص:

شاعر

ژمارە3264 :

سيد شھاب الدﯾن شھرزوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112220245210833
)(748 -659
قدوة العارفين سيد شھاب الدﯾن شھرزوری که از اعاظم و بزرگان اھل حق بشمار می رود بنا به
ﯾادداشت قرندی وی در سال  659ھجری دردﯾه آغجلر متولد شده و در ھمانجا تربيت ﯾافته و در
عنفوان جوانی در خدمت شيخ موسی برزنجه ی کسب فيض کرد و بدست وی خرقه فقر و دروﯾشی
پوشيد و سپس به دستورمرشد خود به کرکوک رفت و درھمانجا به جھاد و ارشاد مردم پرداخت ،بعد
از بازگشت به آغجلر ،سفر اورامان در پيش گرفت و از آنجا روانه دﯾه شيخان شد و به خدمت سلطان
اسحاق رسيد و از وی کسب فيض و اقتباس انوار با طنيه نمود و تا آخر عمر با آنچنان بود تا در سال
 748در ھمانجا رحل اقامت افکند.در نامه ی سرانجام آمده است که شيخ شھاب الدﯾن ﯾکی از ﯾاران
سلطان اسحاق و ازھفتوانه بشمار می رود که در قرن ھشتم ھجری می زﯾسته و تا آخر عمر به
خدمت سلطان بوده و در دﯾه شيخان دنيا را وداع گفته است.
از سيد شھاب الدﯾن اشعاری در نامه ی سرانجام مسطور است که بسی شيوا و دلنشين است و
اﯾنک چند بيت آن نقل می شود:
پی بنيا مون ،پی بنيا مون آزﯾز جلوسمان پی بنيا مون
بنيا ممان چا کوی سرانجامون نشانه ش چا شار مصر و شامون
حسين و ﯾاری ،حسين وﯾاری ھا گليمه کوال حسين و ﯾاری
غمينا جه توی کشتی و سرکاری گيژت دان چاگيژ دجله و عياری
ئازﯾز باورش چا گوشه و تاری بی بنيام طا قت نيمان جاری
ﯾعنی  :ای رھبر عزﯾزم ،زندگی ما بسته به وجود پير بنيامين است .پير بنيامين ما در کوی سرانجام
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ست.
شام نماﯾان اس
ھای مصر و ش
ش در شھر ھ
است ونشانه ھاﯾش
ھگين
سرده و اندوھ
م بدوش مظھرر اوست .او ددر ميان کشتتی بسی افس
ن ﯾار ماست و اﯾنک گليم
حسين
مع ما
است ،زﯾرا او را در گرداب اروند رود انداخته ای .ای رھبر عزﯾزم،وی را به گوشه ی انجمن و جم
بياور .زﯾرا ما بدون بنيامين تاب و توانی ندارﯾﯾم.
ی ﯾاران پردﯾورر
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ص اﯾتم
خواص
س شخص :مردان
جنس
ملت:

کردد

اقليم:

ن
جننوب کردستان

شخص:
نوع ش

دﯾننی

شخص:
نوع ش

شاعر
ش

ژمارە3265 :

شتی
ب ماھيدەش
سەﯾﯾد ﯾەعقوب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12220382110838
متوفی سال )1324
(م
سی و
س که ﯾکی از شعرای اھل حق است ،.در زبان فارس
ن سيد وﯾس
سيد ﯾعقوب بن
س
شت .وی در جوانی
خوش می نوش
سرود و خط خ
ککردی دست دداشت و شععر نيکو می س
سد تخلص کرد و بعد ھا
شعر گفتن آغااز نمود و د
ل کرد و به ش
ه کرمانشاه ررفت و تحصيل
به
ت .کاتب و نوﯾﯾسندة
کو می نوشت
نززد آقا حسن خان حاکم ککلھر تقرب ﯾاففت و چون نيک
ساختن غزل و قصيده
مت او بسر بررد .سيد در س
مخصوص وی شد و تا آخر عمر در خدم
م
به وسيله
غزليات و قطعات کرردی است ه
ت
صاﯾد و
و مثنوی توانا بود ،دﯾوانش که حاوی قص
الف
سيده است .ددر مورد تولد و وفات او اختال
ی به طبع رس
علی سلطانی
ی محەمەد عل
جری
وجود دارد ،صااحب )تذکرة شعرای کرمانشا( تارﯾخ فوت او را بساال  1324ھجر
ھجرسی
سال  1228ھ
کردی( .تولد او را بس
.
)تارﯾخ ادب
خ
نووشته است ،اما نوﯾسندةة کتاب
 130ذکر کردهه است.
و وفاتش را 01
ای نقل کرده ککه نقل آن
عقوب قصه ی
ھای سيد ﯾعق
آققای غيرت کررمانشاھی ازز جوانمردی ھ
به مھر
مانشاه دل ه
جوانی در کرم
سيد در اوان ج
ست  :گوﯾند س
ی از لطف نيس
در اﯾنجا خالی
مکنت و
ت
جوانی و
ستار می شوود ،به علت ج
سته و او را ازز پدرش خواس
دختری زﯾبا بس
ختر را راضی و مسئولش به اجابت
سرشناسی و با بذل سرمماﯾه و مخارج زﯾاد پدر و دخ
س

2261

ميرسد ،صبح روز ﯾکه قرار بوده مجلس عقئ و عروسی در شب آن منعقد گردد به
قصد حمام از خانه ،خارج در رھگذر خود جوان ژنده و آشفته حالی را بخاک افتاده و
سر به دﯾوار می بيند و زار زار می گرﯾسته ،در عين مستی وصال و انبساط از ان
آشفته حال تفقد کنان جوﯾای احوال می شود و آن جوان از ابراز درد خودداری و چند
بار می گوﯾد تو که ھستی ؟ از حال من چه ميخواھی ؟ سيد با اصرار و سماجت
دست او را گرفته بجای خلوتی می برد و جدا جوﯾای چگونگی می شود .جوان می
گوﯾد دردم درمان پذﯾر نيست و آب از سرم گذشته .عاقبت با سوگند و اصرار سيد
اقرار می کند من دلسوخته عشق دختری ھستم که او نيز مرا می خواھد و سالھا
است در انتظار روز وصاليم ،اﯾنک آن دختر امروز مال دﯾگری می شود و با ذکر نشانی
معلوم می شود ھمان دختر است .سيد او را دلداری و اميدواری می دھد و با خود
به حمام می برد و لباس دامادی خود را به او می پوشاند و به منزل می برد و به او
می گوﯾد مطمئن باش کارت درست می شود عصر او را با خود به مجلس عقد برده
و اھل مجلس که مقدم داماد را استقبال می کنند ،سيد ﯾعقوب فوراً با صدای بلند
اعالم می کند که خواستگاری من از ابتدا به نيت اﯾن جوان بوده و اﯾنک دختر باﯾد به
عقد او درآﯾد و برای تأمين رفاه و معاش عروس و داماد خانه و سرماﯾه کافی ھم از
خود به آنھا می دھد و دو دلداده به ھم می رسند.
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾاران پردﯾور
خواص اﯾتم
جنس شخص :مردان
ملت:

کرد

اقليم:

شرق کردستان

نوع شخص:

دﯾنی

نوع شخص:

شاعر

ژمارە3266 :

شاه خوشين لرستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112219481310821
)(467-406
زﯾن الواصلين و فخرالعاشقين مبارک شاه ملقب به شاه خوشين لرستانی فرزند جەالله خانم و نوه ی
ميرزاامان اللـە لرستانی بنا به اسناد موجود در سال  406ھجری در لرستان متولد و در سال 467
وفات ﯾافته است او عاشقی است جانباز و عارفيست خانه برانداز و فرزانه اﯾست محبوب و دﯾوانه
اﯾست مجذوب و مستی است چاالک و رندی است بی باک در مجموعه ی رسائل اھل حق آمده
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است که او از مادری متولد به نام جەالله ودر لرستان نشو و نما ﯾافته وبر طرﯾقه ی طرﯾقت قدم زده و
جمعی از ارباب حال و اصحاب کمال را دﯾده و سپس علما و حکما به خدمت او رسيده و از دانش او
گلھا چيده و باالخره سرانجام در آب رودگا ماسب فرو رفته و در ھمانجا خفته است.
در ﯾاداشت کارکاردائی آمده است  :شاه خوشين در ھنگام کودکی در لرستان بزرگ شده و سپس به
ھمدان رفته و به تحصيل علوم پرداخته و در جوانی جامع علوم آمده و مدرس مدرسين گشته و پس از
آن به زادگاھش بازگشته و در سی ودو سالگی خود را مظھر الوھيت خوانده و در شصت و ﯾک
سالگی روزی با ﯾارانش در رودخانه ی گاماسب به شنا کردن می پردازد و در آب فرو می رود و روان
پاک و مطھرش به جھان جاودانی پرواز می کند.
نوشته ھای گوناگون درباره ی زمان شاه خوشين بدﯾگونه است:
1برھان الحق او را در قرن چھارم ھجری و ھمزمان بابا طاھر می داند.2در خالصه ی سرانجام خطی که نزد آقای سيد کاظم نيک نژاد است.شاه خوشين را 366پس از حضرت علی عليه السالم می نوﯾسد .چون حضرت علی )ع( در سال
چھلم ھجری شھيد شده ،از اﯾنرو پيدا ﯾش بسال  406ھجری خواھد رسيد .در مجموعه ی رسائل
اھل حق ھم از ظھور او پس از  366ﯾاد می کند که ھمان شماره پس از علی را نماﯾان می سازد
آقای دکتر محەمەد مکری در پيش گفتار شاھنامه حقيقت می نوﯾسد  :مبارک شاه که به نام شاه
خوشين خوانده می شود در قری چھارم ھجری از دختری بکر در ميان لرھا متولد شد .روﯾھم رفته
خالصه ی ھمه ی نوشته ھای زمان شاه خوشين را در نيمه ی قرن پنجم )از  406تا  (467نشان می
دھد.
نام چند تن از ﯾارانش که با او ھم عقيده و ھم راز بوده اند بدﯾن ترتيب است بابا طاھر ھمدانی ،بابا
فقيه لرستانی ،بابا بزرگ لرستانی ،بابا حسن لرستانی ،کا کا ردا قاضی نبی خداداد قرندی ،ھندو،
خوبيار ،حيدر ،پير خزر ،رﯾحان ،پير شھرﯾار اورامی ،لزا خانم جاف و..
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾاران پردﯾور
خواص اﯾتم
جنس شخص :مردان
ملت:

کرد

اقليم:

شرق کردستان

نوع شخص:

دﯾنی

نوع شخص:

شاعر
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ژمارە3267 :

جددی
شبندی مج
م الدﯾن عثثمانی نقش
علی حسام
خ محمد عل
شيخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2041615139
92699
مجددی
لدﯾن عثمانی نقشبندی م
شيخ محمد عللی حسام الد
ی حضرت ش
مختصر زندگانی
م
)ررضی ﷲ تعالی عنه).
شيخ
ملقب به ابو البھا فرزند ش
شيخ محمد م
علی حسام االدﯾن فرزند ش
شيخ محمد ع
ش
ھار ماه
ندی قدس ﷲ اسرارھم ددر نصف شب بيست و چھ
عثمان سراج الدﯾن نقشبند
ع
سل مانيه
شھر حلبچه در استان ل
ﯾلی واقع در ش
 12ه ق در رووستای ته وﯾل
صفر سال 278
ص
دﯾده به جھان گشودند.
شيخ عبد
خ
ھر سيد
طيبه خاتون فررزند شيخ عببد الرحمن کانی تو و خواھ
مادر اﯾشان ط
م
مصنف چوری بود.
ف
ال ابوبکر
اللکرﯾم زنبيل از نوادگان مال
سراج الدﯾن
ج
جھات معنوی پدر بزرگش ،حضرت
ن کودکی خودد را تحت توج
آننحضرت دوران
سراج الدﯾن ددار فانی را ودداع نمود .
گگزراند و حدودد شش سال سن داشت که حضرت س
ی در ترجان مش
م الدﯾن مدتی
حضرت حسام
ح
شغول به فرااگيری علوم ددﯾنی شد و ددر سنين
ھر چند
سپری نمود؛ ھ
جوانی نزد پدررش ،حضرت بھاء الدﯾن مرراتب سلوک عرفانی را س
ج
شتند و در کودککی
ظاھری نداش
نيازی به مرشد ظ
ی
ی بود و
مراد حق تعالی
ککه آنحضرت مر
که من
مادرش بود ه
)علی در شکم م
ی
ت به اﯾشان ففرمودند:
حضرت سراج الدﯾن نسبت
ح
سلوک را به اوو طی کردم و دﯾگر نيازی به مرشد ندارد).
ھفده داﯾره س
ھ
پس از آن مسنند نشين
د که حضرت ببھاء الدﯾن وفاات ﯾافت و س
ت ساله شد
آننحضرت بيست
بھاء الدﯾن
الدﯾن و حضرت بھ
ن
حضرت سراج
ت
ی شد و اکثر خلفای
بندﯾﮥ ته وﯾلی
مشاﯾخ نقشبن
م
امين خال و
سنندجی و شيخ ن
ی
جيجی و حاج شيخ شکر ﷲ
سماعيل ھج
مانند :شيخ اس
م
نمودند.
د
اﯾشان بيعت
ن
محمد آﯾت النبی و ...با
د
شيخ علی افنندی اربيلی و شيخ
ش
شيخ علی افنندی اربيلی ددر کتاب سراج الطالبين فررموده است  :چند شب پپس از
ش
مس الدﯾن بررای تعين
شيخ احمد شم
شيخ عمر ضيااء الدﯾن و ش
وفات حضرت ببھاء الدﯾن ،ش
پس از گفت و گوی فراوان و با
من آمدند و س
ضرت بھاء الدﯾﯾن به حجره م
جانشينی حض
ج
عمر ضياء
صبح شيخ ع
آن شب پس از ادای نماز ص
سراج الدﯾن ،ن
تووجه به وصاﯾاای حضرت س
حسام
مه حضرت بھااء الدﯾن را بر تن حضرت ح
حضرت سراج الدﯾن و عمام
اللدﯾن عبای ح
ست او را نيز ببوسيد و
معرفی نمود و دس
ی
اللدﯾن پوشاند و آنحضرت را به عنوان جاانشين
ضرت بھاء الدﯾﯾن با حضرت حسام
سراج الدﯾن و حض
ج
خلفا و مرﯾدان حضرت
سپس اکثر خل
س
مودند.
اللدﯾن بيعت نم
سورﯾه و عربس
اﯾران و ترکيه و س
عالم اسالمی مانند  :ن
س از آن از اققصی نقاط عا
پس
ستان و
موده و
ضرت بيعت نم
مدند و با آنحض
حسام الدﯾن آم
ھند و مصر مررﯾدان زﯾادی ننزد حضرت حس
ھ
خالفت رسيده
ت
طرﯾقه عليه ننقشبندﯾه پردداختند و تعداادی ازآنھا به مقام
ه سلوک در ط
به
کان پرداختند.
ه تربيت سالک
طق نامبرده به
و خود در مناط
راھنماﯾی طالبان معر
ی
شاد و
 60سال ارش
ضرت حسام اللدﯾن پس از 0
سر انجام حض
س
عرفت ،در
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کون دﯾده از
 1318ه ش ببرابر با  1358ه ق در روستتای باخه ن
گی در سال 8
سن  80سالگ
س
ت را در ھمان روستا به خاک سپردند.
ست و آنحضرت
جھان فرو بست
ج
دی از سنندج(
مرﯾد نقشبند
دﯾا لەالﯾەن )م
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:1
ی( لە14:06 2013-12-3 :
حيسامەدﯾن نەقشبەندی
ن
سەبارەت بە ))ش خ عەلی
س
خواص اﯾتم
خ
ص :مردان
جنس شخص
ج
ملت:
م

کرد

اقليم:

جنوب کردس
ستان

ننوع شخص:

دﯾنی

ننوع شخص:

نوﯾسندە

ژمارە3268 :

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
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ژمارە3269 :

عباس قنبری عدوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112421361887642
...
خواص اﯾتم
جنس شخص :مردان
ملت:

کرد

اقليم:

شرق کردستان

نوع شخص:

نوﯾسندە

ژمارە3270 :

علی حسين پور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112421333887644
...
خواص اﯾتم
جنس شخص :مردان
ملت:

کرد

اقليم:

شرق کردستان

نوع شخص:

نوﯾسندە

ژمارە3271 :

فيداﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012032111150
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فة )بامه
درش به طاﯾف
اصل و نسب پد
ميباشدکه صل
مال کرﯾم پسرر اسماعيل و آمان خانم م
م
روستای )سی
ی
ش( در
سال )1348ه ق 1307ش
ف( ميرسد .س
رهه( ومادرش به طاﯾفة )جاف
شت چشم به جھان گشودد .استاد فداﯾﯾی با
س ر( ﯾکی ازرروستاھای مننطقة سردش
تی( مھاباد
(
ش( ﯾکی از رووستاھای )گگه ورکاﯾه
ی )کانی ره ش
ش به روستای
خانوادة پدرﯾش
خ
به اسباب
اختالف با صاحب ززمين مجبور ه
ف
ککوچ ميکنند .ددر اﯾن روستا بدليل بوجود آمدن
خندانی( قرآن را
)مال عەبدو خ
ککشی ميشونند .استاد فدااﯾی در اﯾن رووستا نزد ال
اسماعيل نامه ،ناگھان ،عقيده و بباب اول
ل
ش،
سپس کتابھاای )جرم بخش
فرامی گيرد .س
فر
الف با ﯾکی
سپس بدليل اختال
س
ال عەبدو مييخواند.
دی( را نزد مال
گگلستان سعد
کوچ شدند،
تالف بار دﯾگر مجبور به چ
ی جلوگيری از تشدﯾد اختال
اززخانوادەھای روستا و برای
سی س ر( بررگشتند .
طن اصلی خوود روستای )س
اﯾﯾن بار به موط
سينی( رفته و کتاب
سيد حسين حس
د
جره )مال
سی س ر( نززد مدرس حج
در روستای )س
لمی و عربی را نزد استاد
دی را تمام کررد .آنگاه خوانندن درس علم
گگلستان سعد
غازنمود .
آغ
ضج( را تمام کرد.
جانی( و )عووامل( و )انموض
ی )تصرﯾف زنج
اﯾﯾشان کتابھای
ماھنوز کتاب )انموضج( را تمام نکرده ببود که پدر بزررگوار اﯾشان ددار فانی را ودداع
ام
م و برادرش )قادر( و مادر و تنھا خواھررش )عاﯾشه( را در اﯾن دننيای
فرمودند و کرﯾم
فر
گذاشتند .
وانفسا تنھا گذ
شت ،دست ازتتحصيل
ت به عالقة وافری که به ففراگيری داش
داﯾی با عناﯾت
ولی استاد فد
می( را
ی( و )وضع و استعارة جام
صرﯾف مال علی
ت و کتابھای ))اظھار( و )تص
علم برنداشت
ع
آرزوداشت برای
ت
شه
کرد ولی ھميش
گاه خواندن کتتاب )سيوط( را شروع د
مام کرد و آنگ
تم
منظور به
ر( به جاھای ددﯾگری برود .ببرای ھمين م
ی )سی س (
فراگيری بيشتتر از روستای
فر
بانه ميرود و در آنجانزد )مال ابراھيم(
شھرستان ه
رووستای )سيووچ( ﯾکی از رروستاھای ش
ستاھای
ستان بانه و ھررج ومرج روس
سوزی شھرس
جرﯾان آتش س
)سيوط( را تماام کرد .در جر
ستای
ه ،ناچار به باززگشت به روس
حەمەد رشيد خان( به بانه
دور و بر به دلييل آمدن )مح
علمی راتمام
ی
مان سی س ری( اکثر کتتابھای
ال عەبدول ەحم
شد و نزد )مال
)سی س ر( ش
ککرد .
مدتی در
شت ميرود وم
ستاھای )که ﯚی( سردش
آننگاه به روستتای )ھند آبادد( ﯾکی از روس
ضی علی( در سردشت مييرود و
حسن حزﯾنی ( مانده و سپپس نزد )قاض
خدمت )مال ح
خ
مدت  6ماه نزدد اﯾشان تلمييذی ميکند .
م
سر لوحة
حرکت و تجربه راس
ت
علم و دانش خوود روش
ی افزاﯾش م
باار دﯾگر استادد فداﯾی برای
کی از روستاای مکرﯾان را در
روستای )تورجان( ﯾک
ی
ککار خود قرار مميدھد .اﯾن باار راه
برھان( را تمام
(
نبه وی
تاب )گه له ه
مينوردد و نزد )مال عەبدو محەمەدی سوتوﯾی(کتا
م
ککرد .
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در ھمانموقع چون حجره )نمه شير( از روستای اطراف بانه ،تقرﯾباً خالی شده بود،
نزد مدرس حجره )مال ئەحمەد حيدری( ميرود و کتابھای )جمع الجوامع )
و)تشرﯾح( و )رساله حساب و تذھيب( را نزد اﯾشان ميخواند .و در ھمانجا اجازة )افتا(
و ارشاد را گرفته و در سال ) 1373ه ق  1332ش( ﯾعنی در سن  25سالگی بصورت
رسمی کارنامة افتا را از دست )مال ئەحمەد حيدری( ميگيرد و به موطن خودروستای
)سی س ر( برگشتم و از انجا به روستای )نستان( که در ھمساﯾگی زادگاھش بود،
ميرود و مدت  5سال در اﯾن روستا پيشنماز و مدرس روستای )نستان( بوده است .
آنگاه برای آخرﯾن بار اسباب کشی ميکند و به روستای )کاوالن عليا( که درست
وسط جاده سردشت مھاباد ميباشد ،ميرود .اسباب اﯾن بزرگوار کال ً کتابھای اﯾشان
بودند و الغير اﯾن بزرگوار تا آخر عمر خود در اﯾن روستا ماند و مشغول تدرﯾس،
تحقيق ،کارھای ادبی و ...شد .
استاد فداﯾی بعد از ﯾکسال تحمل رنج ناشی از سرطان رﯾه ،ساعت  11:30شب پنج
شنبه پنجم فروردﯾن ماه سال  1372شمسی ،شب عيد سعيد فطر )رمضان( سال
 1372شمسی چشم از جھان فرو بست .مقبرة اﯾن ادﯾب و استاد عالی مقام
درروستای )کاوالن عليا( ميباشد .
اﯾن بزرگوار مدت  30سال در روستای )کاوالن عليا( ماندگار شده و در آنجاازدواج
نموده است که حاصل اﯾن ازدواج  4پسر و  2دختر ميباشد .از اﯾن عزﯾز آثارگرانقيمت
زﯾادی مانده و متأسفانه به اعتراف خودش بسياری از آنھا در طول زندگيش از بين
رفتەاند از جمله  300شعر که اﯾشان روی آن کار کرده و بدالﯾلی نابود شدەاند .
حاصل عمر ادبی استاد،موارد زﯾر ھستند که ھر ﯾک در چند سطر تا اندازه ای
معرفی می شوند و نمونه ای از اشعار آورده می شوند:
1الس و خزال :ﯾک داستان فلکولوری کردی است در  3دفتر و  4750بيت شعر
سروده شده است.برای آشناﯾی بيشترخواننده گان اﯾن داستان چند سطری را از
صفحات 32تا)35خاطرات ﯾک مترجم( اثر استاد بزرگوار جناب محەمەد قاضی عيناً نقل
می کنيم:
ﯾک وقت مرحوم دکتر جواد قاضی ضمن ﯾادی از ماجراھای جوانی و تاسف و حسرت
بر آن روزگاران خوش زندگانی چنين نقل کرد:روزی که با مرحوم اسکارمان و راوی
مشھور و خوش آوازی به نام ميرزا اسکندر در بيشه سبز و خرمی در کنار رودخانه ی
مھاباد گرد ھم نشسته بودﯾم و ﯾادداشت ھای مربوط به بيت)الس و خه زال( را
تلفيق و تدوﯾن می کردﯾم،ميرزا اسکندر گاه گاه تکه ھای زﯾباﯾی از آغاز داستان الس
و خه زال و از گفت و گوی عاشق و معشوق را با آن صدای گرم و دلنشين خود
زمزمه می کرد.
ان روز داستان بسته شدن نطفه الس بر پشت شير را که بی اغراق ﯾکی از
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شاھکارھای حساس ادبيات جھان است به آھنگ )حه ﯾران( خواند و سپس چند
بيتی ازگفت و گوھای عاشقانه بين الس و خزال را به ھمان آھنگ ادا کرد.خوش
صداﯾی راوی و زﯾباﯾی شعرھا در آن حال خوش فراغ بال و صفای آب و ھوا و
دلنشينی منظره بيشه و رودخانه چنان درآن غربی آشنا با روح شرقی کارگر افتاد که
بی اختيار از جا بر جست و شروع به پاﯾکوبی و دست افشانی کرد و سوگند خورد
که زﯾباتر و نغزتز از اﯾن حماسه عشقی را در آثار ھيچيک از بزرگان ادب اروپا ،از دانته
گرفته تا شکسپير و گوته و غيره ندﯾده است...
استاد فداﯾی بعد از ده سال تمام پيگيری چند و چون اﯾن داستان زﯾبا و ارزشمند،در
بحر ھزج مسدس اخرب مقبوض محذوف )آھنگ مشھور ای نام تو بھترﯾن سر آغاز(در
بيش از 4750بيت به شعر کردی سروده اند،که در نوع خود کم نظير است.نياﯾش
سرآغاز داستان ﯾکی از زﯾباترﯾن و شيواترﯾن نياﯾشھای شعر کردی است.نظر با اﯾنکه
در منابع ذکر شده در اول مقاله مقداری از آن نياﯾش ھا را آورده ام در اﯾنجا از تکرار
آنھا خودداری ميکنم.در قسمتی از شروع داستان می فرماﯾد:
2ـ تارﯾخ زندگينامة فداﯾی :
سرگذشت استاد فداﯾی از دورة طفوليت تا سال  1357شمسی ميباشد که در قالب
 1000بيت شعر آمده است .در آغاز کتاب،پس از ﯾک نياﯾش دلنشين ميگوﯾد:
3ـ دمدم نامه:
که داستان تارﯾخی قلعه دمدم جنگ بين امير خان برادوست ولشکرﯾان شاه عباس
صفوی در بيشتر  7000بيت شعر سروده است .که توسط استادگرامی جناب آقای
سيد محەمەد صمدی با مقدمه و تصحيح اﯾن بزرگوار به چاپ رسيده است .
4کليات فداﯾی :مجموعه اشعار )غزليات به ترتيب حروف الفبا در حرف آخرتا قافيه(
تخميس ،بھارﯾه ،ملمح و ...به زبانھای فارسی و کردی .اﯾن دﯾوان شامل  4000بيت
شعر ميباشد.
خواص اﯾتم
جنس شخص :مردان
ملت:

کرد

اقليم:

شرق کردستان

نوع شخص:

شاعر

ژمارە3272 :

ماه شرف خانم مستوره اردالن
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5280946106
64912
،(1805
توره اردالن زاددەی 5) 1184
ماه شرف خاننم مستوره ارردالن و ﯾا به اختصار مستو
م
اﯾرانی بود.
ی
گار کرد
شاعر ،نوﯾسننده و تارﯾخنگ
 .(1848) 12ش
درگذشت 227
شم به جھان گگشود و از ش
ب اﯾران چش
سنندج در غرب
وی در شھر س
شاھزادگان درببار اردالن
سن بيگ
درش ابوالحس
عربی را نزد پد
سنندج بود .زباانھای کردی ،فارسی و ع
ه مرکزﯾت س
به
ت .ھمسرش خسروخان
قادری آموخت
قا
دخالتھای قاجار شد .با ھجوم
ی
چار
ارردالن حاکم اممارت بود و باا مرگ وی اماارت اردالن دچ
خانوادەاش به امارت باباان در
ش
ستوره ھمراه ببا
سده  ،19مس
ت اردالن در س
قاجار به امارت
قا
توسط قاجارھا
ط
جانشين خسروخان اردالن
ن
خان،
چ کردند .پسررش رضا قليخ
سل مانيه کوچ
س
وی برگزار
طی جشنوارەەای به ﯾاد ی
ه زندان افتاد .دوﯾستمين سالگرد وی در اربيل در ط
به
شد.
ش
بود که جد
درگزﯾن ھمدان د
ن
خوانين
سوی پدر از خ
گ پدر ماه شررف خانم از س
اببوالحسن بيگ
 (110از
05-1135 / 16
صفوی )693-1722
ی
حسين
شاه سلطان ح
بززرگ آنان قادرر نام زمان ش
در سال
مھاجرت را ر
ت کردەاست .ميرزا عبداللــە رونق اﯾن م
ھمدان به سننندج مھاجرت
ھ
بخش دﯾگری از درگزﯾنيھا به
شتەاست ،ش
 1120ھـ.ق ممطابق  1708ميالدی نوش
0
ت .حاج رجبععلی
محل ٔه درگزﯾن به نام آنان است
د و امروز ل
ق کوچ کردند
سل مانيه عراق
س
مصادف با
ف
سبحان وردی خان
گ مستوره در زمان احمد خان فرزند س
ککالنتر جد بزرگ
 (1153-1156مرد با نفوذی در دستگاه حکوومت
1
/ 1740
شاه )0-1743
حکومت نادر ش
ح
خصيتھای
مستوره ﯾکی از شخ
ه
کردستانی پدرببزرگ
ست .محمد آآقای ناظر د
ارردالنھا بودەاس
سال ھمعصر با چند تن از واليان مسئولييت آرامش داخلی و
بللند مقام بود که پنجاه سا
جنگھا به
داشته و در تمام ج
ه
اداره والﯾت را بر عھده
ه
ستان و دخل و خرج و
مرزھای کردس
م
پيکار مشغول بوددەاست.
ر
خان بزرگ به جنگ و
ھمراه خسروخ
ھ
ماه شرف خاننم در سال  122 6قمری )برابر با  1184خورشيدی و  1805ميالددی(،
م
سنندج به
فرھنگ قادری در س
گ
خانواده اھل
ه
الن در
مان حکومت امان اللـە خاان والی اردال
زم
جاری زمان،
ی
خالف سنت دﯾرﯾن و
دنيا آمد و به تتحصيل و تربييتش ھمت گگماشتند و برخ
طح با مردان ببه آموختن عللوم متداول ززمان تشوﯾق و ترغيب
ماه شرف خاننم را ھم سط
م
خن
عداد در ردﯾف ادﯾبان و سخ
مند و با استعد
مودند ،دﯾری نگذشت که اﯾن زن توانم
نم
پاکدامنی و آشپزی و خانه داری و خصاﯾص و صفات
ی
سنجان قرار گگرفت و در عففت و
س
ذوق و قرﯾح ٔه شععرﯾش
ستوره با ق
شته گردﯾد.مس
جرب و کارکش
خاص ٔه زنانگی جزو زنان مج
خ
مان خود مقابلله کند و
عران نامدار زم
سرودن قصائد نغز و غزليات آبدار با شاع
تووانست با س
علی اکبر
ماﯾد .ميرزا ع
عرص ٔه وقاﯾع ننگاری جلوه نم
سی پا به پای مورخين در ع
در تارﯾخ نوﯾس
دانستەاست .ميرزا علی ااکبر
.
بيست ھزار بيت د
ت
منشی دﯾوان غزليات مستتوره را
م
فضل و کمال
سزاوار است ننام مستوره ببه خاطر ل
شرح حال او مينوﯾسد :س
وقاﯾع نگار در ش
نامدار قرار
ر
مورخين
و خط و ربط و شعر و تارﯾخ نگاری اش ددر ردﯾف زنان برجسته و م
گگيرد.
جبار به عقد و ازدواج خسررو خان فرزند امان
سالگی به اج
ماه شرف خاننم در ھفده س
م
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اللـە خان بزرگ درآمد .ميرزا علی اکبر منشی مينوﯾسد) :مستوره چون شأن و
شاﯾستگی خود را برابر با مردان روزگار ميدانست از اﯾن مواصلت و مزاوجت امتناع
داشت تا اﯾنکه خسروخان پدر و جد او را ھمراه چند تن از بستگان به زندان انداخت و
ابوالحسن بيگ را مجبور به پرداخت جرﯾم ٔه سی ھزار تومان نمود و شرط استخالص
آنان را منوط به عقد مستوره نمود ،مستوره به ناچار بدﯾن مزاوجت تن در داد و جز
تسليم در مقابل استخالص پدر و جدش راه دﯾگری نداشت در حالی که خسرو خان
پيش تر با حسن جھان خانم بيست و ﯾکمين دختر فتحعلی شاه قاجارازدواج کرده
بود و از او سه پسر به نامھای رضا قلی خان ،امان اللـە خان و احمد خان و سه دختر
به نامھای خانم خانمھا که زن اردشير ميرزا برادر محمد شاه قاجار بود و دﯾگری
عادله خانم ھمسر حسين خان والی شيراز و سومی آغه خانم داشت.
حسن جھان خانم زنی بود ادﯾب و شاعر و سياستمدار و صاحب قدرت و مسلط بر
زندگی خسروخان .مستوره بيشتر اوقات خود را به مطالعه و سرودن شعر و نوشتن
تارﯾخ ميگذرانيد و چون خسرو خان نيز شاعر بود بيشتر او را بدﯾن کار تشوﯾق
مينمود ،رفته رفته مستوره به خسروخان عالقه مند شد .ماه شرف خانم در ميان
شاعران فارسی زبان با ﯾغمای جندقی ارتباط شعری داشت و با سيد عبدالرحيم
مولوی که از بزرگان مکتب شعر گورانی است آشنا بود زﯾرا ھر وقت سيد عبدالرحيم
مولوی به دﯾدار دوستانش غالمشاه خان اردالن و رضا قلی خان اردالن به سنندج
ميآمد از مستوره نيز دﯾدن ميکرد و او را تشوﯾق مينمود تا شعر کردی گورانی بگوﯾد.
اشعار مستوره به علت پختگی و استحکام و زﯾباﯾی در کردستان بابان دست به
دست ميشد ،نالی شاعر معروف کرد سورانی سرا در اشعارش ضمن ستاﯾش
مستوره با گوشه و کناﯾه و طنز ميخواست از حرمت او بکاھد اما برخالف ميلش
موجب اشتھار و معروفيت مستوره در شعر و ادب گردﯾد.
برخی براﯾن عقيدەاند که برخی از شعرای سورانيسرا به علت اﯾنکه مستوره شعر
کردی نميگفت ناراحت بودند و غزلی را سروده به او نسبت دادند به اﯾن مطلع:
گرفتارم به نازی چاوەکـــانی مەستــی فــەتتانت
برﯾندارم به زەخمی سينەسوزی تيری موژگانت
در منطقه کردستان اردالن تا آن تارﯾخ و بعدھا سرودن شعر کردی سورانی مرسوم
نبود.
البته برخی آن غزل را از مستوره ميدانند و آن را نمادی برای درھم شکستن آداب و
رسوم مردساالری آن زمان ميدانند.
با سفارشھاﯾی که مرتب مرحوم سيد عبدالرحيم مولوی در سرودن اشعار کردی به
مستوره مينمود ،بعيد به نظر ميرسد که مستوره از قول و گفته او سرپيچی نموده و
شعر کردی گورانی نسروده باشد ،بعيد نيست که ھنوز اشعار کردﯾای از مستوره در
جنگھا و اوراق پراکند ٔه قدﯾمی موجود باشد.
زواﯾای منازل ﯾا بياضھا و ُ
دوران خوش بختی و آرامش روحی و به قول مستوره روزگار اعتبارش چندان طوالنی
نبود ،زﯾرا خسرو خان اردالن در سال  1250ھـ.ق به عارضه کبدی گرفتار و پس از دو
ماه مرﯾضی در سن بيست و نه سالگی درگذشت ،مرگ ھمسر و داغ از دست دادن
برادر جوان ناکامش ابوالمحمد که در سن بيست و دو سالگی وفات ﯾافت ،عالوه بر
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اﯾنکه نشاط و شادابی جوانی را از او سلب نمود ،ضربات روحی زﯾادی بر پيکر نحيف
و ضعيف او بر اثر دو ماه مرﯾض داری و شب نخوابی ،وارد ساخت و او را به سوی
انزوا و عزلت و مطالع ٔه کتب دﯾنی و تاليف کتاب عقاﯾد کشانيد.
مستوره ساليانی را به تنھاﯾی در ميان خانواد ٔه جانشينان خسروخان گذرانيد .ميرزا
عبداللـە رونق در شرح حال مستوره مينوﯾسد) :در سن ٔه  1263به علت َفترت والﯾت،
با خوﯾش و عشيرت که ﯾکی از آنھا حقير بود جالی وطن اختيار و در ملک بابان و
خاک روم سکونت قرار داده و بار سفر آخرت را در آن مقام گشاده دست اجل گرﯾبان
حالش را گرفته بسوی گلشن جنان کشيد و در جوار زھرا آرميد).
در ﯾک تذکره شعرای کردی چاپ عراق آمده) :جناز ٔه مستوره را از سل مانيه به نجف
انتقال دادند( ممکن است کلمەای از نوشت ٔه ميرزا عبداللـە رونق در اﯾنجا ترک و از
قلم افتاده باشد و منظور آن باشد) :در جوار زوج زھرا آرميد).
دکتر مھدی بيانی به نقل از مجمعالفصحا او را از خوشنوﯾسان خط نستعليق دانسته
است.
مستوره اردالن چندﯾن کتاب شعر نوشت .تارﯾخ اردالن او به عنوان ﯾکی از متون
شيوای فارسی شناخته شدەاست .اشعار پراکندەای نيز به گوﯾش گورانی زبان
کردی از او بجا ماندەاست.
آثار مستوره عبارتاند از:
1دﯾوان اشعار که به فارسی سروده شده و در حدود دو ھزار بيت است و سه باربه چاپ رسيدەاست ،چنانکه چاپ اولش در سال  1304خورشيدی به ھمت حاج
شيخ ﯾحيی معرفت(اعتضاد االسالم)و اسداللـە خان کردستانی در تھران انجام
گرفته ،چاپ دوم به کوشش احمد کرمی سلسله نشرﯾات(ما)در سال  1363در
تھران .چاپ سوم به وسيله آقای صدﯾق صفی زاده بوره که ﯾی که بيست غزل
کردی سورانی را به نام مستوره در پاﯾان اشعار فارسی بدان افزوده که جز ﯾک غزل
منسوب فوق الذکر بقي ٔه اشعار برای مردم کردستان ناآشنا و فاقد اعتبار علمی و
تحقيقی است.
2تارﯾخ اردالن :اﯾن کتاب معروفيت و ارزش علمی و اجتماعی مستوره را دو چنداننموده زﯾرا تا اواخر قرن نوزدھم ميالدی در تمام خاورميانه در عرص ٔه تارﯾخ نوﯾسی
خصوصا کردشناسی در ميان زنان جز مستوره کسی به اﯾن کار نپرداختەاست ،اﯾن
اثر ارزشمند در سال  1947ميالدی مطابق  1326شمسی به وسيله مرحوم ناصر
آزادپور در سنندج به چاپ رسيد.
3عقاﯾد مستوره :اﯾن کتاب که رسال ٔه کوچکی از عقاﯾد مستوره در مذھب اھلسنت شافعی است بر ارزش شخصی و عقاﯾد دﯾنی وی ميافزاﯾد و به جرات ميتوان
گفت در ميان زنان تا اﯾن زمان کسی به چنين تاليفی نپرداختەاست.
در زمستان  85در اربيل عراق ،کنگرەی بزرگداشت مستوره اردالن برگزار شد و در
آنجا ده کتاب منتشر شد .کتاب مستوره برگھاﯾی از تارﯾخ سر به مھر ،نوشتەی
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ستوره با
کتاب شرعيات مس
آن از عدنان برززنجی و ب
مەی کردی ن
ی آئين و ترجم
جمال احمدی
ج
ن و مقدمەی نوﯾد نقشبندی و ترجمه ککردی آن از نووﯾد
صحيح جمال احمدی آئين
تص
نققشبندی از اﯾن کتابھا بودد.
خواص اﯾتم
خ
ص :زنان
جنس شخص
ج
ملت:
م

کرد

اقليم:

شرق کردس
ستان

ننوع شخص:

شاعر

شھرھا:
ش

سنندج

للھجە:

ی
ک .جنوبی

ژمارە3273 :

مد حسين شيرﯾان
محم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9222131178
88546
...
ص اﯾتم
خواص
س شخص :مرددان
جنس
ملت:

کردد

اقليم:

کردستان
ن
شررق

شخص:
نوع ش

سندە
نوﯾس

ژمارە3274 :

حی
مدرضا فتاح
محم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1191851438
86590
...
ص اﯾتم
خواص
جنس شخص :مرددان
ملت:

کردد

اقليم:

شررق کردستان

شخص:
نوع ش

شا عر

ھا:
شھرھ

کرممانشاه

ژمارە3275 :

دان
طفی داود
مصط
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12220071210827
د سال )642
(متولد
ﯾادداشت کاکا قرندی ،وی در
ت
ه از بزرگان و اعاظم اھل حق به شمار می رود،بنا به
مصطففی داودان که
سپس به
مقدماتی پرداخته و س
ی
علوم
سال  642ھجری ددر دﯾه دودان متولد شده و در ھمانجا به تحصيل ع
پس از
مشغول شده و س
ل
المی
صيل فقه اسال
شھر زور رفته و درر خدمت مال االياس شھر ززوری به تحص
طان اسحاق ددر
ی به زادگاه خوود بازگشته ووبه ارشاد مرردم سرگرم گگشته،در اﯾن ھنگام سلط
مدتی
ن ،در خدمت آآن جناب
سلک ﯾارسان
شتابد و پس از پذﯾرفتن مس
شيخان ظھور می کند و به سووی او می ش
صول ﯾافته به نحوی که مرردم شيخان به او اعتقاد و اعتماد
ت ارجمند وص
ت بلند و حالت
سرھننگ به مقامات
می کند.
درھمان جا فوت ی
ن
خدمت سلطاان بسر می برد و
پيدا می کنند و تا آآخر عمر در خ
شتگان ھفت گگانه ﯾا ھفت تن به شمار می رود که ددر روز
در سررانجام آمده است که وی ﯾکی از فرش
به مقاله
باره رجو شود ه
ت .در اﯾن ه
ھفتتن آفرﯾده است
ن
شتگان
خداوندگار از گووھر خود او را با ساﯾر فرش
ازل خد
ھفتن.
چند بيت از آن نقل می
ده که اﯾنک چ
ی د رسرانجام بجای ماند
طفی داودان سرود ھای نغز و پر مغزی
از مصط
شود:
او بان و گيانی ،او بان و گيانی آزﯾز امر تو او بان و گيانی
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ھر چه قولتن قبول منمانی نه لوح الست کرد و دﯾوانی
ميوم وﯾرو زﯾلم وشيانی ھفتوان جه نور ذات ﯾزدانی
رازت پی نقش شرط ميردانی پری دستگيری صف غالمانی
شاھم و موبت کردت ميالنی ھم آو ھفت نورن کردت بيانی
چه پردﯾور دا مدان جوالنی رمز مور شرط سکه ی سلطا نی
ﯾعنی  :ای رھبر عزﯾزم ،امر و فرمان ترا با جان و دل می پذﯾرم ،ھر چه می فرمائی قبول می نمائيم
در لوح الست )طبقه ی ھفتم آسمان( جم و انجمنی فراھم آوردی ،و چون به فکر آن روز می افتم
دلم شکفته می شود که ھفتوانه را از فروغ ﯾزدانی خوﯾش ،برای دستگيری ھمه ی غالمان و بندگان
تعيين کردی ،ای رھبرم ،مھر و محبت ورزﯾدی که چنين ارادھای کردی و ھفتوانه را از نور و فروغت
آفرﯾدی .آنان اکنون در پردﯾور د رگشت و گذارند و برای نگھداری رمز و اسرارت می کوشند.
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾاران پردﯾور
خواص اﯾتم
جنس شخص :مردان
ملت:

کرد

اقليم:

شرق کردستان

نوع شخص:

دﯾنی

نوع شخص:

شاعر

ژمارە3276 :

مال معروف )کوکه ﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113012530311161
(کوکه ﯾی( ) 1253-1324خورشيدی( از شاعران شھر مھاباد اﯾران است .وی به فارسی و کردی
سورانی )مکرانی( ميسرود.
زندگی
مال معروف به سال  1253ه.ش در روستای حاجی خوش مھاباد دﯾده به جھان گشود.
پدرش(ابراھيم)و مادرش(زبيده)از طاﯾفه پربالو بود .وی به سال  1278ه.ش در سن بيست و پنج
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سالگی با دختر مال رضای روستای سوت و بردەرش شھرستان بانه که با مادرش خوﯾشاوندی داشته
ازدواج ميکند .اسم ھمسرشان آمنه بودەاست .کوکەای شاعر به ھنگام ازدواج ﯾعنی سال 1278
ه.ش در روستای قولغه تپه ساکن بودەاست .مدت زندگی مشترکشان با آمنه خانم سی و ھشت
سال بوده ،ﯾعنی به سال  1316ه.ش ھمسرشان فوت مينماﯾد .مال معروف ازآمنه خانم دارای چند
اوالد بوده که بزرگترﯾن آنان موسوم به(مال علی)به سال  1303ه.ش در آن ھنگام که پدرشان پنجاه
ساله بودەاند به دست افراد مسلح ﯾکی از خوانين پرنفوذ و پرقدرت منطقه به نام(سرتيپ
شرﯾکندی)کشته شدەاست .پدرمال معروف در روستای شاگيلدی فوت ميکند .موقع فوت پدر مال
معروف نوجوانی دوازده ساله بودەاست،ﯾعنی سال  1265ه.ش پس با توجه به ازدواج اﯾشان در
روستای قولغه تپه خانواده آنان از شاگيلدی به روستای قو غه تپه مھاجرت کردەاند.
مال معروف به سال  1265ه.ش در سن دوازده سالگی موقعی که چوپان گله بوده آنھا را رھا کرده و
راھی عراق ميشود ،بعد از شانزده روز پياده روی به آن دﯾار ميرسد ،در روز آدﯾنه ،فصل بھار به شھر
سل مانيه ميرسد و در خانقاه محوی اﯾن شھر شروع به خواندن ميکند و دوسال و پنج ماه ماندگار
ميشود .برادران مال معروف ،ئەحمەد ،محمود ،رسول و قادر بوده و خواھری نيز به نام فاطمه
داشتەاند.
وی به شيوه قدﯾم در خدمت استادان بزرگواری درس خواند ،در آن دوره بيشتر تکيه بر کتب مذھبی و
قرآنی و صرف و نحو عربی ميشد .وی بعد ازآموختن اﯾن علوم به دنبال ادامه تحصيل خود به
روستاھای زﯾادی سفر کرد،روستاھاﯾی که درآن زمان کانون گرم علم و اندﯾشه بودند ،از آن جمله
ميتوان به روستاھای قره کند ،قره گوﯾز ،زنبيالن ،دروﯾشان ،و خانقاه اشاره کرد که در آنھا استادان
وعالمان به شيوه آن روز به طالبين و دانشجوﯾان و پوﯾندگان خود درس ميدادند .کوکه ﯾی بعد از
سپری کردن اﯾن دورەھا سفری نيز به شھر سل مانيه کرد وآنچه از علوم و فنون عربی بود آموخت.
وی در مسجد شاه دروﯾش مھاباد شروع به تدرﯾس کرد
مال معروف در فاصله بين سالھای  1313ه.ش تا  1315ه.ش دو مرتبه توسط مرکز بقوسيان ارمنی در
تبرﯾز موردعمل جراحی چشم قرار ميگيرند ولی متاسفانه عمل ،نتيجه مثبت نميدھد و اﯾشان از
قدرت بيناﯾی محروم ميگردند .مال معروف کوکه ﯾی در سال  1324ه.ش بعد از گذراندن ھفتاد و ﯾک
سال عمر درگذشت و در محله مسجد سرخ مھاباد و در کراﯾه نشينی منزل(حاج سيد محەمەد امين
شمسی)وفات ﯾافت .پيکر وی در قبرستان تخرﯾب شده مالجامی مھاباد ھمجوار مدفن و مرقد شيخ
زاده خانم سرﯾل آوا و مرقد شيخ(محەمەد عارف رشتی)مدفون گردﯾد.
آثار
دﯾوان اشعار فارسی کوکەای با خط نستعليق توسط مال عەبدول ەحيم افشار نگارش ﯾافته و به چاپ
رسيدەاست .غزليات کوکەای بيشتر به شيوه استادان پيشين(حافظ)و(سعدی)ميباشد .قصاﯾد پر
محتوای وی از نوع قصاﯾد قاآنی و(اميری فەﯾروزکوھی)است.
وی از جمله کسانی بود که نظم فارسی را در منطقه مکرﯾان به اوج رسانيد .در آثار او ﯾک نوع عرفان
از گونەھای مولوی و حافظ ﯾافت ميشود .دﯾوان کردی کوکه ﯾی دارای اشتباھات امالﯾی فراوانی بوده
که اﯾن نشانگر کم توجھی ناشران و کسانی ميباشد که آثار ارزشمند اﯾن شاعر را به چاپ
رسانيدەاند .از مال معروف اشعار پراکنده دﯾگری نيز در گنجينەھای ادبی و جنگھا و کشکولھا به ﯾادگار
2276

د.
شر نشدەاند
مانده که ھنوز منتش
سال 1315
ل
تارﯾخی و حوادث ميباشد ھمچنان که سيالب
شخصيتھای تا
اشعاررش سرشار ازاشاره به ش
ه.ش در مھاباد در قالب قصيدەاای به ﯾادگار نھادەاست.
به ﯾادگار
ه خط خوﯾش در مورد نموددار محورھا و مختصات جببر و احتمال ه
از استتاد کوکه ﯾی کتابی نيز به
ماندەااست.
منابع
1دﯾووان اشعار کردی مال معرووف کوکه ای  -انتشارات سسيدﯾان  -مھابباد
سی گوﯾان ککرد -سدﯾق ببوره که ﯾی
2پارسشخصی  -نگاررندگان )س .خ)
3ﯾادداشتھای شبرگرفتته از روزنامه سيروان
ص اﯾتم
خواص
س شخص :مردان
جنس
ملت:

کردد

اقليم:

ن
شرق کردستان
ش

شخص:
نوع ش

شاعر
ش

ژمارە3277 :

ی
علی الھدی
نور ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12220555810844
((1392-1313
)3
اھل حق
مشاھير و اعاظم ل
ر
يحون آبادی ککه از
ی فرزند حاج ننعمت اله جيح
نوور علی الھی
حنه آباد
قرﯾﮥ جيحون-صح
ھجری در ﮥ
سال  1313ھ
ق( ،وی در س
ست ،بنا به ککتاب )آثارالحق
اس
ھمانجا می ففرماﯾد:
ست.چنانکه ھ
متولد شده اس
م
چھارگير
ر
ھست تارﯾخ تتولد اﯾن حقيرر چھارشنبه شب ،به سااعت
ھ
سيزده بدان
ل آن ﯾکھزار و سيصد و سي
بييست و ﯾک مماه ربيع االول
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در کودکی علوم مقدماتی را نزد پدر خود فرا گرفته و در کسب حدﯾث و علوم قرآنی و
علوم باطن،به سياحت بالد رفته است و در کرمانشاه حدﯾث شنيده است.
آنگاه به زادگاه خود بازگشته و سپس تماﯾل خاصی به علم باطن و طرﯾق اسرار
مترصد فرصت بوده تا دست ارادت به پيری کامل بسپارد،و چون پدرش را در مقام و
پاﯾه ای بلند و عالی مشاھده کرده،دست ارادت به او داده و به سير و سلوک و
رﯾاضت پرداخته است .وی به عراق نيز سفر کرده و عتبات مقدسه را زﯾارت نموده و
پس از آن به کرکوک رفته و با اھل حقھای ان دﯾار تماس گرفته است.در)آثار
الحق(آمده است :که آنجناب از نه سالگی حالت رﯾاضت داشته و علوم باطن و ظاھر
را از پدرش اخذ و به ارث برده است .در سال  1308به خدمات دولتی وارد گشته و تا
سال  1336که خود را بازنشسته نموده ،سمتھای زﯾر را داشته است:
شعبﮥ دوم دادگاه شھرستان و عضو کميسيون امالک واگذاری،رئيس دادگاھھای
شھرستان و دادگاه گرانفروشان در کرمان،دادستان شھرستان قم،مستشار دادگاه
ھای استان کرمانشاھان،رئيس دادگستری جھرم ،دادﯾار استان ،مستشار و رئيس
دادگاه استان مازندران .ولی حضرت استاد در اﯾن مدت با ھمﮥ شغلھای خطيری که
داشته مشغول سير و سلوک بوده است.
چون سنشان به ھفتاد و نه سالگی رسيد ،در شنبه سوم شوال سال  1392ھجری
در تھران روح بزرگش به عالم نور خراميد و قالب خاکيش در بخش ھشتگرد)کوی نور(
به خاک سپرده شد و آرامگاھش اکنون زﯾارتگاه صاحب دالن است.
نورعلی الھی ﯾکی از مشاھير بزرگ اھل حق بشمار ميرود .وی وارث به حق زھد و
معرفت پدرش بوده و عده ای او را از )دﯾده داران( اھل حق و ھم طراز با شيخ امير و
آقا سيد براکه می دانند .کرامات و حاالت او در کتاب )آثار الحق(مستور است.
تأليفات استاد به نثر و نظم فارسی و عربی و کردی زﯾاد است که مھمترﯾن آنھا
عبارتند از :برھان الحق ،معرفﮥ الروح ،آثار الحق ،تفسير القرآن ،فرقان االخبار ،رازھای
عرفانی کرد.وی در سرودن اشعار فارسی و کردی ﯾد طوالئی داشته و اشعار او
بسی دلنشين و شيواست.
سەرچاوە :ما پەڕی ﯾاران پردﯾور
خواص اﯾتم
جنس شخص :مردان
ملت:

کرد

اقليم:

شرق کردستان
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ننوع شخص:

شاعر

ننوع شخص:

دﯾنی

ژمارە3278 :

س
ھيواا فرﯾادرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1211019159
92817
...
ص اﯾتم
خواص
جنس شخص :مرددان
ملت:

کردد

اقليم:

شررق کردستان

شخص:
نوع ش

روزننامەنگار

ژمارە3279 :

د رنجبر
وحيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0181346117
73431
زببانشناس و ررواﯾتشناس
شاه
 1359کرمانش
متولد دﯾماه 9
م
آثثار:
ستان)
 ،138طاق بس
ن کردی کرما نشاھی )88
1-دستور زبانحال)
2-کردی معيار کرمانشاه ) ،1388نقدح ،1باغ نی)
گونەھا )1391
3-زبان و زبانگ ،13باغ نی)
4-راوی )3895-داستان و ححکاﯾت ) ،1 391باغ نی)
6-بوطيقای داستان ) ،1 391اندﯾشەپردداز )78دﯾا لەالﯾەن )بباخه وانی گﯚﯚالن( سەبارەەت بە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
20:30:03 2012
)ووحيد رنجبر( لە2-10-17 :
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خواص اﯾتم
خ
ص :مردان
جنس شخص
ج
ملت:
م

کرد

اقليم:

ستان
شرق کردس

ننوع شخص:

زباندان

شھرھا:
ش

کرمانشاه

للھجە:

ک .لری

ژمارە3280 :

کاروان دوراندﯾﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1201414339
92629
ھاباد
ش متولد  ٢٩آآذر  ١٣٧٧مھ
کارروان دوراندﯾش
محقق  ،مدﯾر گرووه برنامه
ق
خبرگزاری پانا ،
ی
سئول انجمن پژوھشگران مھاباد  ،خبررنگار
مس
مترجمان سوما
ن
جمن
طراح وب ساﯾﯾت  ،عضو انج
سی مھاباد سافت  ،برنا مه نوﯾس و ط
نوﯾس
ھاباد.
مھ
سووابق:
1مسئول انجم
1من پژوھشگرران مھاباد
2خبرنگار خبرگگزاری پانا
2)13
ی کی پی ساافت )390-91
3مدﯾر گروه بررنامه نوﯾسی
3ی گالکسی ))1391
4معاون گروه برنامه نوﯾسی
4سافت ))1392
ت
ی مھاباد
5مدﯾر گروه بررنامه نوﯾسی
5سوما مھاباد
6عضو انجمن مترجمان س
6س و طراح و تو سعه دھنده نرم افزار
7برنامه نوﯾس
7ب ساﯾت
8طراح و توسععه دھنده وب
89محقق
9-

فعااليت ھا:
ميشن:
انيم
برای کودکان)
1روش من )آمموزش زبان اننگليسی ی
1-
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طراحی لوگو:
گروه برنامه نوﯾسی مھاباد سافت
شرکت عطرﯾات بازرگانی شيخه
طراحی وب ساﯾت:
وب ساﯾت گروه برنامه نوﯾسی مھاباد سافت)(www.mahabadsoft.ir
وب ساﯾت ادبی "سابالغی)" (www.sablaghi.ir
شبکه اجتماعی مھاباد فيس)(www.mahabadface.ir
وب ساﯾت انستيتوی زبان کردی سوما

برنامه نوﯾسی )نرم افزار)
1خانه دﯾن )اھل سنت)2زندگينامه بزرگترﯾن رھبران سياسی جھان )کسب مقام اول استان آذرباﯾجان غربیدر پنجمين جشنواره توليد محتوای الکترونيکی)
3ھمه چيز درباره استيو جابز4کوھنورد5دفترچه تلفن سه زبانه کی پی )انگليسی – کوردی سورانی  -فارسی)6بيوگرافی بھنام تشکر )بازﯾگر تئاتر)7آموزش و آزمون رﯾاضی سوم راھنماﯾی8زبان آموز آدا "آموزش ،دﯾکشنری و آزمون زبان انگليسی دوم راھنماﯾی" )کاندﯾدایجشنواره جوان خوارزمی)
9آزمون علوم تجربی سوم راھنماﯾی تيزھوشان10سيستم بانک اطالعاتی موسسه روجيار کردستان11آموزش مفاھيم پاﯾه به کودکان کرد زبان" 12-ھنرمندان مھاباد" )در حال ساخت  :کاندﯾدای فستيوال  CEO 2015آلمان)

مقاالت:
1زندگينامه استاد عزﯾز شاھرخ )خواننده)2زندگينامه آقای لقمان صالحی )خواننده)3زندگينامه آقای جالل رحيمی )نوازنده وﯾلن)4زندگينامه دکتر عبدﷲ ابرﯾشمی )محقق و نوﯾسنده)5زندگينامه دکتر جعفر ابرﯾشمی )محقق و نوﯾسنده)6زندگينامه آقای جعفر ماملی )خواننده  ،برادر استاد محمد ماملی)7زندگينامه استاد محمد ماملی )به رواﯾت ھمسر استاد محمد ماملی "آمينمولودﯾان" و پسرش "ورﯾا ماملی) "
8زندگينامه آقای عبدﷲ ماملی )خواننده)9زندگينامه آقای عبدﷲ موﯾدزاده )شاعر)10زندگينامه آقای صالح خضری )خواننده و کارگردان و مستندساز)2281

آقای علی جافری )نوازنده سنتور برای استاد محمد ماملی)
آقای ابراھيم قادری )خواننده)
آقای ھرمان وطمانی )شاعر و محقق و نوﯾسنده)
آقای زانکو خليفه )شاعر و محقق و نوﯾسنده)
خانم مرﯾم قاضی )شاعر و نوﯾسنده)
آقای فتاح قاضی )سياستمدار)
آقای ابراھيم بومی )بازﯾگر و دوبلر صدا و سيمای مرکز مھاباد)
آقای اميد فرھاد )نوﯾسنده و کارشناس زرگری)
آقای سيد کاظم قاضی مکری )تمام نشده  :پيرترﯾن دانشجوی جھان

11زندگينامه12زندگينامه13زندگينامه14زندگينامه15زندگينامه16زندگينامه17زندگينامه18زندگينامه19زندگينامهاھل مھاباد)
20زندگينامه آقای ساکار صوفی زاده )تمام نشده  :شاعر و محقق)و ) ...بقيه در حال تکميل شدن ھستند)

عکس:
1عکس غروب خورشيد )کاندﯾدای بھترﯾن عکس دنبالر)2عکس خانه ای در مرکز شھر )کاندﯾدای بھترﯾن عکس دنبالر)3-عکس دو مورچه )کاندﯾدای بھترﯾن عکس طبيعی دنبالر)

داالن ارتباطی من و شما:
http://www.facebook.com/karwan.doorandish.3
http://www.facebook.com/KarwanDourAndish
http://www.twitter.com/kdpsoft
http://www.soundcloud.com/doorandish
http://www.plus.google.com/u/0/103714755927473781416
http://www.pinterest.com/karwand
http://www.youtube.com/channel/UCcj8kEvMmVkRKqb6Ptn_pTQ
http://www.linkedin.com/profile/view?id=287560661&trk=nav_responsive_ta
b_profile
karwandoorandish@yahoo.com
kdpsoft@gmail.com
09338443911
خواص اﯾتم
نوع شخص( :علمی)
نوع شخص :ھنرمند
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ع شخص :متترجم
نوع
ھاباد
مھ

شھرھا:
ش
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خواص اﯾتم
س شخص :ممردان
جنس
ت:
ملت

ککرد

اقلييم:

خراسان
خ

نوع شخص:

ننوﯾسندە

ژمارە3282 :

رزاده
ستان عمر
کوﯾس
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2141349509
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...
ص اﯾتم
خواص
ن
س شخص :زنان
جنس
ملت:

کردد

اقليم:

کردستان
ن
شررق

شخص:
نوع ش

شااعر
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سندە
نوﯾس

:شخص
نوع ش

فعا ليت مدنی

:شخص
نوع ش

3283 :ژمارە

İs
smail Beş
şikci
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2221634208
87116
...
B
Başlık özelikleri
Erkeekler Cinsiye
et:
Yab
bancı

Mille
et:

Türrkiye

Özerrk:

kürd
dolog mesle
ek:
Y
Yazar mesle
ek:

3284 :ژمارە

K
Kadri Yıldıırım
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4211629037
75915
....
Başşlık özeliklerri
Yazzar meslek:
Erkekkler Cinsiyet:
Kü
ürt
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Millet:

Kuzey kürdistanhtttp://localho
ost/kurdiped
dia/images//keyboard.p
png

Özerk:

3285 :ژمارە

Ro
ohat Alak
kom
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4252036066
64626
1955 yıllında Kars’ın
n Kağızman ilçesine bağ
ğlı Kabakom
m köyünde d
doğdu. İlk ve
e
ortta öğrenimin
ni Kağızman
n’da gördü. 1973 yılındaa Kars Alpasslan Lisesi’n
ni
Kars ile ilk kez bu
b yıllarda ta
anıştı. 1974--1978 yıllarıı ،bitiren Ro
ohat Alakom
m
،arasınd
da AÜ Eğitim
m Fakültesi’n
nde öğrenim
m gördü. Daaha sonra yu
urdışına çıkttı
k kazandırdıığını ،çokkü
ültürlülüğün ،değişik ülkkelerde kald
dı
insana bir zenginlik
bu yıllarda yaşayarrak öğrendi. 1983 yılınd
dan bu yanaa İsveç’te ya
aşamaktadırr.
Türkççe ve İsveçççe yayımlana
an 15 ،Rohat Alakom’u
un şimdiye kkadar Kürtçe
e
civarında kültür ve tarih içeriklii kitabı bulunmaktadır. Bazı incelem
meleri başka
a
dillere de çevrildi. Baaşlıca kitapla
arı şunlardırr:
1987) ،- Kürdoloji Bilim
minin İki Yü
üz Yıllık Geçmişi (Türkçe
e
1989
9) ،- Çağdaşş Türk Edebiiyatında Kürrtler (Türkçe
e
1991
1) ،- İsveç Kaynaklarınd
K
da Kürt Motifleri (Kürtçe
e
1991) ،- Un
nutulmuşluğ
ğun Bir Öykü
üsü: Saidi K
Kürdi (Türkçe
e
1992) ،- Ziya Gök
kalp’in Büyük Çilesi: Kürrtler (Türkçe
e
1992) ،- Yaşşar Kemal’in
n Yapıtlarınd
da Kürt Gerççeği (Türkçe
e
1994) ،- Kürt Folklo
orunda Bir K
Kadın Hakim
miyeti (Kürtçe
e
1995) ،- Kürdistan’da Yeni Bir Güç: Kadınlar (Kürtçe
e
98) ،- Bir Kü
ürt Diplomattının Fırtınalı Yılları: Gen
neral Şerif P
Paşa (Türkçe
e
199
199
98) ،- Eski İsstanbul Kürrtleri (Türkçe
e
1998) ،- Hoybûn Örgütü
Ö
ve Ağ
ğrı Ayaklanm
ması (Türkçe
e
2000) ،- Bin Yıl Bo
oyunca İsveeç-Kürt İlişkiileri (İsveççe
e
2003) ،- Orta A
Anadolu Kürrtleri (Türkçe
e
2004) ،- Kürt Aristokkratları: Torınlar (Kürtçe
e
2006) ،- İsveç Kürrtleri (Kürtçe
e
2008) ،- T
Tarihin Aydıınlığı (Kürtçe
e
e hüküm ،Yazar 1998 yyılında Ağrı A
Ayaklanmassı
2004 yılında da Karrs yöresinde
،sürmü
üş olan Kürtt aristokratla
arı Torınlar üzerine yazzdığı kitaplarrından sonra
a
Ağrı ve ،bu sınır boy
ylarındaki Kürtlerin
K
tarihi üzerine d
daha da yoğunlaştı. Kars
،Van yöreleri kon
nusunda kaleme aldığı bazı
b
incelem
meleri değişiik dergilerde
e
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Ru
us ve İran sınırlarının
s
،Kürtçe ve Türkçe
T
yayım
mlandı. Tariihte Osmanlı
yüz yıllard
dır bir yaşam
m mücadelessi veren Karrs ،kesiştiğii bir noktada
a
Rohat Alakom’un
A
bu
b çalışması sayesinde ilk
i kez yazılıı hale ،Kürttlerinin tarih
hi
getiriliyorr.
Başşlık özeliklerri
Erkekkler Cinsiyet:
Kü
ürt

Millet:

Kuzey kürdistanhtttp://localho
ost/kurdiped
dia/images//keyboard.p
png

Özerk:

Yazzar meslek:
ku
uzey kürdisttan

Lehçe:
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Abdu
ullah Öca
alan
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
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reisde. Uiteindelijk verbleef hij enige tijd in Kenia, waar hij op 15 februari
1999 werd gearresteerd.
Öcalan werd ondergebracht op het eiland İmralı in de Zee van Marmara,
waar hij in afzondering werd opgesloten. Tijdens dit verblijf werd hem enige
tijd het contact met zijn advocaat ontzegd. Öcalan werd in eerste instantie
ter dood veroordeeld, maar later werd deze straf omgezet in levenslang.
Op 12 mei 2005 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
dat het proces tegen Öcalan niet eerlijk is verlopen en het proces volgens
het hof opnieuw zou moeten worden gevoerd. Turkije is lid van de Raad van
Europa en wordt geacht zich aan dit oordeel te houden, hoewel het daar
strikt genomen niet verplicht toe is.
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Ro
ohat Alak
kom
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4252034306
64625
en
n gränsstad i norra Kurd
distan mot ،Rohat Alakkom är född
d 1955 i Kars
n och Persie
en. Han flytttade till Sverrige 1983 och har bott i
Armenien
Stockholm hela tid
den. Under sitt
s tjugo årr långa förfaattarskap ha
ar han skriviit
en ra
ad böcker om en förfalsskad och bo
ortglömt histtoria och ku
ultur på olika
a
franska
a och ،språ
åk. Några av
v hans arbette finns äveen översatta
a till arabiska
a
en
ngelska. Roh
hat Alakom har visat ettt stort intreesse för sven
nsk-kurdiska
a
möten och kontaktter i det förfflutna. Han har under l ång tid sam
mlat olika typ
p
bygg
gt upp ett ،av material som handla
ar om svenssk-kurdiska förbindelse
er
arkiv
v och ett sp
peciellt priva
at bibliotek med
m inriktni ng på sverig
gekurdernas
historria och tidigare kontaktter som strä
äcker sig änd
da till viking
gatiden. Den
n
fö
öreliggande boken är en fortsättnin
ng på hans kritikerrosa
ade debut på
å
2000). ،svenska:
s
Sv
vensk-kurdisska kontakteer under tussen år (Apec
Av Rohat Alako
om har tidig
gare utgivitss:
- Kurdologins 20
00-åriga hisstoria (1987
7)
- Kurd
der i den moderna turkkiska litteratturen (1989
9)
- Kurdiska motiv
m
i sven
nska källmatterial (1991)
- En borttglömd histo
oria: Seîdê K
Kurdî (1991)
- Den kurrdiska verkligheten i Yaasar Kemals verk (1992
2)
- Ziya Gokallps största d
dilemma: Ku
urder (1992
2)
- Kvinnom
makt i den ku
urdiska folklloren (1994
4)
- Generral Cherif Pa
ascha (1995
5)
- En ny
n kraft i Ku
urdistan: Kviinnor (1995
5)
anbul (1998
8)
- Kurder i deet forna Ista
- Organissationen Hoyboun och revolten i A
Ararat (1998
8)
- Sve
ensk-kurdisk
ka kontakterr under tuse
en år (2000
0)
- Kurder i ceentrala Anattolien (2003
3)
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- Kurdiska Aristokrater: Toriner (2004)
- Sverigekurder (2006)
- Om Gunnar Ekelöfs Diwansdiktning (2007)
Dessutom har han sammanställt böckerna:
- Jesidkurder (2003) av Maria Anholm
- Kurdisk resa (2005) av Elon Ahlbäck
Pirtûka Rohat Alakom a bi navê Kurdên Swêdê (1965-2005) vê carê bi
zimanê Swêdî hat wesandin.
Ev pirtûk bi navê KURDERNA Fyrtio år i Sverige (KURD Çil Sal li Swêdê) bi
wek versiyonek nuh di nav Wesanên Serkland'ê ،hin guhartin û zêdekirinan
de derket.
Di dawiya pirtûkê de bîblîyografiyek fireh û albûmek ku ji gelek wêneyên
kevn pêkhatî cih girtiye. Pirtûk bi pêsgotinek dirêj a nivîskara swêdî Sigrid
îranîst û rohilatnasê navdar ،Kahle ve dest pê dike. Sigrid Kahle keça fîlolog
H. S. Nyberg (1889–1974) ye.
Kesên ku bixwazin vê pirtûkê bi dest bixin dikarin ji vê adrêsê bixwazin:
SERKLAND FÖRLAGET
ralakom@yahoo.com
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