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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

3

4

ناوەڕۆک
ئابەرزە 99 ..........................................................................................................................................................
ئاتچە 99 ............................................................................................................................................................
ئاتشگا 99 .........................................................................................................................................................
ئاختەپە 100 ......................................................................................................................................................
ئاخچەقەل 100 ..................................................................................................................................................
ئاخو ران 100 .....................................................................................................................................................
ئاخوە خ )براھيماوا) 101 ..................................................................................................................................
ئاخوە خی براھيماوا 101 .................................................................................................................................
ئاخوە خی کﯚسە عەمبەر 102 ........................................................................................................................
ئاخکەند102 ......................................................................................................................................................
ئادﯾامان 102 ......................................................................................................................................................
ئاراس 103 .........................................................................................................................................................
ئارامگای دﯾاکﯚ 103 ............................................................................................................................................
ئاربەبا 104 .........................................................................................................................................................
ئارمردە 104 .......................................................................................................................................................
ئارەبوغلوو 105 ..................................................................................................................................................
ئارەنان 105 ........................................................................................................................................................
ئازاد 105 ............................................................................................................................................................
ئازادی 106 ........................................................................................................................................................
ئاساسا 106 ......................................................................................................................................................
ئاساولە 106 ......................................................................................................................................................
ئاسناوا 107 .......................................................................................................................................................
ئاسناوێ 107 ....................................................................................................................................................
ئاسنگەران 107 .................................................................................................................................................
ئاسھ

108 ......................................................................................................................................................

ئاسﯚس 108 .....................................................................................................................................................
ئاشتی 108 .......................................................................................................................................................
ئاشەوا 109 .......................................................................................................................................................
ئاغجيوان 109 ....................................................................................................................................................
ئاغجەلەر 110 ....................................................................................................................................................
5

ئاغچەقەڵ 110 ..................................................................................................................................................
ئاغدەڕە 110 ......................................................................................................................................................
ئاغەجەری 111 .................................................................................................................................................
ئاغەجەری 111 .............................................................................................................................................. 2
ئاغەسور 112 ....................................................................................................................................................
ئاغە ن 112 ......................................................................................................................................................
ئاف تەحل

112 ................................................................................................................................................

ئاف خان 113 .....................................................................................................................................................
ئاف خان

113 ..................................................................................................................................................

ئافان 113 ..........................................................................................................................................................
ئاگجە 114 .........................................................................................................................................................
ئاگری داغ 114 ..................................................................................................................................................
ئاالنە 114 ..........................................................................................................................................................
ئالجە 115 ..........................................................................................................................................................
ئاليپيرک 115 .....................................................................................................................................................
ئالەوالغ 115 ......................................................................................................................................................
ئالەکينا 116 .......................................................................................................................................................
ئامودا 116 .........................................................................................................................................................
ئامﯚکان 117 ......................................................................................................................................................
ئانيتوس 118 .....................................................................................................................................................
ئاوبارﯾک 118 .....................................................................................................................................................
ئاوبارە 119 .........................................................................................................................................................
ئاودانان 119 ......................................................................................................................................................
ئاودﯾالن 120 ......................................................................................................................................................
ئاوک120 ...........................................................................................................................................................
ئاوەژێ 121 .......................................................................................................................................................
ئاوەسپی 121 ...................................................................................................................................................
ئاوەکە ە 121 .....................................................................................................................................................
ئاڕاڕات 122 ........................................................................................................................................................
ئاڕن

122 .........................................................................................................................................................

ئاڤ تەحل

122 ................................................................................................................................................
6

ئاﭬسارک

123 .................................................................................................................................................

ئاکرێ 123 .........................................................................................................................................................
ئاکﯚکەون 124 ....................................................................................................................................................
ئاکﯚﯾان 124 .......................................................................................................................................................
ئا ب غ 125 ........................................................................................................................................................
ئا مان125 .........................................................................................................................................................
ئا وەت 126 ........................................................................................................................................................
ئا وەتان 126 ......................................................................................................................................................
ئا کاوێ 126 ......................................................................................................................................................
ئا يان127 ..........................................................................................................................................................
ئا ياوا 127 ..........................................................................................................................................................
ئا ياوێ 127 .......................................................................................................................................................
ئا يجان 128 .......................................................................................................................................................
ئا يمەڕان 128 ....................................................................................................................................................
ئا يھەمەئان 128 ................................................................................................................................................
ئا يکەند 129 ......................................................................................................................................................
ئاﯾچی 129 ........................................................................................................................................................
ئاﯾنان130 ..........................................................................................................................................................
ئورمارێ 130 ......................................................................................................................................................
ئورمانا 130 ........................................................................................................................................................
ئورمان

131 ......................................................................................................................................................

ئورمەدادا 131 ....................................................................................................................................................
ئورە 131 ............................................................................................................................................................
ئورەمارێ 132 ....................................................................................................................................................
ئورەی 132 ........................................................................................................................................................
ئوزمانا 132 ........................................................................................................................................................
ئولدەرا 133 ........................................................................................................................................................
ئولدەرێ 133 .....................................................................................................................................................
ئومەرسينا 133 ..................................................................................................................................................
ئﯚردوگای ز وە 134 ............................................................................................................................................
ئﯚمەر گومبەت 134 ............................................................................................................................................
7

ئﯚمەربل155 ......................................................................................................................................................
ئﯚﯾنەچی 155 ....................................................................................................................................................
ئيبراھيم ئاباد 155 .............................................................................................................................................
ئيبراھيم خەليل 156 .........................................................................................................................................
ئيتوت 156 .........................................................................................................................................................
ئيرانشا156 .......................................................................................................................................................
ئيسالمئاباد 157 ................................................................................................................................................
ئيسالملوو 157 ..................................................................................................................................................
ئيسياوا 157 ......................................................................................................................................................
ئيس وە 158 .......................................................................................................................................................
ئيسەو

158 ..................................................................................................................................................

ئيلنجاغی گچکە 159 ........................................................................................................................................
ئيلنجاغی گەورە 159 ........................................................................................................................................
ئيمام 160 ..........................................................................................................................................................
ئيمامعەباس 160 ..............................................................................................................................................
ئيمينک

160 ....................................................................................................................................................

ئينجکە 161 .......................................................................................................................................................
ئيندرقاش 161 ...................................................................................................................................................
ئيکەمال

161 ...................................................................................................................................................

ئ توت 162 ..........................................................................................................................................................
ئ توت

162 ........................................................................................................................................................

ئ تيت

162 ........................................................................................................................................................

ئ سفکا 163 ......................................................................................................................................................
ئ مناوا 163 ........................................................................................................................................................
ئ مينک

163 .....................................................................................................................................................

ئ نە 164 ............................................................................................................................................................
ئ اق 164 ..........................................................................................................................................................
ئ کەماال بەروارﯾا 165 .........................................................................................................................................
ئ کەماال بەروارﯾيا 165 ........................................................................................................................................
ئ کەماال خابيری 165 .........................................................................................................................................
ئ کەمال

166 ...................................................................................................................................................
8

ئەبوغر ب 166 ...................................................................................................................................................
ئەتاب غی 166 ..................................................................................................................................................
ئەحمەد ب نە 167 ..............................................................................................................................................
ئەحمەدئاوا 167 .................................................................................................................................................
ئەحمەداوا 167 ..................................................................................................................................................
ئەحمەدبرﯾو 168 ................................................................................................................................................
ئەحمەدەکەڕ 168 ..............................................................................................................................................
ئەحمەواوا 169 ..................................................................................................................................................
ئەخالت 169 ......................................................................................................................................................
ئەدن

169 ........................................................................................................................................................

ئەردنا 170 .........................................................................................................................................................
ئەرزێ 170 ........................................................................................................................................................
ئەرمشت 171 ...................................................................................................................................................
ئەرەدنا 171 .......................................................................................................................................................
ئەزمەڕ 173 ........................................................................................................................................................
ئەسپوغە 173 ...................................................................................................................................................
ئەسپووک 173 ..................................................................................................................................................
ئەسحاب 174 ....................................................................................................................................................
ئەسحاو خوارۆ 174 ............................................................................................................................................
ئەسحاو سەرۆ 174 ...........................................................................................................................................
ئەسراوا 175 ......................................................................................................................................................
ئەسکﯚڵ 175 ....................................................................................................................................................
ئەسکەندەرئاوا 176 ...........................................................................................................................................
ئەشرەفييە 176 .................................................................................................................................................
ئەشکی تاوەگوزی 176 .....................................................................................................................................
ئەشکەوتی ئاوبارە  -کوولی ئاوبارە 177 ............................................................................................................
ئەشکەوتی خەفاش )شەمشەمە کو رە) 177 .................................................................................................
ئەشکەوتی شانەدەر 178 .................................................................................................................................
ئەشکەوتی فەقرەقە 178 .................................................................................................................................
ئەشکەوتی قوری قە 179 ...............................................................................................................................
ئەفراسياو 179 ..................................................................................................................................................
9

ئەفرﯾن 180 .......................................................................................................................................................
ئەلبيران 180 ......................................................................................................................................................
ئەلندک
ئەلھ

180 ....................................................................................................................................................
181 .......................................................................................................................................................

ئەلواج 181 ........................................................................................................................................................
ئەلک 181 ..........................................................................................................................................................
ئەلکيشک

182 ................................................................................................................................................

ئەلياسی 182 ...................................................................................................................................................
ئەلەھ

183 .....................................................................................................................................................

ئەمنە سوورەکە 183 .........................................................................................................................................
ئەميرئاباد 183 ...................................................................................................................................................
ئەميرئاوا 184 .....................................................................................................................................................
ئەمينئاوا 184 .....................................................................................................................................................
ئەميناوا 184 ......................................................................................................................................................
ئەنب

185 ........................................................................................................................................................

ئەنجينە 185 ......................................................................................................................................................
ئەندروک 185 .....................................................................................................................................................
ئەند زێ 186 .....................................................................................................................................................
ئەورسی 186 ....................................................................................................................................................
ئەوﯾھەنگ187 ...................................................................................................................................................
ئەو ھەنگ187 ...................................................................................................................................................
ئەﭬرﯾک

187 ....................................................................................................................................................

ئەﭬيتال مﯚشاف 188 .........................................................................................................................................
ئەکباتان 188 .....................................................................................................................................................
ئەکبەرئاباد 188 .................................................................................................................................................
ئە دەرەی خوارۆ 189 ........................................................................................................................................
ئە دەرەی سەرۆ 189 .......................................................................................................................................
ئە وەن 189 .......................................................................................................................................................
ئەﯾلوو 191 .........................................................................................................................................................
ئەﯾوان 191 ........................................................................................................................................................
اومرئاوا 191 .......................................................................................................................................................
10

باباگوڕگوڕ 192 ...................................................................................................................................................
بابخا وێ 192 ...................................................................................................................................................
بابگورﯾا 193 .......................................................................................................................................................
بابوخک

193 ....................................................................................................................................................

بابيرێ 193 ........................................................................................................................................................
بابە 194 ............................................................................................................................................................
بابەکراوە 194 ....................................................................................................................................................
باپشتيان 194 ....................................................................................................................................................
باتمان196 .........................................................................................................................................................
باتيفا بەروارﯾا 196 ..............................................................................................................................................
باتيفا سەﯾدا 197 ..............................................................................................................................................
بات ل 197 ...........................................................................................................................................................
باجد ميری 197 .................................................................................................................................................
باجلور 198 .........................................................................................................................................................
باجلورێ 198 .....................................................................................................................................................
باجو کەندال 198 ...............................................................................................................................................
باجەڕەند 199 ....................................................................................................................................................
باخ و پارکەکانی شاری سل مانی 199 ..............................................................................................................
باخان 201 .........................................................................................................................................................
باخان 201 ...................................................................................................................................................... 2
باخچە 201 ........................................................................................................................................................
باخچە 202 ..................................................................................................................................................... 2
باخچەميشە 202 ..............................................................................................................................................
باخچە ە 202 .....................................................................................................................................................
باخی پورە بەگ 203 .........................................................................................................................................
باخی ش خ لەتيف 203 .....................................................................................................................................
باخی فەرەجی حەمە مراد 204 ........................................................................................................................
باخی گشتی204 .............................................................................................................................................
باخی مەجيد بەگ 205 .....................................................................................................................................
باخەکﯚن 205 .....................................................................................................................................................
بادی206 ...........................................................................................................................................................
11

بادﯾناوێ 206 .....................................................................................................................................................
بادێ206 ...........................................................................................................................................................
بادە ن 207 .......................................................................................................................................................
باراو 207 ............................................................................................................................................................
بارزان 208 .........................................................................................................................................................
بارﯾکان 208 .......................................................................................................................................................
بارﯾکاوێ 209 .....................................................................................................................................................
بارﯾکە 209 .........................................................................................................................................................
بارەگای لقی 4ی پارتی 209 .............................................................................................................................
بازارگە 210 ........................................................................................................................................................
بازاڕ و قەﯾسەرﯾيەکانی شاری سل مانی 210 ..................................................................................................
بازرگە 212 .........................................................................................................................................................
بازگر 212 ...........................................................................................................................................................
بازگرگﯚران 213 ..................................................................................................................................................
بازﯾان 213 .........................................................................................................................................................
بازێ 213 ...........................................................................................................................................................
باز رک

214 ......................................................................................................................................................

بازەرگە 214 .......................................................................................................................................................
باژ رگە 214 .......................................................................................................................................................
باسان 215 ........................................................................................................................................................
باساوێ 215 ......................................................................................................................................................
باساک 216 .......................................................................................................................................................
باستانبەگ 216 .................................................................................................................................................
باستک

216 ....................................................................................................................................................

باسەوای 217 ....................................................................................................................................................
باشقش خ 217 ................................................................................................................................................
باشماخ 217 ......................................................................................................................................................
باشماغ 218 ......................................................................................................................................................
باشکورد 218 .....................................................................................................................................................
باش

218 ........................................................................................................................................................

باصەوا 219 ........................................................................................................................................................
12

باغچە219 .........................................................................................................................................................
باغ وجە 219 .....................................................................................................................................................
باقر ئاباد 220 .....................................................................................................................................................
باقرتە 220 .........................................................................................................................................................
باقالوا 221 .........................................................................................................................................................
باقالوا 221 ..................................................................................................................................................... 2
باگردان 221 .......................................................................................................................................................
باگ را 222 ..........................................................................................................................................................
بالقوس 222 ......................................................................................................................................................
بالووالن 222 ......................................................................................................................................................
بالک 223 ...........................................................................................................................................................
باليسان 223 .....................................................................................................................................................
بالەتە 224 .........................................................................................................................................................
بامرن

224 .......................................................................................................................................................

بامناوا 224 .........................................................................................................................................................
بامﯚک 225 ........................................................................................................................................................
بامەرن

225 .....................................................................................................................................................

بان ميل 225 ......................................................................................................................................................
بانکا 226 ...........................................................................................................................................................
بانی بنﯚک 227 ..................................................................................................................................................
بانی شار 227 ...................................................................................................................................................
بانينار 229 .........................................................................................................................................................
باني

229 .........................................................................................................................................................

بانە 230 ............................................................................................................................................................
بانە ساردە 230 .................................................................................................................................................
بانەسوارا 230 ...................................................................................................................................................
بانەسورا 231 ....................................................................................................................................................
بانەورێ 231 ......................................................................................................................................................
بانەورە 232 .......................................................................................................................................................
باوا 233 .............................................................................................................................................................
باواجی 233 .......................................................................................................................................................
13

باوان 234 ...........................................................................................................................................................
باوەڕاڕ 234 ........................................................................................................................................................
باﭬيا 235 ............................................................................................................................................................
باکوزێ 235 .......................................................................................................................................................
با گير 235 ........................................................................................................................................................
با مبﯚ 236 ........................................................................................................................................................
با نيش 236 ......................................................................................................................................................
با و 236 ............................................................................................................................................................
با ەخچی 237 ...................................................................................................................................................
باﯾزاوا237 ..........................................................................................................................................................
باﯾزاوا 237 ...................................................................................................................................................... 2
باﯾزاواسونقور 238 .............................................................................................................................................
باﯾزاوێ 238 .......................................................................................................................................................
باﯾنجﯚ 239 .........................................................................................................................................................
باﯾنچو 239 .........................................................................................................................................................
باﯾندەرێ 239 ....................................................................................................................................................
باﯾنگان 240 .......................................................................................................................................................
باﯾوە 240 ...........................................................................................................................................................
باﯾ وە 240 ..........................................................................................................................................................
باﯾەوە 241 .........................................................................................................................................................
ببيرێ 241 .........................................................................................................................................................
برانا 241 ............................................................................................................................................................
براھيماوای خوارۆ 242 .......................................................................................................................................
براھيماوای خوڕخوڕە 242 ..................................................................................................................................
براھيماوای سەرۆ 243 ......................................................................................................................................
براﯾم خان 243 ...................................................................................................................................................
براﯾمئاوا 243 ......................................................................................................................................................
براﯾمە 244 .........................................................................................................................................................
بردسزی 244 ....................................................................................................................................................
بردە رش تبرﯾزخاتون 244 ...................................................................................................................................
برکە 245 ...........................................................................................................................................................
14

برﯾفکا 245 .........................................................................................................................................................
برﯾم زەال246 .....................................................................................................................................................
بزان 246 ............................................................................................................................................................
بزان 246 ........................................................................................................................................................ 2
بزالنە 247 ..........................................................................................................................................................
بزوەش 247 .......................................................................................................................................................
بست 247 .........................................................................................................................................................
بلچەسوور 248 ..................................................................................................................................................
بلد شا 248 .......................................................................................................................................................
بلوانئاوا 248 .....................................................................................................................................................
بلواناوا 249 ........................................................................................................................................................
بلوچە 249 .........................................................................................................................................................
بلووز 250 ...........................................................................................................................................................
بلەبزان 250 .......................................................................................................................................................
بلەسەن250 .....................................................................................................................................................
بلەغور 251 ........................................................................................................................................................
بلەھی 251 .......................................................................................................................................................
بلەﯾی 251 ........................................................................................................................................................
بناوچان 252 ......................................................................................................................................................
بناوچ ە 252 ......................................................................................................................................................
بناوﯾلە 252 ........................................................................................................................................................
بناوﯾلە  -شارباژ 253 .......................................................................................................................................
بناوﯾلەی کوردان 253 .........................................................................................................................................
بناوێ 254 .........................................................................................................................................................
بناوەچان 254 ....................................................................................................................................................
بناﭬی 254 .........................................................................................................................................................
بناﭬ

255 .........................................................................................................................................................

بندا255 .............................................................................................................................................................
بندرە 255 ..........................................................................................................................................................
بندڕێ 256 .........................................................................................................................................................
بندڕێ 256 ..................................................................................................................................................... 2
15

بندەرە 256 ........................................................................................................................................................
بنم رد 257 .........................................................................................................................................................
بنووخە ەف 257 ................................................................................................................................................
بنيانس 258 .......................................................................................................................................................
بنيەر258 ...........................................................................................................................................................
بنەخوێ 258 .....................................................................................................................................................
بنەژاژ259 ..........................................................................................................................................................
بنەکاول 259 ......................................................................................................................................................
بھارستان 259 ...................................................................................................................................................
بھيک 260 ..........................................................................................................................................................
بوتيا 260 ............................................................................................................................................................
بوخەلوو 261 ......................................................................................................................................................
بورجينی 261 ....................................................................................................................................................
بوردمە 261 ........................................................................................................................................................
بورھان 262 .......................................................................................................................................................
بول  -بل 262 .....................................................................................................................................................
بوو 262 ..............................................................................................................................................................
ب واناوا 263 ........................................................................................................................................................
بﯚبکتان 263 .......................................................................................................................................................
بﯚرﯾەر 264 .........................................................................................................................................................
بﯚسکين 264 .....................................................................................................................................................
بﯚسک ن 264 .....................................................................................................................................................
بﯚگد 265 ...........................................................................................................................................................
بﯚڕﯾەر 265 .........................................................................................................................................................
بﯚکان 265 ..........................................................................................................................................................
بﯚ وان 266 .........................................................................................................................................................
بﯚﯾەر 267 ..........................................................................................................................................................
بﯚﯾەن 267 .........................................................................................................................................................
بيادری 268 ........................................................................................................................................................
بياﭬ

268 .........................................................................................................................................................

بيبيکەند 268 .....................................................................................................................................................
16

بيترون 269 ........................................................................................................................................................
بيجار 269 ..........................................................................................................................................................
بيجار 269 ....................................................................................................................................................... 2
بيجنەوەند 270 ..................................................................................................................................................
بيچاخچی 270 ..................................................................................................................................................
بيدوھی 270 .....................................................................................................................................................
بيرا کەبرا 271 ....................................................................................................................................................
بيردۆک 271 .......................................................................................................................................................
بيروزانی 272 .....................................................................................................................................................
بيرومانا 272 .......................................................................................................................................................
بيرێ272 ...........................................................................................................................................................
بيرەبات 273 .......................................................................................................................................................
بيزنور 273 ..........................................................................................................................................................
بيشينک

273 ...................................................................................................................................................

بينوخە ەف 274 .................................................................................................................................................
بيوەنيژ 274 ........................................................................................................................................................
بيک داودا 274 ...................................................................................................................................................
بيکداودا 275 ......................................................................................................................................................
بي

275 ............................................................................................................................................................

بيەڕەشان 275 ..................................................................................................................................................
ب

بادێ 276 ....................................................................................................................................................

ب بو 276 .............................................................................................................................................................
ب بوزﯾ

277 ......................................................................................................................................................

ب ترﯾان 277 ........................................................................................................................................................
ب تواتە 277 ........................................................................................................................................................
ب توش 278 ........................................................................................................................................................
ب تکار 278 ..........................................................................................................................................................
ب تکاری 279 ......................................................................................................................................................
ب تکارێ 279 ......................................................................................................................................................
ب جە 279 ...........................................................................................................................................................
ب خاڵ 280 .........................................................................................................................................................
17

ب دوھی 280 .....................................................................................................................................................
ب راسب 281 ......................................................................................................................................................
ب رمی دﯾنداران 281 ..........................................................................................................................................
ب رومان 281 .......................................................................................................................................................
ب رومانا 282 .......................................................................................................................................................
ب رکﯚت 282 .......................................................................................................................................................
ب زنور 283 ..........................................................................................................................................................
ب زنوری 283 ......................................................................................................................................................
ب زنورێ 283 ......................................................................................................................................................
ب زھ

284 ........................................................................................................................................................

ب زەلی 284 .......................................................................................................................................................
ب ز ەل

284 .......................................................................................................................................................

ب ز ەھ

285 ......................................................................................................................................................

ب ژاوێ 285 ........................................................................................................................................................
ب ژوێ 285 .........................................................................................................................................................
ب ساران 286 .....................................................................................................................................................
ب ستانسوور 286 ...............................................................................................................................................
ب سرێ 286 .......................................................................................................................................................
ب سفک

287 ....................................................................................................................................................

ب سکی 287 ......................................................................................................................................................
ب سک

287 ......................................................................................................................................................

ب سە م ن 288 ..................................................................................................................................................
ب شاسب 288 ...................................................................................................................................................
ب ششينک

289 ...............................................................................................................................................

ب شووک_جندﯾان 289 .......................................................................................................................................
ب شينک

289 ...................................................................................................................................................

ب قولک

290 .....................................................................................................................................................

ب لومانا 290 .......................................................................................................................................................
ب لوو 290 ...........................................................................................................................................................
ب مزورت

291 ....................................................................................................................................................

ب نورﯾان 291 ......................................................................................................................................................
18

ب وران 292 .........................................................................................................................................................
ب کارێ 292 ........................................................................................................................................................
ب کﯚس 292 .......................................................................................................................................................
ب کەژ 293 ..........................................................................................................................................................
ب ەرە 293 ..........................................................................................................................................................
بەحرکە 293 ......................................................................................................................................................
بەدرە 294 ..........................................................................................................................................................
بەدليس 294 .....................................................................................................................................................
بەر خانەقا 295 ..................................................................................................................................................
بەرئاڤ 296 ........................................................................................................................................................
بەرانان 297 .......................................................................................................................................................
بەرچی 297 .......................................................................................................................................................
بەرخانەقا 297 ...................................................................................................................................................
بەردب ان 298 .....................................................................................................................................................
بەردﯾسپی 298 .................................................................................................................................................
بەردە سوور 299 ................................................................................................................................................
بەردەبوک 299 ...................................................................................................................................................
بەردەسپی 299 ................................................................................................................................................
بەردەسپيان 300 ...............................................................................................................................................
بەردەسور 300 ..................................................................................................................................................
بەردەشان 300 ..................................................................................................................................................
بەردەقەل 304 ...................................................................................................................................................
بەردەڕەش 304 .................................................................................................................................................
بەردەڕەش 305 .............................................................................................................................................. 2
بەردەڕەشی قە ڕ حانە 305 .............................................................................................................................
بەردەڕەشی ھەوەتوو 306 ................................................................................................................................
بەردەڕەشی ھەﯾئەتاوا 306 ..............................................................................................................................
بەردەڕەشە 307 ................................................................................................................................................
بەردەکورێ 307 .................................................................................................................................................
بەرزنجە  -سروچک 307 ....................................................................................................................................
بەرزﯾوە 308 .......................................................................................................................................................
19

بەرسول 308 .....................................................................................................................................................
بەرسيرﯾن 309 ..................................................................................................................................................
بەرقوڕوو 309 .....................................................................................................................................................
بەرقە 310 .......................................................................................................................................................
بەرگرگە310 ......................................................................................................................................................
بەرلوت 310 .......................................................................................................................................................
بەروشکا سەعدون 311 ....................................................................................................................................
بەروشکا سەعدونی 311 ..................................................................................................................................
بەروشکا کاتوال 311 ...........................................................................................................................................
بەروشکا کاتونيا312 ..........................................................................................................................................
بەرکەمران 312 ..................................................................................................................................................
بەرۆژی وەرت

313 ...........................................................................................................................................

بەرێ بھار 313 ...................................................................................................................................................
بەر بھارێ313 ...................................................................................................................................................
بەرەوەر 314 ......................................................................................................................................................
بەستوون 314 ...................................................................................................................................................
بەسری 315 ......................................................................................................................................................
بەشارەت 315 ...................................................................................................................................................
بەغلوجە 316 ....................................................................................................................................................
بەفرﯾقەندی 316 ...............................................................................................................................................
بەفرەوان 316 ....................................................................................................................................................
بەلقزەن 317 .....................................................................................................................................................
بەلقەراوﯾان 317 ................................................................................................................................................
بەلووجە 317 .....................................................................................................................................................
بەليت

318 .......................................................................................................................................................

بەلەبزان 318 .....................................................................................................................................................
بەلەبەران 318 ...................................................................................................................................................
بەلەکجاڕ 319 ....................................................................................................................................................
بەمﯚ 319 ...........................................................................................................................................................
بەند 320 ...........................................................................................................................................................
بەندا320 ...........................................................................................................................................................
20

بەنداوی باوە شاسوار 320 ................................................................................................................................
بەنداوی بەخمە 321 .........................................................................................................................................
بەنداوی دووبز لە قەزای دووبز لە سەر زﯾی بجوک 321 ...................................................................................
بەندﯾنخانەی نوگرە سەلمان 322 ......................................................................................................................
بەنستان 322 ....................................................................................................................................................
بەھارئاوا322 .....................................................................................................................................................
بەوجان 323 .......................................................................................................................................................
بەڕودەر 323 ......................................................................................................................................................
بەڕوەر 323 ........................................................................................................................................................
بەڕوەر 324 ..................................................................................................................................................... 2
بەکرەجﯚ 324 .....................................................................................................................................................
بە وڕەبەت 325 .................................................................................................................................................
بە کەڕ 325 ........................................................................................................................................................
بەھارستان 325 ................................................................................................................................................
بەﯾاندەرە 326 ....................................................................................................................................................
بەﯾتاس 326 ......................................................................................................................................................
بەﯾرەم 326 ........................................................................................................................................................
بەﯾ ە 327 .........................................................................................................................................................
پاپا ە 327 ..........................................................................................................................................................
پاراستان 328 ....................................................................................................................................................
پار زگای کرماشان 328 .....................................................................................................................................
پاسی 331 ........................................................................................................................................................
پاس

332 ........................................................................................................................................................

پاشب غ 332 .....................................................................................................................................................
پاشبەرد 332 .....................................................................................................................................................
پاالنی 333 ........................................................................................................................................................
پاالنيقلخانی333 ...............................................................................................................................................
پالگان 334 .........................................................................................................................................................
پالنگان 334 .......................................................................................................................................................
پانک 334 ...........................................................................................................................................................
پاوان 335 ...........................................................................................................................................................
21

پاوە 335 ............................................................................................................................................................
پاڕکی سامی عەبدول ەحمان 336 ....................................................................................................................
پا نی 336 ........................................................................................................................................................
پا نگان 337 .......................................................................................................................................................
پا وگەی نەوتی کﯚﯾە 337 ................................................................................................................................
پاﯾەگالن 338 .....................................................................................................................................................
پپنک 338 ..........................................................................................................................................................
پردانان 338 ........................................................................................................................................................
پرداوێ 339 .......................................................................................................................................................
پردی ئا توون کﯚپری 339 ...................................................................................................................................
پردی تەق تەق 340 ..........................................................................................................................................
پردێ 340 ..........................................................................................................................................................
پردەکەی قلياسان 340 .....................................................................................................................................
پشاوە 341 ........................................................................................................................................................
پشاوە 342 ........................................................................................................................................................
پشت گری 342 .................................................................................................................................................
پشتئاشان 342 .................................................................................................................................................
پشتا گری 343 ..................................................................................................................................................
پشتتەنگ 343 .................................................................................................................................................
پشتگری 344 ....................................................................................................................................................
پشتە 344 .........................................................................................................................................................
پشتەپ 344 ......................................................................................................................................................
پشتەنگ 345 ....................................................................................................................................................
پشتەنگقلخانی 345 ........................................................................................................................................
پشدەر 345 .......................................................................................................................................................
پلﯚرە 348 ...........................................................................................................................................................
پلياندەر 349 ......................................................................................................................................................
پنجە سفلی 349 ..............................................................................................................................................
پنجە عەليا 350 .................................................................................................................................................
پوشاوێ 350 .....................................................................................................................................................
پ نگان 350 ........................................................................................................................................................
22

پيچاخچی 351 ..................................................................................................................................................
پيدە 351 ............................................................................................................................................................
پيران 351 ..........................................................................................................................................................
پيرانجوغ 352 .....................................................................................................................................................
پيرانجوق 352 ....................................................................................................................................................
پيرخەﯾران 353 ...................................................................................................................................................
پيرداود سوان 353 .............................................................................................................................................
پيرسوان 353 .....................................................................................................................................................
پيرسوانی نوێ 354 ...........................................................................................................................................
پيرسەفا 354 .....................................................................................................................................................
پيرمام  -سە حەدﯾن 355 .................................................................................................................................
پيرميسی 359 ..................................................................................................................................................
پيرومەرا 359 ......................................................................................................................................................
پيرەفات

359 ....................................................................................................................................................

پيرەمەگرون 360 ................................................................................................................................................
پيرەمەگروون 360 ..............................................................................................................................................
پيرەومەران 361 .................................................................................................................................................
پيلک 361 ..........................................................................................................................................................
پ باز 361 ............................................................................................................................................................
پ تﭭە 362 ..........................................................................................................................................................
پ دە 362 ............................................................................................................................................................
پ رومان 362 .......................................................................................................................................................
پ شابيرێ 363 ...................................................................................................................................................
پ لە 363 ............................................................................................................................................................
پ نجو ن 363 ......................................................................................................................................................
پ ندرو 364 .........................................................................................................................................................
پ ندرۆ 365 .........................................................................................................................................................
پەچەسور 365 ...................................................................................................................................................
پەرو زخان 365 ..................................................................................................................................................
پەرەزۆن 366 ......................................................................................................................................................
پەسوێ 366 ......................................................................................................................................................
23

پەنيەران 366 .....................................................................................................................................................
پەﯾچوون 367 .....................................................................................................................................................
تابين 367 ..........................................................................................................................................................
تاتوان 368 .........................................................................................................................................................
تاچيناوێ 368 ....................................................................................................................................................
تاران 368 ...........................................................................................................................................................
تاراوە 369 ..........................................................................................................................................................
تازاوا 369 ...........................................................................................................................................................
تازاوا 370 ....................................................................................................................................................... 2
تازاوای ئاسف 370 ............................................................................................................................................
تازاوای ئيسياوا 370 ..........................................................................................................................................
تازاوای دۆ ەڕەش 371 .......................................................................................................................................
تازاوای سﯚفيبلە 371 ........................................................................................................................................
تازاوای سەردا ن 371 .......................................................................................................................................
تازاوای قازی 372 ..............................................................................................................................................
تازاوای قە جوخ 372 .........................................................................................................................................
تازاوای گو نە 373 .............................................................................................................................................
تازاوای مەجيدخان 373 .....................................................................................................................................
تازاوای مەڕان 374 .............................................................................................................................................
تازاوای ھ جان 374 ............................................................................................................................................
تازاوای وەزﯾر 374 ..............................................................................................................................................
تازاوای کەﯾخەسرەو 375 ...................................................................................................................................
تازە ئاباد امين 375 ............................................................................................................................................
تازە ئاباد بزن قران 376 ......................................................................................................................................
تازەدێ 376 .......................................................................................................................................................
تازەقە 376 ......................................................................................................................................................
تازەکەند 377 .....................................................................................................................................................
تاژان 377 ...........................................................................................................................................................
تاژاندەرێ 377 ...................................................................................................................................................
تاژﯾکا 378 ..........................................................................................................................................................
تاژەبان 378 ........................................................................................................................................................
24

تاشەکەوە 378 ..................................................................................................................................................
تانجەرۆ 379 .......................................................................................................................................................
تاھيربوغە 379 ...................................................................................................................................................
تاوەگوز 380 .......................................................................................................................................................
تاوەگوزی 380 ....................................................................................................................................................
تاوەگﯚزە 380 .....................................................................................................................................................
تاﭬگەی گەچان 381 ..........................................................................................................................................
تا و 381 ............................................................................................................................................................
تا وی زمزم 381 ................................................................................................................................................
تا ەجاڕ 382 .......................................................................................................................................................
تا ەوەران 382 ....................................................................................................................................................
تةق تةق 383 ...................................................................................................................................................
ترانش

385 .....................................................................................................................................................

تراونشی 385 ...................................................................................................................................................
تربەسپي

385 .................................................................................................................................................

تروانش 386 ......................................................................................................................................................
تروانش

386 ...................................................................................................................................................

ترکاشە 386 ......................................................................................................................................................
ترکەش 387 ......................................................................................................................................................
تسعين 387 ......................................................................................................................................................
تفتيلە 388 .........................................................................................................................................................
تگرباری 388 ......................................................................................................................................................
تل الرﯾم 389 .....................................................................................................................................................
تل موسا 389 ....................................................................................................................................................
تالکوری 389 ......................................................................................................................................................
تلخش 390 ........................................................................................................................................................
تلخش

390 .....................................................................................................................................................

تلکﯚچەر 390 .....................................................................................................................................................
توارمە 391 ......................................................................................................................................................
توارە رووتە 391 ..................................................................................................................................................
توان

392 .........................................................................................................................................................
25

توتئاغاج 392 ......................................................................................................................................................
توتم 392 ...........................................................................................................................................................
تورجان 393 .......................................................................................................................................................
تورجان 393 .................................................................................................................................................... 2
تورکمانکەندی 393 ............................................................................................................................................
تورەق 394 ........................................................................................................................................................
توژەڵ 394 .........................................................................................................................................................
توژە ە 395 .........................................................................................................................................................
تولەکی 395 ......................................................................................................................................................
تونوولی 395 ......................................................................................................................................................
تووتووندەر 396 ..................................................................................................................................................
تووی مەليک 396 ..............................................................................................................................................
تووەسووران 396 ...............................................................................................................................................
توکن 397 ..........................................................................................................................................................
تﯚبزاوێ 397 ......................................................................................................................................................
تﯚراختەپە 397 ...................................................................................................................................................
تﯚمار 398 ...........................................................................................................................................................
تﯚک ن 398 ........................................................................................................................................................
تيان

399 .........................................................................................................................................................

تيربار 399 ..........................................................................................................................................................
تيلەکو 399 ........................................................................................................................................................
تين 400 .............................................................................................................................................................
تيکاب 400 .........................................................................................................................................................
ت ژت ژ 400 ..........................................................................................................................................................
تەپی کەرەم 401 ...............................................................................................................................................
تەپە بﯚرە 401 ....................................................................................................................................................
تەپەرەش 402 ...................................................................................................................................................
تەپەکوڕە 402 ....................................................................................................................................................
تەحالﭬا 403 ......................................................................................................................................................
تەختی 403 .......................................................................................................................................................
تەختی زەنگی 403 ...........................................................................................................................................
26

تەختی سل مان 404 .........................................................................................................................................
تەرزلو 404 .........................................................................................................................................................
تەرزﯾلو 405 ........................................................................................................................................................
تەرگاران 405 .....................................................................................................................................................
تەرمەکچی 405 ................................................................................................................................................
تەروالقروە 406 ..................................................................................................................................................
تەرکيو ران 406 ..................................................................................................................................................
تەرەتەوەن 406 ..................................................................................................................................................
تەشار 407 ........................................................................................................................................................
تەشکی تيلەکﯚ 407 ..........................................................................................................................................
تەعالﭬا 408 .......................................................................................................................................................
تەقتەق 408 ......................................................................................................................................................
تەگەران408 ......................................................................................................................................................
تەل ئەبو زاھر 409 .............................................................................................................................................
تەلوە 409 ..........................................................................................................................................................
تەلوەی409 .......................................................................................................................................................
تەمربەگ 410 ....................................................................................................................................................
تەموتە 410 ........................................................................................................................................................
تەمﯚغە 410 ......................................................................................................................................................
تەندرۆک 411 .....................................................................................................................................................
تەنگيسەر 411 ..................................................................................................................................................
تەنگيسەر 412 ............................................................................................................................................... 2
تەنگەدولب 412 .................................................................................................................................................
تەورﯾوەر 412 .....................................................................................................................................................
تەور ز خاتوون 413 .............................................................................................................................................
تەور زخاتوون 413 ..............................................................................................................................................
تەو ە 413 ........................................................................................................................................................
تەوەکەل 414 ....................................................................................................................................................
تەوەکە ن 414 ..................................................................................................................................................
تەکيە 415 .........................................................................................................................................................
تەﯾتاق 415 ........................................................................................................................................................
27

تەﯾمانقە 415 ..................................................................................................................................................
تەﯾناڵ 416 ........................................................................................................................................................
جاراللە 416 .......................................................................................................................................................
جاسوسان 417 .................................................................................................................................................
جاش ران 417 ....................................................................................................................................................
جافرئاوا 417 ......................................................................................................................................................
جاقل 418 ..........................................................................................................................................................
جامەرد 418 .......................................................................................................................................................
جانب غ 418 .......................................................................................................................................................
جانەوەران 419 ..................................................................................................................................................
جانەوەرە 419 ....................................................................................................................................................
جدﯾدە 420 ........................................................................................................................................................
جلغەران 420 .....................................................................................................................................................
جمگە 420 .........................................................................................................................................................
جن راوە 421 .......................................................................................................................................................
جوان ۆ 421 ........................................................................................................................................................
جوجەھی 421 ..................................................................................................................................................
جوم جيھان 422 ................................................................................................................................................
جومجھان 422 ...................................................................................................................................................
جوندﯾان422 ......................................................................................................................................................
جونيکورانە 423 ..................................................................................................................................................
جوھەنی 424 ....................................................................................................................................................
جووجەسازی 424 .............................................................................................................................................
جوولەکان 424 ...................................................................................................................................................
جﯚرنی 425 .......................................................................................................................................................
جﯚلالنان 425 .....................................................................................................................................................
جﯚلەم رگ 425 ..................................................................................................................................................
جﯚ ندی 426 .....................................................................................................................................................
جيخلﯚک 426 .....................................................................................................................................................
ج رم 427 ..........................................................................................................................................................
ج رم

427 .......................................................................................................................................................
28

جەبارە 427 ........................................................................................................................................................
جەبەلکەندی 428 ..............................................................................................................................................
جەخە وو 428 ....................................................................................................................................................
جەژنياوا 428 .....................................................................................................................................................
جەليلە 429 .......................................................................................................................................................
جەلەوال 429 ......................................................................................................................................................
جەنگەسەر 430 ................................................................................................................................................
جەوراوا 430 .......................................................................................................................................................
جەوشەن 430 ...................................................................................................................................................
جەڕان 431 ........................................................................................................................................................
جە دﯾان 431 .....................................................................................................................................................
جەﯾرانمينە 432 .................................................................................................................................................
چاپان 432 .........................................................................................................................................................
چاخلوو 432 .......................................................................................................................................................
چاولکان حاجی 433 ..........................................................................................................................................
چاولکان وەزﯾر 433 .............................................................................................................................................
چاووگ 433 .......................................................................................................................................................
چاوک 434 .........................................................................................................................................................
چاﭬی الند 434 ..................................................................................................................................................
چا وا 435 .........................................................................................................................................................
چا وە 435 ........................................................................................................................................................
چا ی سوور 435 ...............................................................................................................................................
چراخەوال 436 ...................................................................................................................................................
چروساﯾە 436 ....................................................................................................................................................
چرۆسانە 437 ....................................................................................................................................................
چرﯾاوا 438 .........................................................................................................................................................
چشمەمنتش 438 .............................................................................................................................................
چل ئاغا 439 ......................................................................................................................................................
چل چەمە 439 ..................................................................................................................................................
چم زراﭬ

439 ..................................................................................................................................................

چنارۆک 440 ......................................................................................................................................................
29

چنگيان 440 .......................................................................................................................................................
چن ران 441 ........................................................................................................................................................
چواربﯚت 441 .....................................................................................................................................................
چوارتا 441 .........................................................................................................................................................
چواردﯾوار 442 ....................................................................................................................................................
چوارقوڕنە 442 ...................................................................................................................................................
چوارگا 443 ........................................................................................................................................................
چوﯾن 443 ..........................................................................................................................................................
چوەی سەروو 443 ............................................................................................................................................
چﯚپلی 444 .......................................................................................................................................................
چﯚپ ی 444 .......................................................................................................................................................
چﯚم بەروو 444 ..................................................................................................................................................
چﯚم رﯾخين 445 ................................................................................................................................................
چﯚم رەمان 445 .................................................................................................................................................
چﯚمان 446 ........................................................................................................................................................
چﯚمی مەجيدخان 446 ......................................................................................................................................
چﯚميمەجيدخان 447 .........................................................................................................................................
چﯚمە ن 447 ....................................................................................................................................................
چﯚڕ 447 ............................................................................................................................................................
چﯚ خ 448 .........................................................................................................................................................
چﯚ ب خ 448 ......................................................................................................................................................
چيا سورخ 448 ..................................................................................................................................................
چيانە 449 ..........................................................................................................................................................
چيچوران 449 .....................................................................................................................................................
چيلەک 450 .......................................................................................................................................................
چيلەی 450 .......................................................................................................................................................
چيوە 450 ..........................................................................................................................................................
چيک 452 ..........................................................................................................................................................
چي

453 ..........................................................................................................................................................

چ وەی خواروو 453 ............................................................................................................................................
چ وەی سەروو 453 ...........................................................................................................................................
30

چ ی 454 ..........................................................................................................................................................
چەپدەڕە 454 .....................................................................................................................................................
چەپەراوێ 454 ..................................................................................................................................................
چەتان 455 ........................................................................................................................................................
چەرف لە 455 .....................................................................................................................................................
چەشميەر 455 ..................................................................................................................................................
چەشمەگﯚل 456 ..............................................................................................................................................
چەقتک

456 ....................................................................................................................................................

چەقە مستەفا 456 ...........................................................................................................................................
چەلکا ئيسالم 457 ............................................................................................................................................
چەم سەﯾدا 457 ...............................................................................................................................................
چەمانکی 457 ...................................................................................................................................................
چەمان

458 .....................................................................................................................................................

چەمپاراو 458 .....................................................................................................................................................
چەمچەماڵ 459 ................................................................................................................................................
چەميا ە 460 .....................................................................................................................................................
چەميچاوﯾان 460 ...............................................................................................................................................
چەمەپان 461 ....................................................................................................................................................
چەناخچيان 461 ................................................................................................................................................
چەنان 461 ........................................................................................................................................................
چەھرﯾق 462 ....................................................................................................................................................
چەوتە 462 ........................................................................................................................................................
چەﭬرﯾک

462 ...................................................................................................................................................

چەکﯚ 463 ..........................................................................................................................................................
حاجی ئﯚمەران 463 ..........................................................................................................................................
حاجی ئەول 464 ...............................................................................................................................................
حاجی باﯾز 464 .................................................................................................................................................
حاجی تاوە 464 .................................................................................................................................................
حاجی ماميان 465 ............................................................................................................................................
حاجی مووسی 465 .........................................................................................................................................
حاجيئاوا 466 .....................................................................................................................................................
31

حاجيتان 466 .....................................................................................................................................................
حاجيخﯚش 466 .................................................................................................................................................
حاجيغە دە 467 .................................................................................................................................................
حاجيلەک 467 ...................................................................................................................................................
حاجيماميان 467 ...............................................................................................................................................
حاجيمەمەدان 468 ............................................................................................................................................
حاجيکەند 468 ...................................................................................................................................................
حسەﯾن ئاوای مەڕان 469 .................................................................................................................................
حشلی 469 ......................................................................................................................................................
حمک 469 .........................................................................................................................................................
حوجاﭬا 470 .......................................................................................................................................................
حوس نئاوا 470 ..................................................................................................................................................
حوس نمامە 470 ...............................................................................................................................................
حوشک

471 ....................................................................................................................................................

حەبەش 471 .....................................................................................................................................................
حەسار 471 .......................................................................................................................................................
حەسار 472 ................................................................................................................................................... 2
حەسارب غی 472 ............................................................................................................................................
حەساری سەکران 473 .....................................................................................................................................
حەسﯚکەندی 473 .............................................................................................................................................
حەسيرە 473 ....................................................................................................................................................
حەسەن بلباس 474 .........................................................................................................................................
حەسەن بەکر 474 ............................................................................................................................................
حەسەن ک ف474 .............................................................................................................................................
حەسەنئاوا 475 .................................................................................................................................................
حەسەنچەپ 475 ..............................................................................................................................................
حەسەنساالران 476 .........................................................................................................................................
حەسەنقەرە 476 ..............................................................................................................................................
حەسەنلﯚالن 476 ..............................................................................................................................................
حەسەننوران 477 ..............................................................................................................................................
حەسەنی 477 ..................................................................................................................................................
32

حەماملەر 477 ...................................................................................................................................................
حەماميان 478 ...................................................................................................................................................
حەوتاش 478 ....................................................................................................................................................
حەوتەوانە 478 ..................................................................................................................................................
حە ب

479 .......................................................................................................................................................

حە ەبجە 479 ....................................................................................................................................................
حەﯾدەر دﯾدەبان 480 .........................................................................................................................................
حەﯾدەرئاوا 480 ..................................................................................................................................................
خاخار 480 .........................................................................................................................................................
خارخار 481 ........................................................................................................................................................
خازﯾاﭬا 481 ........................................................................................................................................................
خالدﯾە 481 ........................................................................................................................................................
خالەتا 482 .........................................................................................................................................................
خامسان 482 ....................................................................................................................................................
خانقين 483 .......................................................................................................................................................
خانلەر 483 ........................................................................................................................................................
خانمەش خان 483 .............................................................................................................................................
خانمەکﯚن 484 ..................................................................................................................................................
خانکا کەﭬن 484 ................................................................................................................................................
خانکسوور 484 ..................................................................................................................................................
خانک

485 .......................................................................................................................................................

خانکەندی 485 ..................................................................................................................................................
خانيک 486 ........................................................................................................................................................
خانەبا 486 .........................................................................................................................................................
خانەقا 486 ........................................................................................................................................................
خانەقاسور 487 .................................................................................................................................................
خانەقای جووجوو 487 .......................................................................................................................................
خانەقای حەسەن گاگير 487 ............................................................................................................................
خانەقين 488 .....................................................................................................................................................
خانەگا 490 ........................................................................................................................................................
خانەگ

490 .....................................................................................................................................................
33

خانەميران 491 ..................................................................................................................................................
خاو 491 .............................................................................................................................................................
خاکروزی 491 ...................................................................................................................................................
خاکوخﯚڵ 492 ....................................................................................................................................................
خاکيوەی 492 ....................................................................................................................................................
خاکيوەی  -خاکيبەﯾگ 492 ................................................................................................................................
خا تاوێ493 ......................................................................................................................................................
خا خا ن 493 ....................................................................................................................................................
خا ەوازە 494 .....................................................................................................................................................
خدران 494 ........................................................................................................................................................
خدراوێ 494 ......................................................................................................................................................
خدرجيجە 495 ...................................................................................................................................................
خراب کولک 495 ................................................................................................................................................
خرابيا 496 .........................................................................................................................................................
خرابە496 ..........................................................................................................................................................
خراپە496 ..........................................................................................................................................................
خرپ

497 .........................................................................................................................................................

خردەلووکی 497 ................................................................................................................................................
خشخاشا 497 ..................................................................................................................................................
خندک 498 ........................................................................................................................................................
خنس 498 .........................................................................................................................................................
خوارەمير 498 ....................................................................................................................................................
خورخورە 499 .....................................................................................................................................................
خورشت 499 .....................................................................................................................................................
خورماتوو 499 .....................................................................................................................................................
خورکی 509 ......................................................................................................................................................
خورﯾاوا 510 .......................................................................................................................................................
خورﯾنج 510 .......................................................................................................................................................
خوليسان 510 ...................................................................................................................................................
خوليسان 511 ................................................................................................................................................ 2
خوڕخوڕە 511 .....................................................................................................................................................
34

خوڕنووک 511 ....................................................................................................................................................
خوڕەم ئاباد 512 ................................................................................................................................................
خ ﯾئاغە ن 512 ................................................................................................................................................
خ چەوەندەر 512 ..............................................................................................................................................
خ ەبەرداشان 513 .............................................................................................................................................
خ ەجﯚ 513 ........................................................................................................................................................
خ ەگﯚش 513 ...................................................................................................................................................
خﯚرنەوازان 514 .................................................................................................................................................
خﯚشاوێ 514 ....................................................................................................................................................
خﯚشکان 515 ....................................................................................................................................................
خﯚشەکو 515 ....................................................................................................................................................
خﯚل نە 515 ........................................................................................................................................................
خﯚی 516 ..........................................................................................................................................................
خ راوا 516 .........................................................................................................................................................
خ وەتە 516 .......................................................................................................................................................
خ ی حەمە 517 ...............................................................................................................................................
خەتاﯾی 517 ......................................................................................................................................................
خەزانی 518 ......................................................................................................................................................
خەزاﯾی 518 ......................................................................................................................................................
خەزاﯾی خواروو 518 ..........................................................................................................................................
خەزاﯾی سەروو 519 ..........................................................................................................................................
خەليفان 519 .....................................................................................................................................................
خەليفە تەرخان 519 ..........................................................................................................................................
خەلەکان 520 ....................................................................................................................................................
خەندەک 520 ....................................................................................................................................................
خەنس 521 .......................................................................................................................................................
خە يفان 521 .....................................................................................................................................................
خە يفە 521 ......................................................................................................................................................
خە يفەليان 522 ................................................................................................................................................
خەﯾارە 522 ........................................................................................................................................................
خەﯾاس ئاوا 522 ................................................................................................................................................
35

خەﯾراوا 523 .......................................................................................................................................................
خەﯾوی سوور 523 .............................................................................................................................................
خەﯾيەر 524 .......................................................................................................................................................
دابان 524 ..........................................................................................................................................................
دادانەی کەمانگەر 524 ......................................................................................................................................
دارتووی مەوالنا خاليد 525 ................................................................................................................................
دارسەﯾرانی مەرﯾوان 525 .................................................................................................................................
دارمەکون 526 ...................................................................................................................................................
دارﯾان 526 .........................................................................................................................................................
دارﯾکەلی 526 ...................................................................................................................................................
دارەتوو 527 .......................................................................................................................................................
دارەتوو 527 .................................................................................................................................................... 2
دارەخورما 528 ...................................................................................................................................................
دارەرەش 528 ....................................................................................................................................................
دارەلەک 528 .....................................................................................................................................................
داشئاغ 529 ....................................................................................................................................................
داشب غ 529 .....................................................................................................................................................
داشبەرات 529 ..................................................................................................................................................
داشبەند 530 ....................................................................................................................................................
داشتەمر 530 ....................................................................................................................................................
داشخانە 531 ....................................................................................................................................................
داشدوڕگە 531 ..................................................................................................................................................
داشکستان 531 ................................................................................................................................................
داقوق 532 ........................................................................................................................................................
داگو ن 532 .......................................................................................................................................................
دالوو 533 ...........................................................................................................................................................
دانيکەش 533 ....................................................................................................................................................
داوداوێ 533 ......................................................................................................................................................
داودﯾيە 534 .......................................................................................................................................................
دا ن 534 ..........................................................................................................................................................
دا ن 535 ....................................................................................................................................................... 2
36

داﯾماو 535 .........................................................................................................................................................
داﯾەس مان 535 ...............................................................................................................................................
درازەﯾن 536 ......................................................................................................................................................
دربند 536 ..........................................................................................................................................................
دربکە 536 .........................................................................................................................................................
درگاش خان 537 ................................................................................................................................................
درگن

537 ........................................................................................................................................................

درﯾاز 538 ...........................................................................................................................................................
در ە 538 ..........................................................................................................................................................
درەوﯾان 538 ......................................................................................................................................................
دزاوەر 539 .........................................................................................................................................................
دزگە 539 ...........................................................................................................................................................
دزلی 539 ..........................................................................................................................................................
دزێ 540 ...........................................................................................................................................................
دزەی مەرگەوەڕ 540 .........................................................................................................................................
دزەﯾسياوەش 540 .............................................................................................................................................
دسکەرە 541 .....................................................................................................................................................
دش ش 543 ......................................................................................................................................................
دشە 544 ..........................................................................................................................................................
دگاسياو 544 .....................................................................................................................................................
دگاگا 544 ..........................................................................................................................................................
دلو ئامدە 545 ....................................................................................................................................................
دنخە 545 ..........................................................................................................................................................
دھيکا رۆژھەالت545 .........................................................................................................................................
دھ مات 547 ......................................................................................................................................................
دوان 548 ...........................................................................................................................................................
دوتازا 548 ..........................................................................................................................................................
دورێ 548 ..........................................................................................................................................................
دوستەکا 549 ....................................................................................................................................................
دوشان 549 .......................................................................................................................................................
دوگردکان حاجی حسين 549 ...........................................................................................................................
37

دوگرکان مستەفا 550 .......................................................................................................................................
دوال 550 ............................................................................................................................................................
دولب

551 ........................................................................................................................................................

دولکان 551 ........................................................................................................................................................
دووپلوورە 551 ....................................................................................................................................................
دووتازا 552 ........................................................................................................................................................
دووتازای 552 .....................................................................................................................................................
دووچﯚمان 552 ...................................................................................................................................................
دوور553 ............................................................................................................................................................
دوورﯾسان 553 ..................................................................................................................................................
دووسەرە 553 ...................................................................................................................................................
دووگردکان 554 ..................................................................................................................................................
دووگﯚمان 554 ...................................................................................................................................................
دووڕبە 555 ........................................................................................................................................................
دووکچ 555 ........................................................................................................................................................
دووکەل 555 ......................................................................................................................................................
دوڕگە 556 .........................................................................................................................................................
دوڕگە سەرپرد 556 ...........................................................................................................................................
دوکان 557 .........................................................................................................................................................
دو سە 557 .......................................................................................................................................................
دڕوو557 ............................................................................................................................................................
دۆزەخەرە 558 ...................................................................................................................................................
دۆزەغەرە 558 ...................................................................................................................................................
دۆالو 559 ...........................................................................................................................................................
دۆ ب شک 559 ...................................................................................................................................................
دۆ ب شکی ش خان 559 ....................................................................................................................................
دۆ ھەرزن560 ....................................................................................................................................................
دۆ ی شاورێ 560 .............................................................................................................................................
دۆ ەبی 561 ......................................................................................................................................................
دۆ ەپيسان 561 .................................................................................................................................................
دۆ ەپ سان 561 .................................................................................................................................................
38

دۆ ەتوو 562 .......................................................................................................................................................
دۆ ەسپيان 562 .................................................................................................................................................
دۆ ەسپيان 562 ............................................................................................................................................. 2
دۆ ەگەرم 563 ...................................................................................................................................................
دۆ ەمە 563 .......................................................................................................................................................
دﯾانا 563 ............................................................................................................................................................
دﯾبەگە 564 .......................................................................................................................................................
دﯾرﯾشک

564 ..................................................................................................................................................

دﯾرەبون

565 ....................................................................................................................................................

دﯾالنچەرخ 565 ..................................................................................................................................................
دﯾلزە 565 ..........................................................................................................................................................
دﯾليا 566 ...........................................................................................................................................................
دﯾناران 566 ........................................................................................................................................................
دﯾنارتە 566 ........................................................................................................................................................
دﯾواندەرە 567 ....................................................................................................................................................
دﯾوا ن 567 .......................................................................................................................................................
د بنە 568 ..........................................................................................................................................................
د بونياو 568 .......................................................................................................................................................
د بﯚکر 568 ........................................................................................................................................................
د رالوش 569 .....................................................................................................................................................
د رالوش

569 ..................................................................................................................................................

د راکژنيک

570 ................................................................................................................................................

د رگنی 570 ......................................................................................................................................................
د رک 570 ..........................................................................................................................................................
د رک 571 ...................................................................................................................................................... 2
د رک

571 ........................................................................................................................................................

د رﯾشک

571 ..................................................................................................................................................

د رەبون 572 ......................................................................................................................................................
د رەبون

572 ....................................................................................................................................................

د شەمس 573 .................................................................................................................................................
د گورج

573 ...................................................................................................................................................
39

د گوالن 573 ......................................................................................................................................................
د ل ژە 574 .........................................................................................................................................................
د مەسور 574 ...................................................................................................................................................
د مەکار 574 ......................................................................................................................................................
د ھلوران 575 .....................................................................................................................................................
د وەزناو 575 ......................................................................................................................................................
د زێ 576 .........................................................................................................................................................
د يمەال 576 .......................................................................................................................................................
دەرارخانە 576 ...................................................................................................................................................
دەربەند 577 ......................................................................................................................................................
دەربەند 577 ......................................................................................................................................................
دەربەند فەقەرە 578 ..........................................................................................................................................
دەربەندﯾخان 578 ...............................................................................................................................................
دەرزﯾان 578 .......................................................................................................................................................
دەرگەز ن 579 ...................................................................................................................................................
دەرگەال شوی کەﯾا 579 ....................................................................................................................................
دەرگەال شيکەﯾا 580 .........................................................................................................................................
دەرگەال ش خا 580 ............................................................................................................................................
دەرگەھ

خابور ﯾ

سنوری 580 .....................................................................................................................

دەرگە ە 581 .....................................................................................................................................................
دەرمان 581 .......................................................................................................................................................
دەرمانئاوێ 582 .................................................................................................................................................
دەرو شان 582 ..................................................................................................................................................
دەری582 ..........................................................................................................................................................
دەرەبەﯾان 583 ...................................................................................................................................................
دەرەپەمەئان 583 ..............................................................................................................................................
دەرەتفی 584 ....................................................................................................................................................
دەرەتف

584 ....................................................................................................................................................

دەرەزﯾارەت 584 .................................................................................................................................................
دەرەسپ 585 ...................................................................................................................................................
دەرەسپ 585 ................................................................................................................................................ 2
40

دەرەسفتە 585 .................................................................................................................................................
دەرەسماﯾل 586 ................................................................................................................................................
دەرەشيش 586 .................................................................................................................................................
دەرەقەال 587 .....................................................................................................................................................
دەرەقە 587 .....................................................................................................................................................
دەرەگاوان 587 ...................................................................................................................................................
دەرەھەجيج 588 ...............................................................................................................................................
دەرەھەرد 588 ...................................................................................................................................................
دەرەوﯾان فارس )کﯚڵ) 589 ................................................................................................................................
دەرەوﯾان مەرەﯾەر 589 .......................................................................................................................................
دەرەوەران589 ...................................................................................................................................................
دەرەﯾەزان 590 ...................................................................................................................................................
دەزگر 590 .........................................................................................................................................................
دەزلی 591 ........................................................................................................................................................
دەژن 591 ..........................................................................................................................................................
دەشتان

591 ...................................................................................................................................................

دەشتيقوڕێ 592 ...............................................................................................................................................
دەگا ش خان592 ...............................................................................................................................................
دەگاسياو 592 ...................................................................................................................................................
دەگاگا 593 ........................................................................................................................................................
دەلﯚ593 ............................................................................................................................................................
دەواخ 593 .........................................................................................................................................................
دەوان 594 .........................................................................................................................................................
دەودان 594 .......................................................................................................................................................
دەوژان 594 ........................................................................................................................................................
دەڕەشﯚر 595 ....................................................................................................................................................
دەکان 595 .........................................................................................................................................................
دە وان 596 .......................................................................................................................................................
راژان 596 ...........................................................................................................................................................
راس العين 597 .................................................................................................................................................
راس العين

597 ...............................................................................................................................................
41

رانيە 597 ...........................................................................................................................................................
راوﯾان 599 .........................................................................................................................................................
راﭬينا 600 ..........................................................................................................................................................
راﯾات 600 ..........................................................................................................................................................
ربيبە600 ...........................................................................................................................................................
ربيعە 601 ..........................................................................................................................................................
رد نيا 601 ..........................................................................................................................................................
رزگاری 601 .......................................................................................................................................................
رزگاری  -تﯚپزاوا 602 ..........................................................................................................................................
روار 602 .............................................................................................................................................................
روانسەر 602 .....................................................................................................................................................
روانگەی گەردوونيی کﯚرەک 603 .......................................................................................................................
روست 603 .......................................................................................................................................................
روستينک

604 .................................................................................................................................................

روھا  -روحا 604 ................................................................................................................................................
رووباری تەتەھوو 604 ........................................................................................................................................
رووباری شاخ 605 .............................................................................................................................................
رووش 605 .........................................................................................................................................................
رکاوێ 606 ........................................................................................................................................................
رکاﭬا 606 ...........................................................................................................................................................
رۆسەم بەگ 607 ..............................................................................................................................................
رﯾاوکﯚ 607 .........................................................................................................................................................
رﯾخە ن607 ......................................................................................................................................................
رﯾش ن 608 .......................................................................................................................................................
ر زانﯚک 608 ......................................................................................................................................................
ر وان

609 ........................................................................................................................................................

رەبيبە 609 .........................................................................................................................................................
رەبيعە 609 ........................................................................................................................................................
رەبەت 610 ........................................................................................................................................................
رەحيم کوژﯾاگ 610 ............................................................................................................................................
رەحيمئاوا 610 ...................................................................................................................................................
42

رەحيمخان 611 ..................................................................................................................................................
رەزان 611 ..........................................................................................................................................................
رەزاو 612 ...........................................................................................................................................................
رەزاو 612 ...........................................................................................................................................................
رەزگە 612 .........................................................................................................................................................
رەزﯾک

613 ......................................................................................................................................................

رەژوکەرﯾان 613 .................................................................................................................................................
رەش ئاﭬا 614 ....................................................................................................................................................
رەشنەش 614 ..................................................................................................................................................
رەشيدئاوا 614 ..................................................................................................................................................
رەشەدێ 615 ...................................................................................................................................................
رەشەم

615 ...................................................................................................................................................

رەشەھەرميان 616 ...........................................................................................................................................
رەشەھەرم

616 ............................................................................................................................................

رەشەورێ 616 ..................................................................................................................................................
رەنگەرﯾژان 617 .................................................................................................................................................
رەنو -چوار 617 ..................................................................................................................................................
رەواندز  -رواندز  -رواندوز 617 ............................................................................................................................
رەوانسەر 619 ...................................................................................................................................................
زاخﯚ 619 ...........................................................................................................................................................
زاخە 620 ...........................................................................................................................................................
زاخەی خواروو 620 ............................................................................................................................................
زاخەی سەروو 621 ...........................................................................................................................................
زامنئاوا 621 .......................................................................................................................................................
زاواک و 622 ........................................................................................................................................................
زاوﯾتە 622 .........................................................................................................................................................
زمزﯾران 622 .......................................................................................................................................................
زمناکﯚ 623 ........................................................................................................................................................
زم

624 ...........................................................................................................................................................

زندەشت 624 ....................................................................................................................................................
زوراﭬا 624 ..........................................................................................................................................................
43

زونج 625 ...........................................................................................................................................................
زووران 625 ........................................................................................................................................................
زو ران 625 .........................................................................................................................................................
زﭬنک

626 ........................................................................................................................................................

زکيوە 626 ..........................................................................................................................................................
زۆنج 626 ...........................................................................................................................................................
زﯾارەت 627 ........................................................................................................................................................
زﯾر 627 ..............................................................................................................................................................
زﯾناﭬا 628 ..........................................................................................................................................................
زﯾندانی ئامەد 628 ............................................................................................................................................
زﯾنيات 628 ........................................................................................................................................................
زﯾوﯾو 629 ...........................................................................................................................................................
زﯾوﯾە 629 ..........................................................................................................................................................
ز بارۆک 629 ......................................................................................................................................................
ز دان 630 ..........................................................................................................................................................
ز راندۆڵ 630 .....................................................................................................................................................
ز رەوان 630 .......................................................................................................................................................
ز وا سەری631 .................................................................................................................................................
ز وا شفيق 631 .................................................................................................................................................
ز وا شکان 631 ..................................................................................................................................................
ز وا ش خ پيراموس 632 .....................................................................................................................................
ز واشکان 632 ...................................................................................................................................................
ز واشکان

632 .................................................................................................................................................

ز وکا عەبوی 633 ..............................................................................................................................................
ز وکا کەنداال 633 ...............................................................................................................................................
ز وکە 634 ..........................................................................................................................................................
ز وﯾە 634 ..........................................................................................................................................................
ز وە 634 ............................................................................................................................................................
ز وەچوک 635 ....................................................................................................................................................
ز وەشکان 635 ..................................................................................................................................................
ز وەی وەرت

635 .............................................................................................................................................
44

ز ﯾنجﯚ 636 .......................................................................................................................................................
زەراﯾەن 636 ......................................................................................................................................................
زەردووﯾی 637 ...................................................................................................................................................
زەردوﯾی 637 .....................................................................................................................................................
زەردک 637 ........................................................................................................................................................
زەردە 638 ..........................................................................................................................................................
زەردەکەمەر 638 ................................................................................................................................................
زەرگەتەن 638 ...................................................................................................................................................
زەروا 639 ...........................................................................................................................................................
زەروان 639 ........................................................................................................................................................
زەرواو 639 .........................................................................................................................................................
زەفەرئاوا 640 .....................................................................................................................................................
زەلکە 640 .........................................................................................................................................................
زەمەقی 641 .....................................................................................................................................................
زەندئاوا 641 .......................................................................................................................................................
زەندەشت 641 ..................................................................................................................................................
زەنگ 642 ..........................................................................................................................................................
زەنگئاوا 642 ......................................................................................................................................................
زەنگياوێ 642 ....................................................................................................................................................
زەنيات 643 ........................................................................................................................................................
زەوا ن 643 .......................................................................................................................................................
زەڕاﯾەن 644 ......................................................................................................................................................
زەڕنە 644 ..........................................................................................................................................................
زەڕﯾنە 645 .........................................................................................................................................................
زەڕﯾنەی وەرمزﯾار 645 .......................................................................................................................................
زەکيئاوا 645 ......................................................................................................................................................
زەکيوەی خواروو 646 .........................................................................................................................................
زەکيوەی سەروو 646 ........................................................................................................................................
زە م 647 ...........................................................................................................................................................
ژاراوا 647 ...........................................................................................................................................................
ژاژ ە 647 ...........................................................................................................................................................
45

ژالە 648 ............................................................................................................................................................
ژان 648 .............................................................................................................................................................
ژا ەی دەربەند 649 ............................................................................................................................................
ژرﯾژە 649 ...........................................................................................................................................................
ژن ن 649 ...........................................................................................................................................................
ژن نژن ن 650 ......................................................................................................................................................
ژﯾانش 650 ........................................................................................................................................................
ژﯾلوان 650 .........................................................................................................................................................
ژ ر پردەکە 651 ..................................................................................................................................................
سائينقە 651 ..................................................................................................................................................
سابونکەران 652 ................................................................................................................................................
ساحيب 652 .....................................................................................................................................................
سادق ئاباد 652 ................................................................................................................................................
ساراودول 653 ...................................................................................................................................................
سارتک

653 ....................................................................................................................................................

ساردەکﯚسان 653 ............................................................................................................................................
سارووجە 654 ...................................................................................................................................................
سارک

654 ......................................................................................................................................................

سارﯾجخﯚی 654 ................................................................................................................................................
سارﯾقﯚرخان 655 ...............................................................................................................................................
سارەوان 655 ....................................................................................................................................................
سالوک655 .......................................................................................................................................................
ساليان 656 .......................................................................................................................................................
سانجووت 656 ...................................................................................................................................................
ساوان 657 ........................................................................................................................................................
ساوجی 657 .....................................................................................................................................................
ساکا 657 ..........................................................................................................................................................
ساکان 658 .......................................................................................................................................................
سا حي

658 ....................................................................................................................................................

سا يان 658 .......................................................................................................................................................
سا ە 659 ..........................................................................................................................................................
46

سپياﭬ

659 .....................................................................................................................................................

سپيبن 660 .......................................................................................................................................................
سپيدار 660 .......................................................................................................................................................
سپيدەڕە 660 ....................................................................................................................................................
سپيندار خلفو 661 ............................................................................................................................................
سپيندار خەلفو 661 ..........................................................................................................................................
سپيندارا خەلفەوی 661 ....................................................................................................................................
سپ ر 662 ..........................................................................................................................................................
سپ ران 662 ......................................................................................................................................................
ستون ەش 663 ..................................................................................................................................................
ستوکورک

663 ................................................................................................................................................

ستکورکی 663 ..................................................................................................................................................
ستکورک

664 ..................................................................................................................................................

سراب ميرزا 664 ................................................................................................................................................
سر شمە 664 ...................................................................................................................................................
سستەک 665 ...................................................................................................................................................
سفرەژ ر 665 ....................................................................................................................................................
سگ رێ 665 ......................................................................................................................................................
سلواتئاوا 666 ....................................................................................................................................................
سلوپی 666 ......................................................................................................................................................
سليوانا 667 ......................................................................................................................................................
سل مانی 667 ...................................................................................................................................................
سماقلو 668 ......................................................................................................................................................
سماقو ی 669 ..................................................................................................................................................
سماﯾلکەت669 .................................................................................................................................................
سمەنبان 669 ...................................................................................................................................................
سنتە 670 .........................................................................................................................................................
سنجاو 670 .......................................................................................................................................................
سنجوێ 670 .....................................................................................................................................................
سندورێ 671 ....................................................................................................................................................
سنون

671 ......................................................................................................................................................
47

سنە 671 ...........................................................................................................................................................
سوربان 672 ......................................................................................................................................................
سورماناوا 672 ...................................................................................................................................................
سورموسی 673 ...............................................................................................................................................
سورن 673 ........................................................................................................................................................
سورھال 673 .....................................................................................................................................................
سورکا 674 ........................................................................................................................................................
سورکانی 674 ...................................................................................................................................................
سورک و 674 ......................................................................................................................................................
سورﯾا 675 .........................................................................................................................................................
سورەبان 675 ....................................................................................................................................................
سورەتوو 675 .....................................................................................................................................................
سورەوان 676 ....................................................................................................................................................
سولی وەرت

676 ............................................................................................................................................

سونج 676 .........................................................................................................................................................
سونجاخ 677 .....................................................................................................................................................
سووتوو 677 ......................................................................................................................................................
سوورھال 678 ...................................................................................................................................................
سوورکەوڵ 678 .................................................................................................................................................
سوورەچﯚمە 678 ...............................................................................................................................................
سووننەتە 679 ...................................................................................................................................................
سو دﯾ

679 ....................................................................................................................................................

سو روی 679 .....................................................................................................................................................
سو رە 680 ........................................................................................................................................................
سکرﯾن

680 ....................................................................................................................................................

سک رێ 680 ......................................................................................................................................................
س واتئاوا 681 ....................................................................................................................................................
سﯚ 681 ............................................................................................................................................................
سﯚران 681 .......................................................................................................................................................
سﯚرەبان 684 ....................................................................................................................................................
سﯚغانلوو 685 ...................................................................................................................................................
48

سﯚفی سماﯾل 685 ..........................................................................................................................................
سﯚفيان 685 ......................................................................................................................................................
سﯚفيبلە 686 ....................................................................................................................................................
سﯚالڤ 686 .......................................................................................................................................................
سﯚﯾناس 686 ....................................................................................................................................................
سيادەر 687 ......................................................................................................................................................
سياری 687 .......................................................................................................................................................
سيارێ 688 .......................................................................................................................................................
سيارە 688 ........................................................................................................................................................
سياساران 688 ..................................................................................................................................................
سياقﯚڵ 689 ......................................................................................................................................................
سياگزار 689 ......................................................................................................................................................
سيام وە 689 .....................................................................................................................................................
سياناو 693 ........................................................................................................................................................
سياوان 693 ......................................................................................................................................................
سيتک

694 .....................................................................................................................................................

سيتەک 694 .....................................................................................................................................................
سيدان

694 .....................................................................................................................................................

سيداوە 695 ......................................................................................................................................................
سيدزاری 695 ...................................................................................................................................................
سيدەکان 696 ...................................................................................................................................................
سير خواروو 699 ................................................................................................................................................
سير سەروو 699 ...............................................................................................................................................
سيرمە 700 .......................................................................................................................................................
سيروان 700 ......................................................................................................................................................
سيری 700 ........................................................................................................................................................
سيساوە 701 ....................................................................................................................................................
سيس ر 701 ......................................................................................................................................................
سيقيان 702 ......................................................................................................................................................
سيلوان 702 ......................................................................................................................................................
سينا 702 ..........................................................................................................................................................
49

سيناوا 703 ........................................................................................................................................................
سينگان703 ......................................................................................................................................................
سينيا 703 .........................................................................................................................................................
سيوچ 704 .........................................................................................................................................................
سيﭭەر ک 704 ..................................................................................................................................................
س

ئاشان 704 ...............................................................................................................................................

س

بيران 705 .................................................................................................................................................

س

تەپان 705 .................................................................................................................................................

س بواران 706 ....................................................................................................................................................
س پەکان 706 ....................................................................................................................................................
س تاقان 706 .....................................................................................................................................................
س تە ن 707 ....................................................................................................................................................
س رۆ 707 ..........................................................................................................................................................
س ف خواروو 708 ..............................................................................................................................................
س ف سەروو 708 .............................................................................................................................................
س گردکان 708 ..................................................................................................................................................
س گرکان 709 ....................................................................................................................................................
س لەکە 709 .....................................................................................................................................................
س م ل 710 .......................................................................................................................................................
سمل

710 ....................................................................................................................................................

س ناوە 710 .......................................................................................................................................................
س وس نان 711 .................................................................................................................................................
س ونی 711 ......................................................................................................................................................
س وڕ 711 ..........................................................................................................................................................
س وەدﯾن712 ....................................................................................................................................................
س وەک 712 ......................................................................................................................................................
س وێ 713 ......................................................................................................................................................
سەباتلو 713 .....................................................................................................................................................
سەدبار 713 ......................................................................................................................................................
سەر گەل

714 ................................................................................................................................................

سەرئافک

714 .................................................................................................................................................
50

سەرئەشکەوتان 714 ........................................................................................................................................
سەرا 715 ..........................................................................................................................................................
سەران 715 .......................................................................................................................................................
سەراو 716 ........................................................................................................................................................
سەراو قەرەخان 716 .........................................................................................................................................
سەرباخچە 716 .................................................................................................................................................
سەربەشاخ 717 ................................................................................................................................................
سەرپ

 -سەرپ

زەھاو 717 ...........................................................................................................................

سەرتەنگ 717 ..................................................................................................................................................
سەرتەنگ

718 ................................................................................................................................................

سەرتەکی بەمﯚ 718 .........................................................................................................................................
سەرچاوە  -بانی ميرانی سەروو 719 ...............................................................................................................
سەرچشمە 721 ...............................................................................................................................................
سەرچنار 721 ....................................................................................................................................................
سەرچنار 723 ................................................................................................................................................ 2
سەرچيمەن 723 ...............................................................................................................................................
سەردوش 724 ..................................................................................................................................................
سەردۆش 724 ..................................................................................................................................................
سەردۆڵ 725 ....................................................................................................................................................
سەردەراﭬ

725 ...............................................................................................................................................

سەردەرێ 725 ..................................................................................................................................................
سەردەشت 726 ...............................................................................................................................................
سەرز ری 726 ...................................................................................................................................................
سەرزەل 727 .....................................................................................................................................................
سەرسيان 727 .................................................................................................................................................
سەرسير 727 ....................................................................................................................................................
سەرشو 728 .....................................................................................................................................................
سەرشور 728 ...................................................................................................................................................
سەرش نە 729 ...............................................................................................................................................
سەرشەقام 729 ...............................................................................................................................................
سەرقە 729 ....................................................................................................................................................
51

سەرقە 730 ................................................................................................................................................. 2
سەرگيز 730 ......................................................................................................................................................
سەرگەت 731 ...................................................................................................................................................
سەرگەران 731 .................................................................................................................................................
سەرگەلی 731 .................................................................................................................................................
سەرگەل

732 .................................................................................................................................................

سەرنژمار 732 ...................................................................................................................................................
سەرنی 733 .....................................................................................................................................................
سەرن

733 .....................................................................................................................................................

سەرن

733 .....................................................................................................................................................

سەرنەوس 734 .................................................................................................................................................
سەرھووﯾە 734 .................................................................................................................................................
سەرھﯚﯾە 735 ...................................................................................................................................................
سەرو سبي

735 .............................................................................................................................................

سەرو سپي

735 .............................................................................................................................................

سەروماڵ 736 ...................................................................................................................................................
سەروکانی 736 .................................................................................................................................................
سەروکانی 736 .................................................................................................................................................
سەرک انپاو 737 .................................................................................................................................................
سەرکەپکان 737 ...............................................................................................................................................
سەرکەل 738 ....................................................................................................................................................
سەری رەش 738 ..............................................................................................................................................
سەرﯾنچاوێ 738 ...............................................................................................................................................
سەرەرو 739 ......................................................................................................................................................
سەرەوالە 739 ...................................................................................................................................................
سەعاوا 739 ......................................................................................................................................................
سەعدوس مانە 740 ........................................................................................................................................
سەعدﯾيە 740 ...................................................................................................................................................
سەعدﯾە 741 ....................................................................................................................................................
سەفاخانە 741 ..................................................................................................................................................
سەفەرە ژ ر 742 ...............................................................................................................................................
52

سەالس 742 .....................................................................................................................................................
سەليمساغوڵ 742 ...........................................................................................................................................
سەنگاو 743 ......................................................................................................................................................
سەنگەر 743 .....................................................................................................................................................
سەنگەسەر 743 ...............................................................................................................................................
سەھﯚ ن 747 ..................................................................................................................................................
سەو وا 747 .....................................................................................................................................................
سەکران 748 .....................................................................................................................................................
سەکری سەکران 748 ......................................................................................................................................
سە حيە 749 ...................................................................................................................................................
سە تەکو تو 749 ...............................................................................................................................................
سە ەسی 750 .................................................................................................................................................
سە ەسی خواروو 750 .....................................................................................................................................
سەﯾد سادق 750 .............................................................................................................................................
سەﯾدان 751 .....................................................................................................................................................
سەﯾداوا 751 .....................................................................................................................................................
سەﯾداﭬا 752 .....................................................................................................................................................
سەﯾدسارم 752 ................................................................................................................................................
سەﯾرانبەند 752 ................................................................................................................................................
سەﯾرانبەند 753 ............................................................................................................................................. 2
سەﯾفئاوا 753 ....................................................................................................................................................
شاتمان 754 ......................................................................................................................................................
شاخک

754 ....................................................................................................................................................

شاخﯚ ن 754 ....................................................................................................................................................
شاخی رووش 755 ............................................................................................................................................
شاخە گەورە 756 ..............................................................................................................................................
شارانی 757 ......................................................................................................................................................
شارست ن 757 ..................................................................................................................................................
شارۆچکەی چەمچەماڵ 757 ............................................................................................................................
شاری رۆشنبيری 759 .......................................................................................................................................
شارﯾا 759 .........................................................................................................................................................
53

شارﯾکەند 760 ...................................................................................................................................................
شارەبان 760 .....................................................................................................................................................
شارەزوور 760 ....................................................................................................................................................
شارەوانيی سل مانی 761 ................................................................................................................................
شاسوار 761 .....................................................................................................................................................
شاقە 761 .......................................................................................................................................................
شاليشەل 762 .................................................................................................................................................
شامات 762 .......................................................................................................................................................
شامان 763 .......................................................................................................................................................
شانشين 763 ...................................................................................................................................................
شاھﯚ 763 .........................................................................................................................................................
شاھيند ژ 764 ...................................................................................................................................................
شاھينی 764 ....................................................................................................................................................
شاھيەر 764 .....................................................................................................................................................
شاوان
شاورﯾک

765 .....................................................................................................................................................
765 ...................................................................................................................................................

شاوەلی 766 ....................................................................................................................................................
شاوەلە 766 ......................................................................................................................................................
شا يشەل 766 .................................................................................................................................................
شپيران 767 ......................................................................................................................................................
شت ﯾونس 767 ................................................................................................................................................
شليا 767 ..........................................................................................................................................................
شمشير 768 .....................................................................................................................................................
شندوخا 768 .....................................................................................................................................................
شنروێ 768 ......................................................................................................................................................
شنگار  -شنگاڵ  -سنجار 769 ..........................................................................................................................
شنگارێ 769 .....................................................................................................................................................
شنگال

770 ....................................................................................................................................................

شنﯚ 770 ...........................................................................................................................................................
شوانکارە 771 ....................................................................................................................................................
شوشم

771 ..................................................................................................................................................
54

شوشم

سەرو 771 ........................................................................................................................................

شووشەوان 772 ...............................................................................................................................................
شوک

772 .......................................................................................................................................................

شوﯾشە 775 .....................................................................................................................................................
شوێ 776 .........................................................................................................................................................
شو نە گەشتيارﯾيەکانی پار زگای ھەول ر 776 ..................................................................................................
شﭭ

788 ........................................................................................................................................................

شکارتە 788 ......................................................................................................................................................
شکەفتيان 789 ..................................................................................................................................................
شﯚشم

789 ..................................................................................................................................................

شيان 790 .........................................................................................................................................................
شيپانەجﯚ 790 ..................................................................................................................................................
شيخان 790 ......................................................................................................................................................
شيخان 791 ......................................................................................................................................................
شيرکوژ 791 ......................................................................................................................................................
شيرﯾن سوار 792 ..............................................................................................................................................
شيرەمەڕ 792 ....................................................................................................................................................
شيرەنی 793 ....................................................................................................................................................
شيالنئاوێ 793 .................................................................................................................................................
شيالن

793 .....................................................................................................................................................

شيناوێ 794 .....................................................................................................................................................
شينکاﯾەتی 794 ................................................................................................................................................
شيواشﯚک 794 .................................................................................................................................................
شيوی قازی 795 ...............................................................................................................................................
شيوەبراﯾم 795 ..................................................................................................................................................
شيوەبرسيسەرشاخان 796 ..............................................................................................................................
شيوەجﯚ 796 .....................................................................................................................................................
شيوەسەڵ 796 ................................................................................................................................................
شيوەلﯚک 797 ...................................................................................................................................................
شيوەڕەش 797 .................................................................................................................................................
شيﭭي

797 .....................................................................................................................................................
55

شيﭭ

798 .......................................................................................................................................................

ش خ بز نی 798 ................................................................................................................................................
ش خ تەوﯾل 799 ................................................................................................................................................
ش خ چﯚپان 799 ................................................................................................................................................
ش خ حەﯾدەر 799 ..............................................................................................................................................
ش خ عەتار 800 .................................................................................................................................................
ش خ لەنگەری بچووک 800 ...............................................................................................................................
ش خ لەنگەری گەورە 801 .................................................................................................................................
ش خ مستەفا 801 ............................................................................................................................................
ش خ مەقسود 802 ...........................................................................................................................................
ش خ مەما 802 ..................................................................................................................................................
ش خ ھﯚمەر 802 ...............................................................................................................................................
ش خ ھەسن 803 .............................................................................................................................................
ش خ ھەسن

804 ...........................................................................................................................................

ش خ وتمان 804 ................................................................................................................................................
ش خ کاﯾە 804 ...................................................................................................................................................
ش خان 805 .......................................................................................................................................................
ش خان 805 ................................................................................................................................................... 2
ش خحەﯾدەر 806 ...............................................................................................................................................
ش خدرێ 806 ...................................................................................................................................................
ش خشەربەتی 806 ..........................................................................................................................................
ش خلەر 807 .....................................................................................................................................................
ش خمەزار 807 ..................................................................................................................................................
ش خکا 807 .......................................................................................................................................................
ش خەسن

808 ...............................................................................................................................................

ش خەکو رە 808 ................................................................................................................................................
ش رانە 808 .......................................................................................................................................................
ش رانە 809 .................................................................................................................................................... 2
ش رکاو 809 .......................................................................................................................................................
ش رکوژ 810 ......................................................................................................................................................
ش رەوان 810 ....................................................................................................................................................
56

ش لمان810 ......................................................................................................................................................
ش لمجاڕان 811 ................................................................................................................................................
ش نان 811 ........................................................................................................................................................
شن

811 ........................................................................................................................................................

ش واوکان 812 ...................................................................................................................................................
ش وەسماک 812 ..............................................................................................................................................
شەتونسی 813 ................................................................................................................................................
شەختان 813 ....................................................................................................................................................
شەروﯾنە 813 ....................................................................................................................................................
شەرﯾف ئاباد 814 ..............................................................................................................................................
شەرﯾف ئاوای چلچەمە 814 ..............................................................................................................................
شەرﯾف ئاوای گﯚمەﯾی 814 ..............................................................................................................................
شەرﯾفئاوا 815 ..................................................................................................................................................
شەرﯾفاوا 815 ....................................................................................................................................................
شەرەکان 816 ...................................................................................................................................................
شەشﯚ 816 ......................................................................................................................................................
شەق وا  -شەق وە 816 ...................................................................................................................................
شەق وە 817 ....................................................................................................................................................
شەمامک 818 ...................................................................................................................................................
شەملکان 818 ...................................................................................................................................................
شەمﯚلە 818 .....................................................................................................................................................
شەم ران 819 ....................................................................................................................................................
شەھيا 819 .......................................................................................................................................................
شەوگ 820 ......................................................................................................................................................
شەڕکە 820 ......................................................................................................................................................
شەکەرب خ 820 ................................................................................................................................................
شە ماش 821 ..................................................................................................................................................
عادلجەواز 821 ...................................................................................................................................................
عازەبان 822 ......................................................................................................................................................
عا ی 822 .........................................................................................................................................................
علمئاباد 822 .....................................................................................................................................................
57

علياوە 823 ........................................................................................................................................................
عوربان 823 ........................................................................................................................................................
عومەر ئاغا 823 .................................................................................................................................................
عين ابو ھدالن 824 ...........................................................................................................................................
عين مرميە 824 .................................................................................................................................................
عين موزان 825 .................................................................................................................................................
عەبابەﯾل

825 .................................................................................................................................................

عەباس ئاوا 826 ................................................................................................................................................
عەجەبش ر 826 ................................................................................................................................................
عەربان 826 .......................................................................................................................................................
عەربەت 827 .....................................................................................................................................................
عەربەنووس 827 ...............................................................................................................................................
عەزﯾز ئاباد 827 ..................................................................................................................................................
عەزﯾز قادر 828 ..................................................................................................................................................
عەزﯾزئاوا 828 ....................................................................................................................................................
عەزﯾزئاوای چلچەمە 829 ..................................................................................................................................
عەزﯾزکەند 829 ..................................................................................................................................................
عەزە قونيان 830 ...............................................................................................................................................
عەسکەر 830 ....................................................................................................................................................
عەسکەرئاوا 830 ...............................................................................................................................................
عەسەنساالران 831 .........................................................................................................................................
عەلی ئاوا 831 ..................................................................................................................................................
عەلی ئاوای دۆ ەڕەش 831 ..............................................................................................................................
عەلی ئاوای مەڕان 832 ....................................................................................................................................
عەلی ئاوای کەرەفتوو 832 ................................................................................................................................
عەلی سەرا 833 ...............................................................................................................................................
عەليئاوا 833 ......................................................................................................................................................
عەلياوە 833 ......................................................................................................................................................
عەمبار 834 .......................................................................................................................................................
عەنەب 834 .......................................................................................................................................................
عەو ئاباد 835 ...................................................................................................................................................
58

عەو تە پەسی 835 .........................................................................................................................................
عەو تەپەسی 836 ...........................................................................................................................................
عەو کوردە 836 .................................................................................................................................................
عەﯾنکاوە 836 ....................................................................................................................................................
غارکرفتو 837 .....................................................................................................................................................
غزالی 837 ........................................................................................................................................................
غالمئاباد 838 ....................................................................................................................................................
غلبيشی 838 ...................................................................................................................................................
غلبيش

838 ...................................................................................................................................................

غەﯾبيسور 839 ..................................................................................................................................................
فترە زەوی 839 ..................................................................................................................................................
فق حس ن 840 .................................................................................................................................................
فلکان 840 .........................................................................................................................................................
فيشخابور 840 ...................................................................................................................................................
فەتاح ئاوا 841 ...................................................................................................................................................
فەتاحئاوا 841 ....................................................................................................................................................
فەقيان 841 .......................................................................................................................................................
فەق خدرﯾان 842 ................................................................................................................................................
فەق سولەﯾمان 843 ...........................................................................................................................................
فەﯾدﯾ

843 ......................................................................................................................................................

فەﯾروزﯾان 843 ...................................................................................................................................................
قاجر 844 ...........................................................................................................................................................
قاچيان844 ........................................................................................................................................................
قادر کەرەم 844 .................................................................................................................................................
قادراوا 845 ........................................................................................................................................................
قاراوا 845 ..........................................................................................................................................................
قارقاراﭬا 846 ......................................................................................................................................................
قارقارەﭬا 846 .....................................................................................................................................................
قارنجە 846 ........................................................................................................................................................
قارنە847 ...........................................................................................................................................................
قازان 847 ..........................................................................................................................................................
59

قازﯾجﯚ 847 ........................................................................................................................................................
قاسملوو 848 ....................................................................................................................................................
قالووجە 848 ......................................................................................................................................................
قالوێ 848 .........................................................................................................................................................
قالو ی زەندان 849 ............................................................................................................................................
قاميشلﯚ849 .....................................................................................................................................................
قاميشلە 850 ....................................................................................................................................................
قاميشە 850 .....................................................................................................................................................
قاميشەلە 850 ..................................................................................................................................................
قاڕن

851 .........................................................................................................................................................

قاﯾبەرد 851 .......................................................................................................................................................
قاﯾتەوەنی بچووک 851 ......................................................................................................................................
قاﯾتەوەنی گەورە 852 .......................................................................................................................................
قاﯾر 852 .............................................................................................................................................................
قجر 853 ............................................................................................................................................................
قجيئاوا 853 .......................................................................................................................................................
قرنسيە 853 ......................................................................................................................................................
قروچاوێ 854 ....................................................................................................................................................
قروە 854 ...........................................................................................................................................................
قزقاپان 854 .................................................................................................................................................... 2
قزگە 855 ...........................................................................................................................................................
قز جە 855 .........................................................................................................................................................
قز قﯚپی 855 .....................................................................................................................................................
قز قەبر 856 .......................................................................................................................................................
قز کەند 856 ......................................................................................................................................................
قسر ﯾزدﯾن 856 .................................................................................................................................................
قسرتی خواروو 857 ..........................................................................................................................................
قسرتی سەروو 857 .........................................................................................................................................
قسقاپان 858 ....................................................................................................................................................
قشالخ چەرموو 858 ..........................................................................................................................................
قشالق 858 ......................................................................................................................................................
60

قشالق ئەمين بەگ 859 ...................................................................................................................................
قشالق سرخە 859 ..........................................................................................................................................
قش خە رووتە 859 ...........................................................................................................................................
قش ق 860 ......................................................................................................................................................
قشەفەر 860 .....................................................................................................................................................
قالتە رشکە 861 ...............................................................................................................................................
قلخانچەک 861 ................................................................................................................................................
قلخانی 861 ......................................................................................................................................................
قلعە جقە 862 ...................................................................................................................................................
قلعە جقە سفلی 862 ......................................................................................................................................
قلعە کەنە 862 ..................................................................................................................................................
قمرﯾی 863 .......................................................................................................................................................
قندۆڵ 863 .........................................................................................................................................................
قوبادبەگيان 864 ................................................................................................................................................
قوببە 864 ..........................................................................................................................................................
قوتور 864 ..........................................................................................................................................................
قوتوەند 865 .......................................................................................................................................................
قوتی 865 ..........................................................................................................................................................
قوچاخ865 .........................................................................................................................................................
قوچەب باس 866 ................................................................................................................................................
قورشيواشی 866 .............................................................................................................................................
قورﯾقە 867 .....................................................................................................................................................
قوژتەپە867 .......................................................................................................................................................
قوشتەپە 867 ....................................................................................................................................................
قوشچی 868 ....................................................................................................................................................
قولدەڕە 868 ......................................................................................................................................................
قولەر 869 ..........................................................................................................................................................
قولەسو روێ 869 ..............................................................................................................................................
قوماش 869 .......................................................................................................................................................
قومرﯾ

870 ......................................................................................................................................................

قومقە 870 ......................................................................................................................................................
61

قووچاخ 871 .......................................................................................................................................................
قو ئەست ر 871 ..................................................................................................................................................
قو ت

871 ........................................................................................................................................................

قو تەپە 872 .......................................................................................................................................................
قو دەرە 872 ......................................................................................................................................................
قو قو ە 872 ......................................................................................................................................................
قو ەسەن873 ...................................................................................................................................................
ق وشاوێ 873 ...................................................................................................................................................
قﯚجغ 873 ..........................................................................................................................................................
قﯚجە 874 ..........................................................................................................................................................
قﯚرغ 874 ...........................................................................................................................................................
قﯚرﯾقە 874 .....................................................................................................................................................
قﯚرﯾەر 875 ........................................................................................................................................................
قﯚزلوو 875 .........................................................................................................................................................
قﯚلخەتەپە 875 ..................................................................................................................................................
قﯚﯾتەڵ 876 .......................................................................................................................................................
قيلەسون 876 ...................................................................................................................................................
قەباغلووجە 877 ................................................................................................................................................
قەباکەندی 877 .................................................................................................................................................
قەبەغلوو 877 ....................................................................................................................................................
قەپ نتوو 878 ....................................................................................................................................................
قەدش 878 ........................................................................................................................................................
قەدەفەر 879 .....................................................................................................................................................
قەرومەر 880 .....................................................................................................................................................
قەرە ھەنجير 880 ..............................................................................................................................................
قەرەئﯚمەر 881 ..................................................................................................................................................
قەرەب غ 881 .....................................................................................................................................................
قەرەب غ 881 ................................................................................................................................................. 2
قەرەتەورە882 ...................................................................................................................................................
قەرەچی ق ان 882 ............................................................................................................................................
قەرەچەتان 882 .................................................................................................................................................
62

قەرەخاﯾە 886 ....................................................................................................................................................
قەرەخدر 886 .....................................................................................................................................................
قەرەخەوی 886 .................................................................................................................................................
قەرەداغ 887 ......................................................................................................................................................
قەرەقاج 887 ......................................................................................................................................................
قەرەقش ق 888 ...............................................................................................................................................
قەرەقەساب 888 ...............................................................................................................................................
قەرەگﯚل 888 .....................................................................................................................................................
قەرەگﯚل 889 ................................................................................................................................................. 2
قەرەلی 889 ......................................................................................................................................................
قەرەول 890 .......................................................................................................................................................
قەرەومەر 890 ...................................................................................................................................................
قەرەومەڕ 890 ...................................................................................................................................................
قەرەوڵ 891 .......................................................................................................................................................
قەرەکەند 891 ...................................................................................................................................................
قەرەﯾەرە 891 ....................................................................................................................................................
قەزازەکان 892 ...................................................................................................................................................
قەزەناوێ 892 ...................................................................................................................................................
قەستەل جندۆ 893 ...........................................................................................................................................
قەسر ﯾەزدﯾن 893 .............................................................................................................................................
قەسران 893 .....................................................................................................................................................
قەسری شيرﯾن 894 .........................................................................................................................................
قەسرﯾشيرﯾن 894 ............................................................................................................................................
قەسرﯾک 894 ....................................................................................................................................................
قەسرێ 895 .....................................................................................................................................................
قەشەفرێ 895 .................................................................................................................................................
قەالتە بﯚر 896 ...................................................................................................................................................
قەالالن 896 .......................................................................................................................................................
قەالن 896 .........................................................................................................................................................
قەالکﯚن 897 .....................................................................................................................................................
قەلەر 897 .........................................................................................................................................................
63

قەلەڕەشە 897 .................................................................................................................................................
قەمتەرێ 898 ....................................................................................................................................................
قەمچيان 898 ....................................................................................................................................................
قەمەشە 899 ....................................................................................................................................................
قەوﯾلە 899 ........................................................................................................................................................
قە 899 ............................................................................................................................................................
قە رووتە ە 900 ...............................................................................................................................................
قە وليان 900 ...................................................................................................................................................
قە وليانە 901 ..................................................................................................................................................
قە ت 901 .........................................................................................................................................................
قە تاسيان 901 ................................................................................................................................................
قە تان 902 .......................................................................................................................................................
قە تی 902 .......................................................................................................................................................
قە تيدوڕگە 902 ................................................................................................................................................
قە تيموتاوێ 903 ..............................................................................................................................................
قە تينە ن 903 ................................................................................................................................................
قە تە سوران 903 ............................................................................................................................................
قە تەڕەش 904 ................................................................................................................................................
قە جوانرۆ 904 ..................................................................................................................................................
قە جوغە 905 ...................................................................................................................................................
قە جی 905 .....................................................................................................................................................
قە چواالن 905 .................................................................................................................................................
قە چەرمە ە 906 ..............................................................................................................................................
قە دزێ 906 .....................................................................................................................................................
قە رﯾانە 911 .....................................................................................................................................................
قە مکاﯾ ی خوارﯾن 912 ....................................................................................................................................
قە مکاﯾ ی ژوورﯾن 912 ....................................................................................................................................
قە ڕﯾانە 913 .....................................................................................................................................................
قە ی جوانرۆ 913 .............................................................................................................................................
قە ی ز وێ 913 ...............................................................................................................................................
قە ﯾگ گ 915 ...................................................................................................................................................
64

قە بەزە 916 ......................................................................................................................................................
قەﯾلەسوون 916 ...............................................................................................................................................
قەﯾوان 916 ........................................................................................................................................................
گابارا 917 ..........................................................................................................................................................
گاپي ﯚن 917 .......................................................................................................................................................
گاخوری 918 ......................................................................................................................................................
گادان 918 ..........................................................................................................................................................
گادمە گتر 918 ...................................................................................................................................................
گارا 919 .............................................................................................................................................................
گارەی 919 ........................................................................................................................................................
گاگل 919 ..........................................................................................................................................................
گاگەش 920 ......................................................................................................................................................
گام ش تەپە 920 ...............................................................................................................................................
گام شان 921 ....................................................................................................................................................
گام شگﯚلی 921 ...............................................................................................................................................
گاومەتر 921 ......................................................................................................................................................
گاوەسن توو 922 ...............................................................................................................................................
گاوەشەلە 922 ..................................................................................................................................................
گاوەکەچ 922 .....................................................................................................................................................
گاڕانە 923 .........................................................................................................................................................
گبيبە 923 ..........................................................................................................................................................
گرباسک923 .....................................................................................................................................................
گرتک 924 ..........................................................................................................................................................
گردئاشەوان 924 ...............................................................................................................................................
گردشەﯾتان 925 ................................................................................................................................................
گردمخانە 925 ...................................................................................................................................................
گردمرﯾشک 925 ................................................................................................................................................
گردنە ن 926 ....................................................................................................................................................
گردوان 926 .......................................................................................................................................................
گردکسپيان 926 ................................................................................................................................................
گردکشانە 927 ..................................................................................................................................................
65

گردی خدر 927 ..................................................................................................................................................
گردی سەفا 927 ...............................................................................................................................................
گردی سەﯾوان 928 ...........................................................................................................................................
گردی قازی 928 ................................................................................................................................................
گردی قەبران 929 ..............................................................................................................................................
گردی گﯚ 929 ....................................................................................................................................................
گردﯾاقوب 929 ....................................................................................................................................................
گردﯾعەباس 930 ................................................................................................................................................
گردﯾگالن 930 ....................................................................................................................................................
گردﯾکاوالن 930 ..................................................................................................................................................
گردە نازێ 931 ..................................................................................................................................................
گردەبن 931 .......................................................................................................................................................
گردەسپی 932 ..................................................................................................................................................
گردەسور 932 ....................................................................................................................................................
گردەس ن 932 ...................................................................................................................................................
گردەشينان 933 ................................................................................................................................................
گردەقيت 933 ....................................................................................................................................................
گردەگﯚزﯾنە 933 .................................................................................................................................................
گردەوان 934 ......................................................................................................................................................
گردەڕەش 934 ...................................................................................................................................................
گردەڕەشە 935 .................................................................................................................................................
گرژاڵ 935 ..........................................................................................................................................................
گرفيل 935 .........................................................................................................................................................
گرفيلی 936 ......................................................................................................................................................
گرگسگەورە 936 ..............................................................................................................................................
گرگو 936 ...........................................................................................................................................................
گرون 937 ..........................................................................................................................................................
گرک 937 ...........................................................................................................................................................
گرکا 937 ...........................................................................................................................................................
گرکاشان 938 ....................................................................................................................................................
گرک

لەگ

938 ..............................................................................................................................................
66

گرکەگور 939 .....................................................................................................................................................
گری 939 ...........................................................................................................................................................
گرێ پان
گرێ پەحن

939 ..................................................................................................................................................
940 ..............................................................................................................................................

گرێ گەورێ 940 ...............................................................................................................................................
گر زﯾرۆ 940 .......................................................................................................................................................
گر زە 941 ..........................................................................................................................................................
گرەجﯚ 941 ........................................................................................................................................................
گزەردەڕە 941 ....................................................................................................................................................
گل تپە سفلی 942 ...........................................................................................................................................
گل تپە عەليا 942 ..............................................................................................................................................
گل قباغ 943 .....................................................................................................................................................
گل قلعە 943 .....................................................................................................................................................
گل ن 943 ...........................................................................................................................................................
گلە 944 .............................................................................................................................................................
گمارەلەنگ 944 .................................................................................................................................................
گمﯚ 944 ............................................................................................................................................................
گنبدکاووس 945 ................................................................................................................................................
گواز 945 ............................................................................................................................................................
گوان 945 ...........................................................................................................................................................
گوتبە 946 ..........................................................................................................................................................
گودەل 946 ........................................................................................................................................................
گورئوﯾماک )نورشين) 946 .................................................................................................................................
گورجی 947 ......................................................................................................................................................
گورگان 947 .......................................................................................................................................................
گوزگيران 948 ....................................................................................................................................................
گوفکی 948 .......................................................................................................................................................
گوگجە 948 ........................................................................................................................................................
گوالن 949 .........................................................................................................................................................
گولی 949 .........................................................................................................................................................
گول

950 .........................................................................................................................................................
67

گولەکانی 950 ...................................................................................................................................................
گومەتە 950 .......................................................................................................................................................
گونبەد 951 ........................................................................................................................................................
گوند کوسە 951 ................................................................................................................................................
گوندک نبی 951 ................................................................................................................................................
گوندک نەبی 952 ..............................................................................................................................................
گوندکی 952 .....................................................................................................................................................
گوندی ئاالنگورەن )باسکيل) 952 ......................................................................................................................
گوندە ژ ر 953 ....................................................................................................................................................
گوندەژۆر 953 .....................................................................................................................................................
گوندەو ە 954 ...................................................................................................................................................
گووڕﯾچە 954 .....................................................................................................................................................
ی 954 .................................................................................................................................................
گوکەگەن َ
گو نە 955 .........................................................................................................................................................
گو پ 955 ..........................................................................................................................................................
گو چيەر955 ......................................................................................................................................................
گو چەرموو 956 .................................................................................................................................................
گو ماوەران 956 .................................................................................................................................................
گو ەخانە 957 ....................................................................................................................................................
گوﯾکجەلی 957 .................................................................................................................................................
گو ئاغاج 957 .....................................................................................................................................................
گو چکەدەرێ 958 ..............................................................................................................................................
گو زان 958 ........................................................................................................................................................
گو زەب غ 958 ...................................................................................................................................................
گو زەگەورە 959 .................................................................................................................................................
گو زەکو رە 959 .................................................................................................................................................
گو کتەپە 960 ....................................................................................................................................................
گ او 960 ............................................................................................................................................................
گ گ 960 ...........................................................................................................................................................
گ گ گەورە 961 ..................................................................................................................................................
گ نک 961 ........................................................................................................................................................
68

گ کەند 961 .......................................................................................................................................................
گ کەنگ 962 .....................................................................................................................................................
گ ﯚ ن 962 ........................................................................................................................................................
گ يە 962 ...........................................................................................................................................................
گ ەزەردە 963 ....................................................................................................................................................
گ ەسوور 963 ....................................................................................................................................................
گﯚپا ە 964 .........................................................................................................................................................
گﯚپتەپە 964 ......................................................................................................................................................
گﯚپتەپەی د م 964 ............................................................................................................................................
گﯚجار 965 .........................................................................................................................................................
گﯚجاڕ 965 .........................................................................................................................................................
گﯚدەل 966 ........................................................................................................................................................
گﯚران 966 .........................................................................................................................................................
گﯚرانئاوا 966 ......................................................................................................................................................
گﯚرۆنی 967 ......................................................................................................................................................
گﯚزﯾب غ 967 .....................................................................................................................................................
گﯚزەب غ 967 .....................................................................................................................................................
گﯚشخانی 968 ..................................................................................................................................................
گﯚگجە 968 ........................................................................................................................................................
گﯚليمەرزﯾنگان 968 ............................................................................................................................................
گﯚل

969 .........................................................................................................................................................

گﯚمان 969 .........................................................................................................................................................
گﯚماو 970 ..........................................................................................................................................................
گﯚمەالر 970 ......................................................................................................................................................
گﯚمە يان 970 ....................................................................................................................................................
گﯚمەﯾی 971 .....................................................................................................................................................
گﯚڕ قەرەج 971 ..................................................................................................................................................
گﯚڕباوەل

971 ..................................................................................................................................................

گﯚکيچە 972 ......................................................................................................................................................
گﯚ

972 .........................................................................................................................................................

گﯚﯾژە 973 ..........................................................................................................................................................
69

گﯚﯾگجەلی 973 .................................................................................................................................................
گﯚﯾل 973 ..........................................................................................................................................................
گيادوروان 974 ...................................................................................................................................................
گيتکە 974 .........................................................................................................................................................
گيچە 974 ..........................................................................................................................................................
گيزمل 975 ........................................................................................................................................................
گيزمل خوارۆ 975 ...............................................................................................................................................
گيزمل سەرۆ 976 ..............................................................................................................................................
گيزێ 976 ..........................................................................................................................................................
گيسالن 976 .....................................................................................................................................................
گيلکا 977 ..........................................................................................................................................................
گ چيقە سی 977 ............................................................................................................................................
گ چينە 977 .......................................................................................................................................................
گ چە 978 ..........................................................................................................................................................
گ سيان 978 ......................................................................................................................................................
گ دەرە 978 ......................................................................................................................................................
گ يکەران 979 ...................................................................................................................................................
گەپ ەسەن 979 ................................................................................................................................................
گەچينە 980 ......................................................................................................................................................
گەربەراسک

980 .............................................................................................................................................

گەربەرساک

980 .............................................................................................................................................

گەردﯾگالن 981 ..................................................................................................................................................
گەرد نە 981 ......................................................................................................................................................
گەرگول 981 ......................................................................................................................................................
گەرماو 982 ........................................................................................................................................................
گەرماﭬا 982 ......................................................................................................................................................
گەرمک 982 .......................................................................................................................................................
گەرﭬر 983 .........................................................................................................................................................
گەرۆر 983 .........................................................................................................................................................
گەرەبەشە صابير 984 .......................................................................................................................................
گەرەبەشەرەحمان 984 .....................................................................................................................................
70

گەرەسور985 ....................................................................................................................................................
گەرەگو 985 .......................................................................................................................................................
گەرەگوە 985 .....................................................................................................................................................
گەرەوان 986 .....................................................................................................................................................
گەرەوانی خواروو 988 ........................................................................................................................................
گەرەوانی سەروو 988 .......................................................................................................................................
گەزانەوشکە 989 ..............................................................................................................................................
گەزگەزارە 989 ...................................................................................................................................................
گەزنە 989 .........................................................................................................................................................
گەزنە 990 ...................................................................................................................................................... 2
گەسگەسک 990 ..............................................................................................................................................
گەلناسک

990 ................................................................................................................................................

گەلی ئەشکەفت

991 .....................................................................................................................................

گەلی ئەشکەفت  ،دەﭬەری بارزان 991 ............................................................................................................
گەلی عەلی بەگ 991 ......................................................................................................................................
گەلی لﯚالن لە زنجيرە چيای خواکورک 992 ......................................................................................................
گەلی کورسی لە شنگاڵ992 ..........................................................................................................................
گەلين 993 ........................................................................................................................................................
گەلي

رمانی 993 ............................................................................................................................................

گەلي

رومان 994 .............................................................................................................................................

گەلي

رومانی 994 ...........................................................................................................................................

گەل ن 994 .........................................................................................................................................................
گەلە ژ ر 995 .....................................................................................................................................................
گەنجئاوا 995 .....................................................................................................................................................
گەنگەچين 995 .................................................................................................................................................
گەنمان 996 .......................................................................................................................................................
گەنەجار 996 .....................................................................................................................................................
گەنەدار 997 ......................................................................................................................................................
گەنەوە 997 .......................................................................................................................................................
گەوجاوا 997 ......................................................................................................................................................
گەوالن 998 .......................................................................................................................................................
71

گەولەھان 998 ..................................................................................................................................................
گەونتوو 998 ......................................................................................................................................................
گەو توو 999 ......................................................................................................................................................
گەو ە 999 .......................................................................................................................................................
گەڕاوی خورماڵ999 ..........................................................................................................................................
گەڕەکی عەرەب لە کەرکوک 1000 ...................................................................................................................
گەﭬلەسن

1000 .............................................................................................................................................

گە ز 1001 ........................................................................................................................................................
گە ە 1001 ......................................................................................................................................................
گە ە 1001 ................................................................................................................................................... 2
گە ە 1002 ................................................................................................................................................... 3
گە وان 1002 .....................................................................................................................................................
گە وو 1002 .......................................................................................................................................................
گە يخ 1003 .....................................................................................................................................................
الچين 1003 .......................................................................................................................................................
اللش 1003 .......................................................................................................................................................
الھيجان 1004 ...................................................................................................................................................
الو سان 1004 ...................................................................................................................................................
الو ن 1004 ........................................................................................................................................................
لگبن1005 .........................................................................................................................................................
لومانا 1005 ........................................................................................................................................................
لونيسادتلﯚن 1006 .............................................................................................................................................
لوو 1006 ............................................................................................................................................................
لﯚرزنی 1006 .....................................................................................................................................................
لﯚفەکانی کورتەک 1007 ....................................................................................................................................
لﯚنسادات1007 ................................................................................................................................................
لﯚنی گەورە 1007 ..............................................................................................................................................
لﯚنەکانﯚ 1008 ....................................................................................................................................................
ليناﭬا 1008 ........................................................................................................................................................
ل و 1008 ............................................................................................................................................................
لەج 1009 ..........................................................................................................................................................
72

لەشگرگە 1009 .................................................................................................................................................
لەنجاوا 1009 .....................................................................................................................................................
لەنگەدێ 1010 ..................................................................................................................................................
لەنگەر ز 1010 ...................................................................................................................................................
لەﯾالن 1011 ......................................................................................................................................................
لەﯾالنە 1011 .....................................................................................................................................................
مائی 1011 ........................................................................................................................................................
مائ

1012 ........................................................................................................................................................

مارنج 1012 ........................................................................................................................................................
مارونسی1012 .................................................................................................................................................
مارونس

1013 .................................................................................................................................................

مارەغان 1013 ...................................................................................................................................................
مازوانبەن 1013 .................................................................................................................................................
مازﯾبن 1014 ......................................................................................................................................................
ماستەکان 1014 ................................................................................................................................................
ماسوێ 1015 ....................................................................................................................................................
ماسيدەر 1015 ..................................................................................................................................................
ماسيەر 1016 ....................................................................................................................................................
ماسيەرشيخ 1016 ............................................................................................................................................
ماشکان 1016 ...................................................................................................................................................
مافەران 1017 ....................................................................................................................................................
مامبراﯾم 1017 ...................................................................................................................................................
مامھەﯾبە 1017 ..................................................................................................................................................
مامﯚ ە 1018 ......................................................................................................................................................
مام زدﯾنی 1018 ................................................................................................................................................
مامەخەالن 1018 ...............................................................................................................................................
مامەزﯾنە 1019 ..................................................................................................................................................
مانگ شک1019 .................................................................................................................................................
مانگ ش

1019 ................................................................................................................................................

ماوانە 1020 .......................................................................................................................................................
ماونان 1020 ......................................................................................................................................................
73

ماوﯾليان 1021 ....................................................................................................................................................
ماوەت 1021 ......................................................................................................................................................
ماکوان 1021 ......................................................................................................................................................
ماکﯚ 1022 .........................................................................................................................................................
ما ماڵ 1022 ......................................................................................................................................................
ما ی جەالل تا ەبانی لە سل مانی 1023 .........................................................................................................
ما ی معمار باشی سنە 1023 .........................................................................................................................
ماﯾنب غ 1023 ....................................................................................................................................................
ماﯾندۆڵ 1024 ....................................................................................................................................................
ماﯾی 1024 ........................................................................................................................................................
مبارەکئاوا 1025 .................................................................................................................................................
مرزﯾوە 1025 ......................................................................................................................................................
مزگەوتی حاجی حەسەنی لﯚکە 1025 ............................................................................................................
مژێ 1026 .........................................................................................................................................................
مسک نی 1026 .................................................................................................................................................
مس رﯾک 1026 ..................................................................................................................................................
مشار 1027 .......................................................................................................................................................
مشارا 1027 ......................................................................................................................................................
ملھمبان

1027 ................................................................................................................................................

ملکەرەش 1028 ................................................................................................................................................
ملەسوورە 1028 ................................................................................................................................................
منداﯾزان 1028 ...................................................................................................................................................
مھانە 1029 .......................................................................................................................................................
موب ە 1029 ........................................................................................................................................................
موتکی 1030 .....................................................................................................................................................
مورادقولی 1030 ................................................................................................................................................
موساالن 1031 ..................................................................................................................................................
موس

 -ميسل  -نەﯾنەوا 1031 ........................................................................................................................

موشيرئاوا 1031 ................................................................................................................................................
موعيناوا 1032 ...................................................................................................................................................
مووان 1032 .......................................................................................................................................................
74

مووسک 1033 ...................................................................................................................................................
مووﯾنە 1033 ......................................................................................................................................................
موکری ق ان 1033 .............................................................................................................................................
م انە 1034 ........................................................................................................................................................
م گ 1034 .........................................................................................................................................................
مﯚشاڤ ميتاڤ 1034 .........................................................................................................................................
مﯚکەبە 1035 .....................................................................................................................................................
مﯚ نان 1035 .....................................................................................................................................................
مياندواو 1036 ....................................................................................................................................................
ميانە 1036 ........................................................................................................................................................
ميانە 1037 ..................................................................................................................................................... 2
مياوە 1037 ........................................................................................................................................................
ميراباد 1037 ......................................................................................................................................................
ميراجيا 1038 .....................................................................................................................................................
ميراسب 1038 ..................................................................................................................................................
ميراوا 1038 .......................................................................................................................................................
ميراوای 1039 ....................................................................................................................................................
ميراوێ 1039 .....................................................................................................................................................
ميرش خ حەﯾدەر 1039 ......................................................................................................................................
ميرگەسار 1040 ................................................................................................................................................
ميرەدێ 1040 ....................................................................................................................................................
ميرەدێ 1041 ................................................................................................................................................ 2
ميرەوسوو 1041 ................................................................................................................................................
ميرەکی 1041 ...................................................................................................................................................
ميسوراو 1042 ...................................................................................................................................................
ميشياو 1042 ....................................................................................................................................................
ميشەد ی 1042 ...............................................................................................................................................
ميشەرو 1043 ...................................................................................................................................................
ميمە 1043 ........................................................................................................................................................
م راو 1044 .........................................................................................................................................................
م رگاس

1044 ................................................................................................................................................
75

م رگ

1045 .....................................................................................................................................................

م رگە 1045 .......................................................................................................................................................
م رگە نەخشينە 1045 .......................................................................................................................................
م رگەپيتک

1046 .............................................................................................................................................

م رگەدر ژ 1046 .................................................................................................................................................
م رەدێ 1047 ....................................................................................................................................................
م سواری 1047 .................................................................................................................................................
م سک

1047 ...................................................................................................................................................

م شرو 1048 .....................................................................................................................................................
م ھماندار1048 ..................................................................................................................................................
م ونە 1048 ........................................................................................................................................................
مەجل مەخت

1049 .........................................................................................................................................

مەجلمەخت

1049 ...........................................................................................................................................

مەچلوبە 1049 ...................................................................................................................................................
مەحمود پەرﯾزاد 1050 .......................................................................................................................................
مەحمودە 1050 .................................................................................................................................................
مەحمەشە 1051 ..............................................................................................................................................
مەحمەوە 1051 .................................................................................................................................................
مەخموور 1051 ..................................................................................................................................................
مەران 1052 .......................................................................................................................................................
مەرجانئاوا 1052 ................................................................................................................................................
مەرخوز 1053 .....................................................................................................................................................
مەرخووز 1053 ...................................................................................................................................................
مەرقەدی ئەکاشە 1053 ...................................................................................................................................
مەرقەدی وەﯾس القرەنی لە ناوچەی روانسەر 1054 .......................................................................................
مەرگەوەر 1054 .................................................................................................................................................
مەرنە 1055 .......................................................................................................................................................
مەرونی 1055 ....................................................................................................................................................
مەرون

1055 ....................................................................................................................................................

مەرﯾنا 1056 .......................................................................................................................................................
مەرﯾوان 1056 ....................................................................................................................................................
76

مەرەخيل 1056 ..................................................................................................................................................
مەرەﯾەر 1057 ....................................................................................................................................................
مەزارگای عەلی سا ح 1057 ............................................................................................................................
مەزرا 1058 ........................................................................................................................................................
مەزناوێ 1058 ...................................................................................................................................................
مەسعودئاوا 1058 .............................................................................................................................................
مەسيح 1059 ....................................................................................................................................................
مەال داود 1059 ..................................................................................................................................................
مەال محەمەو 1060 ...........................................................................................................................................
مەال وەﯾسە 1060 .............................................................................................................................................
مەالباستەک 1061 ............................................................................................................................................
مەالش خ 1061 ..................................................................................................................................................
مەالعيسا 1062 ................................................................................................................................................
مەلونە 1062 ......................................................................................................................................................
مەمانی1062 ....................................................................................................................................................
مەمان

1063 ....................................................................................................................................................

مەمکان 1063 ....................................................................................................................................................
مەمکاوێ 1063 .................................................................................................................................................
مەمی خەالن 1064 ...........................................................................................................................................
مەم ند 1064 .....................................................................................................................................................
مەمەر 1064 ......................................................................................................................................................
مەمەليان 1065 .................................................................................................................................................
مەمەليانی 1065 ...............................................................................................................................................
مەمەنداوا 1065 .................................................................................................................................................
مەمەڕ 1066 ......................................................................................................................................................
مەنسورئاغا 1066 .............................................................................................................................................
مەنسورئاوا 1067 ..............................................................................................................................................
مەنيجە ن 1067 ...............................................................................................................................................
مەنيچەر 1067 ...................................................................................................................................................
مەھاباد 1068 ....................................................................................................................................................
مەوی 1068 .......................................................................................................................................................
77

مەڕان خوارۆ 1069 .............................................................................................................................................
مەڕان سەرۆ 1069 ............................................................................................................................................
مەڕەخ

1069 ..................................................................................................................................................

مەڕەدەڕە 1070 .................................................................................................................................................
مەک وە 1070 ....................................................................................................................................................
مە لەر 1070 ...................................................................................................................................................
مەﯾدان 1071 .....................................................................................................................................................
مەﯾدۆڵ 1071 ....................................................................................................................................................
نارست 1072 .....................................................................................................................................................
ناوبەرگە 1072 ...................................................................................................................................................
ناوپردان 1072 ....................................................................................................................................................
ناوزەنگ 1073 ....................................................................................................................................................
ناوەندە 1073 .....................................................................................................................................................
ناڕێ 1073 .........................................................................................................................................................
ناڤ ئاشان 1074 ...............................................................................................................................................
ناﭬدارا 1074 .......................................................................................................................................................
ناﭬشکی 1075 ..................................................................................................................................................
ناﭬشک

1075 ..................................................................................................................................................

نا پار ز 1075 ......................................................................................................................................................
نا ەشک نە 1076 ................................................................................................................................................
نجار 1077 ..........................................................................................................................................................
نجنی خوارو 1077 .............................................................................................................................................
نج

1077 ........................................................................................................................................................

نزار 1078 ...........................................................................................................................................................
نزارک

1078 .....................................................................................................................................................

نژمار 1078 .........................................................................................................................................................
نسارە 1079 ......................................................................................................................................................
نسارەی خوارۆ 1079 .........................................................................................................................................
نسارەی سەرۆ 1080 ........................................................................................................................................
نستان 1080 ......................................................................................................................................................
نسرا 1080 ........................................................................................................................................................
78

نس 1081 ........................................................................................................................................................
نس بين 1081 ....................................................................................................................................................
نشکاش 1082 ...................................................................................................................................................
نگ 1082 ..........................................................................................................................................................
نمنج

1082 .....................................................................................................................................................

نواوێ 1083 .......................................................................................................................................................
نودشە 1083 .....................................................................................................................................................
نورﯾاو 1084 ........................................................................................................................................................
نورﯾاوا 1084 .......................................................................................................................................................
نورێ 1084 ........................................................................................................................................................
نوسرەتئاوا1085 ................................................................................................................................................
نوشمە 1085 .....................................................................................................................................................
نﯚبار1085 ..........................................................................................................................................................
نﯚتشە 1086 ......................................................................................................................................................
نﯚدشە 1086 .....................................................................................................................................................
نﯚرﯾاو 1086 ........................................................................................................................................................
نﯚسمی 1087 ...................................................................................................................................................
نﯚسمە 1087 .....................................................................................................................................................
نﯚسمە 1087 ................................................................................................................................................. 2
نﯚڕک 1088 ........................................................................................................................................................
نيروان 1088 .......................................................................................................................................................
نيروەسيتو 1088 ................................................................................................................................................
نيسانە 1089 .....................................................................................................................................................
نيسکاوێ 1089 .................................................................................................................................................
نيسکەجﯚ 1090 .................................................................................................................................................
نيشکﯚ ن 1090 ................................................................................................................................................
نيوەلە 1090 .......................................................................................................................................................
نييەر1091 .........................................................................................................................................................
ن

1091 ...........................................................................................................................................................

ن چەالن 1091 ....................................................................................................................................................
ن چە ن 1092 ....................................................................................................................................................
79

ن رگ 1092 .........................................................................................................................................................
ن رگ

1092 ......................................................................................................................................................

ن روا سيتوی 1093 ............................................................................................................................................
ن روە 1093 .........................................................................................................................................................
ن زڵ 1093 ..........................................................................................................................................................
ن زێ 1094 .........................................................................................................................................................
ن زەرۆ 1094 .......................................................................................................................................................
ن ژاوێ 1095 ......................................................................................................................................................
ن وچوان 1095 ....................................................................................................................................................
ن وە 1095 ..........................................................................................................................................................
نەبيئاوا 1096 .....................................................................................................................................................
نەبيکەند 1096 ...................................................................................................................................................
نەجەفئاوا 1096 .................................................................................................................................................
نەچ

1097 ......................................................................................................................................................

نەرزﯾوێ1097 ....................................................................................................................................................
نەرزەميز 1097 ...................................................................................................................................................
نەرگسە ە 1098 ...............................................................................................................................................
نەروێ 1098 ......................................................................................................................................................
نەرو ن1099 ......................................................................................................................................................
نەرە ە 1099 ......................................................................................................................................................
نەزەرئاباد 1099 ..................................................................................................................................................
نەسل 1100 ......................................................................................................................................................
نەغەدە 1100 ....................................................................................................................................................
نەفتخانە 1100 ..................................................................................................................................................
نەفسان 1101 ...................................................................................................................................................
نەمەشير 1101 .................................................................................................................................................
نەمەڵ 1101 ......................................................................................................................................................
نەناس 1102 ......................................................................................................................................................
نەنﯚر 1102 ........................................................................................................................................................
نەنە 1103 .........................................................................................................................................................
نەنەلە 1103 ......................................................................................................................................................
80

نەوبەھار 1103 ..................................................................................................................................................
نەوسود 1104 ....................................................................................................................................................
نەکەرۆز 1104 ....................................................................................................................................................
نە س1105 ......................................................................................................................................................
نە ﯚس 1105 .....................................................................................................................................................
نە ﯚسە 1105 ....................................................................................................................................................
نە يوان 1106 .....................................................................................................................................................
نە ن1106 ........................................................................................................................................................
ھاجانی 1106 ...................................................................................................................................................
ھاجسن

1107 ................................................................................................................................................

ھارﯾنا 1107 .......................................................................................................................................................
ھاشمئاوا 1107 .................................................................................................................................................
ھالەدەرە 1108 ..................................................................................................................................................
ھانيس 1108 .....................................................................................................................................................
ھانەش خان 1108 .............................................................................................................................................
ھانەگالن1109 ..................................................................................................................................................
ھانەگەرمە ە1109 ............................................................................................................................................
ھاوار 1110 ........................................................................................................................................................
ھد نەی 1110 ...................................................................................................................................................
ھرورێ 1110 .....................................................................................................................................................
ھژﯾرک

1111 ...................................................................................................................................................

ھسن بەکرێ 1111 ...........................................................................................................................................
ھلﯚرا 1111 ........................................................................................................................................................
ھوارغل 1112 ....................................................................................................................................................
ھوالە 1112 .......................................................................................................................................................
ھوشياری 1112 ................................................................................................................................................
ھووﯾە 1113 .......................................................................................................................................................
ھووﯾە 1113 ................................................................................................................................................... 2
ھوﯾە 1114 ........................................................................................................................................................
ھوﯾەی 1114 .....................................................................................................................................................
ھﯚدەر1114 .......................................................................................................................................................
81

ھﯚدەرە 1115 .....................................................................................................................................................
ھﯚلستانە 1115 ................................................................................................................................................
ھﯚﯾە 1115 ........................................................................................................................................................
ھيئت ئاباد 1116 ...............................................................................................................................................
ھيزان 1116 .......................................................................................................................................................
ھيزان 1117 .......................................................................................................................................................
ھ توت 1117 ......................................................................................................................................................
ھ جان 1117 ......................................................................................................................................................
ھ جانان 1118 ....................................................................................................................................................
ھ روێ 1118 ......................................................................................................................................................
ھ يە 1118 .........................................................................................................................................................
ھەباسئاوا 1119 ................................................................................................................................................
ھەبەکی 1119 ..................................................................................................................................................
ھەجمنە 1120 ..................................................................................................................................................
ھەجيج 1120 ....................................................................................................................................................
ھەدﯾنەی 1120 .................................................................................................................................................
ھەد نە1121 .....................................................................................................................................................
ھەد نەی 1121 .................................................................................................................................................
ھەرزن

1122 ...................................................................................................................................................

ھەرميلەھەرميل 1122 ......................................................................................................................................
ھەرم لە 1122 ...................................................................................................................................................
ھەرﯾر 1123 .......................................................................................................................................................
ھەزارکانيان 1123 ..............................................................................................................................................
ھەسارێ 1123 .................................................................................................................................................
ھەسنبەکرا 1124 ..............................................................................................................................................
ھەسنەکا1124 .................................................................................................................................................
ھەسەناو ە 1124 ..............................................................................................................................................
ھەشتراک 1125 ................................................................................................................................................
ھەشتيان 1125 .................................................................................................................................................
ھەشەميز 1125 ................................................................................................................................................
ھەشەم ز 1126 ................................................................................................................................................
82

ھەلوە 1126 ......................................................................................................................................................
ھەلوە ئيسالم 1126 .........................................................................................................................................
ھەلەقوش 1127 ................................................................................................................................................
ھەماراو 1127 ....................................................................................................................................................
ھەمران 1128 ....................................................................................................................................................
ھەمزاوا 1128 ....................................................................................................................................................
ھەمزە قاسم 1128 ...........................................................................................................................................
ھەنارە 1129 ......................................................................................................................................................
ھەنجيران 1129 .................................................................................................................................................
ھەنجيف 1129 ..................................................................................................................................................
ھەنداوێ 1130 ..................................................................................................................................................
ھەنگژان 1130 ...................................................................................................................................................
ھەنگوژان 1130 .................................................................................................................................................
ھەنگەژا ە 1131 ................................................................................................................................................
ھەنگەوێ1131 .................................................................................................................................................
ھەنيو خ 1132 ..................................................................................................................................................
ھەنەڕ 1132 ......................................................................................................................................................
ھەوارخﯚڵ 1132 ................................................................................................................................................
ھەوارەکﯚن 1133 ...............................................................................................................................................
ھەورازە 1133 ....................................................................................................................................................
ھەورامان 1133 .................................................................................................................................................
ھەورﯾسک

1134 .............................................................................................................................................

ھەوشين 1134 .................................................................................................................................................
ھەول ر 1135 ......................................................................................................................................................
ھەول ر 1138 ................................................................................................................................... 2 - 1930 -
ھەوێ 1139 ......................................................................................................................................................
ھە توشانی 1139 .............................................................................................................................................
ھە شﯚ 1139 ....................................................................................................................................................
ھە گورد 1140 ...................................................................................................................................................
ھە وێ 1140 .....................................................................................................................................................
ھە يزاوا 1141 ...................................................................................................................................................
83

ھە ەبجە 1141 ..................................................................................................................................................
وادی الغراب 1143 .............................................................................................................................................
وارامچە 1143 ....................................................................................................................................................
وارماوە 1143 .....................................................................................................................................................
واوان 1144 ........................................................................................................................................................
ورم

1144 .......................................................................................................................................................

وزمان 1145 .......................................................................................................................................................
وزمان خوارۆ1145 ..............................................................................................................................................
وزمە ە 1145 .....................................................................................................................................................
وزنتاش 1146 .....................................................................................................................................................
وزەمەڵ 1146 ....................................................................................................................................................
وسوکەند 1147 .................................................................................................................................................
وسوەکەل 1147 ................................................................................................................................................
وشترمل 1147 ...................................................................................................................................................
وشتيان 1148 ....................................................................................................................................................
وشتەپە1148 ....................................................................................................................................................
وشکين 1148 ....................................................................................................................................................
وشکە ن 1149 .................................................................................................................................................
ول 1149 ............................................................................................................................................................
وليان 1149 ........................................................................................................................................................
وليان 1150 ........................................................................................................................................................
ولەژﯾر 1150 .......................................................................................................................................................
ولەژ ر 1151 .......................................................................................................................................................
وﯾزﯾەر 1151 .......................................................................................................................................................
وﯾزە 1151 ..........................................................................................................................................................
وﯾسەر 1152 .....................................................................................................................................................
و سەر 1152 .....................................................................................................................................................
و لەکە 1153 .....................................................................................................................................................
و ە 1153 ..........................................................................................................................................................
و ەدەر1153 .....................................................................................................................................................
وەرامينتاران 1154 ..............................................................................................................................................
84

وەرت

1154 ......................................................................................................................................................

وەردێ 1155 ......................................................................................................................................................
وەردە 1155 .......................................................................................................................................................
وەرگ

1156 .....................................................................................................................................................

وەرمزﯾار 1156 ....................................................................................................................................................
وەرم ل

1156 ...................................................................................................................................................

وەرمەزﯾار 1157 ..................................................................................................................................................
وەرمەھەنگ 1157 .............................................................................................................................................
وەرۆ1157 ..........................................................................................................................................................
وەرێ 1158 ........................................................................................................................................................
وەرەخەل 1158 ..................................................................................................................................................
وەزاشکەندی 1158 ...........................................................................................................................................
وەزن

1159 ......................................................................................................................................................

وەز

1159 ......................................................................................................................................................

وەزﯾر 1160 ........................................................................................................................................................
وەزﯾر 1160 ..................................................................................................................................................... 2
وەسنە 1160 .....................................................................................................................................................
وەس

1161 .....................................................................................................................................................

وەلەدب گ 1161 .................................................................................................................................................
وەلەژﯾر 1161 .....................................................................................................................................................
وەلەند 1162 ......................................................................................................................................................
وەندر نە 1162 ...................................................................................................................................................
وەندەر نە 1164 .................................................................................................................................................
وەن نەی خواروو 1165 ........................................................................................................................................
وەن نەی ژووروو 1165 ........................................................................................................................................
وەنەوشە 1165 .................................................................................................................................................
وەڕاز 1166 .........................................................................................................................................................
وە يو 1166 ........................................................................................................................................................
وەﯾسە 1167 .....................................................................................................................................................
کادر 1167 ..........................................................................................................................................................
کاروک 1167 ......................................................................................................................................................
85

کارۆخ1168 ........................................................................................................................................................
کارﯾتان 1168 .....................................................................................................................................................
کار ز 1169 .........................................................................................................................................................
کار زﯾگەورە 1169 ..............................................................................................................................................
کار زە 1169 .......................................................................................................................................................
کارە 1170 ..........................................................................................................................................................
کارەبی 1170 .....................................................................................................................................................
کارەی 1170 ......................................................................................................................................................
کازاڕ 1171 .........................................................................................................................................................
کاژاو 1171 .........................................................................................................................................................
کاژێ 1172 ........................................................................................................................................................
کاسورەدێ 1172 ...............................................................................................................................................
کاسەکەران 1172 ..............................................................................................................................................
کاشتەر 1173 ....................................................................................................................................................
کاش

1173 .....................................................................................................................................................

کاقولی 1174 .....................................................................................................................................................
کاموس 1174 ....................................................................................................................................................
کامياران 1174 ...................................................................................................................................................
کامەم 1175 ......................................................................................................................................................
کانی ئاسکان  -کان سکان 1175 .......................................................................................................................
کانی بارام 1176 ................................................................................................................................................
کانی بوچکەلە 1176 .........................................................................................................................................
کانی بەست 1176 ............................................................................................................................................
کانی پانکە 1177 ...............................................................................................................................................
کانی پەمو1177 ................................................................................................................................................
کانی چای 1178 ...............................................................................................................................................
کانی چەرموو 1178 ...........................................................................................................................................
کانی خان 1178 ................................................................................................................................................
کانی رەش 1179 ...............................................................................................................................................
کانی سانانی 1179 ..........................................................................................................................................
کانی سپی 1180 .............................................................................................................................................
86

کانی سپی دەشتەب
کانی سپي

1180 ............................................................................................................................

1180 ............................................................................................................................................

کانی سفيد 1181 .............................................................................................................................................
کانی شا 1181 ..................................................................................................................................................
کانی گو ز 1181 ................................................................................................................................................
کانی ماران 1182 ..............................................................................................................................................
کانی مازێ 1182 ...............................................................................................................................................
کانی مرواری1183 ............................................................................................................................................
کانی ميران 1183 ..............................................................................................................................................
کانی ميل 1183 ................................................................................................................................................
کانی وەتمان 1184 ............................................................................................................................................
کانی کوردە 1187 ..............................................................................................................................................
کانی ک ل 1187 .................................................................................................................................................
کانی کەوان 1188 .............................................................................................................................................
کانی کەوو )حاجی مووسی) 1188 ..................................................................................................................
کانی کەوو )مەڕان) 1189 ..................................................................................................................................
کانی کەوە 1189 ...............................................................................................................................................
کانيا مەال 1190 .................................................................................................................................................
کانيباغ 1190 ......................................................................................................................................................
کانيبداغ 1190 ....................................................................................................................................................
کانيبی 1191 .....................................................................................................................................................
کانيبەرد 1191 ....................................................................................................................................................
کانيپانکە 1191 ..................................................................................................................................................
کانيتﯚمار 1192 ...................................................................................................................................................
کانيتەمەرخان 1192 ...........................................................................................................................................
کانيخواروو 1193 ................................................................................................................................................
کانيدر ژ 1193 ....................................................................................................................................................
کانيدﯾنار 1193 ...................................................................................................................................................
کانيدەستار 1194 ...............................................................................................................................................
کانيرەش 1194 ..................................................................................................................................................
کانيزەرد 1194 ....................................................................................................................................................
87

کانيسانان 1195 ................................................................................................................................................
کانيسپی 1195 .................................................................................................................................................
کانيسپيسەروو 1195 ........................................................................................................................................
کانيسپيکە 1196 ...............................................................................................................................................
کانيسﯚرک 1196 ...............................................................................................................................................
کانيس و 1197 ...................................................................................................................................................
کانيقە 1197 ....................................................................................................................................................
کانيگورگە 1197 .................................................................................................................................................
کانيگ وژان1198 .................................................................................................................................................
کانيميران 1198 .................................................................................................................................................
کانيمەال 1198 ...................................................................................................................................................
کانيناو 1199 ......................................................................................................................................................
کاني ەش 1199 ..................................................................................................................................................
کانيکا 1199 .......................................................................................................................................................
کانيکل

1200 ...................................................................................................................................................

کانيکووزە ە 1200 ..............................................................................................................................................
کانيکەوە 1200 ...................................................................................................................................................
کانيەشر 1201 ...................................................................................................................................................
کاوات 1201 .......................................................................................................................................................
کاوانە 1201 .......................................................................................................................................................
کاولەکﯚن 1202 ..................................................................................................................................................
کاو ن 1203 ......................................................................................................................................................
کاکوزەکەرﯾا 1203 ..............................................................................................................................................
کاڵ خواروو 1203 ...............................................................................................................................................
کاڵ سەروو 1204 ..............................................................................................................................................
کبرتو 1204 ........................................................................................................................................................
کبروک 1204 ......................................................................................................................................................
کتنيسواران 1205 ..............................................................................................................................................
کرفتو 1205 ........................................................................................................................................................
کرماشان 1206 ..................................................................................................................................................
کرندغرب 1206 ..................................................................................................................................................
88

کروﯾنی 1206 ....................................................................................................................................................
کرکو 1207 .........................................................................................................................................................
کرۆژ 1207 .........................................................................................................................................................
کزو 1208 ...........................................................................................................................................................
کفری 1208 .......................................................................................................................................................
کلھر ئاباد 1208 .................................................................................................................................................
کواشی 1209 ....................................................................................................................................................
کواش

1209 ....................................................................................................................................................

کوتک1209 ........................................................................................................................................................
کوتک 1210 .................................................................................................................................................... 2
کوتکەسەالس1210 ..........................................................................................................................................
کودﯾلە 1211 ......................................................................................................................................................
کورا 1211 ..........................................................................................................................................................
کوران 1211 .......................................................................................................................................................
کورتەک 1212 ....................................................................................................................................................
کورتەکەوڵ 1212 ...............................................................................................................................................
کوردستان 1212 ................................................................................................................................................
کوردەميری ئەحمەد 1213 .................................................................................................................................
کورکو 1213 .......................................................................................................................................................
کورکەنای 1214 .................................................................................................................................................
کورﯾت گاﭬانا 1214 .............................................................................................................................................
کور ت گاﭬانا 1214 .............................................................................................................................................
کور م

1215 ....................................................................................................................................................

کور مەی 1215 ..................................................................................................................................................
کورەمارکی 1215 ...............................................................................................................................................
کورەمارک

1216 ...............................................................................................................................................

کورەﯾخوارو1216 ................................................................................................................................................
کورەﯾسەروو 1216 .............................................................................................................................................
کورەﯾسەالس 1217 ..........................................................................................................................................
کوزو 1217 .........................................................................................................................................................
کوزەرەش 1217 .................................................................................................................................................
89

کوزەگر 1218 ......................................................................................................................................................
کوزەڕەش 1218 .................................................................................................................................................
کولکەرەش 1218 ...............................................................................................................................................
کوليجە 1219 .....................................................................................................................................................
کوليچ 1219 .......................................................................................................................................................
کومبلی 1219 ....................................................................................................................................................
کوندڕێ 1220 ....................................................................................................................................................
کونور 1220 ........................................................................................................................................................
کونەمشک

1221 .............................................................................................................................................

کوڕانە 1221 .......................................................................................................................................................
کوڕکوڕە 1221 ....................................................................................................................................................
کوڕکوڕە 1222 ....................................................................................................................................................
کوﭬلی 1222 .....................................................................................................................................................
کوﭬل

1222 .....................................................................................................................................................

کوک

1223 .......................................................................................................................................................

کو ەھەرد 1223 .................................................................................................................................................
کوﯾگجەلی 1223 ...............................................................................................................................................
کوﯾک1224 ........................................................................................................................................................
ک پچنە 1224 .....................................................................................................................................................
ک ک ە 1225 .......................................................................................................................................................
ک شکەران 1225 ..............................................................................................................................................
ک وەل 1225 .....................................................................................................................................................
ک وەی د وانە 1226 ..........................................................................................................................................
کﯚئيک 1226 ......................................................................................................................................................
کﯚترانس 1226 ..................................................................................................................................................
کﯚچکەتەميش 1227 .........................................................................................................................................
کﯚخان 1227 ......................................................................................................................................................
کﯚدۆ 1227 .........................................................................................................................................................
کﯚربناوسردشت 1228 .......................................................................................................................................
کﯚرکﯚرە 1228 ....................................................................................................................................................
کﯚرە 1229 .........................................................................................................................................................
90

کﯚرەئەرە 1229 ..................................................................................................................................................
کﯚرەدەرە 1229 ..................................................................................................................................................
کﯚرەدەورە 1230 ................................................................................................................................................
کﯚزەرەش 1230 .................................................................................................................................................
کﯚزەڕەقە 1230 ..................................................................................................................................................
کﯚزەکەر ز 1231 .................................................................................................................................................
کﯚس عەنبەر1231 ............................................................................................................................................
کﯚستەی بان 1231 ...........................................................................................................................................
کﯚستەی چەم 1232 .........................................................................................................................................
کﯚسەپيری 1232 ...............................................................................................................................................
کﯚسەکەر ز 1232 ..............................................................................................................................................
کﯚليتان 1233 .....................................................................................................................................................
کﯚلەسارە 1233 .................................................................................................................................................
کﯚلەھەرد 1234 .................................................................................................................................................
کﯚلەکان 1234 ...................................................................................................................................................
کﯚمەدەرە 1234 .................................................................................................................................................
کﯚنە 1235 .........................................................................................................................................................
کﯚنەخانان 1235 ................................................................................................................................................
کﯚنەخان

1235 ................................................................................................................................................

کﯚنەقە 1236 ...................................................................................................................................................
کﯚنەالجان 1236 ................................................................................................................................................
کﯚڕکﯚرە 1237 ....................................................................................................................................................
کﯚڕێ 1237 ........................................................................................................................................................
کﯚکس 1237 .....................................................................................................................................................
کﯚڵ )گوند) 1238 ...............................................................................................................................................
کﯚ ن 1238 .......................................................................................................................................................
کﯚ يت 1238 ......................................................................................................................................................
کﯚ ەسە 1239 ...................................................................................................................................................
کﯚ ەھەرد 1239 .................................................................................................................................................
کﯚﯾک1239 ........................................................................................................................................................
کﯚﯾە 1240 .........................................................................................................................................................
91

کيسن 1241 ......................................................................................................................................................
کيسە ن 1241 .................................................................................................................................................
کيلکا 1241 ........................................................................................................................................................
کيلە سفيد 1242 ..............................................................................................................................................
کيلەچەرمو 1242 ...............................................................................................................................................
کيلەشين 1242 .................................................................................................................................................
کيکن 1243 ........................................................................................................................................................
کي يگەران 1243 .................................................................................................................................................
ک چاوا 1243 .......................................................................................................................................................
ک ستە 1244 .....................................................................................................................................................
ک ال سپی 1244 ................................................................................................................................................
ک لک 1245 ........................................................................................................................................................
ک لکا 1245 ........................................................................................................................................................
کل

1245 ........................................................................................................................................................

ک لە سيپان 1246 ..............................................................................................................................................
ک لە کەوو 1246 .................................................................................................................................................
ک لەسيپان 1246 ...............................................................................................................................................
ک لەشين 1247 .................................................................................................................................................
ک وی ئيمام 1247 ..............................................................................................................................................
ک وی جاقل 1247 ..............................................................................................................................................
ک وەڕەش 1248 .................................................................................................................................................
ک ﭭالن 1248 ......................................................................................................................................................
ک نە 1249 .......................................................................................................................................................
کەپەک 1249 .....................................................................................................................................................
کەپەک 1249 ................................................................................................................................................. 2
کەپەکەند 1250 .................................................................................................................................................
کەتوو 1250 .......................................................................................................................................................
کەچە ئاوا 1250 .................................................................................................................................................
کەراوا 1251 .......................................................................................................................................................
کەرجﯚ 1251 ......................................................................................................................................................
کەردز 1251 .......................................................................................................................................................
92

کەرزەڕ 1252 ......................................................................................................................................................
کەرکوک 1252 ...................................................................................................................................................
کەرۆس 1260 ....................................................................................................................................................
کەرﯾەنە 1260 ....................................................................................................................................................
کەر زان 1260 ....................................................................................................................................................
کەر زە 1261 ......................................................................................................................................................
کەرەجﯚ 1261 ....................................................................................................................................................
کەرەچﯚ 1261 ....................................................................................................................................................
کەرەفتوو 1262 ..................................................................................................................................................
کەرەونانقروە 1262 ............................................................................................................................................
کەرەک 1262 .....................................................................................................................................................
کەزان 1263 .......................................................................................................................................................
کەزنەزان 1263 ..................................................................................................................................................
کەژﯾکەران 1264 ................................................................................................................................................
کەسنەزان 1264 ...............................................................................................................................................
کەسنەزان )گوند) 1264 ....................................................................................................................................
کەشان 1265 ....................................................................................................................................................
کەشکاو ژ 1266 ................................................................................................................................................
کەشکاو ژ 1266 ............................................................................................................................................. 2
کەشەن 1267 ...................................................................................................................................................
کەال ش خو 1267 ...............................................................................................................................................
کەالر 1267 ........................................................................................................................................................
کەلکان 1271 .....................................................................................................................................................
کەل تە 1271 ......................................................................................................................................................
کەلەبەدرێ 1271 ..............................................................................................................................................
کەما نی خواروو 1272 ......................................................................................................................................
کەما نی سەروو 1272 .....................................................................................................................................
کەمپی وەليد 1273 ...........................................................................................................................................
کەمپی گەوﯾالن 1273 .......................................................................................................................................
کەمەکا 1273 .....................................................................................................................................................
کەمەک

1274 ..................................................................................................................................................
93

کەندەسور 1274 ................................................................................................................................................
کەندەقو ن 1274 ..............................................................................................................................................
کەندەڵ 1275 ....................................................................................................................................................
کەنگاوەر 1275 ...................................................................................................................................................
کەنگاوەر  -کەنگەوەر 1275 ................................................................................................................................
ی 1276 .................................................................................................................................................
کەنيس َ
کەھرﯾز 1276 .....................................................................................................................................................
کەوب

1276 .....................................................................................................................................................

کەوب ن 1277 .....................................................................................................................................................
کەوپ چ 1277 .....................................................................................................................................................
کەوپەڕ 1278 .....................................................................................................................................................
کەوسان 1278 ...................................................................................................................................................
کەو ە 1279 .......................................................................................................................................................
کەوەرت 1279 ....................................................................................................................................................
کەڕئاوا 1279 ......................................................................................................................................................
کەڕەپوانتاران 1280 ............................................................................................................................................
کەﭬنەمژێ 1280 ...............................................................................................................................................
کەﭬەرک

1280 .................................................................................................................................................

کەکەوسان 1281 ..............................................................................................................................................
کە ت

1281 ....................................................................................................................................................

کە تەرزان 1282 ................................................................................................................................................
کە ش 1282 .....................................................................................................................................................
کە کانی 1282 ..................................................................................................................................................
کە کەجان 1283 ................................................................................................................................................
کە ـکەسماق 1283 ..........................................................................................................................................
کە ەو نجە 1287 ...............................................................................................................................................
کە ەکئاوێ 1287 ...............................................................................................................................................
کە ەکان 1287 ...................................................................................................................................................
کە ەکچی 1288 ................................................................................................................................................
کە ەکوکە 1288 .................................................................................................................................................
کە ەکی کﯚن 1289 ...........................................................................................................................................
94

کە ەکين 1289 ..................................................................................................................................................
کە ەکين 1289 ............................................................................................................................................... 2
کە ەکەجاڕ 1290 ...............................................................................................................................................
ﯾاپەڵ 1290 ........................................................................................................................................................
ﯾاخيان 1291 ......................................................................................................................................................
ﯾارمق 1291 .......................................................................................................................................................
ﯾارﯾگای سل مانی 1291 ....................................................................................................................................
ﯾارﯾمقەخﯚی 1292 .............................................................................................................................................
ﯾارەبوغ وو 1292 ................................................................................................................................................
ﯾازﯾب غ 1293 .....................................................................................................................................................
ﯾاقوبئاوا 1293 ....................................................................................................................................................
ﯾا وا 1293 .........................................................................................................................................................
ﯾا وە 1294 ........................................................................................................................................................
ﯾا تەمر 1294 .....................................................................................................................................................
ﯾنگی کند 1294 .................................................................................................................................................
ﯾونسليان 1295 .................................................................................................................................................
ﯾووزباشکەندی 1295 .........................................................................................................................................
ﯾەختەخان 1295 ................................................................................................................................................
ﯾەنگی ﯾەرخ 1296 .............................................................................................................................................
ﯾەنگيج

1296 .................................................................................................................................................

ﯾەکشەوە 1297 .................................................................................................................................................
ئاالزغ  -خارپووت 1297 .......................................................................................................................................
ئام دی 1297 .....................................................................................................................................................
ئاوک

1299 ......................................................................................................................................................

ئاﯾات 1301 ........................................................................................................................................................
ئورفە 1302 ........................................................................................................................................................
ئومول ەبيعەﯾن 1302 ..........................................................................................................................................
ئينجکا سﯚر  -د رەبون 1303 ..............................................................................................................................
ئەرتيس 1303 ....................................................................................................................................................
ئەسپ ری 1307 .................................................................................................................................................
باتيفا  -باتوفە 1308 ...........................................................................................................................................
95

باشقە 1309 ...................................................................................................................................................
بامەڕن

1309 ...................................................................................................................................................

بانسرا 1310 ......................................................................................................................................................
بيباﭬا 1311 ........................................................................................................................................................
ب دوھ

1312 ...................................................................................................................................................

بەرئاش

1314 .................................................................................................................................................

بەرچی 1315 .....................................................................................................................................................
بەروشکا سەعدون 1317 ..................................................................................................................................
بەروشکا کاتوليا1317 ........................................................................................................................................
تيلەرێ  -توﯾلەر 1318 ........................................................................................................................................
جزﯾ ێ  -جزﯾرە 1321 .........................................................................................................................................
چی 1321 ..........................................................................................................................................................
چياﯾ

بش شی 1322 ......................................................................................................................................

چياﯾ

زاوا 1324 ................................................................................................................................................

چياﯾ

لينکى 1324 ...........................................................................................................................................

چ

1327 ..........................................................................................................................................................

چەم رەبەتک
چەمانک

1330 ..........................................................................................................................................

1332 .................................................................................................................................................

خاستو ژووری 1332 ..........................................................................................................................................
داوودﯾ

1333 ...................................................................................................................................................

دھﯚک 1334 ......................................................................................................................................................
د رەلوک 1337 ...................................................................................................................................................
دەھ

1338 ......................................................................................................................................................

رەشاﭬا 1339 .....................................................................................................................................................
زاوﯾتە 1341 .......................................................................................................................................................
سپيندارێ 1341 ................................................................................................................................................
سيرﯾ

1342 ....................................................................................................................................................

سەرتەنک 1343 ................................................................................................................................................
سەرسەنگ  -سەرسنک 1344 .........................................................................................................................
شرت

1345 ......................................................................................................................................................

شکەفت

1346 .................................................................................................................................................
96

ش خان 1347 .....................................................................................................................................................
ش الدزێ  -شيالدزێ 1348 ...............................................................................................................................
ش الزا 1350 ......................................................................................................................................................
شەرانش

1351 ..............................................................................................................................................

قالبان 1352 .......................................................................................................................................................
گوھەرزێ 1352 .................................................................................................................................................
گەرەگوھ
گەﭬەرک

1354 ..............................................................................................................................................
1356 .................................................................................................................................................

ملبرک

1356 ....................................................................................................................................................

م روک

1357 ....................................................................................................................................................

مەروانس1359 ..................................................................................................................................................
ھرﯾاش 1360 .....................................................................................................................................................
ھلورا 1362 ........................................................................................................................................................
ھـﯚليان 1362 ....................................................................................................................................................
ھيل 1364 .........................................................................................................................................................
کانی مازێ 1366 ...............................................................................................................................................
کانی ماس

1367 ............................................................................................................................................

1368 ........................................................................................................................................................ Erbil
اديامان 1368 .....................................................................................................................................................
االزيغ  -خارپووت 1368 .......................................................................................................................................
بەرتەلە  -برطلة 1369 .......................................................................................................................................
جزء من طريق سنجار الجبلي 1371 .................................................................................................................
زرباطية 1372 .....................................................................................................................................................
عفرين 1373 ......................................................................................................................................................
قرة قوش1375 ..................................................................................................................................................
گلي کرسي من سنجار 1375 ..........................................................................................................................
نھاوند 1376 .......................................................................................................................................................
ھمدان 1378 .....................................................................................................................................................
کفرى 1379 .......................................................................................................................................................
پاﯾگالن 1389 .....................................................................................................................................................
ژنين 1390 .........................................................................................................................................................
97

1392 .................................................................................................................................................... Mardin
1393 .............................................................................................................................................. Diyarbakır
1394 ................................................................................................................................................ Mahabad
1394 ................................................................................................................................................ 埃尔比勒
1395 ............................................................................................................................................ 迪亚巴克尔

98

ژمارە1 :

ئابەرزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120105
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2 :

ئاتچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120106
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە3 :

ئاتشگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060413503065022

99

چيا
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :چيا

ژمارە4 :

ەپە
ئاختە
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رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە8 :

ئاخوە خی براھيماوا
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201026051337
ﯾەک ک لە د کاﯾەنی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ کھاتووە لە  43بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  201کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە9 :

ئاخوە خی کﯚسە عەمبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201026431338
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  12بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  64کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە10 :

ئاخکەند
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201027141339
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ کھاتووە لە  111بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  622کەسە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە11 :

ئادﯾامان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901191534281010
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ەرەکەی
ی کوردستانە .مە بەندی پپار زگای ئادﯾامانە کە رووبە
شار کی م ژووﯾی باکووری
ش
کن.
ەکە بە کشتوکاڵ و ئاژە داررﯾيەوە خەرﯾک
جاﯾە .دانيشتتووانی ناوچە
 7871کم دووج
شتوانی ئەم پار زگاﯾە
ھاتووە لە  6نااوچە و  241گگوند .سا ی  1980دانيش
دەﭬەرەکە پ کھ
سور( بووە .للە
حەسەن مەنس
 55020کەس بووە .شاری ئادﯾامان لە ککﯚندا ناوی )ح
0
دا بنکەﯾەکی پتەو بووە بەررامبەر بە ب زەەنتييەکان .ئەم دەﭬەرە
سالمييەکاند
سەردەمی ئيس
س
جووقييەکان و مەماليکەکانەوە داگير کرراوە .لە
يەکان و سەلج
الﯾەن ب زەنتييە
ە م ژوودا لەال
لە
زگاﯾە بەگشتی گگەل ک
ە
مانييەکانەوە .ئەم پار
سا ی  1516دا کەوتﯚتە دەەست عوسم
س
شو نەواری م ژووﯾی ت دا مماوە.
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ن
و ت :باکوورری کوردستان
چکە
شو ن :شارۆچ
ش

ژمارە12 :

س
ئاراس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0225164715
53723
ﯾنجان
ی ئاراس دەککەو تە ناوچەی قەوقازەوەە بەدر ژای و تانی تورکيا ،ئەرمينيا ،ئ رران و ،ئازەرباﯾن
رووباری
بەنزﯾکەﯾی  665ميلە.
ی
 1.0کيلﯚمەترە.
ی ئاراس در ژژاﯾيەکەی 072
ەڕ ت .رووباری
ت دەپە
بارزانی و ھاوڕ کاننی پياﯾدا
ی
مستەفا
ەﯾە ،چونکە م
ی تاﯾبەتی ھە
ی نەتەوەی کوورد ماناﯾەکی
ی ئاراس الی
ڕووباری
سيا.
ن بەرەو رووس
نەتەوە و چوون
پەڕﯾونە
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :رووبار

ژمارە13 :

ﯚ
مگای دﯾاکﯚ
ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5191653575
58061
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بوون کە لە ئ ران دا حکوومەتييان پ ک ھ ناووە.
مادەکان ﯾەکەم دەس تدارری کورد ن
م
ئارﯾاﯾی بە دوو
ی
ﯾان ھەمەدانی ئيم ۆ بووە .ققەومی
ھەگماتان ن
پ تەختی مادەەکان شاری ھ
ن ،مادەکان و پارسەکان .مادەکان کورددەکانن و
دەستەی مەززن دابەشکران
کی رەسمی ئ رران بووە
حکوومەت ی
پاارسەکانيش فارسەکان .ئئەم حکوومەتتی مادە کە ح
 3ساڵ پ ش پ ک ھاتووە .ببە پ ی م ژوو سا نامەی ککوردی دامەزررانی
نززﯾکەی 3000
پاشای کورد واتە ددﯾاکﯚ ئەم
ی
ساڵ پ ش کە ﯾەکەم
حکوومەتی مااد دەگەڕ تەوەە بﯚ  2711س
ح
ەدان.
حکوومەتەی ددامەزراندووە لە شار ھەمە
ح
ی( سەبارەت بە
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
15:4
)ئئارامگای دﯾاککﯚ( لە49:14 2011- 5-19 :

ژمارە14 :

ەبا
ئاربە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281202546
64079
تی کوردستان.
ەرکەشەکانی شاری بانە لە رۆژھە ی
ی
ە لە چيا سە
ئااربەبا ،ﯾەک کە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شو ن:
ش

يا
چيا

ە
شارەکان :بانە
ش

ژمارە15 :

ردە
ئارمر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20110
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە16 :

ئارەبوغلوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120111
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە17 :

ئارەنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120112
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە18 :

ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120113
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە19 :

ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812492674001
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە20 :

ئاساسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621371
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە21 :

ئاساولە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120114
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە22 :

ئاسناوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657608
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە23 :

ئاسناوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120115
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە24 :

ئاسنگەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120116
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە25 :

ئاسھ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621372
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە26 :

ئاسﯚس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051015341957834
چيا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :سل مانی

ژمارە27 :

ئاشتی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011042808350957083
شارەدێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارەدێ

شارەکان:

کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە28 :

ئاشەوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621373
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە29 :

ئاغجيوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120117
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە30 :

جەلەر
ئاغج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1120034262
22618
ەما ە لە باشووور.
سەربە شارۆچککەی چەمچە
شارەد يە ،س
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

شارەدێ

شارەکان:
ش

چەمچەمااڵ

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە31 :

چەقەڵ
ئاغچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20118
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە32 :

ئاغدەڕە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20119
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە33 :

ئاغەجەری
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201027571340
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ کھاتووە لە  84بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  438کەسە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە34 :

ئاغەجەری 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021318
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە35 :
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ئاغەسور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120120
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە36 :

ئاغە ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120121
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە37 :

ئاف تەحل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621374
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە38 :

ئاف خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621375
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە39 :

ئاف خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120613090011298
بات ل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە40 :

ئافان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120122
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە41 :

جە
ئاگج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546565
57627
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە42 :

ی داغ
ئاگری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0120014218
81025
ە باکووری کورردستان .لەو شەوە در ژددەب تەوە بﯚ
چياﯾەکی گەوورە و بەرزە لە
چ
)ئاگری داغی گەوورە و
ی
کھاتووە
ەم شاخە لە دوو بەش پ ک
کوردستان .ئە
خﯚرھە تی کو
خ
ەم چياﯾەدا دەەژﯾن.
ئااگری داغی ببچووک( .ھﯚززی جەالليی کورد لەناو ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ن
و ت :باکوورری کوردستان
شو ن :چيا
ش

ژمارە43 :

ە
ئاالنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1281249267
74000
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە44 :

ئالجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120123
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە45 :

ئاليپيرک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120125
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە46 :

ئالەوالغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120124
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ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە47 :

کينا
ئالەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21376
نگ شک )
شارەد ی )مانگ
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە48 :

دا
ئامود
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1009180254
49917
شارۆچکە
ش
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژئاوای کوردستان

شو ن:
ش

ە
شارۆچکە

ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر

116

ژمارە49 :

کان
ئامﯚک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8280959596
60786
(کم دوورە 35))30) ،کم
کەی ) 10م
ەی ھەرﯾر نزﯾک
ن دەکەو تە بباکوری ناحيە
گگوندی ئامﯚکان
ھەول ر دوورە .گونندی ئامﯚکان گوند کی
ل
ی شەقالوە و ) (85کم لە شاری
ە شارۆچکەی
لە
ھەﯾە بە
شاخاوﯾيە کەووتﯚتە ن وان دووو ک وی بەردددﯾن ،لە پشتتەوەی چياﯾەکی گەورە ھ
ش
نااوی )سەراوەەرد).
نااوی ئامﯚکان لە چيەوە ھا تووە :
لە ئەم گوندە ژژﯾاوە ،کە پ ک ھاتبوون لە داﯾک و
ی عوسمانيە کان مال ک ە
(لە سەردەمی
ەموو
سمانيەکان ھە
کی خو ناوﯾدا للە گەڵ عوس
ک ،لە شەڕبَ ی
بااوک و ) (7براا و خوشک ک
مينە(
ەش ناوی )ئام
ککوڕەکان و باوککەکە دەکوژر ن و داﯾک و کچەکە دەم ننەوە ،کچەکە
بە )ئامﯚ ،ئام ( بانگی کردووە ،وە
ﯚشەوﯾستی کچەکەی ە
ی
بوووە .داﯾکەکەش لە بەر خﯚ
شەکە ل ک دراووون بووە
ھەردوو ووشە
ناوەڕاستی گوندەکە ھ
تی
ەەۆی بوونی کانيەکی ئاوو لە
بە
ئامﯚکان)
ن
مﯚ  +کان( بووە بە
ە )ئامﯚکان( .کە ەەردوو وووشەکانيش ببرﯾتين لە )ئام
بە
ڕووی ڕووبەرەوە گەورەترﯾن گووندی
مﯚکان لە ی
ی ئامﯚکان .ئام
شو نی جوگرافيای گوندی
ش
سنورە
ە
تری ئەم
ڕووبەرەکەی لە ەەموو گووندەکانی ی
ی
ە
ەی ەەرﯾرە کە
سنوری ناحيە
س
وەکو لە باکور ھەر ﯾەکە
و
د کی شاخاووﯾيە چەندﯾن گوند ھاوسننورﯾەتی
گگەورەترە .گوند
گوندی )فلون( و للە ڕۆژھەالت
ی
ی )ئەشکەوت و گﯚڕەز( لە باشوور
ە گوندەکانی
لە
گان و ناوشيوانی
گوندەکانی )کانی چرگا
ی
س ناوە و بەنﯚﯚکە( ،لە ڕۆژئاوا
گگوندەکانی )س
سەروو و خوارروو ).
س
ی ئەم گوندە:
سەبارەت بە ددروست بونی
س
ئەوە دەگەڕ تەوە کات لە سە
ە
مﯚکان بﯚ
ی گوندی ئام
سەرچاوەی ددروست بوونی
(س
ەدەکانی
ەم گوندە کردووە و لە وێ
ەل ک ماڵ لە وو تی ئ ران ڕووﯾان لە ئە
 (15 14کﯚمە
)4
ەش واﯾکردوووە کە
ە بە ھﯚی بووونی لەوەڕگا و سەرچاوەککانی ئاو .ئەمە
نييشتەج بوونە
).
شتەج ببن )
خانوو دروست بکەن و نيش
خ
کان :
بااری ئابووری گوندی ئامﯚکا
(گوندی ئامﯚکاان گوند کی کشتوکا ی و ئاژە دارﯾيە .ژمارەﯾەکی ززۆری خە ک خەرﯾکی
مەبەستی خﯚراکی خﯚﯚﯾان نەک
چاندنی گەنم
ی
خەﯾارن .زﯾاتر بﯚ
م و جﯚ و نﯚک و تەماتە و خ
چ
ستان گەرميان
بە ەاوﯾنان کو س
ش خەرﯾکی ئاژە دارﯾن ە
ھەند کی ترﯾش
بﯚﯚ فرۆشتن .ھ
چە خﯚرن ).
ی ترﯾش موچ
دەکەن.وە ھەروەا ھەند کی
بااری خو نەدەواری گوندی ئامﯚکان:
خانەی ل کراوەەتەوە .بە ڕ ژەەﯾەکی زۆر
(گوندی ئامﯚکاان لە سا ی  1961قوتابخ
ژمارەﯾەک ئافرەتيش ننەخو ندەوارن
ک
ەکان نەب ت ،وە
تەنيا بەتەمەنە
خو ندەوارن ،تە
خ
ن.
لە ئەم گوندە
دﯾن کەس ە
د دەکات ،تاککو ئ ستا چەند
خە کەکە زۆر حەز لە خو ند
خ
سالی
ھەروەا لە س
ەی بەرزی خو نندن دان .وە ھ
ستا لە پ ی
خو ندنيان تەوواو کردوە و ئ س
خ
شخانە لە گونندی ئامﯚکان دروست کراووە).
ەم جار نەخﯚش
 1999بﯚ ﯾەکە
9
ی گوندی ئاممﯚکان:
ککەش و ھەوای
دەبار ت و زۆر
ر
خﯚشە باران کی زۆۆری ل
ە
(گوندی ئامﯚکاان لە ڕووی ککەش و ھەواوە زۆر
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جارﯾش بەفری ل دەبار ت .لە وەرزی زستاندا زۆر ساردە ئەوﯾش بە ھﯚی بوونی
ڕەشەباﯾەکی بەھ ز کە بەردەوام ھە دەکات .لە وەرزی ھاوﯾن تا ڕادەﯾەک ف نکە،
بەالم لە وەرزی پاﯾز و بەھار زۆر خﯚشە).
ژمارەی دانيشتوانی گوندی ئامﯚکان نزﯾکەی ) (1800کەس دەب ت و ژمارەی
ما ەکانيش نزﯾکەی ) (300ماڵ دەب ت .بەالم ژمارەﯾەکی زۆری گوندی ئامﯚکان ڕووﯾان
لە شارەکانی )ھەرﯾر و سﯚان و خە يفان( کردوە .
وەھەروەا خە کی گوندی ئامﯚکان لە عەشيرەتی سورچين لە تيرەی وسوکاسکين .
نوسينی تە عەت کەرﯾم ئامﯚکەﯾی
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (talhat amokaieسەبارەت بە
)گوندی ئامﯚکان( لە21:27:29 2014-2-16 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە50 :

ئانيتوس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621377
گوند کە سەربە شارەد ی )جولەم رگ )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە51 :

ئاوبارﯾک
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201028371341
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
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سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  45بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  233کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە52 :

ئاوبارە
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201029541342
ﯾەک ک لە د کانی بەشی چلچەمەی شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم ری سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  44بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  244کەسە.
م ژوی ئەم د يە دەگەڕ تەوە بﯚ نزﯾکەی  500ساڵ لەمەوپ ش .نادرشای ئەفشار لە سەفەرەکەی خﯚی
دا بﯚ د ی مەالنەوای ناوچەی خوڕخوڕە بﯚ زﯾارەت کردنی قورئانی م ژووﯾی ش خ حەسەنی مەوالناوا لە
ئاوبارەوە ت پەڕ بوو.
ئەم د يە لە  45کيلﯚمەتری شاری دﯾواندەرە ھە کەوتووە و نزﯾکەی  10کيلﯚمەتر لە ک وی چلچەمە
دوورە.
ئاوبارە لە پاک و ک دا ھە کەوتووە و چﯚم ک لە خوارووی د کەوە ت پەڕ دەب ت .ئەمبەر و ئەوبەری بە
داری چنار و بی پﯚشراوە و دﯾمەن کی جوانی داوە بەم د يە.
شياوی وتنە ئەم د يە لە م ژەوە ج گەی پ گەﯾاندنی ھەژمار کی زۆر لە مامﯚستاﯾانی ئاﯾينی ناوچەکە
بووە کە ھەند ک لەوان ج گە و پ گەﯾەکی بەرزﯾان بە دەست ھ ناوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە53 :

ئاودانان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010722164663700
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ن ﯾا )ئابدانان(( ،شار کی ررۆژھە تی کووردستانە ،دەەکەو تە پار زگگای
شاری ئاودانان
ش
کەسە.
ە
ی نزﯾکەی  50ھەزار
ئييالم .ژمارەی دانيشتوانی
ستانی چ ە،
بﯚ
باشوورﯾشی دەشتە و ﯚ
ی
بااکووری شارەەکە بەرزاﯾی و شاخ و دارس
ککشتوکاڵ لەباار و گونجاوە.
ە؛ قە و شارری
ژووﯾی ل يە ،لەوانە
ی
ەرای م
ن چەندﯾن کﯚﯚنينە و شو نە
شاری ئاودانان
ش
ەی ئاوبردە ،ققە ی پشت قە  ،قە ی ھەزار دەر.
جوليان ،تەنگە
ج
دﯾن شو نی گەشتياری ل يە ،لەوانە؛ دەرﯾاچەی دوووقلو ،سەﯾرانگای
ھەروەھا چەند
ھ
سەراوی ئاودانان.
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:
ش

شار

شارەکان:
ش

ئيالم

ززمان  -ش وەززار :ک .لوڕی

ژمارە54 :

ئاودﯾﯾالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20126
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە55 :

ک
ئاوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20127
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ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە56 :

ئاوەژژێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2212124297
74415
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
شو ن:

گووند

ژمارە57 :

سپی
ئاوەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9302355542
21176
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
شو ن:

روووبار

ژمارە58 :

کە ە
ئاوەک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1202221323
32782
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سەربە شارەد
ە لە گوندەکانی ناوچەی شارەزوور و س
ﯾەک کە

سل مانييە.
عەربەتی شاری ل

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە59 :

ئاڕاڕڕات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2140948168
87258
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باکووری ککوردستان
شو ن :چيا

ژمارە60 :

ئاڕن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20128
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە61 :

ئاڤ تەحل
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21378
شارەد ی )س م ل)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە62 :

سارک
ئاﭬس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21379
نی ماس )
شارەد ی )کانی
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە63 :

ێ
ئاکرێ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0119205328
81023
لەسەرﯾەک
ک
خانووەکانی
ی
چياداﯾە،
ە
ستانە .لەن وان س
شار کی باشوووری کوردس
ش
سەرنج اک شی بە شارەکە
ج
چوون .ئەمە ددﯾمەن کی جووان و
خەکاندا ھە چ
ەداو نی شاخ
بە
شتی
موغ کی زەردەش
ەخشيوە .ناووی ئاکرێ لە ئاگرەوە ھاتووە کە لە پ ش زاﯾيندا غ
بە
ئاکر ی بەسەرددا ب اوە.
ناوی ئاگری  -ر
کردۆتەوە ،ئيدی ی
ە
ەوێ ج گير بوووە و ئاگری ت دا
لە
ەی  10000ککەس دەب ت .ئەم
شتوانی ن زﯾکە
عقرە( .دانيش
ە عەرەبی کرردووﯾانە بە )ع
بە
ەميدﯾيەکان بوووە .ماوەﯾەکييش لەژ ر دەسە تی ميررنشينی
دی کوردە حە
شارە مە بەند
ش
کردنی
ی سﯚراندا بووە .شار کی کﯚن و م ژووﯾيە و دروستک
باادﯾنان و پاشاان ميرنشينی
بە
تيی مادەکان  -ميدﯾا .ئاکرێ بەناوبانگە ە
دەگەڕ تەوە بﯚﯚ سەردەمی ئيمپراتﯚر ی
سروشتی جووان و رازاوە و گەل درەختتی ميوە و باخ و باخاتی پ بەرھەمی ھەﯾە.
س
چەی
ەرە س ناوچ
ە پار زگای مووس ە و  95ککم دوورە ل وەەی .ئەم دەﭬە
ئااکرێ سەر بە
123

ھەﯾە کە )سورچی ،عەشاﯾەری ئەلسەبعە و بيرە( ن .دانيشتوانی ھەموو دەﭬەرەکە
ن زﯾکەی  50000ھەزار کەس دەب ت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارۆچکە

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە64 :

ئاکﯚکەون
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420332892452
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە65 :

ئاکﯚﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420332892454
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

دز
رواند

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە66 :

ئا ب غ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20129
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە67 :

ئا ماان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20131
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە68 :

ئا وەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120132
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە69 :

ئا وەتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120133
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە70 :

ئا کاوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120130
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە71 :

ئا يان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120134
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە72 :

ئا ياوا
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211501109581
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی ئا ياوا بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  697کەس لە  146بنەما ەدا
بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە73 :

ئا ياوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120135
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە74 :

ئا يجان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201030391343
ﯾەک ک لە د يەکانی بەشی چلچەمەی شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  33بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  218کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە75 :

ئا يمەڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120137
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە76 :

ئا يھەمەئان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757660
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە77 :

ئا يکەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120136
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە78 :

ئاﯾچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120138
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

129

ژمارە79 :

ئاﯾنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120139
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە80 :

ئورمارێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621388
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە81 :

ئورمانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621389
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە82 :

ئورمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621390
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە83 :

ئورمەدادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621391
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە84 :

ئورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621392
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە85 :

ئورەمارێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621393
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە86 :

ئورەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621394
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە87 :

ئوزمانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621395
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە88 :

ئولدەرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621396
باکوور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە89 :

ئولدەرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621397
باکوور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە90 :

ئومەرسينا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621398
گوند کە سەربە شارەد ی )ئاکرێ)
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە91 :

ە
ئﯚردوگای ز وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20163
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە92 :

ت
ەر گومبەت
ئﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2182137258
87165
غی
ئااراس ئيلنجاغ
خﯚرئاوای
لەسەرووی خ
ھاتووە ،کە سععاتە ڕ يەک لە
چاک ک(ەوە ھا
دە لە ناوی)چ
نااوی ئەم گوند
ئەم
مبەت( تا م
دەوتر ت)ئﯚمەرگوم
ر
گگوندی ئﯚمەرگگومبەتەوە دووورە ،ئەم چاککە پ ی
ﯚرستانەکەی
ی
مەرگومبەت مرردووﯾان لە گﯚ
ەدەی ڕابردووو خە کی ئﯚمە
دواﯾيانەی سە
خە کی
جﯚر ھەموو خ
شتووە ،بەب جياوازی و بييروڕای جﯚراوج
دەوروبەری ئەم مەزارە ناش
ەر ناوی گوندەەکەﯾان ھەﯾە)1).
ئﯚﯚمەرگومبەت ئەم بيروبﯚچوونەﯾان لەسە
ەت
ی ئﯚمەرگومبە
سنوری گوندی
س
ەی س گردکان ھە کەوتوووە،
ھە تی ناحيە
ەم گوندە بەددووری )(6کيللﯚمەتر لەرۆژھ
ئە
ی)(50کيلﯚمەترری
ەﯾە و نزﯾکەی
ناحيەکەدا ھە
گگەورەترﯾن ڕوووبەری لە ن و گوندەکانی نا
چوارگﯚشەﯾە ،کە دەکاتە ) 19987
دۆنمی
ی
حەوت
ەدوھەشتاوح
(نﯚزدە ھەزارونﯚسە
ە
چ
ی شياوی چاندن و) (7181دۆنميشی پاوان ولەوەڕگگاﯾە ،وە
ککشتوکا ی(3588) ،دۆنمی
ھەﯾە،
دەو)(7کانی وو)(2کار زی ھ
حەرەمی گوند
 (21دۆنمی ح
ی بەراوەو)18
 (9000دۆنمی
)0
جگە لە)((125دۆنمی
ەی بﯚ ميری دەگەر تەوە ج
خاوەندار تيەکە
زۆۆربەی زەوی وزارەکانی خ
ەب ت تاﯾبەتە و خاوەندار تييەکەی بﯚ جووتيارەکانی دەەگەر تەوە)2).
نە
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لەھە کەوتەی ئەسترۆنﯚميدا کەوتﯚتە ن وان ھ لی پانی)(35،95-35،55پلەی باکوری
نيوەگﯚی زەوی و ن وان ھ لی در ژی)(44،48-44،29پلەی ڕۆژھە تی نيوەی زەوی ،و
لەبەرزی)(419مەتر لەئاستی رووی دەرﯾاوەﯾە کە دەکاتە)(1375پ )3).
لەڕۆژھە تدا ھاوسنورە لەگەأل گوندەکانی)گەرمکی تەقتەق و تا ەبانی گەورەو کانی
لەلە( ،لەخﯚرئاواشدا لەگەل گوندەکانی)ميرکەوقەمبەرون رەگين وس گردکان( ئاقاری
دەگەر تەوە ،وە گوندەکانی)ئيلنجاغی گەورەو سماقە( سنوری سەرووﯾان دەورەداوە،
لەباشورﯾدا ئاقاری گوندی)کانی لەلە(ناھ ل ت ھيچ پارچە زەوﯾيەکی ئﯚمەرگومبەت
بکاتە کەناری ز ی بچووک.
لەسنوری ئەم گوندە چەندﯾن خرابگەوشو نی شو نەواری ت داﯾە وەک)چاکی
ئﯚمەرگومبەت ،کەلەکين ،بالە ،قەبرستان ،ئەحمەک و ،ش محەمەدی
ئەحمەکالو،کاولە ھەواری گوندی گﯚرقەرەجی ز دی حاجی قادری گەورەشاعيری
کورد( وە ھەروەھا چەندﯾن گﯚڕستان و گﯚرﯾچکەی کﯚن و لەم ژﯾنانەی ت داﯾە
وەک)گﯚرستانی ش خ سماﯾل کە مردووی ل دەن ژن ،لەگەل قەبرستانی مەال
ئەحمەدی گەورە)ش خ مەال ئەحمەدی کو ر ئﯚمەرگومبەتی(ئەوﯾش ھەر ئەم ۆ
مردووی ل دەن ژن ،گﯚرستانی عەبدولعەزﯾز ،گﯚرستانی سەﯾد وەسمان ،گﯚڕستانی
ش محەمەد ،گﯚڕستانی کاولە گﯚرقەرەجی ز دی حاجی ،گﯚڕستانی بانەڕەقە( جگە
لەگﯚڕستان چەند چاک وشەخس ک لە ئﯚمەرگومبەتدا ھەﯾە کە تائ ستاشی لەگەلدا
ب ت ھەند ک لە خە کی ھاناﯾان بﯚ دەبەن تا لەالی خودادا ببنە شەفيعيان
وەک)چاکی ئﯚمەرگومبەت ،چاکی سەﯾد وەسمان ،ئەسحابەی گﯚرقەرەج).
چەند کار زوکانياوەک لەسنوری ئﯚمەرگومبەتدا ھەﯾە وەک)زەلين ،دارەبی ،باپيرە،
جەژنی سو ر ،ڕێ ق ی خەزاﯾی ،دەرماناو(وە چەند گرد ک دەوری ئاواﯾيەکەﯾان داوە
وەک)لەرۆژھە ت گردی ئامينەوگردی م رخانە و لەرۆژئاوا گردی بەردم رکی ولەباکوردا
گردی زالواو جگە لەمانە لە سنوری گوندەکەدا گردی ترﯾش ھەن و ھەرﯾەکەو ناو کی
ھەﯾە وەک گردۆ کەکانی)گﯚرکەکە ،کەلی چاوشين ،گەرووی زالواو ،گەرووی شيالنە،
گردەل ،قە تەسوور ،گردی شەمشيرە ،گەرووی ئاوازە( بە م بەرزترﯾن گردی
سنورەکەﯾان گردی)کﯚرتەتە(ﯾە کە س گردکانيەکان ھەند ک ساڵ بﯚ کشتياری
بەکارﯾان ھ ناوە ،چەندﯾن پارچە زەوی پشتاو لەسنوری ئەو گوندە دا ھەﯾە وەک)بان
تا ەبان ،بان چاکی ئﯚمەرگومبەت ،سەرخوند تی ،بان قەﯾتاز ،بان ئەحمەکالو ،بانی
ھەنارە(ھەروەھا چەند ئەشکەوتﯚکەﯾەکيش لەسنورەکەﯾاندا ھەﯾە وەک )ئەشکەوتی
حمەسم ل ،ئەشکەوتی خدرم رەم .ئەشکەوتی کەلەکين ،ئەشکەوتی باپيرە،
ئەشکەوتی قورمينگەوجوﯾلەکە( بە م ت کرای سنوری ئﯚمەرگومبەت لەزەوی بەراو
ھەژارە و تەنھا پارچەﯾەکی بچووک نەب ت لەخوار ش روەزن لەنزﯾکی ئاقاری گوندی
کانی لەلە.
پ کھاتەی دانيشتوانی ئﯚمەرگومبەت
دانيشتوانی ئﯚمەرگومبەت بنەچەﯾان دەگەر تەوە بﯚ ناوچەی دەربەندی شاھﯚی
کوردستانی ڕۆژھە ت ،باپيرەگەورەﯾان بەناوی)جومعە( ھاتﯚتە دەوروبەری سنوری
ئەم ۆی گوندەکە سەرەتا لە)مەرزانی سەرێ( لەن وان ئاقاری گوندی )ئيلنجاغی
گەورەومەرزان( خﯚی گرتﯚتەوە و ھەر لەوشو نە لە گﯚڕستانی)کانی قەبران(
لەمەرزانی سەرێ بەخاک سپ ردراوە کە بە)جومعە دەربەندی(ناسراوبووە ،ئەوانەی
ئەم ۆ کەخﯚﯾان بﯚ ئەو زاتە دەگ رنەوە بە)(9-8پشت دەژم رن تا دەگەنەوە
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جومعەدەربەندی.
تيرەکانی گوندی ئﯚمەرگومبەت برﯾتين لە)دەربەندی ،گەردی ،مام ڕەشی شوان،
بلباس ،سيان ،زەنگەنەی گﯚرقەرەجی( دەربەندی زۆرﯾنەی گوندەکەﯾە و ئەوانيتر
لەناوﯾاندا تواونەتەوە ،جگە لەو تيرانە دابەش دەبن بﯚ چەند بەرەباب وبنەما ەﯾەک
وەک)کاکی ،کەرخﯚری ،خلەگﯚجە ،شەلەوەندی ،ماميل ،گەردی ،حەمەی
گو ن)ھوری( ،گﯚرقەرەجی ،سﯚفی عەول ( کە بەرەی)کاکی(ﯾەکان لەرووی ژمارەی
خ زانەوە زۆرﯾنەن و بەدوای ئەمانيشەوە بەرەی)کەرخﯚرﯾەکان(د ن،
)شەلەوەندﯾەکان(ﯾش لەرووی خزمەتکردنی ئاﯾنی پيرۆزی ئيسالمەوە زۆرترﯾن
مەالﯾان ل ھە کەوتووەو مەالزادەبوون وەک)مەال ئەحمەدی ڕەشی شەلەوەندی،
مەال عومەری خانەقای شەلەوەندی ،مەال سدﯾق شەلەوەندی ،مەال عەبدو الی
شەلەوەندی ،مەال حەمەدەمينی شەلەوەندی باوکی مەال عەبدو ال و مەال نوری،
مەال محەمەدی ئﯚمەرگومبەتی( جگە لەمانە لەم ژووی ئﯚمەرگومبەت چەندﯾن زانای
ئاﯾنی تر ھە کەوتوون وەک :ش خ مەال ئەحمەدی کو ر ئﯚمەرگومبەتی و
نەوەکانی)محەمەدنور ونورمحەمەد وخەليفە عەبدو ال( و مەال ئەحمەدی گەورەو مەال
مەحمودی ئﯚمەرگومبەتی کە لە مزگەوتی)بابەکراغای کﯚﯾە(مزگەوتی گەورەی
ئەم ۆی شاری کﯚﯾە مەالﯾەتی کردووە.
وە ئەوانەی لەم ژووی گوندی ئﯚمەرگومبەت کاری ک خواﯾەتيان کردووە ئەمانە بوون:
1ک خوا مام دەرو ش کوری مەحمود کوری قادر2ک خوا حاجی ئﯚمەری کوری حاجی مەولودی کوری قادر3ک خوا محەمەد کوری حاجی ئﯚمەری کوری حاجی مەولود ناسراو بە)حاجیسﯚفی)
4ک خوا ئەحمەد کوری حاجی مەولودی گچکە کوری محەمەدی کوری حاجیمەولودی گەورە
5ک خوا عەبدو الی کوری حاجی سﯚفی کوری حاجی ئﯚمەری کوری حاجیمەولودی کوری قادر
6ک خوا حەمە عەلی کوری حەمە کوری عەلی کوری محەمەو کوری حاجیمەولودی گەورە
7ک خوا قادری کوری حەمەسوری کوری خدر)خلەگﯚجە)8ک خوا حەمە کوری حاجی مەولودی گچکەی کوری محەمەد9ک خوا عەبدولرەحمانی کوری عەبدولعەزﯾزی کوری فەق محەمەدلەناو ک خواکاندا)حاجی سﯚفی( ناوداربووە کەناوی تەواوی)محەمەدحاجی
ئﯚمەرحاجی مەولودە( ،ھەروەھا لەبنەما ەکانی ئەم گوندە چەند کەساﯾەتيەکی دﯾار
ھە کەوتوون وەک)حاجی ئﯚمەری حاجی مەولودی قادری کاکی وحاجی کەچەڵ
محەمەدی کەرخﯚری وحەمەسوری خدر)خلەگﯚجە(وحاجی فەق محەمەدی مەال
ئەحمەدی ڕەشی شەلەوەندی و حەمەی ئﯚمەر گەردی وئﯚمەرحاجی مەولودی
ماميل و محەمەدی حاجی عەبدو الی حاجی سﯚفی وحەمەی م رەم حاجی
سيسەی کەرخﯚری وحاجی محەمەدی ھەمەی کوری ئەحمەدی گﯚرقەرەجی وخا ە
ئەحمەوی کاکی و عەبدولقادری حاجی محەمەدی ھوری وئەحمەش خان و ﯾاسين
ڕەسول).
ھەند ک پەندوگﯚتەوبەسەرھاتی کوردەواری ئﯚمەرگومبەت
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1ھەمينە مەستان ،بەدەست عەليە شەلەوە بدەگ رنەوە لەئاواﯾی ئﯚمەرگومبەت کچ کی زۆر جوان دەب ت بەناوی)ھەمين( ،لە
ﯾەک ک لەئاھەنگەکانی ژنھ نان لەشاﯾيدا بەدەست پياو کەوە دەب ت
کەناوی)عەلی(بووەو)شەل(ﯾش بووە) ،ئەحمەدشازە(ش شاﯾەر کی بەتوانابووە کە
دەبين ت ھەمين بەو شﯚخ وشەنگيەوە ھەر لەدەستی عەليەشەلەوەﯾە ،توڕە دەب ت
و شاﯾيەکە بەج دەھ ل ت وڕ ی گوندی ئيلنجاغی گەورە دەگر ت و لەبەرخﯚﯾەوە
ھەر دە ت)ھەمينەمەستان بەدەست عەليەشەلەوە ب ت( ،بە ڕۆﯾشتنی
ئەحمەشازەش شاﯾەکە ت ک دەچ ت ،بﯚﯾە ﯾەک ک لەبرادەرەکانی بەدوای دەچ ت
تاوەکو بيگەر ن تەوە بﯚ ئەوەی شاﯾەکە ھە سور ن ت و بەردەوام ب ت ،لەڕ َگادا توشی
دەب وپ ی دە ت":لەمنت نەکەوێ تﯚ شاﯾەر کی ئەوەندە بەتوانای ناتوانی وابکەی
ھەمينە مەستان بەبەندان لەدەستی عەليە شەل دەربھ نی؟! وەرە بگەڕ وەو بەس
بە بەندان عەليەشەل شەرمەزاربکەوبەمەش ھەمينە مەستان بەخﯚی لەدەستی
د تە دەرەوە" ئەحمەشازەش ئەمەی دەچ تە عەق ەوە ودەگەڕ تەوە و شاﯾيەکە گەرم
دەکاتەوەو بەبەندان دە ت:
بەژن وب ما م عەليەشەل
پای ب تﯚپا م عەليەشەل
ھەمينە مەستانيش کە گو ی لەم بەندە دەب ت دە ت"ئای عەليەشەل شانم پ تەوە
دەرھات"بەم ش وەﯾە لەدەستی دەردەچ ت.
2بوختان بەمان کەنلەھەموو ئاواﯾيەکانی کوردستان نمونەی لەو ش وەﯾە زۆرن بە م بەھﯚی خﯚشی
ش وەزارەکەﯾان لەسنوری ووراتی کﯚﯾە ئەم کيناﯾە وئيدۆمە باوەو لەسەر زاراندا
دەوتر ت ،دەگ نەوە لە ئاواﯾی ئﯚمەرگومبەت)سﯚفی ئﯚمەر(و)سﯚفی ئاجەر(حەزﯾيان
لەﯾەکتری کردووە وئەو حەز لەﯾەکترکردنەش ھەموو خە کی ئاواﯾی پ ی دەزان و
خەرﯾکە بکەونە بەرباس وخواسی حە کی گوندەکە ،بﯚﯾە لەﯾەک ک لەژوانەکانيان ،کە
سﯚفی ئاجەر لەباوەشی سﯚفی ئﯚمەر دەب ت لەحا ەتی ئام ز وت ک ئا ندا ،سﯚفی
ئاجەر بەسﯚفی ئﯚمەر دە ت"سﯚفی ئﯚمەر خە ک ناومان دﯾارﯾک" سﯚفی ئﯚمەرﯾش
لەسەرەخﯚ دە ت" بوختان بەمان کەن".
3ماری بور بازی نەمرم ،بەتحەسيامەوەدەگ نەوە پياو کی جوتياری گوندی ئﯚمەرگومبەت بەکاروباری کشتيارﯾيەوە زۆر ماندوو
وھيالک دەب ت ،رۆژ ک لەڕۆژان لەناو گﯚلەکانی شيناﯾيەکەی مار ک پ وەی دەدات،
ئەوﯾش دە ت"ماری بور بازی نەمرم بەتحەسيامەوە" واتە ئەگەر بەھﯚی
ژەھرەکەﯾەوە نەمر ت ئەوا بﯚ چەند ڕۆژ ک لەسەر ج گا دەکەو ت وپاڵ دەکەوێ
وبﯚماوەﯾەک دەحەس تەوە.
4ھ کەوڕوون خﯚر ئەوەندەشی؟ئﯚمەر ئە الﯾی پياو کی پا ەوانی گوندی ئﯚمەرگومبەت بووە لەزەمانی حەماغای
گەورەی کﯚﯾە ،رۆژ کيان ڕ گەی دەکەو تە شاری کﯚﯾە بﯚ فرۆشتنی گندۆرە ،لەنزﯾک
)س تاقان( پا ەوان کی )حەماغا( پ شی ل دەگرێ و تەشقەرەی پ دەکات و
بارەگندۆرەکەی خراپ دەکات و گ چە ی تەواوی پ دەکات ،ئەوﯾش ناﯾکاتە نامەردی
بەﯾەک ل دان و ناوقەدگرتنی پا ەوانەکەی حەماغا لەگەڵ زەوی تەخت دەکا ،دواتر
کەما ی حەماغا بەمە دەزانن بەپا ەوانەکەی خﯚﯾان دە ن" ھ کەوڕوون خﯚر،
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ئەوەندەشی؟"!
5ئەگەر زا م تەعدای ل کردی ،تﯚش لەخاکی قاﯾم بکەميان لەب
مکردن ھەر ھەبووە ،ئەوانەی دەسە تداربوون زۆرجاران زول َ
لەکﯚنەوە زول َ
دەسە تان کردووە ،لەسەردەمی)حاجی ئﯚمەری حاجی مەولود(جەندرمەو زەفتيەی
می باشيانکردووە،
عوسمانی ھاتوون بﯚ گوندی ئﯚمەرگومبەت و ھەند ک جار زول َ
بەتا ن وب ۆ وشتی تر ،بﯚﯾە حاجی ئﯚمەر ووتوﯾەتی" ئەگەر زا م تەعدای ل کردی،
ئەتﯚش لەخاکی قاﯾم بکە" واتە باشتر باﯾەخ بەزەوﯾيە کشتوکا يەکانتان بدەن و
ھەرخاکە دەتوان بەرھەمی باش و جوان بدات بەڕەنج وماندووبون ،زا ميش خودا
حەقی ل وەردەگر تەوە.
6ئامين ھەند ک خوێ ب نە ،ئاشەکە ب خوێ ﯾە!اللە براﯾمی کوری عەبدولرەحمانی کوری براﯾمی عەبدو الی براﯾم بﯚی گ رامەوە و
وتی" سا ی 1970تازە ژﯾانی ھاوسەرﯾم لەگەڵ)ئامين(ی خ زانم پ کەوەنابوو ،لە
ﯾەک ک لەڕۆژەکانی ئەو سا ە ،دوو خﯚشناوی غەرﯾبەی کاروانچی بﯚ ئ وارە بوونە
ميوانمان ،ئامينيش ئاشی شﯚربای نيسکی بە ئاوەتەماتەی ل نابوو ،سفرەوخوانی
ئامادەکرد وئاشەکەی خستە سەر سفرەکە ،پ ش ميوانەکان کەوچک کم لەشيوەکە
خوارد ،ئەوەندە سورو پ خوێ بوو ،کەبينيم ميوانەکانيش دەستيان بﯚ کەوچک برد و
سەﯾری ﯾەکترﯾان کرد ،منيش بﯚئەوەی کابانيەکەی ئامينی خ زانم نەشک
ووتم"ئامين ھەند ک خوێ ب نە ،ئاشەکە ب خوێ ﯾە؟!"کە ئامين خو يەکەی ھ نا
ﯾەک کەوچکيترم خوێ کردە قاپەکەی بەردەمی خﯚمەوە و شيوەکەم خوارد و
ناوەناوەش بەميوانەکانم دەووت" شەرم مەکەن ئەگەر ئاشەکە ب خوێ ﯾە خو ی
ت بکەن!"ئەوانيش دەﯾان ووت" بەزﯾاد ب ت عەﯾبی نيە؟!".
7ھەموو وەرز ک دەبينن بە م بەمرازان ناگەن(زا م ھەموو وەرز ک دەبين ت ،بە م بەمراز ناگات)
گوندی ئﯚمەرگومبەت ئاغا دێ نەبووە ،بە م لەسەردەمی ئاغاو دەربەگان ،ناوە ناوە
ئاغاکان چاوﯾان ب ﯾوەتە گوندەکەو ھەو يانداوە داگيری بکەن لەنيوەی ﯾەکەمی
سەدەی بيستەم)(1950-1900ﯾەک ک لەئاغاکان کەس ک دەن ر تە گوندەکەو
بەحسابی ئەوەی کە نو نەری ئاغاکەﯾە ،خە کی ئﯚمەرگومبەتيش لەالﯾەن اللەو
بەسا چووەکانيانەوە تەگبير دەکەن و بەخە کی ئاواﯾی دە ن" با ھەموو
جەم ک)ژەمەخﯚراک( بچينە ما ی ئاغاو لەبنی دەرب نين" ئيتر خە کی ئاواﯾی ئەو
تەگبيرە ج بەج دەکەن و کابرای نو نەری ئاغا دەھ ننە سەر )ساجی عەلی( و
بەناچاری گوندەکەﯾان بﯚ بەج دەھ ت ،جار کيتر ئاغاکانی کﯚﯾەوش خ بز نی ھەو ی
خﯚﯾان دەدەنەوە بﯚ دەست بەسەراگرتنی گوندی ئﯚمەرگومبەت ،بە م)حاجی
سﯚفی( بەﯾەک ک لە ئاغاکان دە ت"ئاغا ھەموو وەرز ک دەبينن ،بە م بەمراز ناگەن"
ئاغاش ت دەگات ب سوودە لەگە يان بﯚﯾە وازﯾان ل دەھ ن ت و گوندەکەﯾان بﯚ بەج
دەھ ل ت.
8داستانی شيربەو بەگلە ئاقاری)ئەحمەکالو( ،ھاوﯾنەواری)قەﯾتاس(لەگوندی ئﯚمەرگومبەت ھەبووە ،لەو
ھاوﯾنە ھەوارە ژن کی زۆرجوان بەناوی)زەمانە( ھەبووە ،دﯾارە لە وو تی ئ ران
پاشاکەی گەڕاوە بﯚ ئافرەت کی جوان ،لەڕ گەی گەڕﯾدەو جاسوسەکانيەوە بە شﯚخ
وشەنگی و جوانی ئەم ژنە دەزان ت ،بﯚﯾە لەشکر دەن رێ و داوای ئەم ژنە جوانە
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دەکات ،خاوەنی ئەم ژنە ناوی)ش ربەو( بووە واتە)ش ربەگ(پياو کی ئازاو ڕەشيد بووە
تا شەھيد دەب ت لەگەليان دەجەنگ  ،ھەر بﯚﯾە ئەم ۆ بەو شو نە دەوتر ت)گردی
ش ربەو).
9زەفتيە کوشتن لەھەنارەی عەمدۆنزەفتيەکانی عوسمانی زو ميان زۆر لەخە ک دەکرد ،بﯚﯾە جار ک لەجاران خزمانی
ئﯚمەرگومبەت دەﯾانەو ت سنور ک بﯚ ئەو زو مکردنەﯾان دابن ن ،پالن ک دادەن ن و
سنوری خﯚﯾان بەج دەھ ن و دەچنە ئاقاری سەختی ھەنارەی گوندی عەمدۆن
تاوەکو نەزانر ت گەنجانی ئﯚمەرگومبەت دەستيان ل وەشاندوون ،بﯚسەﯾەک بﯚ
زەفتيەکانی عوسمانی دەن نەوە ،زەفتيە چەتەکانی ئەو کاتە کەزو ميان دەکرد
دەکەونە بﯚسەکەوە کەناوﯾان)خلەپيزە و عەرﯾف سەقا و مەنتيقەڕەش و حەمەدەمين
ڕەواندزی( ھەمووﯾان دەکوژر ن تەنھا ﯾەک کيان بەبرﯾنداری ڕزگاری دەب ت ،بەھﯚی
گەرمەی ھە مەت و تەقەکردنەوە ﯾەک ک لە جاح لەکانی ئﯚمەرگومبەت بەش وەزاری
خﯚﯾان قسە دەکات بەمە ئاشکرا دەبن کە کوڕانی ئﯚمەرگومبەت و برازاکانی )حاجی
ئﯚمەری حاجی مولود(ن ،ھەر بﯚﯾە زەفتيەکانی عوسمانی بﯚ ڕۆژانی دواتر د نە
)ش روەزان( لەجوتيار ک دەدەن ئەوﯾش خﯚی لەبەر ئازارەکە ناگرێ و دە "حاجی
ئﯚمەر لە ئ وەی داوە ئەوەتە بﯚ لەمن دەدەن"زەفتيەکانيش حاجی ئﯚمەر دەستگير
دەکەن و دەﯾبەنە کەرکوک ،حاجی ئﯚمەرﯾش ھەر دەل "ﯾا ئﯚمەر گومبەت ھاوارە"
10شوانەی ش رکوژ)وامزانی پخەکەش پەالماری ش رەکەﯾە)دەگ نەوە لەب شە نی ش روەزەنی ن وان گوندی)کانی لەلە و ئﯚمەرگومبەت(
ش ر کی غەزری دەب ت ،کەس ناو ر ت بەو شو نە گوزەر بکات ،ڕۆژ ک لە ڕۆژان
شوان کی)مەنتک ﯾان سورچی( ڕ ی دەکەو تە ئەو ناوچەﯾە و ش رەکە پەالماری
دەدات ،ئەوﯾش ھەر لەگەل دەنگی ش رەکە وورﯾا دەب ت و گﯚپا ەکەی دەستی توند
دەگر ت ولەتەپ ی سەری ش رەکەی دەدات و ش رەکە لەھﯚش خﯚی دەچ ت و
ش رەکە دەکوژ ت ،ئەم ھەوا ە ب ودەب تەوە ودەگاتە سەرای کﯚﯾە ،لەکﯚﯾەش دە ن
ئەو کەسەی ش رەکەی کوشتووە خە ت دەکر ت ،بﯚ ڕۆژی خە ت
وەرگرتن)(10کەس دەچنە سەراو ھەمووﯾان دەستی خﯚﯾان پ چاوەتەوە ،بە م ئەو
کەسەی کە دەﯾەو ت خە تەکە بدات ﯾەک ﯾەک چاوپ کەوتنيان لەگەل دەکات و
پرسيارﯾان ل دەکات کە چﯚن چﯚنی ش رەکەﯾان کوشتووە؟ لەپر کيش پخ ک
دەکات)(9کەسی ﯾەکەميان لە)پخەکە(دەترسن و ئاشکرا دەب ت کە ئەوانە
ش رکوژەکە نين! کە نﯚرەی شوانە د ت بﯚ چاوپ کەوتن ھەمان پرسياری ئاڕاستە
دەکر ت و لەکاتی وە مدانەوە کابرای سەرای کﯚﯾە پخەﯾەک دەکات و شوانەکەش
ھەتا خودا دەﯾگر ت دەک ش ت بەدەم وقەپﯚزی کابرا ،کابرای سەراش
دە ت"بەڕاستی تﯚ ش رەکەت کوشتووە ،بە م بﯚ وەھا تووند لەمنت دا"شوانەش
دەل ت" من بەتەواوەتی لە ناو گ انەوەکەدا بووم ،وامزانی پخەکەش پەالماری
ش رەکەﯾە؟!".
چاکی ئﯚمەرگومبەت)شەخسی ئﯚمەرگومبەت)
ئەم چاکە لەسەرووی خﯚرئاوای گوندی ئﯚمەرگومبەت ھە کەوتووە ،بەدووری ﯾەک
سعاتە ڕێ ،دەکر ت ﯾەک ک لەپياوچاکان بوو ب ت وپلەی خواناسی و لەخواترسانی
بەرزبووە ،بە م بەداخەوە وەک ئەوەی ناوی تەواو و بنەچەی ئەم زاتە ھەب ت
نەمبيستووە و نەکەوتﯚتە بەرچاوﯾشم لەھيچ سەرچاوەﯾەک و کت ب ک تەنھا
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لەناوەکەی دەردەکەو ت ئەو چاکە)عومەر(ی ناو بووە ،خە کی ئﯚمەرگومبەت و
نەوەکانی جومعە دەربەندﯾش درەنگ بەو چاکەﯾان زانيووە ،بەھﯚی گاوان کەوە کە
گاﯾەکی ل دەکەو تە چا ی مەرقەدەکەوە ،ئەم رووداوە لەالی خە کی ئﯚمەرگومبەت
بووە بەسەربووردەو گ انەوە ،ھەر دوای ئەم ڕووداوەش گوندی ئﯚمەرگومبەت ئەم
ناوەی بەسەرداب اوەو بووە بەگوندی)ئﯚمەرگومبەت).
ناشزانر ت ئەم مەرقەدە دوای مردنی)عومەر(ی خواناس دروستکراوە ﯾان خﯚی
بﯚخﯚی دروستيکردووە؟! چونکە گ انەوەکان لەھەند ک حا ەتدا دەبنە پ چەوانەی
ﯾەکتری ،گومبەتەکە ش وەی بازنەﯾی ﯾە وتيرەکەی)(3مەترەو بەرزﯾەکەی)(2مەترە،
لەن و خەندەقی بازنەی مەرقەدوگومبەتەکە بەالی ڕاستدا)(2تون ل بەدﯾدەکر ت
ناشزانر ت ئەم تون النە چەند دوورو در ژو قو ن وبﯚچ مەبەست ک ل دراون ،ھەند ک
دەل ن ﯾەک ک لەتون لەکان دەچ تە سەر کانياو ک لەدۆلەکەی تەنيشتی
مەرقەدەکەوە ،سەری تون لەکان لەناو گومبەتی مەرقەدەکەوە بەش وەی دەرگا
دەردەکەون و نيوە کەوانەﯾی)(50سانتيمەترﯾن.
کەرەسەکانی کە گومبەت ومەرقەدەکەی پ دروستکراوە برﯾتين لە بەرد و کەرپوچ
ولمی قوڕﯾنەی سەردەمانی زوو) ،(4ئەوەی ت بينی کراوە ئەم مەزاروگومبەت و
مەرقەدەی ئﯚمەرگومبەت تا ئەم ۆش بە مەزارگاﯾەکی ئاﯾنی دادەنر ت و باوەڕدارانی
ب واﯾان بەپياوچاکی ئەو چاکە ھەﯾە ،سا نە لەسنوری پار زگای ھەول روگوندەکانی
دەوروبەری ل رەولەوێ سەردانی دەکەن بﯚمرازوھانای بﯚ دەبەن ،ئەوەی لەزاری
خە کەوە لەسەر ئەو مەرقەدەوە بيستومە ھەند کی دەخەمەڕوو:
عەبدولعەزﯾزی حاجی سﯚفی حاجی ئﯚمەر لەداﯾکبوی 1922ی ئﯚمەرگومبەت بﯚی
گ امەوە و وتی :عەبدو الی حاجی محەمەدی ھەمەی گﯚرقەرەجی لەکاتی
پەالماری ئەنفالی سا ی  1988رژ می بەعس بﯚ سەر ئﯚمەرگومبەت ،خەون کی
بينيبوو بﯚی گ امەوە ووتی"لەخەوما س کەس ھاتنە پ ش جەﯾش وجاش
ئەوانيش)ئەحمەش خان ومەال ئەحمەدی گەورەو چاکی ئﯚمەرگومبەت(،
ئﯚمەرگومبەت لەجەﯾش وجاشەکە ھاتە وە م و ووتی :لەڕووبار بپەڕنەوە ھەردوو
چاوتان دەردەکەم " ،بەمەش بﯚ بەﯾانی کە جەﯾش وجاش ھاتن لەڕووبار نەپەڕﯾنەوە و
نەھاتنە ئاقاری گوندی ئﯚمەرگومبەت ،ھەر ئەمەش واﯾکرد ژن ومنداڵ وفيرار کی زۆری
گوندی ئﯚمەرگومبەت لە ئەنفال رزگارﯾان بوو.
ھەروەھا ووتی :دوای کوشتنی زەفتيەکانی عوسمانی لەشکری عوسمانی د نە
ش روەزەن و حاجی ئﯚمەری باپيرەم دەگرن و دەﯾبەنە کەرکوک ،حاجی ئﯚمەرﯾش
دە ت"ﯾا ئﯚمەرگومبەت ھاوارە" ،ووتوﯾەتی":لەکەرکوک کات ک زەالم کی سپی
بەدەرکەوت وسينگی نا بەم زەکەی بەردەمی ل پرسراوی زەفتيەکان ووتی" وە ال ئەو
پياوە عاجزبکەی ھەردوو چاوت دەردەکەم" ل پرسراوی زەفتيەکان کەوتە دواﯾی و
ھەموو شو نەکانی لەدوای کرد و لە ھەرچی پرسياری کرد دەﯾان ووت نەمانبينيووە؟!
ڕەنگی سپی دەب ت بە نوسەرەکەی کە ئەوراقی دەنوسی دە ت :بيکە بەخاتری
خودا ل ی گەڕێ باب وات و بﯚ ڕۆژی دواﯾی حاجی ئﯚمەر ئازاد دەکەن و دەگەڕ تەوە
ئﯚمەرگومبەت.
اللە براﯾمی عەبدولرەحمانی براﯾمی عەبدو ال لەداﯾکبووی 1940ی ئﯚمەرگومبەت بﯚی
گ امەوەو ووتی" مەرقەدی ئﯚمەرگومبەت خە ک لەکﯚنەوە بﯚ چارەسەرکردنی ش ت
ونەخﯚش و مرازو چاکەکاری سەردانيان کردووە ،شو نی خە وەتگرتن و عيبادەت بووە،
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حەﯾوان بەم گەلەوە بﯚالی مەرقەدەکە بردراوە ﯾەک ک لە ئاژە ەکان بەقاڕە قاڕەوە
دەچووە الی مەرقەدەکەو ئەم حەﯾوانە دەکراﯾە قوربانی وخ ر ،ھەروەھا ووتی
کابراﯾەک لەس گردکانەوە ھاتووە بﯚ سەر مەرقەدەکەو ميزی گيراوە کە گەﯾشتﯚتە
سەر مەرقەدەکە ميزەکەی کراوەتەوە ،وە سەرگوزشتەﯾەکی کﯚنی گ اﯾەوە و ووتی:
گاﯾەک دەکەو تە ناو مەرقەدەکەوە کەخاوەنەکەی پ ی دەزان ت دەل گاﯾەکە
مەولودی پ غەمبەر خ ر ب ت بە م کەس ھيچی ل نەﯾەت ،کە دەگاتە الی
مەرقەدەکە گاﯾەکەی ساغ وسەالمەتە ،بﯚﯾە پەشيمان دەب تەوەو لەد ی خﯚﯾدا گاﯾە
خ رەکە دەکاتە بزن ک بﯚ خ رەکەی ،کە گاﯾەکە دەرد نن دەست دەکاتە لرخەلرخ
بەھەزار حاڵ چەقﯚی پ ڕادەگات ،ھەر لەکﯚنەوە خە کی ئاواﯾيەکانی ميرکە
ون رەگين وسماقەو قەمبەرو ئيلنجاغی گەورەو س گردکان سەردانيانکردووە.
قادری حەمەمستەفای ئەحمەد ناسراو بە قادری خەج لەداﯾکبووی 1954ی
ئﯚمەرگومبەت سەبارەت بەمەرقەدەکە ووتی :شو نەواری ئﯚمەرگومبەت لەتابووک
وخشتی سورەوەکراو لەش وەﯾەکی گﯚزەﯾی دروستکراوە و دوو دەرگای ھەﯾە و
جەنازەی ئﯚمەرگومبەتی ت داﯾە4×3 ،مەترە ڕووبەری مەرقەدەکە ودەرگاﯾەکيان
دەچ تەوە سەر شيوی )سەرقەل دووتوان( ئاوی خواردنەوەی ھەﯾەو بﯚ ژﯾان گوزەران و
دەستنو ژھە گرتن بەکارھ نراوە ،بە م دەرگای دووەمی ڕوو لەقيبلەﯾە شو نی
نو ژکردنەوکﯚتاﯾی د ت و دەرگای نيە ،ووتيشی :لەدوای ڕاپەرﯾن پارەﯾان ل دۆزﯾوەتەوە
و سەری مەرقەدەکەش لەسا ی 1979چيمەنتﯚکراوە لەالﯾەن )حاجی شەمسەدﯾنی
ئەحمەدی ڕەحمەی تەقتەق( ،سا نە عەبدو الی مام قادری ئﯚمەرگومبەت
سەرپەرشتی قوربانی سەر مەرقەدەکەی کردووە و تا ئەم دواﯾيانەش خە کی
عەقيدەﯾان پ ی ھەﯾە و لەکاتی نەخﯚشی وتەنگانە ھانای بﯚ دەبەن.
خانەقای عومەرگومبەتی ﯾان خانەقای دەربەندﯾان
خانەقای)ئﯚمەرگومبەتيان( ﯾان)دەربەندﯾان( لەگەڕەکی ز وﯾەی ئيمام قاسم ﯾەک کە لە
مزگەوت وخانەقا و قوتابخانە کﯚنەکانی شاری کەرکوک ،ئەم شو نە لەالﯾەن
بەرەبابی)شەلەوەندی(ی دەربەندﯾيەکان کە ناسراون بە)مەالزادەی دەربەندی( زﯾاتر
لەدوو سەدە لەمەو بەر بونياتنراوە ،واتە لە کﯚتاﯾيەکانی سەدەی ھەژدەﯾەم)-1785
 ،(1799سەرەتا بەخشت وقوڕ دروستکراوە تا سا ی) ،(1966ئەم خانەقاﯾە شو نی
خو ندن و خو ندنەوە بووە بﯚ فەق و خو ندکارانی کورد بەگشتی و بﯚ نەوەکانی
تيرەی دەربەندی بەتاﯾبەتی.
ھەروەھا شو ن ک بووە بﯚ پەخش و ب وکردنەوەی بيروباوەڕ وزانستی زمانەوانی و
عەق ی و نەق ی ،ئەم کانگا وچاوگە بەنرخە ڕۆژبەڕۆژ لەگەشەدا بووە ،نەوەکانی)مەال
ھاشمی دەربەندی( خاوەنی ئەم مەقامەن و دە ن"باپيرە گەورەمان مەال نورەدﯾن
دروستيکردووە ،خﯚشی کاری مەالﯾەتی خانەقاکە بووە تا منا ەکانی پ گەﯾشتوون،
دواتر خﯚی گەڕاوەتەوە گوندی ئﯚمەرگومبەت ،بﯚ سەرپەرشتی زەوی و زارەکانی و
ئاشەکانی کە لەبەستی شەرغە ھەﯾبووە ،دوای خﯚی کوڕەکەی)مەال ئەبوبەکر(
خانەقاکەی بەر وەبردووە".
ئەم خانەوادەﯾە پشتاوپشت خانەقاکەﯾان بەر وەبردووە دوای مەال ئەبوبەکر ،مەال
ئيبراھيمی کوڕی و دواتر مەال عەبدو الی کوڕی مەال ئيبراھيم و مەال عومەری کوڕی
مەال عەبدو الی کوڕی مەال ئيبراھيم کە ئەمەﯾان بە)مەال عومەری گەورە( بەناوبانگە.
لەسەردەمی مەال عومەری گەورە ،کە مودەرﯾسی خانەقا بووە ،خزمانی دەربەندی
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ھاوکار دەبن بﯚ گواستنەوەی شو نی خانەقاکە و خانەقا کﯚنەکە دەکر تە شو نی ماڵ
ومناڵ و خانەقا تازەکە دەکر تە بەرد وگەچ و 4ھﯚدەو ھەﯾوان کی بﯚ دروستدەکەن ،بەم
ھاوکارﯾيەش لەم ژووی خانەقاکە دەوتر ت)زبارەی دەربەندﯾان( کە 25خ زان
لەئﯚمەرگومبەتەوە بەژن وپياوەوە د ن و بەشداری بونياتنانی دەکەن
لەسا ی)(1273کﯚچيدا.
دوای مەال عومەری گەورە ،مەال عەبدولرەحمانی برای ،ئينجا مەال سدﯾقی براﯾان،
تاوەکو سەرپەرشتياری خانەقاکە کەوتﯚتە دەست)مەال عومەر(ی برازاﯾان کوڕی مەال
سا حی مەال عەبدو الی مەال ئيبراھيم کە بە)مەال عومەری دووەم( ناسراوە ،دوای
ئەوﯾش نەوەی مەال عومەر بەتاﯾبەتی)مەال محەمەدسا ح کوڕی مەال عومەری کوڕی
مەال سا ح).
خانەقای عومەرگومبەتی ﯾان دەربەندی-ﯾان لەسەردەمی)مەال سدﯾقی کوڕی مەال
عەبدو الی مەال ئيبراھيمی مەال ئەبوبەکری مەال نوردەﯾنی شەلەوەندی دەربەندی(
کت بخانەﯾەکی گەورە و بەنرخی ھەبووە ،پ بووە لەدەستنوسی مەالﯾەکانی
دەربەندی وەک:
1ئەحمەد کوڕی ئيبراھيمی ئﯚمەرگومبەتی کوڕی ئەبوبەکری کوڕی نورەدﯾن.2ئەحمەدی دووەمی ئﯚمەرگومبەتی کوڕی محەمەد.3مەال عومەر ئﯚمەرگومبەتی کوڕی مەال عەبدو الی کوڕی مەال ئيبراھيم)مەالعومەری گەورە).
4عەلی ئەعرەجی کوڕی محەمەدی کوڕی ئيسماعيلی ئﯚمەرگومبەتی.5مەال دەرو ش کوڕی مەال ئيبراھيمی کوڕی فەق دەرو شی کوڕی حاجی مەالئيبراھيمی ئﯚمەرگومبەتی.
بە م بەداخەوە لەکاتی جەنگی جيھانی ﯾەکەمدا کە ناسراوە بە)سفربلک( ،مەال
سدﯾق ناچار دەب ت خانەقاکە کليل بدات وبچ تەوە ناو خزمەکانی بﯚ
ئاواﯾی)ئﯚمەرگومبەت( ،ئينجا دزو جەردە کت بەکان و) (24پارچە مافوری خانەقاکە
دەدزن وجەندرمەی عوسمانيش)دﯾرەگ(ی ژوورە قوڕەکان دەردەھ نن بﯚ
خﯚگەرمکردنەوە دەﯾسوت نن .
ڕووخان وکاو کارﯾيەکانی گوندی ئﯚمەرگومبەت لەشﯚڕشەکانی کورد
1حکومەتی ع راق لەسەردەمی حەرەس قەومی)پاسەوانی نەتەوەﯾی ﯾان گاردینەتەوەﯾی(لەسا ی 1963بەفرۆکە بﯚردوومانی گوندی ئﯚمەرگومبەتی کردووە و
لەن وان گوندی)کانی لەلە و ئﯚمەرگومبەت(ھاو تيەکی گوندەکە بەناوی)خدر وەسمان
حەمە خ (شەھيد دەکات ،جگە لەسوتانی ما ی چەند ھاو تيەکی ئﯚمەرگومبەت و
برﯾنداربوونی دوو ھاو تی بەناوەکانی)فاتمە خدر وەسمان و عەبدو الی
حەمەدەمينی محەمەد( ھەر لەو بﯚردوومانەدا.
2ھەروەھا لەداستانی 1982-8-14ی ن وان رژ م و پ شمەرگەکانی تيپی 86یدەشتی ھەول ری ﯾەک تی نيشتمانی کوردستان ،ھەرچەندە ھ زی پ شمەرگە
سەرکەوت بە م ھەند ک خانووی ھاو تيان زﯾانی بەرکەوت وڕوخان وسوتان و دوو
کچی اللە )حەکيم عەبدولرەحمان شەلەوەندی(ﯾش برﯾنداربوون
بەناوەکانی)فاتمەوحەليمە).
3جار کيتر لەسا ی 1986ف ۆکە مەرگچ نەکانی ڕژ م بﯚردوومانی گوندەکەﯾان کردووھاو تی)کافيە عەبدو ال حاجی حەمەدەمين(برﯾنداربوو.
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4جار کيتر ھەليکﯚپتەرە مەرگچ نەکانی ڕژ م لە) (1988/8 / 26لەھەورازیجەمشيری سنوری ئﯚمەرگومبەت )(3ھاو تيان بەناوەکانی)مرﯾەمە عەبدولرەحمان
عەبدولعەزﯾز فەق محەمەد وھەﯾبەتی خوشکی ومەجيد حەمەدەمين قادر
حەمەسوور(شەھيد کرد لەگەڵ زامداربوونی دوو کچيتری ک خوا عەبدولرەحمان
بەناوەکانی)ئامينە وگو ن(تا ئەم ۆشی لەگەل داب ت کەم ئەندامن.
5دواجار لەپرۆسەی ئەنفالی چواردا لە) (8-3ی ئاﯾاری 1988وەک ت کرایئاواﯾيەکانی سنورەکە بەتەواوی و رانکرا.
داستانی ئﯚمەرگومبەت،
ﯾەکەم شەڕی ناودێ لە دەشتی ھەول ر
لەشﯚڕشی نو دا گوندی ئﯚمەرگومبەت لەدەشتی ھەول ر ئەو شەرەفەی پ ب اوە کە
ﯾەکەم گﯚڕەپانی شەڕی دەستەوﯾەخەی ن وان )ھ زی پ شمەرگەی کوردستان و
رژ می بەعس(بووە ،بەسەرکەوتنی ھ زی پ شمەرگەش لەو داستانە ئەوەندەی
تر)داستانی ئﯚمەرگومبەت( دەنگی داﯾەوە.
لەھاوﯾنی سا ی  ،1982کەرتی)(2ی تيپی 86ی دەشتی ھەول ر بەسەرپەرشتی
فەرماندەی کەرت)شەھيد ئەحمەد قەمبەری( وچەند پ شمەرگەﯾەکی کەرتی)(1ی
شەھيد ئاود ر ،کە ت کرا ژمارەﯾان)(36پ شمەرگەبووە ،ھەوا يان پ گەﯾشتووە کە
حکومەت لەشەوی  1982-8-14/13ھ رشيان دەکاتە سەر ،ئەو پ شمەرگانەش لەو
شەوەدا لەسعات)(8ی ئ وارە تاوەکو)(3ی بەﯾانی لە ن وان گوندی)کانی لەلە و
ئﯚمەرگومبەت( بﯚسە بﯚ ڕژ م دەن نەوە ،بە م ڕژ م پەالمارەکەی ناھ ن ت ،بﯚﯾە
پ شمەرگەکان بﯚسەکە چﯚڵ دەکەن و لەسەرلەبەﯾانی 1982-8-14دەچنە ناو ئاواﯾی
ئﯚمەرگومبەت ،دوای)(2سعات لەچﯚلکردنی بﯚسەکەﯾان ڕژ م سعات)(5ی بەﯾانی
بەجەﯾش وجاش کی زۆرەوە پەالماری گوندی ئﯚمەرگومبەت دەدات و ژمارەی جاش
وسەرباز)(3ھەزارچەکدارو بەپا پشتی )(3ناقيلە و)(7ھەليکﯚپتەر ،کە سەر
بەفەﯾلەقی کەرکوکی سوپای ع راقی ئەوکات بوون ،پ شمەرگەکانی تيپی 86ی
دەشتی ھەول ر ل يان د نە دەست و لەماوەی ن وان سعات)(5ی بەﯾانيەوە شەڕ
دەستپ دەکات تاوەکو سعات)(11.5ی نيوەرۆ ،سەربازوجاش کی زۆرﯾان ل دەکوژرێ و
ڕژ م ناتوان ت بچ تە ناو گوندەکەو بەناچاری دەکش تەوە ،لەو داستانەدا ھيچ
پ شمەرگەﯾەک شەھيد ناب ت تەنھا دوو مندا ی )اللە حەکيمی شەلەوەندی(برﯾندار
دەبن بەناوەکانی)فاتمە وحەليمە).
شەھيدانی گوندی ئﯚمەرگومبەت
گوندی ئﯚمەرگومبەت وەک ھەموو گوندەکانی تری کوردستان لەشﯚڕشی ئەﯾلول و
شﯚرشی نوێ و ڕاپەرﯾن چەندﯾن ڕۆلەی بووە بەقوربانی ،کە 13ھاو تی جوتيارو ژن
ومناڵ و2ئەنفالکراو و 4پ شمەرگەی شەھيدی داوە وەک لەخشتەی خوارەوە
خراوەتەڕوو:
ژ ناوی شەھيد پلە شو نی شەھيدبوون سا ەکەی دوژمن ئﯚرگان شﯚرش
1عەبدولرەحمان حەمەدەمين حەمەی گەردی سەرباز بەغداد  1958مەليکی -عبدالکرﯾم قاسم
2خدر وەسمان حەمەخ ھاو تی کانی لەلە  1963بەعس  -ئەﯾلولی مەزن3دﯾاری قادر عومەر سا ح مناڵ س گردکان  1974بەعس  -ئەﯾلولی مەزن143

4عومەرقادر عومەر سا ح مناڵ س گردکان  1974بەعس  -ئەﯾلولی مەزن5توانا قادر عومەر سا ح مناڵ س گردکان  1974بەعس  -ئەﯾلولی مەزن6محەمەد عەبدولعەزﯾز حاجی سﯚفی ھاو تی ئيلنجاغی شوان  1981بەعس -شﯚرشی نوێ
7خەجيلە مستەفا ئەحمەد ئﯚمەر ھاو تی ئﯚمەرگومبەت  1986بەعس  -شﯚرشینوێ
8مەليحە عەلی حەمە ھاو تی ئﯚمەرگومبەت  1986بەعس  -شﯚرشی نوێ9عەبدو ال ک خوا ئەحمەوی حاجی مەولود ھاو تی س گردکان  1986بەعس -شﯚرشی نوێ
10خدرحاجی قادر حاجی رەشيد ھاو تی سارتک-ئاوماڵ  1987بەعس  -شﯚرشینوێ
11مەال قادری مەال عومەری سا حی خانەقا سەرکردە ئەبوغر ب  1987بەعسی.ن.ک شﯚرشی نوێ
12مەجيد حەمەدەمين قادر حەمەسور ھاو تی ئﯚمەرگومبەت  1987بەعس -شﯚرشی نوێ
13مرﯾەمە عەبدولرەحمان عەبدولعەزﯾز ھاو تی ئﯚمەرگومبەت  1987بەعس -شﯚرشی نوێ
14ھەﯾبەت عەبدولرەحمان عەبدولعەزﯾز ھاو تی ئﯚمەرگومبەت  1987بەعس -شﯚرشی نوێ
15عەبدو ال خدر عەبدولرەحمن-ئەنفالکراو ھاو تی ئﯚمەرگومبەت  1988بەعس -شﯚرشی نوێ
16ئازاد عومەر قادرھوری-ئەنفالکراو ھاو تی ھەول ر  1988بەعس  -شﯚرشی نوێ17عەبدولرەزاق ئەحمەد ئﯚمەر ماميل سەرکردە کەرکوک  1991بەعس ی.ن.کڕاپەرﯾنی 1991
18رەمەزان عەلی حەمەدەمين ھاو تی کەرکوک  1991بەعس  -ڕاپەرﯾنی 199119محەمەد عومەر حەمە مستەفا کاکی پ شمەرگە بنەباوێ  1997براکوژی ی.ن.کشەڕی ناوەخﯚ
کەساﯾەتيەکانی م ژووی گوندی ئﯚمەرگومبەت
1ش خ مەال ئەحمەدی کﯚر ئﯚمەرگومبەتی و نەوەکانیش خ مەال ئەحمەدی کﯚر ئﯚمەرگومبەتی ،ش خ و وەلی وپياوچاک بووە ،لەسەردەمی
خﯚﯾدا لەسنوری)تەقتەق وکﯚﯾەوبەستی شەرغە( زۆر لەکەڕامەتەکانی ئەگ نەوە،
ئەم زاتە مەزنەی ئﯚمەرگومبەت لەسەر دەستی)ش خ نورەدﯾنی برﯾفکانی(
پ گەﯾشتووە ،دوای ئەوەی تەرﯾقەتی سﯚفی گەری لەش خ نورەدﯾنی برﯾفکانی
وەرگرتووە ،ئەوەندە خواناس بووە و فەنابووە ،ئەگ نەوە جار کيان لەناوشاری کﯚﯾە
سواری قەميش ک بووە لەناو بازاڕدا ڕاﯾکردووە و ئەمەی ووتووە:
حەﯾران وەرە لەباﯾنی
چاوەکی کﯚرە ،ﯾەکی نادﯾنی
دەست لﯚ ھەناران دەبا
ھەنجيران دەپيس نی
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لەداﯾکبوونی نەزانراوە بە م لەسا ی)(1331کﯚچی کﯚچی دواﯾيکردووە ،لەگﯚرستان ک
ن ژراوە کە دواتر گﯚرستانەکە بەناوی ئەوەوە ناونراوە بەگﯚرستانی)ش خ مەال
ئەحمەد( ،لەدوای خﯚی چوار کوڕی بەناوەکانی:
1نور محەمەد ،مەال و ک خوای س گردکان بووە ،زۆر بليمەت و ئازابووە.2موحەمەد نور ،پ ش نو ژو مودەرﯾس و ووتارخو نی مزگەوتی ئﯚمەرگومبەت بووە.3خەليفە عەبدو ال ،لەگوندەکانی)تا ەبانی گچکە و تەکە تو وسماقەی ش خ بز نی(مەالﯾەتيکردووە.
4موحەمەد غەرﯾب ،بەڕەبەنی ژﯾاوەو لەبەغداد کﯚچی دواﯾيکردووە.داﯾکی ھەرس مەالی ناوداری سنوری قەزای کﯚﯾە)مەال مەعسوم ھەورامی ومەال
نورمحەمەدی ئﯚمەرگومبەتی و مەال سدﯾق سا حی گەرمکی( خوشک بوون ،وە
ھەرﯾەک لەمامﯚستا)نورمحەمەد ومحەمەدنوری ش خ مەال ئەحمەدی کﯚر
ئﯚمەرگومبەتی( لەسەر دەستی )مەال ئەحمەدی فەرقانی ڕۆژبەﯾانی( مﯚلەتی
مەالﯾەتيان پ دراوە لەناحيەی)لەﯾالن(ی کەرکوک.
(موحەمەد نورئﯚمەرگومبەتی(  :لەسا ی)1350ی کﯚچی( پياھە دان کی بﯚ پ شەکی
تەفسيری قورئانی پيرۆزی مامﯚستای بەناوبانگی شاری ھەول ر)حوس نی ش خ
سەعدی( نوسيووە ،کە ئەوکات محەمەد نور پ ش نو ژو ووتارخو نی مزگەوتی
ئﯚمەرگومبەت بووە ،ئەمەش دەقی پياھە دانەکەﯾەتی کە بەشيعر نوسيووﯾەتی:
گەل شوکری خودا کەن ،گەلی کوردان
کە بەختی بەد بەرﯾدان و لەخەو ھە سان
حوس نی ش خ سەعدی عالمی فازﯾ
بەﯾانی کرد بەکوردی ،ئاﯾەتی قورئان
ژﯾانی دا بەئينسان فکر تأسيسی
أساسی علمی دانا بﯚ ھەموو کوردان
نيشانی سەعدە ،سەعدی زادی پ غيرەت
جەزای چاکە و کەرەم کەی خالقی مەننان
لەنوری گەر دەپرسی سا ی تأرﯾخی
بەتەفسيری حس نی سەھل ئەبو قورئان
1350ک
ئيمام ومودەرﯾس ئﯚمەرگومبەت
محەمەد نور
نور محەمەدی ئﯚمەرگومبەتی :بەداخەوە بﯚم ژووی لەداﯾکبوون و مردنی ئەم زاتە کە
چی وا لەبەر دەست نەبوو ،تا خزمانی ئﯚمەرگومبەتيش شارەزاﯾی ئەو تﯚﯾان لەسەر
نەبوو ،ئەگەر بابەتەکەی بەر ز)دکتﯚر جەمال محەمەد باجەالن( نەبواﯾە کە
لەڕۆژنامەی)تاک ،ژمارە-18-ی سا ی دووەم ،حوزەﯾرانی 2006لە الپەڕە-6-
(بەناونيشانی" نورمحەمەدی مەال ئەحمەدی کﯚر ئﯚمەرگومبەتی و چەند
بليمەت ک"ب وﯾکردۆتەوە ،و رای ئەوپەڕی ر زم بﯚ دکتﯚر چەند دەق کی ئەو بابەتەی
بەئەمانەتەوە لەسەر نورمحەمەد ل رەدا ب و دەکەمەوە:
ئەم پياوە مەالﯾەتی لە)دەشتی دزەﯾی ،ھەول ر ،س گردکان( کردووە ،لەس گردکان
مەالوک خواش بووە ،زۆر بەدەست و قامی خﯚی ئازاو بەجەرگ بووە و زﯾرەکيەکی
زۆری ھەبووە ،ھەرچەندە خو ندنی مەالﯾەتی تەواو نەکردووە ،تا کتابی
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سيوگی)الھجە المرچيە(ی خو ندووە بەرامبەر)پﯚلی پ نجەم ﯾا شەشەمی( ئامادەﯾی
ئەم ۆ بووە ،تاوەکو دەگ نەوە کە مەال محەمەدی گەورەی کﯚﯾە پ ی ووتووە" خوا
ڕەحمی پ مان کرد ھەر ئەوەندەت خو ندوو ئەوەندە بليمەتی ،ئەگەر خو ندنی
مەالﯾەتيت تەواو کردبا چيمان بﯚ ئەماوە؟"!
ئەم پياوە نەک بەزمانی کوردی بە کو بەزمانی عەرەبی و فارسی توانای
شيعرنوسينی ھەبووە ،ھەربﯚﯾە )تخميس( کی شيعری)حافزی( فارسی بەناوبانگی
کردووە بەزمانی عەرەبی ئەمەش دەقەکەﯾەتی:
فکل الخلق بعد النپر فی گی
ولم ﯾبق سوی الباقی ھو الحی
فقل المرء دع عنک الجھل والفی
جيھان جام وفلەک ساقی ئەجەل مەی
خالئق باد منووشی ئەز مجلس وی
فسبحان الژی بالعبد اسری
مميت الخلق واالکوان گرا
فبا من عاش ھالفا ودھرا
خالصی ﯾنست ھيچی کرا
ازاﯾن جام وازانی ساقی وازاﯾن می
ئەمەش ئەگەر کەس ک تﯚز ک شارەزای عەرەبی ب ت ئەوە دەزان ئەم داڕشتنەی چ
تواناﯾەکی ت دابووە ،ھەروەھا ﯾەک ک لە ئەدگارە جوانەکانی تری )نورمحەمەد(
سەخاوەتی و دەست کراوەﯾی بووە بﯚ ميوانان ،تا دکتﯚر جەمال محەمەد باجەالن لە
زاری دکتﯚر فوئاد مەعسوم ھەورامی-ﯾەوە بەسەر ھات کی دەگ تەوە و دەل "
جار ک خﯚشناو ک)(5دﯾناری قەرز ئەب لە الی نورمحەمەد ،ئەوﯾش لەبەر خاتری
ئەوەی کە بەميوانی ھاتووە ،ئەچ دابەستەﯾەکی قە ەوی باشی بﯚ ئەک ێ ،لەگەل
برنج و پ داوﯾستی خزمەتکردنی ميوان ،پاش نان خواردن ،کابرای خﯚشناو پ ی ئەل
مەال نور بەخوا پارە ھەرقابيلی تﯚﯾە ،گەردەنت ئازا ب ت ،لەکات کدا مەال نور ھەر
ئەوەندەشی ھەبوو چيترنا؟ "!
زانياری نوێ سەبارەت بەمەال ئەحمەدی کﯚر
ھەروەھا چەند زانيارﯾەکيترم لەسەر ئەو کەساﯾەتيەی م ژوی گوندی ئﯚمەرگومبەت
وەدەست کەوت ،مەال ئەحمەدی کو ر کوڕی بابەڕەسولی کوڕی براﯾمە نەوەی
پيرخدری شاھﯚن ،لەسا ی) (1825لەگوندی ئﯚمەرگومبەت ھاتﯚتە ژﯾانەوە ،لەگەل
سەﯾدەکانی)جلبەسەر(ی س گردکان و)گەورەدێ و ش خ سماﯾلی
ئاوە نی(ئاغجەلەر دەبنەوە ﯾەک پشت و ﯾەک دەگرنەوە و خوارزای شاعيری گەورەی
کورد)حاجی قادری گﯚرقەرەجی(ﯾە ،داﯾکی ناوی)دەو ەت خانم( بووە کچی مام
ئەحمەدی مەال سا حی مەال ئەحمەدی گەورەی گﯚرقەرەجی باوکی حاجی
قادربووە ،مەال ئەحمەدی کو ر دوو ژنی ھ ناوە ،ژنی ﯾەکەميان ناوی)خەدﯾجەی کچی
مەال مەحمودی بازرگان( بووە ،خە کی شاری کﯚﯾە بووە و)(5منا ی ل ی ھەبووە)(4
کوڕ و) (1کچ بەناوەکانی)نور محەمەد لەداﯾکبووی  1880و محەمەد نور لەداﯾکبووی
 1883وعەبدولرەحمان لەداﯾکبووی  1885و عەبدو ال لەداﯾکبووی  1886و مرﯾەمە(ە،
لە ژنی دووەمی کەناوی)خەدﯾجەی بەکراغای ئەمين ئاغای حەو زی(بووە کە خزمی
ش ردڵ حەو زی ﯾە ،ﯾەک کوڕی ل ی ھەبووە بەناوی)حەمەغەرﯾب لەداﯾکبووی
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1910ﯾە و لەشاری کەرکوک کﯚچی دواﯾی کردووە).
لەمەوە بﯚمان دەردەکەو ت کە شاعيری گەورەی کورد)حاجی( خا ی)ش خ مەال
ئەحمەدی کو ر( بووە نەوەک خوارزای کە تا ئ ستا بەھە ە ئەوە ب وکراوەتەوە ،ئەمە
لەالﯾەک لەالﯾەکيترەوە ش خ مەال ئەحمەدی کو ر سەﯾدە و دەربەندی نيە و لەنەوەی
پيرخدری شاھﯚﯾە و نابيناش نەبووە بە م چاوەکانی قوول بوون بﯚﯾە پ ی
ووتراوە)کو ر( ،لە دەربەندی شاھﯚوە ھاتونەتە گوندی ئﯚمەرگومبەت دوای
دەربەندﯾيەکان و بەکاری مەالﯾەتی لە ئﯚمەرگومبەت خەرﯾکبووە و ئەم ۆ نەوەکانی لەو
گوندە نەماون تەنھا دوو شو نەوارﯾيان ماوە)گﯚڕەکانيان و دارخورماﯾەکی دەستچ نی
ش خ مەال ئەحمەدی کو رکە لە ش روەزەن چاندوﯾەتی( و دوو براشی ھەبووە مەال
ئەحمەد بەناوەکانی)عەبدولرەحمان و وەﯾسی(بە م ﯾەک کيان بەمنا ی و ئەوﯾترﯾان
بەگەنجی کﯚچی دواﯾيان کردووە بﯚﯾە وەچەﯾان ل نەکەوتﯚتەوە ،دواجار مەال
ئەحمەدی کو ر لەسا ی) (1330کﯚچی کﯚچی دواﯾيکردووە کە بەرامبەر سا ی
)(1912ی زاﯾنيە و لەگﯚڕستان ک ن ژراوە کە دواتر گﯚڕستانەکە بەناوی ئەوەوە ناوﯾان
ناوە گﯚرستانی)مەال ئەحمەدی کو ر ﯾان ش خ مەال ئەحمەد( لەگوندی ئﯚمەرگومبەت.
2مەال عومەری مەال سا حی خانەقاناوی تەواوی)حاجی مەال عومەری کوڕی مەال سا حی کوڕی مەال عەبدو الی کوڕی
حاجی مەال ئيبراھيمی کوڕی مەال ئەبوبەکری کوڕی مەال نورەدﯾن(ە ،لە
تيرەی)دەربەندی( بەرەبابی)شەلەوەندی( گوندی ئﯚمەرگومبەتی ناحيەی
س گردکانە ،نازناوی)ئﯚمەرگومبەتی( بووە ،لەسا ی)(1882ی زاﯾنی لەدوای مردنی
مامی)مەال عومەری مەال عەبدو ال(لەشاری کەرکوک ھاتﯚتە ژﯾانەوە،
بەناوی)مام(ﯾەوە ناونراوە بە)عومەر( وە ناودارﯾش کراوە بە)عومەری دووەم).
لەمنا يەوە لەخانەقای عومەرگومبەتی لەخزمەت باوکی دەچ تە بەر خو ندن ،ئەو کاتە
مەال سدﯾقی مەال سا حی کاکی ئيمامی خانەقاکەبووە ،لەگەل ئەوەشدا براگەورەی
بووە ،دوای ئەمە دەست دەکات بەخو ندنی سوختەﯾی و فەق ياﯾەتی
لە)ئﯚمەرگومبەت و س گردکان و ئاوماڵ وھەول ر و خﯚشناوەتی و دەشتی دزەﯾی
وپشدەر وسل مانی و کﯚﯾە وئا تون کﯚپری و قادر کەرەم وبيارە و کە کەسماق( ،لە
کات کدا لەد ی)کە کەسماق(خو ندوﯾەتی ،نامەی ناساغی)مەالسدﯾقی(کاکی
پ دەگات ،زوو دەگەڕ تەوە کەرکوک وپاش چەند ڕۆژ ک کاکی مەال سدﯾق کﯚچی
دواﯾی دەکات ،لەو سا ەش لەکەرکوک شەڕی ئەرمەن ودانيشتوانی کەرکوک
ڕووﯾداوە سا ی) (1924بﯚﯾە بەناچاری لەسەر خانەقاکە دادەنيش ت ،چونکە دوای
کاکی کەسی لەو لەپ شتر نەبووە خانەقاکە بەر وەببات ،دوای وەرگرتنی
سەرپەرشتياری خانەقاکە لەالی مامﯚستا)عەلی حيکمەتە ئەفەندی -سياە
مەنسوری(ی مزگەوتی حاجی ئەحمەدئاغا بەﯾانيان خو ندوﯾەتی و ئ وارانيش
لەخانەقاکەی خﯚی وانەی بەفەق کانی خانەقاکە ووتﯚتەوە ،دوای مردنی)مەال عەلی
حيکمەتەفەندی( بﯚماوەی)(2مانگ لەمزگەوتی)مەوالنا خاليد(ی شاری سل مانی
بووە بەخو ندکاری مامﯚستا)ش خ عومەری قەرەداغی( وانەی)تشرﯾح االفالک
واسگرالب(ی خو ندووە ،و لەو شەوە ماوەی)(1مانگ لەشارەد ی)بيارە( وانەی
وەرگرتووە و دواتر گەڕاوەتەوە شاری کەرکوک.
لەشاری کەرکوک لەخزمەتی)مەال محەمەدی ناسحی کوڕی مەال محەمەد ئەفەندی
ئەلالمع(کە ناسراوبووە بە)مودەرﯾس زادەی عوسمانی( ،خو ندوﯾەتی ،تا
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لەڕۆژی)ھەﯾنی( ڕﯾکەوتی)/22ژی الحجە(1348/ی کﯚچی مﯚ ەتی مەالﯾەتی پ داوە.
ھەرچەندە مەال عومەری دووەم چەندﯾن مﯚ ەتی مەالﯾەتی بەناوی)پيرۆزی وپيت
وبەرەکەت(لەالﯾەن چەندﯾن مامﯚستای بەر زەوە پ دراوە وەک:
1ش خ عومەری قەرەداغی لەسل مانی.2مەال ڕەزای واعيز لەکەرکوک.3سەﯾد سا ح کوڕی ئەبوبەکری)محمدشگا( لە مەککە.بە م تەنھا نوسخەی مﯚ ەت نامەکەی مامﯚستا)مەالمحەمەد ناسح( لەبەردەستاﯾە،
جگە لەمانە مﯚ ەتی )تەرﯾقەتی قادری(ﯾشی پ دراوە لەالﯾەن)ش خ عەبدولرەحمانی
ئەتروشی( ش خی تەرﯾقەتی قادری لەئەتروش و کردوﯾەتيە)خەليفە(ی خﯚی
لەشاری کەرکوک.
دوای تەواوکردنی خو ندنی چەندﯾن وەزﯾفەی کردووە لەوانە:
1لە)(1ی ماﯾسی  1930دامەزراوە بە)مودەرﯾس( لە قوتابخانەی)مەحمودخاڵ(لەشاری کەرکوک بەش وەی)وەکيل( لەبری)مەال عەبدولرەحمانی کوڕی عەلی
حيکمەتە فەندی( کە ئەو کات تەمەنی ﯾاساﯾی)مەال عەبدولرەحمان(لە)(18سا ی
کەمتربووە.
2لە1934/6/21بە مودەرﯾسی)اصالە( لەھەمان قوتابخانە دامەزراوە کە شو نەکەیلەسەر قە ی کەرکوک لەناومزگەوتی)مەﯾدان(بوو ،پاش چەند سال ک ھەردوو
قوتابخانەی)مەحمودخاڵ و شاه غازی( ل کدران وبووە قوتابخانەی)المدرسە العلميە
الدﯾنيە المنﭭمە بکرکوک(کە شاه غازی لەمزگەوتی)اولو جامعە(دابوو ،قوتابخانە
نو يەکەش لەوێ کراﯾەوە.
3دوای شﯚرشی)14ی تەمموزی (1958ئەو قوتابخانەﯾە بووە)المعھد االسالمی فیکرکوک(تا)(1965/3/3ھەر لەو پەﯾمانگاﯾە مەال عومەر وانەی وتﯚتەوە ،شانبەشانی
ئەو پەﯾمانگاﯾەش مودەرﯾس بووە لە قوتابخانەی)المدرسە الدﯾنيە الملحقە
بالمعابد(لەمزگەوتی ئيمام قاسمی شاری کەرکوک.
ئەوەی ج گەی سەرسوڕمانە توانای لەڕادەبەدەری ئەو مەالﯾە بەرزەﯾە کە لەﯾەک
کاتدا توانيوﯾەتی لەچەندﯾن ج گەدا لەماوەی)(24کاتژم ردا وانە ب تەوە)لەپەﯾمانگای
ئيسالمی کەرکوک وقوتابخانەی دﯾنی پاشکﯚی پەرستگاکان وخانەقای عومەر
گومبەتی و فەق کانی)مزگەوتی دەللی باش کە لەکﯚندا پ ی ووتراوە مزگەوتی ئەمينە
گردە ومزگەوتی مەال ئەحمەدە کوردە لەزﯾوﯾەی ژوورووبوون( ،و فەق کانی مزگەوتی
مەال تﯚفيق و فەق کانی خانەقای ش خ خدر ،وە بﯚﯾەکەمجارﯾش لەشاری کەرکوک
ووتاری ڕۆژی ھەﯾنی بەزمانی شيرﯾنی کوردی لەالﯾەن ئەوەوە پ شکەشکراوە.
4لە)(1947/10/29بووە بە)پ ش نو ژ و ووتارخو نی( مزگەوتی ئيمام قاسم دواتر بووەبە)واعيﭫ( لە )جامع النائب(لەناو بازاڕی)اخی حسينی(ﯾە ،دواتر بەپ ی ﯾاسای)قانون
توحيد الجھات الرسميە( بە)امام وخگيب ومدرس و واعيﭫ(ت ک ای وەزﯾفەکانيەوە لە
مزگەوتی ئيمام قاسم کﯚکردۆتەوە ،لەگەل ئەمانەشدا)ئەندامی ئەنجومەنی زانستی
ئاوقافی کەرکوک(بووە ،دوای ئەوەی دووچاری نەخﯚشی)شەلەل(دەب ت
لە)(1965/3/3داوای خانەنشينی کردووە ،بە م ئاوقافی کەرکوک داوای ل کردووە تا
ماوەﯾەک وەزﯾفەکانی بم ن و )وەکيل( دابن ت ،بە م لەترسی حەرام بوونی
موچەکەی ڕەزامەندنەبووە ،ئەو پاﯾە بەرزە لە)1965/3/3تاوەکو (1969/6/10لەگەل ئەو
نەخﯚشيە جەنگاوەو ئينجا چووە بەر ڕەحمەتی خواوە ،لەڕۆژی س شەممە
148

کاتژم ر)(10و30دەقيقەی پ ش نيوەڕۆ لەتەمەنی)(87سا يدا ،ڕۆژی وەفاتەکەی
مامﯚستا )حاجی مەال ئەحمەدی حەمدی نەقشبەندی بەحرکەﯾی( بە حيسابی
ئەبجەدی فەرموﯾەتی:
ﯾاعمر بمژھب االعراب واالعاجم
فيک االحد موت العالم موت العالم
110 43 446 172 446 172
1389ھجری ﯾوم الپالپاء) (25ربيع االول 1389ھجری المصادف)(1969/6/10ميالدی
المﯚرخ :احمد حمدی النقشبندی
3حاجی سﯚفیناوی تەواوی)محەمەد ئﯚمەر مەولود قادر خدر(ە ،لە بەرەی)کاکی(ﯾە ،پياو کی زﯾرەک
وبەتوانا بووە بﯚ چارەسەرکردنی گرفتەکان ،تەگبيروڕای بﯚ سو ح و سو حکاری
وەرگيراوە ،سﯚفی ش خەکانی )شەدەلە( بووە) ،ش خ عەبدولکەرﯾمی شەدەلە(
نازناوی)حاجی سﯚفی( ل ناوە ،چونکە جار کيان ش خ عەبدولکەرﯾمی شەدەلە پ ی
ووتووە"سﯚفی بﯚ ئەمسا ی حەج پارەی حەجی ئ مەش بدە و بەﯾەکەوە بابچينە
حەج" دﯾارە سﯚفيش ئەوەندەی پارە نەبووە بﯚ زﯾاتر لەکەس ک بﯚﯾە ووتوﯾەتی"ئەو ب ە
پارەﯾەی ھەمە بەگەردەن ئازاﯾی دەﯾدەم" ھەر لەبەر ئەوە )ش خ عەبدولکەرﯾمی
شەدەلە( پ ی دە ت" مادام ئەوھا دەستکراوەی ئەوا من نازناوی)حاجی سﯚفی(ﯾت
پ دەبەخشم".
لەکﯚڕی پياوانی ئاﯾنی زۆر دانيشتووە ،سا ک لەسا ن کە)مەال سەعيدی
قەشقەﯾی( مەالی گوندی ئﯚمەرگومبەت بووە ،پلکزاﯾەکی کە)مەال قادری
گﯚپتەپە(بووە سەردانی کردووە وشەوﯾش بەسا چووانی ئﯚمەرگومبەت دەورﯾان داوە
و مەال قادرﯾش فەرمودەﯾەکی پ غەمبەر)د.خ( دەگ تەوە ،حاجی سﯚفيش دە "
مامﯚستا ئەوە بەحەدﯾس ناچ ت چونکە کەخو ندتەوە د م خورپەی ل وە نەھات؟!"
بە م مەال سەعيد لەو بەجواب ھاتنەی حاجی سﯚفی نيگەران دەب ت چونکە
مەالقادر ميوانيەتی ھەميش پورزاﯾەکی خﯚشەوﯾستيەتی ،ساڵ دەسوڕ تەوە لەدوای
وەفاتی)حاجی سﯚفی( ،مەالقادر گﯚپتەپەﯾی نامەﯾەک دەنوس بﯚ مەال سەعيدی
قەشقەﯾی و لەنامەکەدا دەنوس ت"بارک ﷲ حاجی سﯚفی ڕاستت فەرموو ئەوەی
من خو ندمەوە حەدﯾس نەبوو ،بە کو ڕﯾواﯾەت ک بوو".
حاجی سﯚفی نيشان شک ن کی سەردەمی خﯚی بووە ،جار کيان لەسەرای کﯚﯾە
کاپتن کی ئينگليزی دوای نەمانی عوسمانيەکان ھەموو نيشان شک نەکان کﯚدەکاتەوە
و نيشانەﯾەکيان بﯚ دادەن ت ،بە م ﯾەک مەرجی دەب ت دە ت"ھەمووتان دەب ت
بەچەکەکەی من نيشانەکە بشک نن" ھەموو نيشان شک نەکان نيشانی خﯚﯾان
دەگرن ،ھيچ کام کيان نيشانەکە ناپ کن!؟ کەسرەی حاجی سﯚفی د ت ئەوﯾش
بەچەکەکەی کاپتنەکە لەنيشانەکەی نادات بە م بەکاپتنەکە دە ت" ڕاوەستە با
بەچەکەکەی خﯚشم لەنيشانەکە بگرم ئينجا ھونەرەکەﯾت پ دە م" کە
بەچەکەکەی خﯚی بﯚ نيشانەکە دەھاو ت ﯾەکسەر دەﯾپ ک ت ،ئينجا بەکاپتنەکە
دە ت" تﯚ س رەی چەکەکەت خوارکردووە ھيچ لەنيشان شک نەکان ئەوەﯾان
نەزانی؟!" ﯾەکسەر کاپتنەکەش دە ت"تﯚ ڕاستت ووت کەواتە بەتەنھا تﯚ نيشان
شک نی".
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ناوی تەواوی)محەمەد عومەر مەحمود(ە ،ناسراوبووە بە)حەمەی گەردی( ،خﯚی لە
ئﯚمەرگومبەت بووە ،براﯾەکی بەناوی)ئەحمەد گەردی( لە شەوگ بووە واتە باپيرە
گەورەی شەھيد ئاکﯚسوور ،سا ی لەداﯾکبوونی زانراو نيە ،بە م کورە
گەورەکەی)حەمەدەمينی حەمەی گەردی( لەسا ی 1927لەداﯾکبووە لەگوندی
ئﯚمەرگومبەت4 ،منا ی ھەبووە بەناوەکانی)حەمەدەمين و عومەر و گول وئاﯾشە(،
لەژﯾانيدا زۆر شو ن و ناوچەی کوردستانی کردووە وەک)گردخەبەری ئاغجەلەر و
مامەوعەلەغ ری دوبز(و زۆر دۆستی بنەما ەی سەﯾد ئەحمەدی خانەقای شاری
کەرکوک بووە ،ماوەی چەند سا کيش لە گوندی شەوگ ری ش خ بز نی خواروو ژﯾاوە،
حەمەی گەردی ،سوارچاک وقسەزان وتفەنگچيەکی باش بووە ،لەزۆر
شەڕوشﯚرەکاندا بەشداری کردووە وەک:
شەڕی شوع بيە ،لەخوارووی ع راق دژی ئينگليزەکان.شەڕی ن وان ھەمەوەندوشوان ،پشتگيری عەشيرەتی شوان بووە.شەڕی ن وان حاجياغای کﯚچەری و عيدۆی ﯾەزﯾدی ،لەو شەڕەدا ڕۆلی کارﯾگەریھەبووە ،بە م دوو خزمی خﯚی لەگەل دابووە بەناوەکانی)حاجی مستەفا و قادری
ئەحمەش ت).
5شەھيد مەال قادر ئﯚمەرگومبەتی،(نھ نگری شﯚڕش و ئەبوغر ب بەز ن)
ناوی تەواوی)عەبدولقادر مەال عومەر مەال سا ح(ە ،لەسا ی 1939لەگەرەکی ئيمام
قاسمی شاری کەرکوک لەبنەما ەﯾەکی ئاﯾنی وپاﯾە بەرزو نيشتمانپەروەر ھاتﯚتە
ژﯾانەوە و بەڕەچە ەک خە کی گوندی ئﯚمەرگومبەتەو لەبەرەی مەالزادەکانی
شەلەوەندﯾە ،لەپاڵ خو ندنی ئاﯾنی لەسەر دەستی مەال عومەری خانەقای باوکی
خو ندنی سەرەتاﯾی و ناوەندی تەواو کردووە ،دواتر دەچ تە)خانەی مامﯚستاﯾانی
کەرکوک( و لەسا ی) ،(1960-1959ب وانامەی دەرچووی ئەم خانەﯾە بەدەست
دەھ ن ت .
بەھﯚی ھەستی نيشتمانپەروەرﯾيەوە بﯚﯾە رژ م نەﯾھ شتووە لەکەرکوک وەک
مامﯚستا دابمەزر ت و لەشارۆچکەی)ماوەت( دەکر تە مامﯚستا لەسا ی ،1960
لەگەل شا وی حەرەس قەوەمی سا ی 1963ی رژ م بﯚ سەر کوردستان لەو کاتە
وچەکی پ شمەرگاﯾەتی لەشﯚرشی ئەﯾلولی مەزن
چەکی قە ەم ج دەھ
دەکاتەشان ،سەرەتا لەشﯚرشی ئەﯾلول دەب تە ل پرسراوی ناوچەی پارتی دﯾموکراتی
کوردستان لە قەالدزێ ،پاش ماوەﯾەک دەچ تە شارۆچکەی)دوز( کە ئەو کاتە بە)مەال
بەکر( ناسراو بووە ،ڕۆلی نيشتمانپەروەرانەی بەرزی پ شمەرگاﯾەتی بينيووە ،لەن وان
سا نی) (1965-1964و رای ئەرکی مامﯚستاﯾەتی و کاری ر کخراوەﯾی وەک
سەرنووسەری گﯚﭬاری)پشکﯚ(ی لقی کەرکوکی)ﯾەک تی مامﯚستاﯾانی کوردستان(
کاری ڕاگەﯾاندنی کردووە ،دواترﯾش لەگﯚﭬاری)گزنگ و ڕابەر(وەک دەستەی نوسەران
ونوسەر لەبواری پەروەردەو کﯚمەالﯾەتی بابەتی جﯚراوجﯚری نوسيووە ،سا ی
1967لەقوتابخانەی سەالحەددﯾنی گەرەکی شﯚڕﯾجەی کەرکوک دەب تە مامﯚستا.
لەسا ی  1970پەﯾوەندی بەڕ کخستنەکانی کﯚمە ەی ڕەنجدەرانی کوردستانەوە
کردووە و خەباتی کورداﯾەتی و چيناﯾەتی ت کە کردووە ،دوای ئەوەی سەرکرداﯾەتی
کورد بﯚ ماوەی)(4ساڵ  1974-1970لە گفتوگﯚ بووە لەگەل ڕژ م ،لەسا ی
1974چەکی پ شمەرگاﯾەتی کردۆتەوە شان و ل پرسراوی لقی کەرکوکی ﯾەک تی
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مامﯚستاﯾانی کوردستان بووە ،ھەر لەسا ی 1974لەگوندی
س گردکان)(3جگەرگﯚشەی بەھﯚی نەخﯚشی و دوور لە بنکەی تەندروستی دەبنە
قوربانی بەناوەکانی)دﯾاری و عومەرو توانا).
لەدوای نسکﯚی 1975وەک سەرجەم مامﯚستاﯾان دەگەر تەوە شاری کەرکوک و
دەست دەکاتەوە بەکاری مامﯚستاﯾەتی ،بە م ڕژ م وەک سزاﯾەکی سياسی دووری
دەخاتەوە بﯚ شاری)سەماوە( لەو ش دەست دەکاتەوە بەکاری سياسی و خەباتی
نھ نی تا سا ی 1981دەگوازر تەوە شاری ھەول ر ،ھەرچەندە ڕژ م نەﯾھ شتووە
لەکەرکوک ب ت ،بە م ھەر لەشاری کەرکوک بەردەوام سەرقا ی کاری سياسی و
چاالکيەکانی ر کخستن بووە لەشانە سەرەتاﯾيەکانی کﯚمە ە لەسا ی 1970ەوە
بەووردی کارﯾکردووە لەکەرکوک تاوەکو کردوﯾەتی بە)ڕ کخراوی کەرکوک( کە ڕ کخراو
گەورەترﯾن ﯾەکەی ئﯚرگانی ڕ کخستن بووە لەئاستی شار ک)کەرکوک(دا.
ئەندامی ھەرس کﯚنفراسی کﯚمە ەی ڕەنجدەرانی کوردستان بووە ،ل پرسراوی
ڕ کخراوی دووی کەرکوکی کﯚمە ەی ڕەنجدەرانی کوردستان بووە ،لەبواری ر کخراوە
پيشەﯾيەکاندا دەستەی دامەزر نەری مەکتەبی سکرتارﯾەتی ﯾەک تی مامﯚستاﯾانی
کوردستان بووە ،لەھەر س کﯚنفراسی ﯾەک تی مامﯚستاﯾانی کوردستان لەسا ی
 1977لەھاوﯾنە ھەواری سەالحەددﯾن و سا ی 1982و1985لە باليسان
بەشدارﯾکردووە بەل پرسراوی لقی کەرکوک وئەندامی سکرتارﯾەت ھە بژ ردراوە.
دوا پلەی ل پرسراوی)ڕ کخراوی دووی کەرکوک(ی کﯚمە ەی ڕەنجدەرانی کوردستان
ول پرسراوی)ليژنەی سەرکرداﯾەتی شارەکان( و)ئەندامی سەرکرداﯾەتی(ﯾەک تی
نيشتمانی کوردستانی پ بەخشراوە.
لەڕۆژی 1986-9-10لەگەل)دل ر(ی کوڕی لەما ی خﯚی لەشاری کەرکوک
دەستگيردەکر ن ،خﯚی و ھەردوو ھاوڕ ی خەباتی مامﯚستا)ش رزاد حوس ن محەمەد
جەباری و رەئوف عەبدولرەزاق سا ح ناسراو بە رەئوف ﯾابە(کە ھەردووکيان ئەندامی
ر کخراوی دووی کەرکوک بوون ،لەزﯾنداندا بوونە قارەمانترﯾن ھ مای خﯚراگری و ھەموو
زەبروزەنگی دوژمن لەماوەی)4مانگ و5ڕۆژ(دا نەﯾتوانی تەنھا ﯾەک نھ نی تەنھا ﯾەک
ووشەﯾان پ بدرک ن  ،نەﯾانتوانی چﯚک بەو س قارەمانە دابدەن وتەنھا ناوی ﯾەک
ئەندامی ئەو ر کخراوە ئاشکرابکەن ،بﯚﯾە شەھيد مەال قادر لەزﯾندانەوە بﯚ د نياﯾی
نامەﯾەکی ئاڕاستەی سەرکرداﯾەتی کﯚمە ەی ڕەنجدەرانی کوردستان کردووە
لەنامەکەدا دووپاتی کردۆتەوە کە تەنھا بﯚ م ژوو ئەم نامەﯾەی نوسيووە و
دە ت"دوژمن نەﯾتوانيووە تاکە ووشەﯾەکم پ بدرک ن  ،شەرەفی نھ نيەکانم
پاڕاستووە" ،بەداخەوە لەبەرواری 1987-1-15بەمەرسوم کی کﯚماری بە ئيمزای
خودی دﯾکتاتﯚر)سەدام حوس ن( حوکمی لەس دارەدانی زا مانەی)دادگای بەناو
شﯚرش(بەسەر مامﯚستا عەبدولقادر و ھاوڕ کانی سەپاند لە 1987-6-17لە
قەسابخانەی)ئەبوغر ب( ب ﯾارەکە ج بەج کرا و چونە کاروانی نەمرانەوە و تەرمی
پيرۆزﯾان لەتەمموزی ئەو سا ەدا لەگﯚرستانی)ش ح مح دﯾن(ی شاری کەرکوک
بەخاک سپ ردراوە .
6شەھيد عەبدولرەزاق،ئەو سەرکردەﯾەی کەرکوکی رزگارکرد
ناوی تەواوی )عەبدولرەزاق ئەحمەد عومەر مەولود(ە ،سا ی  1948لەگوندی
ئﯚمەرگومبەت ھاتﯚتە ژﯾانەوە ،لە تەمەنی)(3سا يدا باوکی )کاک ئەحمەد( بەھﯚی
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)مارپ وەدان(ەوە کﯚچی دواﯾی دەکات ،سا ی  1951مام کی بەناوی)محەمەد(کە
بە)مەال محەمەد(ناسراو بووە) ،بە گەی لەداﯾکبوون(ی بەناوی خﯚﯾەوە بﯚ دەردەکات
بەناوی)عەبدولرەزاق محەمەد عومەر مەولود( ،مەال محەمەدی مامی توانی
ڕۆلی)کاک ئەحمەد(ی برای ببين ت و بب تە باوک کی ڕاستەقينە بﯚ)عەبدولرەزاق(
چونکە کەساﯾەتيەکی ڕۆشنبيرو کوردپەروەرانەی ھەبووە.
لەبەر نەبوونی قوتابخانە لە گوندەکانی )ش خ بز نی و دەشتی کﯚﯾە( بﯚﯾە شەھيد لە
تەمەنی)(12سا ی دەچ تە بەر خو ندن لەشاری ھەول ر ،لەن وان سا نی)-1960
 (1966قﯚناغی سەرەتاﯾی لەخو ندنی پەروەردەی ئيسالمی تەواو دەکات ،بﯚ
خو ندنی ناوەندی دەچ تە شاری کەرکوک و لەوێ شان بەشانی خو ندنی ناوەندی
بﯚ بژ وی ژﯾان چاﯾخانەﯾەکيش دادەن ت ،ئيتر ل رەوە ئاشنای کﯚمە ک ھاوڕ ی نوێ
دەب ت وبيری سياسی و نيشتمانپەروەری لەالی گەشە دەکات.
و ستگەکانی خەباتی شەھيدی سەرکردە عەبدولرەزاق
1لە شﯚرشی ئەﯾلولی مەزن))1975-1966لەسا ی ) (1966ەوە لە ر کخراوی ﯾەک تی قوتابيانی کوردستانەوە دەست پ دەکات و
دواتر بووە بە ئيدارەی )ناوچەی سەنگاو( و ئينجا دەگوازر تەوە بﯚ ئيدارەی)ناوچەی
بيارە( تا نسکﯚی)(1975ی شﯚرشی ئەﯾلولی مەزن بەردەوامی داوە بەخەباتکردن.
2لە ڕ کخستنەکانی کﯚمە ەی ڕەنجدەرانی کوردستان))1979-1971لەسا ی1971ەوە دەستيکردووە بەڕ کخستنی ھ ی ڕ کخستنەکانی)کﯚمە ەی
ڕەنجدەرانی کوردستان( لە شاری )کەرکوک و ھەول ر( ،لەدوای ئاشکرابوون و
تەفروتونا بوونی بەش کی زۆری ر کخستنەکانی کﯚمە ە لەالﯾەن رژ مەوە ،شەھيد
لەبەر ئەوەی) (3ناوی ھەبوو لەسەرەتای ژﯾانيدا باوکی ناوی نابوو)عەبدو ال(ئەم
ناوەش)(3سا ی تەمەنی خاﯾاندوو دواتر دوای کﯚچی )باوک(ی ،مامی
)مەالمحەمەد(ناوی نا)عەبدو رەزاق( و لەڕ کخستنەکانی کﯚمە ەش ناوی
نھ نی)فستق فرۆش(بوو ئەمەش واﯾکرد ئاشکرا نەب ت و بەنھ نی ماﯾەوە لەگەل
ھاوڕ کانی توانی ڕ کخستنەکان دووبارە ڕ کبخاتەوە لەسا ی  ،1975ئەوکاتە
ڕ کخستنەکانی)کﯚمە ە( ھەر پار زگاﯾەکی بە)ھەر م( ک دانابوو ،چوار ھەر می
ھەبوو)ھەر می سل مانی بەسەرپەرشتی ساالر نەجمەدﯾن عەزﯾز و ھەر می
کەرکوک بەسەرپەرشتی شەھيد ئازاد ھەورامی و ھەر می ھەول ر بەسەرپەرشتی
شەھيد عەبدولرەزاق محەمەد و ھەر می خانەقين بەسەرپەرشتی حيکمەت
محەمەد کەرﯾم-مەالبەختيار (-ئەم ھەر مانە پ کەوە کﯚميتەﯾەکی سەرکرداﯾەتيان
دروستکرد بەناوی)کﯚميتەی ھەر مەکان).
شەھيد عەبدولرەزاق ،لەمانگی11ی  1975لەبارودۆخ کی سەخت و دژواردا
بەشاراوەﯾی و نھ نی بووە خانەخو ی کﯚبونەوەی کﯚميتەی سەرکرداﯾەتی
ھەر مەکانی کﯚمە ە لەشاری ھەول ر ،کە تياﯾدا ھەو ی دووبارە ژﯾانەوە و
ڕ کخستنەوەی ڕ کخستنەکان وسنوروش وازی کارکردنی کﯚمە ە دﯾارﯾکرا.
شەھيد لەسا ی 1978کات ک دەچ تە کارکردن لەشاری )مەخمور( لەالﯾەن رژ مەوە
دەستگير دەکر ت ودەبر تە )ھەﯾئەی خاسەی کەرکوک( و دواتر حوکمی) (10ساڵ
زﯾندانی بەسەر دەسەپ نر ت و لەزﯾندانی)ئەبوغر ب( زﯾندانی دەکر ت ،لە -7-16
1979لەگەل ھاتنە سەر حوکمی)سەدام حوس ن( بەر ل بوردنی گشتی دەکەو ت و
ئازاد دەکر ت.
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3لە شﯚرشی نو ی گە ەکەمان))1990-1984دوای ئازادبوونی لەزﯾندانی ئەبوغر ب دەست دەکاتەوە بەکاری نھ نی و ڕ کخستن،
دوای ئەوەی لەالﯾەن رژ مەوە چاود ری توندی کارەکانی دەکر ت لەسەر داوای
سەرکرداﯾەتی کﯚمە ەی ڕەنجدەرانی کوردستانەوە ،خەباتی چوونە)شاخ(ی
دەستپ دەکات و سا ی 1984دەکر تە ل پرسراوی ڕ کخراوی)(2ی کﯚمە ە کە
بارەگاکەی لە دۆلی باليسان بوو ،ئەوکات شەھيد)حەسەن کو ستانی( ل پرسراوی
مە بەندی)(3بووە ،جگە لەکاری ڕ کخستن بەشداری وسەرپەرشتی چەندﯾن
داستانی قارەمان تی و پ شمەرگاﯾەتی کردووە وەک)شەڕی مجاھيدﯾنی خەلق
لەدۆ ی با ەﯾيان ،داستانی رزگاری ،جافاﯾەتی ،مەچلوبەی شەمامک ،کونە کﯚترو
چەندﯾن نەبەردﯾتر دژ بە رژ می بەعس( ،دواتر لە ئەنفالە بەدناوەکان لەن وان سا ی
1989-1988لەگەل ھ زی پ شمەرگەی کوردستان بەرەو خاکی کوردستانی
ڕۆژھە ت)وو تی ئ ران( دەچ ت و لەگەل ھاوسەرەکەی لەشاری)مھاباد( نيشتەج
دەبن و بەردەوام دەب ت لە خەبات تا لەگەل گرتنی کوەﯾت لەالﯾەن سوپای ع راقەوە
لەسا ی 1990دەکر تە ئەندامی فەرماندەی گشتی ھ زی پ شمەرگەی کوردستان
لە رﯾزەکانی ﯾەک تی نيشتمانی کوردستان.
4لە ڕاپەرﯾنی  1991و سەرکردەی سەرپەرشتياری ئازادکردنی کەرکوکلەو کاتەی کە بووە بە ئەندامی فەرماندەی گشتی ھ زی پ شمەرگەی کوردستان
کراوە بەسەرپەرشتياری سنور کی فراوان بﯚ ڕاپەرﯾنی سا ی  1991ھەر لە ڕەواندز و
شەق وە و سەری ڕەش و ھەول ر تا ئازادکردنی کەرکوک.
ھ زەکان بﯚ ئازادکردنی ھەول ر کران بە دوو قﯚ ەوە ﯾەکەم :ھ ز ک بەسەرپەرشتی
کﯚسرەت ڕەسول عەلی بﯚ سەر بارەگای سەربازی فەﯾلەقی)(5ی سوپای ع راقی و
قﯚ ی دووەم  :ھ ز ک بەسەرپەرشتی عەبدولرەزاق محەمەد بﯚسەر دەزگای
ئەنجومەنی ﯾاسادانان وئەنجومەنی ج بەج کردن وڕ کخراوی ھەوا گری باکوری حزبی
بەعس ،دوای ئازادکردنی شارەکانی سل مانی و ھەول رو دھﯚک جەماوەری ڕاپەرﯾوو
و ھ زی پ شمەرگە بەرەو شاری کەرکوک لەھە مەت دابوون ،لەشارۆچکەی
پردێ)نەوشيروان مستەفا و کﯚسرەت ڕەسول وعەبدولرەزاق محەمەد و حەسەن
کو ستانی( بەرنامەی ئازادکردنی شاری کەرکوک-ﯾان دانا و)شەھيد
عەبدولرەزاق(کرا بەسەرپەرشتياری ھ زی پ شمەرگە بﯚ ئازادکردنی کەرکوک ،لە -19
1991-3ھە مەتی ھ زی پ شمەرگە دەستيپ کردو لەڕۆژی  1991-3-20تەواوی ناو
شاری کەرکوک لە دەزگاکانی رژ م پاککرانەوە ،لەکاتی پاککردنەوەی کەرکوک
براﯾەکی بەناوی مەحمود)خولە(شەھيد دەب ت و باوکی )مەال محەمەد(ﯾش کﯚچی
دواﯾی دەکات بە م شەھيد عەبدولرەزاق سەنگەر چﯚل ناکات ،ھەر لەو داستانە
پ سەروەری و مەزنەی شاری کەرکوک لەسەنگەری بەرپەرچدانەوەی پەالماری
رژ می بەعس بﯚ سەر شاری کەرکوک لە  28-3-1991لەگوندی )باجوان(شەھيد
دەکرێ و دەچ تە کاروانی نەمرانەوە ،بﯚماوەی)(40ڕۆژ تەرمە پيرۆزەکەی لەالﯾەن
خاکی کەرکوکەوە لە باوەش دەگير ت کە ئاواتی سەرەکی شەھيدبوون بووە لە
شاری کەرکوک و دواتر لە گفتوگﯚی ن وان ڕژ م وبەرەی کوردستانی بەڕەسمی
تەرمی پيرۆزی دەھ نر تەوە ھەول رو بەخاک دەسپ ردر ت ،لەدوای خﯚی چوار
جگەگﯚشەی بەناوەکانی)ھە مەت و تارا و تﯚ ە وئا ن( بەج ھ شتووە.
شەھيد لەووتەی ھاوسەنگەرانی
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کﯚسرەت ڕەسول عەلی کەسا ی 1976-1975لەسەردەستی شەھيد عەبدولرەزاقھاتﯚتە ڕ زی ڕ کخستنەکانی کﯚمە ەی ڕەنجدەرانی کوردستانەوە :شەھيد ناوی
کەوتﯚتە ناو پەڕە پ شنگدارەکانی م ژوو
مەال بەختيار)حيکمەت محەمەد کەرﯾم( :شەھيد دوای تەفروتونا بوونیڕ کخستنەکانی کﯚمە ە سا ی  1975ڕۆل کی مەﯾدانی بينی لە ھە سانەوەو
بوژانەوەی کﯚمە ە.
مامﯚستا بەکر)بەکر مستەفا سەعيد( :عەبدولرەزاق ھەميشە دەﯾگووت حەﯾفە پياولەم شەڕە البەالﯾانە شەھيد ب ت ،بە کو شەھيد ئەوەﯾە لە کەرکوک شەھيد ب ت.
ئﯚمەرگومبەت لەسا ی 2013دا
ژمارەی دانيشتوانەکەی)(48خ زان و)(219کەسە ،بنکەی تەندروستی و قوتابخانە و
مزگەوت وپرۆژەی ئاوی خواردنەوە و کارەبای نيشتمانی و ر گای قيرتاوکراوی ھەﯾە.
ئﯚمەرگومبەت کەی قوتابخانەی ل کراوەتەوە
لەسا ی خو ندنی  1977-1976قوتابخانەی ل کراوەتەوە و ﯾەکەم بەر وەبەری
ناوی)سەعدی محەمەد خزر( بووە ،بەبنەچە خە کی گوندی بانەمورد بووە ،ژمارەی
قوتابيانی سا ی ﯾەکەمی خو ندن)(54قوتابی بووە ،لەسا ی دووەمی خو ندن -1977
 1978ژمارەی مامﯚستاﯾانی زﯾادﯾکردووە لەوانە)عەبدولقادر شەرﯾف و ئەسعەد
محەمەد خزر و سوبحيە کﯚﯾی وژﯾان کﯚﯾی و نازەنين ھەول ری و شل ر بەکر ھەول ری(
ھاتوونە قوتابخانەکەو وانەﯾان وتﯚتەوە ،لەسا ی 1984-1983لەو 54قوتابيە
تەنھا)(9قوتابيان ماونەتەوە و در ژەﯾان بەخو ندن داوە لەس گردکان ودواتر شارۆچکەی
تەقتەق ،ﯾەکەم دەرچووی کﯚليژی ئەو گروپە)حەميد عەبدولقادر عەبدولرەحمان(ە
لەسا ی خو ندنی  ،1993-1992وە ﯾەکەم دەرچووی پەﯾمانگای تەکنيکی ئەو
گروپەش)ئەحمەد عەبدولرەحمان حەمەد و ئيدرﯾس عەبدولعەزﯾز حەمەدەمين( بوون .
لەسا ی خو ندنی)(2013-2012ژمارەی قوتابيانی قوتابخانەی ئﯚمەر گومبەتی
بنەڕەتی ت کە و 60 ،قوتابی بووە)28کچ و32کوڕ( و 7مامﯚستا و 3کارگوزاری ھەبووە و
بەر وەبەرەی قوتابخانەکە)ر باز سەالم بەھرام عەبدولرەحمان(ە.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ئاراس ئيلنجاغی( سەبارەت بە
)گوندی ئﯚمەرگومبەتی ناحيەی س گردکان ،م ژوو وش وەزارو
جوگرافياوکەساﯾەتيەکانی( لە22:02:55 2014-3-17 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە93 :

ئﯚمەربل
http://www.kurdipedia.org/?q=20140411145903100393
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
شو ن :گوند
و ت :باشووری کوردستان

ژمارە94 :

ئﯚﯾنەچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120164
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە95 :

ئيبراھيم ئاباد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504557763
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە96 :

ئيبراھيم خەلييل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1207212434
42907
ستانە.دەکەو تتە سەر
ھەردوو باشوور و باککووری کوردس
و
ﯾی فەڕميی ن وان
خا ی سنوورﯾی
خ
شاروچکەی زاخﯚ دوورەە،
ی
 12کيلومەتر للە
می کوردستاان  -تورکيا2 ،
سنوری ھەر م
س
ی ﯾە.
خال کی بازرگانی و سنوری
خ
ەبارەت بە )ئيببراھيم
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
خەليل( لە1:46::51 2010-8-3 :
خ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
ە
شو ن :ناوچە
ش

ژمارە97 :

ت
ئيتوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21399
شارەد ی )زاوﯾﯾتە)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە98 :

نشا
ئيرانش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20165
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە99 :

ئيسالمئاباد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120166
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە100 :

ئيسالملوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120167
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە101 :

ئيسياوا
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0825134557
74909
ەﯾە .خە کی ئيسياوا بە ش وەزاری کورردﯾی
سەر بە شاررستانی سنە
کی ناوچەی کە تەرزان ،س
گوند ک
273
ئامارەکانی سا ی 2006دا  1،056کەس لە 2
ی
دی قسە دەککەن .ژمارەی دانيشتوانی لە
ناوەند
بنەما ەدا بووە.
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە102 :

ئيس وە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0823122156
64843
شارەدێ  -پشدەر
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

شو ن:

شارەەدێ

ن:
شارەکان

ە
رانيە

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە103 :

ەو
ئيسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546565
57617
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

158

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە104 :

ئيلنجاغی گچکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121820514992746
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە105 :

ئيلنجاغی گەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121820514992745
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە106 :

ئيمام
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020820051164204
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :سەقز

ژمارە107 :

ئيمامعەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120168
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە108 :

ئيمينک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621401
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە109 :

ئينجکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120169
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە110 :

ئيندرقاش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120170
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە111 :

ئيکەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621400
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە112 :

ئ توت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621402
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە113 :

ئ توت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621403
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە114 :

ئ تيت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120613113512416
زاوﯾتە
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە115 :

ئ سفکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621404
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە116 :

ئ مناوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120171
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە117 :

ئ مينک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621411
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شارەد ی )زاوﯾﯾتە)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە118 :

ئ نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242024319
92444
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

چﯚمان
چ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە119 :

ق
ئ اق
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121816342
23849
ەزراوە
ئ اق لە سا ی  1921دامە
شاﯾەتی بوو
حوکم انی پاش
ە سەرەتای ددامەزراندنی سستمی ح
لە
سستمی کوماری بەررقەرار
ی
موز
شی 14ی تەم
 19بەسەرکەوتنی شﯚڕش
ە سا ی 958
لە
بووو.
سەربازی بەخﯚﯾەوە ببينيووە دوا کوودەتای
ی
چەندﯾن کودەتای
 19بﯚ  1968چ
ە سا ی 958
لە
می ئ اقيان کرد.
ەعسيەکان ببوو لە سا ی  1968بﯚ  2003/4/9حوکم
بە
ەو رژ مە.
النی ئ اق رززگارﯾان بوو لە
ە  2003/4/9بە ھاوکاری ھ زی فرە رەەگەزەکان گەال
لە
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ژمارە120 :

ئ کەماال بەروارﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621405
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە121 :

ئ کەماال بەروارﯾيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621406
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە122 :

ئ کەماال خابيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621407
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە123 :

ئ کەمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21408
شارەد ی )زاوﯾﯾتە)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە124 :

وغر ب
ئەبو
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014041
1613512610
00418
زﯾندان
نی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:

ئ ااق

ژمارە125 :

ئەتابب غی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20140
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
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شو ن :گوند

ژمارە126 :

مەد ب نە
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1031505078
86877
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە127 :

مەدئاوا
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20141
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە128 :

مەداوا
ئەحم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0220103148
81344
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ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  78بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  494کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە129 :

ئەحمەدبرﯾو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120142
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە130 :

ئەحمەدەکەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201032281345
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  41بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  288کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە131 :

ئەحمەواوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757662
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە132 :

ئەخالت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060421594665039
بەدليس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باکووری کوردستان

شو ن:

شارۆچکە

شارەکان:

بەدليس

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە133 :

ئەدن
http://www.kurdipedia.org/?q=201008051330164678

169

سارک ﯾە ل رۆژئئاﭬا
ک
گوندێ کانی
ێ
التا وێ
ەرا بەرواری ببا ل رۆژھەال
دکەﭬيبتە دەﭬە
گوندی گوندێ
ی
ە ،ژ رﯾا
گوندێ سەرەڕو و دشيش ﯾە
ێ
مرﯾ ﯾە ،ژووورﯾا وی
ش ش و قم
بش
ھەنە و پتر ژ )(20
کاني ت ئاﭬـــ ھ
پتر ژ ) (40ني
ندێ ئەدن پت
دەرگەلکا سەﯾﯾدا ﯾە .ل گوند
دێ لگوندێ ئەدن بينی
تو بخوازی ێ
جورە ف قيەکی و
ە
سا ھەر
سيالﭬ ن زۆر ﯾﯾين جوان دﯾس
س
لدەﭬەرێ دێ ل
ێ
سيالڤ
سەر عەردی!! جوانترﯾن س
خودێ ﯾە لس
ب راستی ئەددن بەھشتا خ
گەشت و گوزاری ﯾە ھەر سال بسەدان
ت
ھەک
گگوندێ ئەدن بينی سيالﭬﭬا کانيا)تا( جھ
ھاتبا دان
ا
ی سەرەدانا ووی جھی دککەن و ئەگەر پپيتە پی
سەﯾرانی ل ووەرزێ ھاﭬينی
س
ھين کوردستاان .
شولەژی ﭬە ددێ بيتە نموننەﯾا ھاﭬينگەھ
الﯾی جھ ن ش
ژال
حمەد ئەدن  -ما پەڕی ئئام دی
سەرچاوە :ئەح
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە134 :

دنا
ئەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21380
مەرن )
شارەد ی )بامە
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە135 :

ئەرززێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21381
ەرسنک )
شارەد ی )سە
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە136 :

مشت
ئەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21382
شارەد ی )رزگگاری)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە137 :

ەدنا
ئەرە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0805103554
44664
جياﯾ مەتينی ل رۆژ ئاﭬاﯾ ئام دﯾ .
ﯾ
دﯾ دکەﭬيتە ناف ر زا
ئ کە ژگوند ت دەﭬەرا ئام د
ھەﯾە و گوندەک گەلەک کەﭬﭬنه ،ژ
ە
ساخلەم
گگوندەک گوزااری ﯾە و سرروشتەک س
ول ئاکنجی ببووﯾنە
) (9بنە ماال پ ک د ھ ت )  (4چوار بنەمال ل ناڤ مزﯾررﯾيا ھاتينە ل
ماال سەﯾنا  -ماال
ئاکنجی بووﯾنە ) :م
ی
ەروارﯾا ھاتينە و ل
و) (5پ نج بنەممال ل ناڤ بە
ەر پ نج
ال حەسنی  -ماالمحەمەد سا ح(ی و بننيات ﭬان ھە
حەج  -ماال بارانی  -ماال
ح
الک  -ماال رەەحيماﯾ  -مااال سل مانی  -ماال زال ( بنيات
ماال بەرواری ننە) ،ماال مەال
م
(100
دی پترە ژ )00
سەرجەم سەروک خ زان ت گوند
م
ﭬان ھەر چوار ماال مزﯾری ننە،
ﭬا
کﭭە بوراندﯾە .ژﯾارا
زی ژﯾارا خو پ ک
خو ب ئ ک ر ی
ھزار خ زانانن ،،دەربارەی رەەفتارا ناف و
ھ
ھنگﭭينی و چ کرنا رەزا بوووﯾە کو
ەزو م ش ت ھ
ی پتر ل سەرر خودانکرنا پە
خەلک گوندی
خ
جھ
ەزو ئاژەلی و جوتيارﯾ  .ژببەر تەنگيا ھ
ەر نياسە ب چ کرنا رەزو و خودانکرنا پە
بە
دەک دی ب ناﭬ
 (1940ێ گوند
سەروک خ زاننا ،ل ساال )0
گگوندی ژئەگەررێ زۆربوونا س
ھاتيە
 (1970ێ گوندەک دی ھ
سا ل ساال )0
)کانی چنارک ( ھاتيە ئاﭬا کرن ،ھەروەس
دا ژ خەلک گگوندێ
ھەر دوو گوند
ئااﭬاکرن ب ناﭬ )کانيکا ھااجەرێ( و ئاککنجي ت ﭬان ھ
بلی چەند
ھەشت کاني ت ئاﭬا سروشتی ل ھەنە ژ ی
ت
ەرەدنا نە  .گووندێ ئەرەدناا )(8
ئە
ئەﭬەنە )دوو کانی ل ناﭬ ال  -کانييا نزاری -
ە
ﯾەتی و ناﭬ ت کانيا
ک ﯾ ت کەساﯾە
ککاني ت بچوﯾک
سەروکانی  -کاانی بوتک .(....
ککانيا تەمبوخ  -کانيا گەلييک  -کانيکا مەندێ  -س
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ھەروەسا ژمارەکا شکەفت ت سروشتی ل ھەنە ل دەور و بەر ت گوندی ،ب تن
شکەفتەک دەست کاری ل ھاتيە کرن ب چ کرنا دﯾوارەک ب توخم )کسلی(
ھاتيە نژنين ژکەﭬن دا ھاتيە بناف کرن ب شکەفتا )قەالﯾ ( خەلک گوندی مفاﯾەک
زۆر ژﭬان شکەفتا دﯾتيە چ ل دەم شوڕەشا ﯾان ژئەگەرێ ک م ئاﭬاھيا ئاژەل خو
دکرە ت ﭭە .ھەروەسا ب در ژاھيا ھەمی شوڕەش ت کوردی ھ رش ت دوژمنا داو توپ
بارانکرنا گوندی خەلک گوندی گيان خو ت دا د پاراست.
گوندێ ئەرەدنا چوار چەپەر ت ب ناڤ و دەنگ ﯾ ن ل ھەﯾن ل دەم ھ رش ت
دوژمنی ل سەر گوندی خەلک گوندی دشيان ب ھارﯾکارﯾا ﭬان چەپەرا بەرەﭬاني ژ
خو بکەت ناﭬ ت چەپەرا ئەﭬەنە ) :چەپەرێ سياروکا قەبالن ( ) -چەپەرێ بلباس( -
)چەپەرێ سيروکا حامدی( ) -چەپەرێ دارا خدری( ....دەم دوژمنی بەری خەلک
گوندی ئەف چەپەرە گرتبان خەلک گوندی نەچار دبو خو تەسليمی دوژمنی بکەت
ئەگەر خەلک گوندی چەپەر گرتبا ل سەر دوژمن خو زال د بوون چەند دوژمن ﯾ ب
ھ زبا ....خەلک گوندی شيان ھەبوون دبوارێ پ شەسازﯾ دا و کارو بار ت خو
ئەنجام ددان چەند کەسان ت ناﭬدار ھەبوون د کارێ پ شەسازﯾ رادبون ب چ کرنا
دﯾوار ودارتاشي و ئاسنگەرﯾ  .دبوارێ ھونەری دا چەند کەسانەک ھەبوون شارەزا
بوون دگوتنا ستران ت فلوکلوری و مللی دا مينا )ميرزا ﯾەحيا  -علی حسن  -مەالک
عثمان  -ميکائيل قھار .(-ھتد.
جوگراﭬيا گوندێ ئەرەدنا  :دگەل سنور ت ﭬان گوند ت دﯾار کری ،باکورێ رۆژ ھەالت
گوندێ )ش الزا و ئينشک (  -باشورێ رۆژ ھەالتی )ب ناتا(  -باشور )کانی چنارک و
ئەرەدنا فەال(  -رۆژ ئاﭬا )بامەڕن (  -باکور )گيلگا(ﯾە.
گوندێ ئەرەدنا وەکی ھەمی گوند ن دی ﯾ ن کوردستان پشکداری د شوڕەش ن
کوردی دا کرﯾنە و قوربانی ب سەرو مال خو داﯾە ،د شوڕەشا ئيلون دا ل ساال
) (1963ژ ئەگەرا ھ رشا دڕندانەﯾا رژ ما بەعس بوسەر چياﯾ مەتينی ودەﭬەرا
بەروارﯾا گوندێ ئەرەدنا ھاتە کاﭬل کرن و چەندﯾن کەس ن ناﭬدار و پلە دار دگەل
ھژمارەکا زۆر ژ پ شمەرگا دناف ر ز ن شوڕەش دا ھەبوون ،و د شوڕەشا گوالن دا
 :ل ساال ) (1977ھەتا ساال ) (1980ێ ھژمارەکا خەلک گوندی ژن وم ر ھاتينە
زﯾندان کرن ژ ئەگەرا ھەلبونا شوڕەشا گوالن  ،ل ساال ) (1987ێ ھ رشەکا ب ھ ز
رژ ما فاشی ئينا سەر گوندێ ئەرەدنا د ئەگەرێ دا چەندﯾن کەس ژ خەلک گوندی
ژن وم ر و زاروک و پير شەھيد بوون...ل ساال ) (1988ێ د ھەوا ئەنفال ن رەش دا
گوندێ ئەرەدنا ھاتە کاﭬلکرن وھژمارا شەھيد ن ھەردوو شوڕەشا پترە ژ )(70
حەفت شەھيدان و پتر ژ ) (400چوار سەد پ شمەرگا ھەنە.
مخابن ھەتا نوکە ئەڤ گوندە ماﯾە کاﭬلکری و چ پ نگاڤ نە ھاتينە ھاﭬ تن بو ئاﭬاکرنا
وی ھەر چەندە ﯾ ن زﯾکە ژ جادێ.
سەرچاوە :موسا جەرگيس ئەرەدنی  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە138 :

مەڕ
ئەزم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5101534195
57825
چيا
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

چيا

ی
شارەککان :سل مانی

ژمارە139 :

سپوغە
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20143
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە140 :

سپووک
ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20144
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە141 :

ئەسحاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120145
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە142 :

ئەسحاو خوارۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201033241346
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  10بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  63کەسە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە143 :

ئەسحاو سەرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201033521347
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
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سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  25بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  154کەسە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە144 :

ئەسراوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757676
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە145 :

ئەسکﯚڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757661
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان
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ژمارە146 :

ئەسکەندەرئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120146
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە147 :

ئەشرەفييە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090709055972945
گەڕەک کی کوردنشينی شاری حە ەبە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژئاوای کوردستان
شو ن :گەڕەک

ژمارە148 :

ئەشکی تاوەگوزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120147
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە149 :

وولی ئاوباارە
شکەوتی ئااوبارە  -کو
ئەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0220103523
31348
چەمەی
لە بەشی چلچ
تەنگی کانگاوی د ی ئاوبارە ە
ی
ە کە لە
ی کوردستانە
ﯾەک ک لە ئەشکەووتە قوو ەکانی
ھە کەوتووە .ھ شتا ھيچ ل کﯚ ينەوەﯾەککی زانستی ئەوتﯚ لە
ە رۆژھە تی کوردستان ھ
ی دﯾواندەرە لە
شاری
چەکە
شتوانی ناوچ
ەنجام نەدراوەە .بە م دانيش
سەر چﯚنيەتيی درروستبوون و ممەودای ئەم ئەشکەوتە ئە
ە بە  3.5تا  4کيلﯚمتر مەزەەندە دەکەن.
مەودای ئەم کوولە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

ەوت
ئەشکە

شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە150 :

مە کو رە)
شەمشەم
خەفاش )ش
شکەوتی خ
ئەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1121931156
63803
شرەف بە دەرەە ،لە س کييلﯚمەتری باککووری
شاخی مەش
تە دەکەو تە ش
ەم ئەشکەوتە
ئە
ەوتووە.
ستان ھە کە
ھە تی کوردس
ی ئيالمی رۆژھ
شاری د ھلوراانی پار زگای
ش
 15مەترە ،زەوﯾيەکەی  30مەترە و بەرززﯾيەکەی لە ژ رەوە بﯚ
ئەشکەوتە 55
در ژاﯾی ئەم ئە
کەوتەدا زﯾاتر للە  20ھەزار
ئەوەی لەناو ئەشک
ی
ەھﯚی
ەتر دەب ت .بە
سەقف  50مە
س
شەمشەمەککو رە ).
ەفاش )بە کووردی دەب تە ش
ە ،ناونراوە خە
شەمشەمە ککو رەی ت داﯾە
ش
تە ﯾەک کە لە ئەشکەوتە م ژووﯾيەکانی ئەو ناوچەﯾە و پ شتر مرۆۆﭬی ت دا
ەم ئەشکەوتە
ئە
دۆزراوەتەوە .
ە
دا
کﯚنينەی م ژووﯾی تيد
ی
دﯾن
ن شو نەوارنا سانەوە چەند
ژﯾﯾاوە ،لە الﯾەن
تی داگيرکەری ئ رانەوە
ميللی و ی
ەی ئاساری م
خەفاش لە الﯾﯾەن فەرمانگە
ەشکەوتی خ
ئە
تﯚﯚمارکراوە و ددەپار زر ت.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان
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شو ن:
ش

شکەوت
ئەش

الم
شارەکان :ئيال
ش

ژمارە151 :

شانەدەر
شکەوتی ش
ئەش
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121622360
03795
 (220پی
ھەول ر و )00
ن ،لەشاری ھ
دەکەو تە قەزاای م رگەسووور و سەر بەناحيەی بارزان
برادۆست و
ت
يای
ی رووی دەرﯾﯾاوه ،دەکەو تە سەر بەرزاﯾی لوتکە چيا
ەرزە لەئاستی
بە
 (7000ساڵ پ ش
ەشکەوتە دەەگەر تەوە بﯚ چاخی بەردﯾننی کﯚن بﯚ )0
م ژووی ئەم ئە
18م( و
ەوت دادەنر ت لە ع راقدا لەبەرزی ) 1
زاﯾينی و بەکﯚﯚنترﯾن و گەوررەترﯾن ئەشکە
کەﯾی.
م( کە فراوان ددەب ت بﯚ ناوەەوە تا دەگاتە )60م( بەنزﯾک
در ژی )40م( و پانی )27م
سەرەتاﯾی ت دا ئەنجام دراوە لەالﯾەن ززانا )رالف
 19تا  (1961ھە کﯚلينی س
ەسا ی )951
لە
کﯚلينەش
ەدا ،ئەم ھەلک
سوليکی( بەپپالپشتی بەر وەبەراﯾەتی گشتی شو نەوار لەوکاتە
س
ی ئەم ھە کﯚللينەش چوار چين دۆزراوەتتەوە.
ەواو نەکراوە و لەئەنجامی
تە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
کەوت
شو ن :ئەشک
ش

ژمارە152 :

فەقرەقە
شکەوتی ف
ئەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0226232325
53746
مەھاباد
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :ئەشکەوت
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ژمارە153 :

ئەشکەوتی قوری قە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081209104939586
گەورەترﯾن ئەشکەوتی ئاوی ئاسياﯾە ،کەوتووە  87کم.ی باکووری رۆژئاوای کرماشان )لە سەر رێ
کرماشان-پاوە( و  25کم.ی شاری پاوە ،لە نزﯾک گﯚندی قوری قە  ،و بەش کە لە قەزای روانسەر ،ئەم
ئەشکەوتە لە دەرەی مەڕان واتە دەرەی ئەشکەوتانە ج يەکی زۆر رازاوەو پ لە دار و درەخت .ﯾەک کە
لە ناﯾابترﯾن ئەشکەوتانی کس )ئاھەک(ی.،
ھەتا ئيستا نزﯾکەی  13ک.م ئەم ئەشکەوتە لە الﯾەن ئەشکەوتوانانەوە دەر کەوتووە و ھ شتا
نەگەﯾشتوونە کﯚتاﯾی ئەشکەوتەکە .ئەم ئەشکەوتە خاوەنی چەندﯾن تەالرە لەوانە :تەالری
بووک)عەرووس( ،تەالری زﯾنەخ)بەرزەخ( ،کە لە تەالری بووک نزﯾکەی  25دانە لە ئستاالکميت و
ئستاالکتيتەکان بە ش وەی سەﯾوانی بەرەوخوار دەبينر ت کە ش واز کی جوان دەنەخش ت .ھەر وەھا
ئستاالکميت و ئستاالکتيتەکان بە ش وازی بابانوئ ل ،ئەمير کەبير ،ماک تی شاری پاوە ،ماسی ،بﯚرجی
پيزا ،دڵ ،کارگ ،سەری ش ر ،فيل ،تاڤ ،کيسەڵ ،ملی قاز ،حەزرەتی مرﯾەم و .....دەرھاتوون .تەالری
بووک لە  1500متری دەروازەی ئەشکەوتەکەﯾە .لە تەالری بلوور بە بﯚنەی ل دانی ئاو و
ئستاالکميتەکان دەنگی ساز ک وەک چەنگ و کەمانچە دەبيسر ت.
ھەند ک پ يان واﯾە کە در ژەی ئەم ئەشکەوتە ھەتا خاکی ع راق ک شراوە.
ھەر وەھا ئەم ئەشکەوتە پ شينەﯾ کی م ژوﯾی زۆری ھەﯾە ،ھەند ک شتی م ژوﯾی لەم ئەشکەوتە
دۆزراونەتەوە ،لەوانە :کاسەی سەری ئينسان ،سککە ،ھەندێ شتی سوا ەتی کە بە و نەی راوی
پەلەوەر رازراوە.
تەنا گياندر ک کە لەم ئەشکەوتە دەژﯾت جﯚر کی شەمشەمەکو رەﯾە لە دەستە شەمشەمەکو رەی
گو چکە مشکی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :ئەشکەوت

ژمارە154 :

ئەفراسياو
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201037061349
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  51بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  333کەسە.

179

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە155 :

رﯾن
ئەفر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141349046
63295
شارۆۆچکەﯾەکی رۆۆژئاواﯾە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :رۆژئاوای ککوردستان
ە
شو ن :شارۆچکە

ژمارە156 :

ئەلبييران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20148
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە157 :

دک
ئەلند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21384
180

گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە158 :

ئەلھ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621386
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە159 :

ئەلواج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120150
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە160 :

ئەلک
181

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120149
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە161 :

ئەلکيشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621383
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە162 :

ئەلياسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120151
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە163 :

ەھ
ئەلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21385
شارەد ی )ب بوو)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە164 :

ئەمننە سوورەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12919253711094
مانی..
سل م
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شو ن

ژمارە165 :

ئەمييرئاباد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20152
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
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شو ن :گوند

ژمارە166 :

ئەميرئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120153
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە167 :

ئەمينئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120154
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە168 :

ئەميناوا
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201037411350
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  29بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  196کەسە.
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە169 :

ئەنب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120155
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە170 :

ئەنجينە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120156
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە171 :

ئەندروک
185

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120157
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە172 :

ئەند زێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120158
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە173 :

ئەورسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120159
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە174 :

ھەنگ
ئەوﯾھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20160
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە175 :

ھەنگ
ئەو ھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0917145536
69528
ھەنگ بە
گ
کی ئەو
چەی کە تەرززان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە ک
گگوند کی ناوچ
ئامارەکانی سا ی
ی
ەن .ژمارەی ددانيشتوانی للە
ی قسە دەکە
ش وەزاری کورردﯾی ناوەندی
 1کەس لە  49 7بنەما ەدا بووە.
2006دا 1،886
6
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ستان
ە تی کوردس
و ت :رۆژھە
شو ن :گوند
ش

ژمارە176 :

رﯾک
ئەﭬر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21387
شارەد ی )زاوﯾﯾتە)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە177 :

ئەﭬيتال مﯚشاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032509400582614
گوند کی کوردنشين لە باکووری ئيسرائيل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

ئيسرائيل

ژمارە178 :

ئەکباتان
http://www.kurdipedia.org/?q=200905141525431753
ھەگمەتانە کە لە ﯾﯚنانيدا بە ئەکباتان ) (Ecbatanaناوی ل بردراوه .ھەگمەتانە بە مەعنای "لە دەور
ﯾەک کﯚبووەکان" و پاﯾەتەختی مادەکان و دواتر ھاوﯾنەھەواری ھەخامەنشييەکان بووه .ھ رودوت
دﯾاکﯚ ئەو شارەی دروست کردووە ،شارەکە خاوەنی حەوت دﯾوار بووە
باسی ئەو شارە دەکات و دە
و ھەرکام لە رەنگی دانەﯾەک لە ھەسارەکان بووه.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا

ژمارە179 :

ئەکبەرئاباد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657776
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە180 :

ئە دەرەی خوارۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201038151351
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  84بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  465کەسە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە181 :

ئە دەرەی سەرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201038421352
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  62بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  372کەسە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە182 :

ئە وەن
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p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
07231558211866
http
ھەتا
قوو ندﯾيەوە ھ
ھەر لە ھە ق
ستانييەکان ھ
روووباری ئە وەن ﯾەک کە لە رووبارە کوردس
 120کم لە ناو
 160کم در ژە0 ،
سيروانەوە .نزﯾکەی 1
.
ی
ککﯚتاﯾی کە دەرژ تە رووباری
ئاوی ئە وەن ،لە دووسەرچاوەەی
ی دﯾکەی لە ع راق .ی
ن و بەشەکەی
سنووری ئ ران
س
شاخی دا ھو و قە چەئاو پ کد ت ،سەرچاوە
ەندەر( لە شا
سەراب ئەسکە
)سياوانە و س
ئەسکەندەر کە نزﯾکەی 1500م لە روووی دەرﯾاوە ببەرزه ،لە
ر
ب
ی لە سەراب
سەرەکييەکەی
س
ت .پاش
تی شاری زەھااو بە  32کم ھە دەقوول ت
رۆۆژئاوای زاگرۆۆس کە دەکاتتە رۆژھە ی
دەقوول ت
ل
چە ھە
لە ک وی قەالچ
س کيلﯚمەترر لەگەڵ ئاوە کەی شاری ر ژاودا کە ە
نزﯾکەی  12کم بەررەو باکووری ررۆژئاوا بەردەووام دەب ت
ی
ەکدەگر ت وەەک رووباری ککفراور
ﯾە
قەسری شيرﯾن دەرووات .لەنزﯾک شاری
ی
ەرەو
ھەتا دەگاتە ددەشتی زەھا و و پاشان بە
ھ
سەرپ ل زەھاوو ناوی رووباررەکە دەب تە رووباری حەلوان ھەتا دەگاتە د ی جگەرلو سەر
س
شان
رووباری ئە وەن .پاش
ی
سری شيرﯾن ناوی رووبارەەکە دەگﯚردر ت بە
ە شاری قەس
بە
ەربوونی
ت .پاش ت پە
چەمی ئيمام حەسەن و ررووباری تەنگاو ت گەڵ دەب ت
ەگەڵ ئاوی چ
لە
سنووری ع راق و ئ رران پيک
ی
 5،5کم
ە د ی قەرە سەدەفدا دەگگاتە سنوور و نزﯾکەی 5
بە
ەرەو
شەوە ئەنجا بە
شان بەرەو خاننەقين د ت و شارەکە دەککاتە دوو بەش
دەھ ن ت .پاش
ەکەی دﯾکە ببەھەمان
پەل قلە و بەشە
بەشەوە ،بەشی ل
،
شان دەب تە ددوو
تﯚﯚ ەفرۆش ،پاش
ﯾوسف بەگ ،پاشان جار کی دﯾﯾکە
ف
نااوی ئە وەنەووە دەمين تەوەە ،ئەنجا رووەو د ی
مەردان.
شەوه ،بەش کی بەرەو ئييمام عەباس و بەش کی ببەرەو ئاوای م
دەب تە دوو بەش
چەﯾەکی
ھەموو پرە لە باخ و باخات و ناوچ
و
ەو ناوچانەی کە ئەوی ئە وەنی پ دا دەەروات
ئە
راق
سنووری ع ق
م د ن ت .در ژاﯾی ئاوی وە وەن لە ناو س
ەپيت بەرھەم
ککشتوکا ی بە
م دھب ت تا ددەگاتە نزﯾک د ی دەکە وددەرژ تە رووبارری سيروانەوەە.
نززﯾکەی  40کم
خی ئە وەن ،نزﯾک
ەھەمان ناوەووە کە لە شاخ
ە رووبار کی ددﯾکە ھەﯾە بە
شاﯾانی باسە
ش
رووبار کی گەورەتررە کە لە دە
ر
ەمەﯾان
شاری ھەمەددان ھە دەقو ت .بە م ئە
ش
سەرچاوەوە ئااو وەردەگر ت و بەرەو خوار دەروات تا ددەگاتە )شط العرب).
س
ە وەن واژەﯾەکی زمانی ئاارﯾاﯾی ،بەماننای )لەو بەرززﯾيە ﯾان لەو گگەورەﯾە( د ت
ئە
ت.
خی ئە وەن ککە دەکەو تە ننزﯾک شاری ھەمەدان
ەھەمان ماناووە ناوی شاخ
بە
وشەی ئە وەن
ی
)ئئەکباتان(نەوەە ،ﯾەک کە لە شو نەوارە ددﯾارەکانی جووگرافيای ئارﯾييەکان.
بەمانای لەو وە دەرککەوتووە.
ی
ی ب ند و بەرز وە )وەنتا ﯾا ووەند(
ەلە( بەمانای
ە )ھەرا ﯾا ھە
لە
نی شاخەوە ھە دەقوو ت و بەتوند د تتە خوارەوە ،ببەزمانی
ە بەرزاﯾيەکانی
روووبارﯾک کە لە
ھاتووە .ناوی ئ ستای ئە ووەند،
ەوەند( ناوی ھ
ئاارﯾاﯾيەکان بەنناوی )ھەراوەەند ﯾان ھە ە
گﯚڕانی بەسەردا ھااتووە .لە م ژوووی
ی
خت ک
ھەر لەناوە کﯚﯚنەکەﯾەوە وەرگيراوە و نەخ
ھ
ن( ناوی ھاتوووە و خە کی ناوچەکەش بە
ی بە )حە وان
عەرەبدا و بەزممانی عەرەبی
ع
دا،
تيدا لە ئەدەبيياتی عەرەبيد
مانی کوردی بەناوی )ئە ووەن( ناوی د نن .لە راستي
زم
شو نی
زاگرۆسەوە کە ئ ستا ش
ە
شاخی
ی
نە ،کەوتﯚتە ددام نی
حەلوان ناوی شار کی کﯚنە
ح
لە ئەدەبياتی پپەھلەوی بەنناوی )کالە( نناوی
ھەمان شار ە
شاری سەرپوول زەھاوه .ھ
ش
ھاتووە و الی ئاشورﯾەکان ناوی )کالمانووو ﯾا کالخ( بوووە.
ھ
حەمەد جەھادد  -ما پەڕی خانەقين
سەرچاوە :مح
س
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

رووبار

شارەکان :خانەقين

ژمارە183 :

ئەﯾلوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120162
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە184 :

ئەﯾوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102423300010225
شارۆچکەﯾەکە کەوتﯚتە رۆژئاوای پار زگای ئيالم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :شارۆچکە

ژمارە185 :

اومرئاوا
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242040049
92505
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

مەخموور
م

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە186 :

گوڕگوڕ
باباگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5221124486
64823
ەرکوکە.
ەناوبانگترﯾن و کﯚنترﯾن چا ە نەوتی کە
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

چە
ناوچ

شارەکان :کەرکوک
ش

ژمارە187 :

بابخاا وێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20172
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە188 :

بابگورﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621416
گوند کە سەربە شارەد ی )بامەرن )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە189 :

بابوخک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621418
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگيشک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە190 :

بابيرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621420
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە191 :

بابە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120173
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە192 :

بابەکراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812492674002
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە193 :

باپشتيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110217374110550
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ەسەر
کوردستانی باشوو و دەﭬﭬەری رواندز و سﯚران و لە
ی
ە
گگوندی باپشتييان دەکەو تە
خاوەن
عەلی بەگ و قەززای سﯚرانە ،ئەم گوندە خ
ی
ی گەلی
ھاوﯾنەھەواری
ر گای ن وان ھ
ئەست ران( دوو
ت
تە و کانياوی زۆری ل يە و ))کورەفەق و کانی
يت و بەرەکەتە
خاک کی بە پيت
خ
ە کانياوانەن کە خەلکی ئئەم گوندە جاران پشتيان پ بەستووەە ،مەزارگای ش خ
لە
ستانەکەﯾەتی.
ی
سری لە گﯚرس
حەسەنی بەس
ح
ﯾەکالﯾی نە بﯚتەوە ببە م
ی
ھەرچەندە تاککو ئ ستا م ژوووی دروست بوونی ئەم گگوندە
ھ
ەﯾەک ژﯾاون و لە ژ ر
ەکە لە ناوچە
سﯚران ھەرﯾە
دەگ نەوە دە ن بەگزادەکاانی ميرانی س
حوکميان گ راوە ،دابەش بووون بەسەر نناوچەکانی
ی گەورەﯾان ح
فەرمانی ميری
فە
ەم ش وەﯾە
ئەم گوندەش بە
ميرنشينی سﯚران  ،م
ی
ی
ککوردستانی ژ ر دەسە تی
ەگزادەکانی ت دا ژﯾاون کە ئەوﯾش )باﯾززبەگی کوڕی ئﯚغەزبەگ( بوو ،باﯾز گ
بە
بەگ دەب تە
ەش ناونراوە باپشتيان جوونکه:-
ی گەورە( بﯚﯾە
حەمەد )پاشای
مامی مير مح
م
ناوەند و
د
بکەﯾن برﯾتيە لە پ شگر و
ن
ەکی بﯚ
ی کردنەوەﯾە
شتيان گەر شی
ووشەی باپش
ەنموونە باب ن با بروا با
شت+ﯾان=با پشتيان( ) ،ببا( لە وشەدا بەکارد ت بە
پااشگر )با +پش
بوواﯾە
ە
زمانی کوردی ئەووەی براو مام و ئامﯚزا
ی
شت لە
ت....ھتد ،پش
ەم شتە واب ت
ئە
سيان،
شەدا بەکارد ت وەک کەس
پاشگری )ﯾان( لە وش
ی
شته،
ە خزمی پش
دەﯾانگﯚت ئەمە
بە کار کی گرننگ وەسف کرراب ت کە
خزميان...ھتد .واتا دەب ت ددامەزراندنی ئەم گوندە ە
خ
لە دژی
لە حوکمی ميررنشينەکە ە
ە تی مير بە پشت و پەنا و بەرگری ە
ەالﯾان دەسە
لە
دوژمنانی ناونرراب ت )باپشتتيان).
دابووە بە
ە
شتی موس ماننن وجاران دوووما ی جولەککەی ت
خەلکی ئەم گگوندە بە گشت
خ
شەری جيھانی
ی
زی خەلکی گووند بوون لە ددووای
ە چ گای ر ی
نااوی)موسا و شليمﯚن( کە
ﯾل کﯚچيان کررد ،ھەرچەندە لە الﯾان رەشيد بەگ و سالح
دووەم بەرەو و تی ئيسراﯾل
ەگ داواﯾان ل کرا کە نەررۆن بە م ئەووان ھەرسوربوون لەسەر ب ﯾارەکەﯾان
بە
ت.
بااپشتياﯾان بە ج ھ شت
گوندە:-
ە
ی ئەم
ەساﯾەتيەکانی
ھەند ک لە کە
ھ
ی
شاری
شاعيری فەرا مﯚشکراوی ش
1نەزھەتی شرواندزی پاﯾتەخت ککە ناوی تەواووی
شا برای
پاشاﯾە )رەسول پاش
ە
حاجی سل مان بەگی کوڕڕی مەجيد بەگی کوڕی رەەسول
ح
کی ئەم گوندەﯾە.
شاعيرە خەلک
پااشای گەورەﯾﯾه( کە ئەم ش
دژی عوسمانيە
داگيرکەرەکان بە
ن
ە شﯚڕشگ رەکان و لە ی
2عەو پاشا ﯾﯾەک ک بوو لە
2کەڵ کرد ،بﯚﯾﯾە فرۆکەی ئيينگليز لە سا ی 1918
ەڵ ئينگليز ت ک
نييازی ئازادی ددەستی لەگە
بﯚردومان کردن.
ن
بوو لە
ی پاراست و
ە کاتی شەرر ئەم گوندەی
لە
ساوی
ەو پاشا مﯚم کی داگيرس
ی سەعيد بەگگی کوڕی عە
ل بەگی کوڕی
3-ئيسماعيلبننەما ەی ميرانی سﯚران و حاکمی سيياسی بەرﯾتانی بوو ،ئينگلليزەکان پەرەﯾان پ
تيانەی
کوردستان ﯾەک ک بوو للەو کەساﯾەتي
ن
سەربەخﯚﯾی
ی
دەدا ج گای ئووم د ک بوو بﯚﯚ
نەوەی دەکرد بە م بە
داوای سەربەخﯚﯾﯾی و جيابوونە
ی
ی بەغدا
ککە بە ئاشکرا لە پەڕ ەمانی
ھيد کرا.
کی عيراق و بەدەستی ناوخﯚﯾی شەھ
فيتنەی مەليک
في
بەرﯾتانی بوو وە
ی
 (1975-1920ئەفسەری ررﯾفی
ی کوڕی خوررشيد بەگ )0
4-قاسم بەگیمانبەر و بەر ووەبەر
ی ھيوای عيرراقی بوو ،لە زۆر شو نی جيا جيا فەرم
ەندامی حزبی
ئە
نەداوە.
ە
خەباتی نەتەوەﯾی کﯚلی
ی
کردنی
ی لە خزمەتک
بوووە ،تاکو دوووا ساتی ژﯾانی
ستەفا بەگ ﯾەک ک بوو لە ککادﯾرە ھەرە ببە تواناکانی
ی کوڕی مس
5جەالل بەگی
5شمەرگەی کوردستان بوو ،لە
ی
زی پ
ەوڕەی ھ ی
ی دەر کی گە
سەردەمی خﯚﯚی و ﯾارمەتی
س
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ن)مام دﯾنﯚ( و
جی رەزابەگ و سيراجەدﯾن
ی بوون )حاج
گگەڵ خەلکی گوند کە برﯾتی
ح مەحمودو ..ھتد( خەباتيان دەکرد.
مەحمود فەتاح
م
ەو کەساﯾەتيانەی کەھەر لە داﯾک
6حاجی رەزاببەگی کوڕی کەرﯾم بەگ ﯾﯾەک ک بوو لە
6ھەر لە سا ی 1944وە بەشداری
بووونيەوە کﯚليننەداوە لە خە باتی رەوای گگەلەکەی و ھ
ئاوارەی
ی
جارﯾش
ەکانی کردووەەو چەندﯾن ج
ە دووای ﯾەکە
ە ھەموو شﯚﯚرشە ﯾەک لە
لە
دژی
دەرەوەی و ت بووە و سەررکرداﯾەتی راپپەرﯾنی سا نی 1985ی کردووە لە ی
بەعس.
س
سە تی حکوومەتی
جاشەکانی ناوچەکە و دەس
ج
کرمانجی
ی
سەرچاوە :چاالک ميرانی  -ما پەڕی زارری
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە194 :

باتماان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01615585710116
پار زگگا
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باکووری ککوردستان
شو ن :شار

ژمارە195 :

فا بەروارﯾا
باتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21422
نی ماس )
شارەد ی )کانی
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە196 :

باتيفا سەﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621423
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە197 :

بات ل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120613094810989
شارەدێ  -دھﯚک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شارەدێ

ژمارە198 :

باجد ميری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621424
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە199 :

باجلور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621425
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە200 :

باجلورێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621426
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە201 :

باجو کەندال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621427
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گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە202 :

باجەڕەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120174
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە203 :

باخ و پارکەکانی شاری سل مانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081114065972103
باخی گشتی
باخچەی گشتی لە کﯚندا نەبووە .تا سەردەمی ئەحمەد پاشای بابان کە حاکمی سل مانی بووە چوار
باخی دروستکرد ،ئ ستا ئەو چوارباخە بوون بە گەڕەک ک لە گەڕەکەکانی سل مانی .جا لەبەر ئەوەی
ئاوی سل مانی زۆر بووە و پ بووە لە کانی و کار ز جگە لە ئاوی شيوەکان و ز رابەکان کە بەرەو خوار
بوونەتەوە ،ئەمانە ھەموو سوودﯾان ل وەرگيراوە بﯚ باخ دروستکردن.

ئەمانەش ناوی ئەو باخانەن کە ھەبوون و ئەوانی ترﯾش ئەوانەن کە لەم دواﯾيەدا دروستکران:
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باخی پورە بەگ :لە گەڕەکی گﯚﯾژە نزﯾک سابونکەران و ژوور مزگەوتی ھەمزاغا ،ما ی شاعيری
گەورەی کورد پيرەم رد لەو دابوو.
تووی مەليک :لە باکووری شاری سل مانی ،لە سا ەکانی سی و چلی سەدەی رابردوو )حەوز کی
گەورە(ی ھەبوو لە بەھارا پر ئەبوو لە ئاو ،لەوەو پ ش دار و درەختی لە بەرابوو ،خە ک لە بەھارا
ئەچوونە ئەوێ بﯚ سەﯾران .ئەم ناوچەﯾە مو کی ش خان بوو .لە کات کدا دروستکرا کە ش خ مەحمود
حوکمدار بوو ،بﯚﯾە ناونرا تووی مەليک.
باخی ش خ لەتيف)ش خ لەتيفی دانساز( لە الی ما ەکەی خﯚﯾانا لە گەڕەکی دەرگەز ن ،پ بوو لە داری
بەردار و حەوز ک بە فوارەوە لە ناوەڕاستيا ئ ستاش ھەندێ شو نی ماوە بە بارﯾکی درەختی س و و
ھە وژە و ھەرم و ھەنار و قﯚخ و گ الس و بەھ و ھەنجيری تيا بوو.
باخی فەرەجی حەمە مراد لە دەرگەز ن نزﯾک بە کار زی داﯾکی پاشا دە دۆنم زەوی بوو .بە مو ک ھی
)عەزمی بەگی بابان( بوو ،لە ھاوﯾنا تەنيا ئەو باخە ھەبوو کە بە تەنيشت ما ی عەزمی بەگ خﯚﯾەوە
بوو ،خە کی شار پﯚل پﯚل بﯚی ئەھاتن .ئ ستا شو نەکەی قوتابخانەو خانووە.
باخی مەجيد بەگ :لە باکوری شاری سل مانی .شو نی بينای زانکﯚی سل مانی و نەخﯚشخانەکانی
فرﯾاکەوتن و گشتييە.
باخی کانی دۆمان لە خوار گەڕەکی سەرشەقامەوە بوو.
باخی گەورە و بﯚگەنە :ئەميش ھەر مو کی )عەزمی بەگی بابان( بوو لە خوار شاری سل مانيەوە.
باخچەی گشتی :لە راستيدا ھەر ئەم شو نە بوو کە بە تەواوی پ ی بوترێ )باخچە( .ئەکەو تە رۆژ
ئاوای سل مانی نزﯾک )سەنتەری پار زگای سل مانی( .ﯾەکەم باخچەی ميرﯾيە و کات ک کە مەجيد
ﯾەعقوبی لە سا ەکانی ) (1939-1937موتەسەرﯾفی سل مانی بوو دروستی کرد کە ئەوسا ئەوپەری
شار بوو ،واتا ھيچ خانوو بينا لەو الﯾەوە نەبوو ب گومان ئەم باخچەﯾە بﯚ رازاندنەوەی شارەکە و گەشت و
جوانی سەردانی ژن و پياو رۆژانی )چوارشەممە تاﯾبەت بوو بﯚ ژنان( بە عەبا و پەچەوە ئەھاتن
بەداخەوە بەھﯚی نالەباری ئاساﯾشەوە زۆر دەستکاری کراو زۆری ل کەمکراﯾەوە و دارەکانی ئەب ران،
بە م ئ ستا گەشاوەتەوە.
شارەوانی سل مانی لەم سا نەی دواﯾيەدا فەرمانگەی باخچەکانی بەتاﯾبەت پ ک ھ نا بﯚ
دروستکردنی باخچە لە ناوشارا .ئەو فەرمانگەﯾەش ژمارەﯾەکی زۆری باخچەی دروست کردوە
سەرپەرشتيان ئەکات لە ژوور ھەمووﯾانەوە پارکی ئازادی کە لەوەو پ ش لەشکرگای حوکمەت بوو
)حامييە( بوو .ئەکەو تە بەشی ژوورووی شار .ژمارەﯾەکی زۆری تر باخچەی بچووک ھەن لە ناو
شارەکە کە ھەموو رازاوە و جوان و ر ک و پ کن ھەند کيان بە ناوی ئەو کەسانەی بيانی و خﯚﯾيەوە
ناونراونکە خزمەتيان پ شکەش کردووە .وەک )باخچەی ئولﭫ پالما( سەرەک وەزﯾرانی سوﯾد کە
بەدەستی ناحەز شەھيد کرا و باخچەی جەواھری کە بە ناوی شاعيری گەورەی عەرەب محەمەد
مەھدی ئەلجەواھيری دۆستی د رﯾنی کورد و باخچەی فەرەﯾدون علی ئەمين و گەل کی تر.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )داناز عەبدول ەحمان( سەبارەت بە )باخ و پارکەکانی
شاری سل مانی( لە13:31:48 2012-8-11 :

ژمارە204 :
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ن
باخان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546565
57613
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە205 :

ن2
باخان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8170856496
60693
گوند
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گوند

ی
شارەککان :سل مانی

ژمارە206 :

چە
باخچ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1202221245
52779
سەربە شارەد
ە لە گوندەکانی ناوچەی شارەزوور و س
ﯾەک کە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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سل مانييە.
عەربەتی شاری ل
ی

شو ن :گوند

ژمارە207 :

باخچە 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021320
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە208 :

باخچەميشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120175
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە209 :

باخچە ە
http://www.kurdipedia.org/?q=200902251218281403
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  104بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی 540
کەسە.
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە210 :

باخی پورە بەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112621275210902
لەگەڕەکی گﯚﯾژە نزﯾک سابونکەران وژوور مزگەوتی ھەمزاغا ،ما ی شاعيری گەورە ی کورد پيرەم رد
لەو دا بوو.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شو ن

ژمارە211 :

باخی ش خ لەتيف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112621143210901
باخ کی ھەرە ناسراوی شاری سل مانی بوو کە سەرەتای سا نی  1930سەدەی رابردوو ،واتە پ ش
باخی گشتی دروستکراوە .ناوی ئەم باخە ئەھلييە لە ناوی خاوەنەکەﯾەوە )ش خ لەتيفی دانساز(ەوە
ھاتووە کە کەساﯾەتييەکی بەھرەمەند و دەست ەنگينی شاری سل مانی بوو لە بوارەکانی دانسازی و
چەخماخسازی و پەﯾکەرتاشی و سکەل دان و خﯚشنووسی و سەعاتچ تی و و نەگرتن و ..تاد.
باخی ش خ لەتيف کە سا ی  1979بە بيانووی پ ۆژەی فراوانکردنی پ ۆژەی فراوانکردنی شاری
سل مانييەوە و ران کراوە ،رووبەرەکەی نزﯾکەی شەش دۆنم زەوی بوو .دەکەوتە ن وان گەڕەکەکانی
دەرگەز ن و ھﯚمەرمەندانەوە .کار زە بەناوبانگەکەی ناو ئەم باخە بە کار زی حەسەن بەغاﯾی ناسرابوو.
باخەکە جگە لەوەی سەرچاوەی دابينکردنی سەوزە و ميوەجاتی بەش ک لە دانيشتووانی شار بوو،
دﯾمەن کی د گيرﯾشی بە ناوچەکە بەخشيبوو .جگە لەوەش کە شو نی کﯚڕ و کﯚبوونەوەی کەساﯾەتييە
سياسی و کﯚمە ﯾەتی و ئاﯾينيەکانی ناوچەکە بوو .لەوانە ش خ عەالدﯾنی بيارە ،ش خ مەحمودی
حەفيد ،براﯾم ئاغای خوبيلە ،حاجی مەال مح دﯾن ،حەمەی ئەوڕەحمان ئاغا ،خواجا ئەفەندی و ش خ
لەتيفی حەفيد و دەﯾانی تر.
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سەرچاوە :ما پەڕی سل مانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شو ن

ژمارە212 :

باخی فەرەجی حەمە مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112809592510914
لە سل مانی لە گەڕەکی دەرگەز ن نزﯾک بە کار زی داﯾکی پاشا دە دۆنم زەوی بوو .بەمو ک ھی
)عەزمی بەگی بابان( بوو ،لە ھاوﯾنا تەنيا ئەو باخە ھەبوو کەبەتەنيشت ما ی عەزمی بەگ خﯚﯾەوە
بوو،خە کی شار پﯚل پﯚل بﯚی ئەھاتن .ئ ستا شو نەکەی قوتابخانەو خانووە.
سەرچاوە :ما پەڕی سل مانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شو ن

ژمارە213 :

باخی گشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081114094572106
باخچەی گشتی لە کﯚندا نەبووە .تا سەردەمی ئەحمەد پاشای بابان کە حاکمی سل مانی بووە چوار
باخی دروستکرد ،ئ ستا ئەو چوارباخە بوون بە گەڕەک ک لە گەڕەکەکانی سل مانی .جا لەبەر ئەوەی
ئاوی سل مانی زۆر بووە و پ بووە لە کانی و کار ز جگە لە ئاوی شيوەکان و ز رابەکان کە بەرەو خوار
بوونەتەوە ،ئەمانە ھەموو سوودﯾان ل وەرگيراوە بﯚ باخ دروستکردن.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان
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شو ن:

شو ن

ی
شارەەکان :سل مانی

ژمارە214 :

ی مەجيد بەگ
باخی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12810001710915
مانی و نەخﯚﯚشخانەکانی فرﯾاکەوتن و
شو نی بينای زانکﯚی سل م
سل مانی .ش
کوری شاری س
لە باکو
ييە.
گشتيي
ی سل مانی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شو ن

ژمارە215 :

ەکﯚن
باخە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926231649
99671
گگوند  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

گوند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
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ژمارە216 :

بادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621428
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە217 :

بادﯾناوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120176
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

پيرانشار

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە218 :

بادێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621429
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە219 :

بادە ن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0121160730
01055
ەوە دورە و زﯾﯾاتر لە
چکەی پ نجو نە
ەتر لە شارۆچک
ی  23کيلﯚمە
شارەد ی گەرممکە و نزﯾکەی
کە سەربە ش
گوند ک
داری و کاری قاچاخچ تييەووە سەرقا ن.
بەکاری ئاژە د
 40ما ی ت داﯾە .داانيشتوانی گووندەکەش ،بە
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە220 :

و
باراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2232329327
74446
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە221 :
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بارزان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1001111946
62063
سنوری ئ راق،
ی
شەی
سەر س گﯚش
جوگرافيەﯾە ککە دەکەو تە س
ن ئەو ناوچە ج
دەﭬەری بارزان
ەرە زﯾاتر
ناو خاکی کورردستانی ئ راقە .ئەم دەﭬە
سەرەکی لە نا
ئييران ،تورکيا ککە بەشی س
سەر  7تيرەی بارزاندا )ش رروانی،
شکراوە بە س
ە  1500گوند لە خﯚوە دەگگرێ کە دابەش
لە
لە
ی ،گەردی( .ئئەم دەﭬەرە ە
ەرکی بنەجی
ی ،نزاری ،ھە
ەرۆژی ،دۆلەممەری ،مزوری
بە
سا ی رابردوووی دا ھيچ ککات ک زﯾاتر لە  10ساڵ ئاوەدانی بەخﯚووە
م ژووی  200س
ەردەوامی توووشی کﯚچ و راما ين و ئاوورەبوون ھاتوووە بە ھﯚی
ةبينيوە ،بە بە
نة
شﯚرشی
ەکەکانی کوررد لەم ناوچەﯾەدا وەک شﯚ
ک لە دوای ﯾە
ھەلگيرسانی شﯚرشە ﯾەک
ھ
ەم و ئەﯾلول و گو ن
ەکەم و دوو م
شی بارزانی ﯾە
کەم و شﯚرش
سەالمی ﯾەکە
ش خ عەبدولس
کە لە 4
شارۆچکەﯾە )م رگەسﯚر( ە
ەوانی پ ش ئئەمانيش .لە رووی ئيدارﯾييەوە ﯾەک شا
ئە
پلەی ﯾەک و
ی
داری بە
ەم ناوچەﯾە للەسەر ئاژە د
شارەدێ پ کد ت .بژ وی دانيشتوانی ئە
ش
شو نی
ەﯾە چەندﯾن ش
چياکانی ئەم ناوچە
ی
ککشتوکاڵ بە پپلەی دوو دەگگوزەر ت .لە بناری
گﯚڕەکانی زرﯾمﯚک و پاﯾەکانی پردی
ی
ەوتی شانەدەر و
م ژووی ھەﯾە وەک ئەشکە
پااشای گەورە و ھتد.
10:55:0
ەت بﯚ کوردﯾپپ دﯾا لەالﯾەن )ئاالن( لە09 2009-10-1 :
تﯚﯚمار کی تاﯾبە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە222 :

کان
بارﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20177
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە223 :

کاوێ
بارﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20178
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە224 :

کە
بارﯾک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0925224446
69635
ئەم گوندە
عەربەتە .م
شارۆچکەی ع
ی شارەزوورەووە و سەربە ش
ەو تە دەشتی
گگوند کە دەکە
ی ئەﯾلوول کراﯾە ئﯚردوگاﯾەکی زۆرەمل .
ە پاش رووخانی شﯚڕشی
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە225 :

ی
گای لقی 4ی پارتی
بارەگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617145259
94442
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ی
سل مانی
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

شو ن

ی
شارەکاان :سل مانی

ژمارە226 :

بازاررگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20179
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە227 :

سل مانی
ی شاری س
ەرﯾيەکانی
بازاڕڕ و قەﯾسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8102307037
72098
بازاڕ و قەﯾسەرﯾيەککانی شاری سل مانی
مانی بووە ،بﯚﯚﯾە
ەری ناوەندی شاری سل م
سەرا و دەوروبە
ەردەرکی سە
سل مانييەوە بە
لە درووستبوونی س
سا ی
سل مانی لە س
ەشتەکەﯾدا ببﯚ ناوچەی س
ەرسﯚن لە گە
ن و بازاڕ زﯾاتر ئئەو ناوەی گررتﯚتەوە ،م جە
دوکان
سمان پاشا و قەﯾسەری ننەقيب
ەﯾسەری وەس
ی عەجەم( و )خانی غەففوورئاغا( و قە
 1908باسی )خانی
ستا تەنيا
ەﯾسەرﯾيانە للە سل مانی ھەبوون ،ئ س
جەرسﯚنەوە ئئەم خان و قە
ت ،واتە لە پ ش ھاتنی م ج
ئەکات
ستا دوکان
ەماون و شو نەکانيان ئ س
ن و قەﯾسەرﯾﯾيەکانی تر نە
سەری نەقيب وەک خﯚی مماوە بە م خان
قەﯾس
لە سەر شەققامە
شەقامی تيا ددروستکراوە ە
سل مانی فرا وان بووە و ش
ەمانەوە کە س
و بازاڕڕە ،لە دوای ئە
سەنتەری شار و گەڕەکەکااندا بە سەدەەھا دوکان و بازاڕی تيادا ددروستکراوە.
سەرەەکييەکان و س
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خان و قەﯾسەرﯾيەکانی سل مانی لە سەرەتای سەدەی رابردوودا ئەمانە بوون:
ناوی شو ن
زانياری

قەﯾسەری وەسمان پاشا
وەسمان پاشای کوڕی حەمە پاشای جاف دروستی کردووە و لە سا ی  1974دا سووتاوە و ئ ستا
ج گاکەی بازاڕ کی گەورەی ل دروستکراوە.

قەﯾسەری نەقيب
ش خ مستەفای نەقيب کوڕەزای کاک ئەحمەدی ش خ دروستی کردووە و تا ئ ستاش ماوە.
قەﯾسەری ش خ مەحمود
لە سا ی  19166دروستکراوە لە شو نی مەﯾدانی برنجەکە بەرامبەر حەمامی سوورەت ،ئ ستا
شو نەواری نەماوە.

قەﯾسەری غەفوور ئاغا
الی مەزادخانەکەوە بووە ،رووخاوە و ئ ستا شو نەکەی دوکان و بازاڕە.
خانی غەفوورئاغا
شو نەکەی ئ ستا کراوەتە بازاڕی مەحوی بەرامبەر خانەقای مەحوی.
خانی عەجەم
لە نزﯾک مەزادخانەکەوە بووە لە ناوبازاڕ و ئ ستا شو نەکەی کراوە بە دوکان و بازاڕە.
خانی عەبدول
عەبدول

در ژ

در ژ
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خانی حاجی سەعيد ئاغا
خﯚی دروستی کردووە و مو کی خﯚی و دوو براﯾەتی.
خانە سووتاو
قادری کەرﯾم داﯾەن دروستی کردووە و ئ ستا بازاڕ کی گەورەی لە شو ندا کراوە بە ناوی بازاڕی خانەقا
)بازاڕی جگەرە(وە.
خانی رسوومات
مو کی حەمەئاغای برای حاجی سەعيد ئاغا بووە.

ژمارە228 :

بازرگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120180
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە229 :

بازگر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120181
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە230 :

رگﯚران
بازگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20182
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە231 :

ن
بازﯾان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113130512
23255
شارەددێ
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت :باشووری ککوردستان
شو ن :شارەدێ

ژمارە232 :

ێ
بازێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21430
نی ماس )
شارەد ی )کانی
کە سەربە ش
گوند ک
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە233 :

باز رک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621431
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە234 :

بازەرگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120183
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە235 :

باژ رگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120184
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە236 :

باسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420243192445
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

چﯚمان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە237 :

باساوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120185
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە238 :

باساک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052222565478486
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە239 :

باستانبەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120186
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە240 :

باستک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621432
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە241 :

باسەوای
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621433
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە242 :

باشقش خ
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201024511336
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  55بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  336کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە243 :

باشماخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120187
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە244 :

باشماغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120188
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە245 :

باشکورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120212410174101
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
شو ن:

ناوچە

ژمارە246 :

باش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621434
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گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە247 :

باصەوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621435
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە248 :

باغچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120189
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە249 :

باغ وجە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20190
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە250 :

باقر ئاباد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091550465
57777
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە251 :

باقرتتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4232210006
64609
ێ
شارەدێ
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

ێ
شارەدێ
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شارەکان :مەخموور

ژمارە252 :

باقالوا
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211529439582
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی باقالوا بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  205کەس لە  50بنەما ەدا
بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە253 :

باقالوا 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021321
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە254 :

باگردان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120191
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە255 :

باگ را
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621436
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە256 :

بالقوس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621437
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە257 :

بالووالن
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20192
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە258 :

ک
بالک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546585
57681
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە259 :

سان
باليس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1160054353
32775
 1999ەوە کراوەتە
وەﯾەو لە سا ی 9
و
شارۆچکەی شەق
ی
ە
ە رووی ئيدارﯾﯾەوە سەر بە
لە
سەوە
فرۆکەکانی رژ می بەعس
ن
1987
شارەدێ و لە ئ وارەی  16ی نيسانی 7
ش
لەالﯾەن ِ
داری ل کەوتەوە.
تی شەھيد و بە دەﯾان برﯾند
 (200ھاو ی
ککيميابارانکرا ککە زﯾاتر لە )0
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
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شو ن :شارەدێ

ژمارە260 :

بالەتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621438
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە261 :

بامرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621440
گوند کە سەربە شارەد ی )بامەرن )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە262 :

بامناوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120193
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە263 :

بامﯚک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010612114074718
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :سل مانی

ژمارە264 :

بامەرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621441
گوند کە سەربە شارەد ی )بامەرن )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە265 :

بان ميل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031212223982549
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :خانەقين

ژمارە266 :

بانکا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0803163616
64641
الت
ەفيتە روژھەال
ئ کە ژگوند ن سەرب ناحيا بامەرن ل ققەزا ئام دﯾ ﭬە .بانکا دکە
گوندێ بابگورﯾاﯾە .ل ساال
ێ
باشورێ وێ
ێ
گگوندێ وەرم ل و روژئاﭬاﯾ گوندێ ئەررزێ و
ھەبوون ژ ) (7بنەماال پ ک دھات و
 1960گوند ﯾ ئاﭬەدان بووو ژ ) (100خاننيا وپتر ل ھ
0
ژی ھاتە
ن .وەکی ھەمی گوند ن ککوردستان ئئەڤ گوندە ی
ەسا ل دژﯾان
پتتر ژ) (500کە
جارەک دی
ک
ساال 1974
ال
عيراق ﭬە .پااشان ل
کرن ژ الﯾ رژژ ما بەعسا ع
و ران وتاالن کر
 (76زاروک ژ  1سالی
جەزائيرێ ) 7
 1975ر کەفتناما ج
1
خەلک ﭬەگەرﯾﯾانە گوندی .ل ساال
خ
ەلک
ساال  1988خە
تاا  15سالی ژژگوندێ ھەن ھاتنە شەھيد کرن .جارەک دن ل س
شەک
ئاماژێ ﯾە کو ئەڤ گوندە بو س بەش بەش
ێ
ھەژی
گگوندی دەربەددەر بونە ﭬە ،ھ
دەربەدەری ئيران بوون و بەش دن ژی ھاتنە
ی
ک
دەربەدەری توررکيا وبەشەک
دەستەسەرکررن ل بەحرک  .ھەر دﭬ سال دا ) (11شەھيد ن دن ژی دان ل گوندێ
 1975قوتانخانە ل ھاتيە ﭬەککرن کو ) (5مااموستا
1
ەفت ھەﯾە ،ل ساال
باانکا ئ ک مزگە
ستانە .نھا ل گگوندی ) (7بننەمالن
قوتابی و) (6ماموس
ی
و) (60قوتابی بون .ل نھا )(10
ەرش و
سەر رەزاﯾە و خودان کرنا تە
و) (15خانی وو) (60کەس ل دژﯾن .ژﯾانا گوندﯾا ل س
ھرميک و س ﭫ و حليکن،
ەھرا پتر رەز ت بانکيا تری و باھيﭫ و ھ
ککەوالی ﯾە .بە
ھرمی چەلی .ژ دەرێ ئاﭬ کانيا
کی دب ژن ھ
کيا ب ناڤ و ددەنگن کو بانک
ھرميک ت بانکي
ھ
نوکە بيرەک ﯾا بو ھاتيە کوالن بو ئاﭬا
ە
ئااقاری ﯾە بەل ژبەر ھشککە سالي ﯾا ک مە و
ﭬەخارن
ﭬە
دی
سەرچاوە :کاووار ئەنوەر  -مما پەڕی ئام د
س
دﯾا لەالﯾەن )ننيھاد طاھر أح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
حمد( سەبارەەت بە
20:37
)بانکا( لە7:57 2012-6-1 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش
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شو ن:
ش

گونند

ھﯚک
شارەکان :دھ
ش

ژمارە267 :

ی بنﯚک
بانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2231800248
82358
بناری سور ن
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە268 :

ی شار
بانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5222258597
78485
سور ـن _
جيرە چيای س
لە دام نی زنج
خﯚرئاوا ناحيەی خورماڵ ە
شی باکوری خ
دەکەو تە بەش
ەی شەھيد /
خورماڵ  /ھە ەبجە
ڵ
حيەی
ھەورامان لە ررووی ئيدارﯾەووە سەر بەناح
ھ
کشتوکا ی
ا
دە بە
شوور دانيشتوانی ئەم گوند
مانيە لە کورددستانی باش
پاار زگای سل م
کﯚنی ھەﯾە کە ببەداخەوە
ی
ەکی زۆر
سەرقا ن ئەم گگوندە م ژووﯾە
دانەو ە و ئاژەە دارﯾيەوە س
گﯚڕستانی کﯚنە
ی
ەروار و روون ننيە بە م ئەوەی روونە بووونی
تاا ئ ستە م ژووەکەی بە بە
شو ن کی
ەڕﯾنە وە وە ش
 50ساڵ پ ش ئ ستە ئەگە
يان کردووە بﯚﯚم زﯾاتر لە 00
ککە وەک باسيا
سکەندەر( کە گگواﯾە
ل يە لەپشتی گوندەکە لە بن چيا پ ی ئئە ن )عارەباانەکەی ئەس
نە
ناوە بﯚ ناوچەکە تا ئەو شو ە
ەسکەندەری مەقدۆنی ھ رشی ھ ە
ککاتی خﯚی ئە
سەختی ناوچەکە و ناڕەحەتيبەرگگرﯾەوە
ی
ھﯚی
سکە( ھ ناوﯾا نە بە م بەھ
عارەبانە)گاليس
ع
مە لە
ەڕاوەتەوە ئەم
بﯚﯾە ناچار لەوێ دابەزﯾوەو گە
ت و ب وات ە
ەﯾتوانی زﯾاترر ھ رش بکات
نە
حمدی
ەنوسينی مح
بەرگی ﯾەک ئاماژەی پ داراوە لە
ی
گەﯾەک
ککت بی رۆژژم رری پ شمەرگە
بەرزای بووە و
ی
شدا لە بناری سور ن و لەن و دوو
ی شار لە پ ش
حاجی مەحموود ،گوند بانی
ح
کە
نی گرنگی م ژووی ھەﯾە ە
ەندان شو ی
ککە گوند کی ئئاوەدان و گەوورە بووە و چە
نيە وە چەندان ئەشکەوتی ل يە کە
شارەزاﯾان و پپسپﯚڕانی م ژوو ئاشنا ە
تاائ ستە الی ش
227

لەسەردەمی ژﯾانی سەرەتاﯾی مرۆڤ ژﯾاوە ت يدا و لەم سا نەی کﯚتای نەوەدەکان
ئاسەواری کﯚن و گران بەھاﯾان ت دا دۆزﯾنەوە و ئ سک و پروسکی مرۆﭬيان ت دا
دۆزﯾنەوە ،گوندی بانی شار لەگەڵ جو نەوەی رزگاری خوزای گەلی کورد بەدر ژرای
م ژوو النکەی شﯚڕگ ران و پەناگەی شﯚڕش بووە ھەر بﯚﯾە وتراوە ")قو تە وبانی شار
ف کەو بانی شار( واتە بە ش وەی قو تە کە چﯚلەکەﯾەکی بچوکە لەو شاخانە
ھە دەقون ت لەم بەر بﯚ ئەوبەر و زۆر ورﯾاﯾە واتە بەو ش وەخﯚت گەﯾەنە بانی شار راکە
بانی شار پار زراوﯾت لە چەند کت ب ک ئاماژەی پ کراوە ئەوەش ئەگەڕ تەوە بﯚ
ھە و ستی مەرداﯾەتی خە کەکەی و ميوان دۆستی و ھاوکاری کردنی خە کانی
ل قەوماو لە دﯾارترﯾن نمونە دەسە تی حکوم انی )نصرﷲ بەگی بانی شارە( کە
لەکﯚتای سەدەی نﯚزدە ھاتﯚتە بانی شار و پاش چﯚڵ بوونی بانی شار کە نزﯾکەی
حکومرانی نەص بەگ،
 10ما ی ت دا بووە سەرلەنوێ ئاوەدانی ت کەوتﯚتەوە لەژ ر
ٍ
نەص بەگ پياو کی کە ەگەتی ئازا و مەرد بووە بە جﯚر ک باسی پياوەتی و ناوبانگی
زۆر رۆشتووە تا ئەو رادەی ھاوکاری ش خ مەحمودی نەمری کردووە لە شﯚڕشەکەی
ھەرچەند لەکاتی شﯚڕ لەسەر ج گە بووە و نەخﯚش بووە بە م بەپيری ش خەوە
رۆشتووە بﯚ گوندەکانی دەورووبەر نەصرو بەگ مزگەوتی بانی شار بنياد دەن تەوە
دووبارە بە جﯚر ک کە داری چيای پشتی بانی شار)سور ن( کﯚدەکاتەوە و لە
شارەزوورەوە دار پەموو پرژە بە پياوەکانی کﯚدەکاتەوە و د ن تيە بانی شار لە الی
کانيەکە بانی شار کان کی بەردﯾن دروست ئەکات و بەرد دەسوت ن ت بﯚئەوەی بب تە
گەچ پاشان بە قص و گەچ مزگەوتی بانی شار دروست دەکاتەوە گوندی بانی شار
لە روانگەی دﯾنەوە پابەند بوونيکی زۆرﯾان بﯚ ئيسالم ھەبووە بەجﯚر ک کە ھەرگيز ئەو
گوندە مەالی ل نەب اوە ﯾەک ک لە مەالکانی مامﯚستا )مال حسنی دز ی(ﯾە کە
ماوەﯾەک لە بانی شار مەال بووە و پ شنو ژی و مەالﯾەتی کردووە لە بانی شار پاشان
بەھﯚی ک شەی تە قی دەستە تداری ئەو کاتی خورماڵ کە مالکان ئە ن کەوتووە
ئەوﯾش ر ی ئەکەو تە خورماڵ و سەرلە مالکانی ھاوڕ ی ئەدا ئەبين ت جەمن دوای
نەکەوتووە مالکان ئە ن کەوتووە
دانيشتن و بيتسنی ک شەی تە قەکە ئەو ئە
ئەمە ئەب ت ک شەو بەرە قەزا و پار زگا ئەڕوات تا ئەگاتە الی والی بەغداد و ليژنەی
فەتوا لە ھەمووﯾدا مەال حسن ئەﯾان بەز ن ت و ئە ت تە قەکە نەکەوتووە تا والی
نامەوێ
بەغداد لە پاداشتی زﯾرەکی ئە ت ئەتکەمە فتوادەر و قازی بەغداد ئە
دواتر والی ئە يچ چی ئە يت بﯚتەکەم مال حسن ئە ت مادام واﯾە تەنھا بمنبرە بﯚ
ئەزھەر بﯚ خو ندن ئەوﯾش لەسەر ئەرکی دەو ەت ئەﯾن رن بﯚ ميسر و زانکﯚی ئەزھەر
پاش تەواو کردنی خو ندن بەھﯚی زاناﯾيەوە ئەب ت مامﯚستای ئەزھەر و لەبانی شار
ئەبب ت دوای چەند سا ک ئەگەڕ تەوە بﯚ ھانەی قووڵ و مەالی در ژە پ دەدات وە
بانی شار لە سەدەی بيستەمدا خو ندەواری ت دا بووە نمونەش )ميرزا عەبدو کوڕی
خەليفە حمە رەزا( کە لە گوندەکانی دەوروبەرﯾەوە کاغەزﯾان ھ ناوە بﯚ ئەو بيخو ن تەوە
چونکە لە دەوروبەرەدا خو ندەوار نەبووە لە بانی شار فەێ ھەبووە وە مە بەندی
دەرو ش و موردانی تەرﯾقەتی قادری و نەقشبەندی بووە ،لە شﯚڕشی ئەﯾلوول
مە بەند و النکەی پ شمەرگە بووە سەرەڕای ئەوە کە دەﯾان پ شمەرگەی ھەبووە
لەخە کی گوند وە دواتر ﯾەکەم مەفرەزەی سەرەتای شﯚڕشی نوێ لە بانی شار پەنا
دران و النکە و بارەگاﯾان لە چياکانی پشتی بانی شار و سنوری بانی شار بوو ئەمە
لە کت بی رۆژم ری پ شمەرگەﯾەک لە نوسينی محمدی حاجی مەحمود باسکراوە
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پاش چەند سا ک لە خزمەتی شﯚڕش لەسا ی  1978رژ می بەعس بەسياسيەتی
خﯚی و رانی کرد و خە کەکەشی راگواست بﯚ کﯚمە گای زۆرە ملی لە شارەکان وە
چەندﯾن شەھيدی ھەﯾە لە پ ناو رزگاری خاکی کوردستان و قوربانی دان بەدەستی
رژ می بەعس پاش راپەڕﯾن لە سا ی  1993جار کی تر بانی شار ئاوەدان کراﯾەوە و
خە کەکەی رووﯾان لە ز دی خﯚﯾان کرد بە م لە گوندە کﯚنەکەی نە بە کو چەند کيلﯚ
مەتر ھاتنە خوار و ئ ستە نزﯾکەی  150ماڵ لەو گوندی بانی شار ژﯾان بەسەر دەبەن
و خزمەتگوزاری قوتابخانە و رﯾگا و بنکەی تەندروستی و مزگەوتی ل يە.
ئا :شەفيق بانی شاری 2013-5-15
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :ھە ەبجە

ژمارە269 :

بانينار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120194
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە270 :

باني
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621444
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە271 :

بانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01616025610118
چکە
شارۆچ
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :شارۆچکە

ژمارە272 :

بانە ساردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242033309
92472
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

روواندز

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە273 :

سوارا
بانەس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21442
نگ شک )
شارەد ی )مانگ
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە274 :

سورا
بانەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21443
نگ شک )
شارەد ی )مانگ
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە275 :

ورێ
بانەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6041357026
65025
شارەددێ
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :شارەدێ
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ژمارە276 :

ورە
بانەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0205234127
73401
شاری
ئەم گوندە  125کيلﯚمتر لە ش
ی پار زگای ککرماشان ،م
ەک کە لە گونندە گەورەکانی
ﯾە
ەوتوەتە ن وان دو
ککرماشانەوە ددورە سەر بە شارستانی )ناوچه( پاوەﯾﯾه ،بانەورە کە
گاە "باکور" و رﯾاوکﯚ "باشوور" لە الی باککوری رۆژھە ت دراوس ی گوندی
شاخی ئاتشگ
ش
بلەﯾی ﯾه ،ئەم گوندە پ کھاتوە لە 1000
ی
الﯾەن رۆژئاواووە دراوس ی گوندی
مەزﯾری و لە ال
م
ناوچە
ە
شتر لە
شتوی ھەﯾه .ددانيشتوانی ئئەم گوندە پ ش
ماڵ و زﯾاتر لە  4000دانيش
م
گوندەکانی سەر
ی
سنورﯾە دەستتکردەکانی ن وان رۆژھە ت و باشوری کوردوستان لە
س
نزﯾک شاری ھە ببجەی شەھييد دەژﯾان.
نول ە ک
سيروان ،زمکان
رووبارەکانی س
الر ،کو ه ،الورران ،کەوته ،ققنسەخت ،کﯚ سه،
ه ،کانی ساال
ەو گوندانە بررﯾتين لە دڕۆ ه
ئە
گوندانە بە
چوکی تر .دوای شەڕی ن ووان ئ ران و ع راق ئەو ند
دەرﯾاو و چەندﯾن گوندی بچ
زۆۆر چﯚڵ کران دانيشتوانی ئاوارەی شاررەکانی پاوە و جوان ۆ و رواانسەر کران .سی
مەحمو
فەی فەقی م
حەمەد لە تاﯾف
حاجی عەلی مح
ی
سال لە مەو پ ش پياو ک ببە ناوی
س
ھەمو ئەو خە کانە گەڕانەوە و بانەورە ﯾان
دی ھ دی ھ
ەکەم خانوی بنيات نا ،ھ د
ﯾە
فە بەناو
ەک کن لە تاﯾف
درۆستکرد .داننيشتوانی باننەورە ناسراون بە تاﯾفەی ئيمامی و ﯾە
حەوت خ
ت
بﯚ خﯚﯾان پ کھااتون لە
ەشيرەتی جاففی جوان ۆ ،ئئيماميەکان ﯚ
باانگەکانی عە
غەی ،ﯾﯚسوﯾﯾی و ھتد.
ەحموﯾی ،خووامروەتی ،ئاغ
وەک فەقی مە
می:
گەکانی ئيمامی
پيياوە بەناوبانگە
مەولەوی تاوگﯚزی و پياو کی ئائيننی -لە
ی
عيری سەردەەمی
ەسرەو -شاع
خەليفە کەﯾخە
خ
ھﯚی شەڕی
بە داخەوە کاتتی خﯚی بە ھ
ﯾان کردووه ،ە
ی موشاعيرەﯾا
گگەل مەولەوی
تااﯾفەگەری کتت بخانەکە سووتاوه ،ئيستا ھيج ئاسارە کی نەماوە ب جگام ئەم پاارچە
مەرگی خﯚﯾان کردوووه:
ی
شبينی
مەولەوی پ ش
شيعرە نەب ت کە کاتی خﯚﯚی لە گەڵ م
ش
ل ە وە ھەرحااڵ سيروان ناادا پەی
ەی وەی وە مما م وەی وە ﯾانم وەی
ئە
ل گ ژی و وەرددا
من لەگ ژەلول
م
حەسرەت ئەددەم وە سەر ددا
وە دو دەس ح
دە ن کات ک للە سيروان دەەخنک ت ،مەللەوانەکان لە گ ژی و وەر ددەﯾدۆزنەوە کاات ک
سەری بووه.
ی لە سەر س
ھەردو دەستی
ھ
مەال عەبدولقاادری تەوحيد ی-
ەزر نەری بزووتنەوەی
پياوی ئاﯾينی دامە
ی
سياسەت وان و
ت
م
ستکاری
ەدی موفتيزادده ،بەرھە س
دوای کاک ئەحمە
ئييسالمی کورردوستانی رۆۆژھە ت ی
ەوره،
دﯾن چاالکی للە شەڕ کی قورس لە بانە
المی ئ ران بوو ،دوای چەند
ککﯚماری ئيسال
رژﯾمی ئ ران وە
ی
بەی ئەوانيتر دەستگير کران و دواتر لە الﯾەن
دﯾان دا و زۆربە
دەﯾان شەھيد
ئستاش لە
ش
سەری پاﯾەبەررزی رژﯾم کوژژران.
ەندەھا ئەفس
ئييعدام کران ،للەو شەڕە چە
ت.
ککوردۆستانی باشور دەژﯾت
ی دوھەم
ی -فەرھادی
حسين ئيمامی
ح
چەندﯾن ژوری
ن
القەوە
بە تەنھا ﯾەک ال
ێ لە ن و د ی شاخ کدا ە
ە ھاوﯾنەھەوواری مە گﯚڕێ
لە
ەت
ەﯾرانگاکانی ئ ران بە تاﯾبە
ە ﯾەک ک لە گگەورەترﯾن سە
ھە کەندووه ،ئ ستا بووەتە
ھ
232

کوردوستان ،ھەروەھا ئاسار کی بە نرخە بﯚ کوردوستان.
حاجی عەلی محەمەدی کەرﯾمی -دامەزر نەری بانەوره
مەال حەمەرەشيد
مەال غەفار
مەال مەحمودی کەرﯾمی
مەال حەمەئەمين و ھتد
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا دەربارەی گوندی بانەورە لەالﯾەن )فاروق(
لە22:11:40 2010-2-5 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :کرماشان

ژمارە277 :

باوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757639
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە278 :

باواجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081811540672240
...

233

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :کﯚﯾە

ژمارە279 :

باوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120195
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە280 :

باوەڕاڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201445331354
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  111بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  650کەسە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە
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ژمارە281 :

باﭬيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621446
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە282 :

باکوزێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120501585012347
زاوﯾته
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە283 :

با گير
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120196
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە284 :

با مبﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081420414089160
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :ھە ەبجە

ژمارە285 :

با نيش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120197
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە286 :

با و
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120198
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە287 :

با ەخچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120199
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە288 :

باﯾزاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201446251355
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  47بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  256کەسە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە289 :

باﯾزاوا 2
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021322
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە290 :

باﯾزاواسونقور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120200
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە291 :

باﯾزاوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120201
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە292 :

باﯾنجﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120202
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە293 :

باﯾنچو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120203
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە294 :

باﯾندەرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120204
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە295 :

باﯾنگان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120205
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە296 :

باﯾوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120207
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە297 :

باﯾ وە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657609
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە298 :

باﯾەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120206
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە299 :

ببيرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621447
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە300 :

برانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621448
گوند کە سەربە شارەد ی )شنگارێ)
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە301 :

براھيماوای خوارۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201446581356
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  22بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  122کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە302 :

براھيماوای خوڕخوڕە
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201447501357
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  203بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  1212کەسە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە
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ژمارە303 :

سەرۆ
ھيماوای س
براھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0220144906
61358
ی شاری دﯾوانندەرەﯾە لە رۆۆژھە تی کورردستان .بە پ ی ئاماری
ی دەوروبەری
ﯾەک ک لە د يەکانی
م د يە پ ک ھااتووە لە  13ببنەما ە و ژماررەی دانيشتووانيشی  84ککەسە.
سەرژژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە304 :

م خان
براﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5040846355
57261
خانی دەلﯚ
ی ئيبراھيم خ
گوندی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە305 :

مئاوا
براﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20208
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە306 :

براﯾمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120209
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە307 :

بردسزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120210
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە308 :

بردە رش تبرﯾزخاتون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504557757
گوند

244

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە309 :

ە
برکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091550455
57769
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە310 :

کا
برﯾفک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02516135510239
سا ی  1962گگيراوە.
ەم و نەﯾە س
ئە
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش
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ژمارە311 :

برﯾم زەال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621449
گوند کە سەربە شارەد ی )ئام دی)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە312 :

بزان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009171456349529
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی بزان بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  162کەس لە  39بنەما ەدا
بووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە313 :

بزان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021323
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە314 :

بزالنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120211
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە315 :

بزوەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120212
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە316 :

بست
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504557758
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە317 :

بلچەسوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465957700
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە318 :

بلد شا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621450
گوند کە سەربە شارەد ی )باتيفا)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە319 :

بلوانئاوا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120218
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە320 :

بلواناوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120219
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە321 :

بلوچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120220
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە322 :

بلووز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120221
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە323 :

بلەبزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120213
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە324 :

بلەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120214
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

250

ژمارە325 :

بلەغور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120215
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە326 :

بلەھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120216
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە327 :

بلەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120217
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە328 :

بناوچان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120222
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە329 :

بناوچ ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465557592
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە330 :

بناوﯾلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120223
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە331 :

بناوﯾﯾلە  -شاربباژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3291027426
66772
...
فﯚتﯚ :ھاووڕێ باخەوان
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

ژمارە332 :

دان
بناوﯾﯾلەی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20224
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە333 :

بناوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120225
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە334 :

بناوەچان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201450531359
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  36بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  206کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە335 :

بناﭬی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621451
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە336 :

بناﭬ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621454
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە337 :

بندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621455
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە338 :

بندرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120226
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە339 :

بندڕێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122912250518763
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە340 :

بندڕێ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021324
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە341 :

بندەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120227
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە342 :

بنم رد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420332892455
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە343 :

بنووخە ەف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120230
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە344 :

بنيانس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621456
باکوور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە345 :

بنيەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211020049567
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی بنيەر بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  175کەس لە  40بنەما ەدا
بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە346 :

بنەخوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120228
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە347 :

بنەژاژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120229
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە348 :

بنەکاول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420332892453
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە349 :

بھارستان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657783
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە350 :

بھيک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120253
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە351 :

بوتيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515571212370
زاوﯾته
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە352 :

بوخەلوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120254
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە353 :

بورجينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621470
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە354 :

بوردمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120255
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە355 :

بورھان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120256
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە356 :

بول  -بل
http://www.kurdipedia.org/?q=200909031230521972
ﯾەک کە لە گوندەکانی ھەورامانی رۆژھە تی کوردستان و سەربە پار زگەی کرماشان ،گوند کی
د فر نەو لە کەناری ئەم گوندە لەسەر ر گای کﯚسەی ھەجيج ،تاﭬگەﯾەکی ئاوی گەورەی ل ﯾەھەر
بە ھەمان ناو )بل( دەناسرێ ،کە بە ئاو کی زۆر و فشار کی زۆر د تە خوار و دﯾمەن کی جوان و
د ف نی بەو ناوچەﯾە بەخشيوەو بﯚتە ج گاﯾەکی گەشتياری.ھەروەھا ئاوی ئەم تاﭬگەﯾە دەچ تەوە
سەر ئاوی رووباری سيروان.
سەرچاوە :نامەﯾەکی کاک ھەﭬاڵ نەژاد سەبارەت بە ھەند ک شو نی رۆژھە تی کوردستان لە -02
2009-09
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :کرماشان

ژمارە357 :

بوو
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120257
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە358 :

ب واناوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120258
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە359 :

بﯚبکتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120259
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە360 :

بﯚرﯾەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120260
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە361 :

بﯚسکين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011923002932853
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە362 :

بﯚسک ن
http://www.kurdipedia.org/?q=201009170903119527
گوند کی گەورەﯾە و سەربە شارۆچکەی رانيەﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە363 :

د
بﯚگد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2232243467
74441
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە364 :

ەر
بﯚڕﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20261
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە365 :

ن
بﯚکان
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110717190
09107
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ەی در ژاﯾی ررۆژھە تی و  32دەقيقەو 36
بااژ ری بﯚکان للە 13دەقيقە و  46دەرەجە
دواﯾين دابەشکردننەکانی ئ ران بەرﯾناﯾی بﯚککان
ن
دەرەجەی پاناﯾی باکورﯾيە .بەپ ی
جانی
ەباشوری رۆژژھە تی پار ززگای ئازەرباﯾج
 2541.306کيللومەتری چوارگﯚشەﯾەو لە
6
ەئاستی دەرﯾﯾا بەرزە .شارری بﯚکان
 1340مەتر لە
ھە کەوتووە0 .
رۆۆژئاوا ئ ران ھ
ەوەلەگەڵ سااﯾين قە  ،لەباشورەوەلەگگەڵ
ەباکورەوەلەگگەڵ مياندواو ،لەرۆژھە تە
لە
سنوورە.
سەقز و لەرۆژژئاواوەلەگەڵ مەھاباد ھاوس
س
گی ئەنجام دراوە ر ژەی
سا ی  1269ی کﯚچی مانگ
ەکەم سەرژمم ری کەلەس
ﯾە
شاری بﯚکان  100کەس بوووەو لەسەرددەمای ناسرەەدﯾن شای قاجار و
دانيشتوانی ش
نيشتەج
ی موکری خاوەەنی بﯚکان بووو  100بنەما ەلەبﯚکان ش
ککات سەردار عەزﯾز خانی
ئاماری ز رانەوەب و
ی
 200لەالﯾەن داﯾرەی
سەرژم رﯾش کەسا ی 06
بووون .دواﯾين س
بﯚﯚتەوەر ژەی ددانيشتوانی ببﯚکان گەﯾشتتﯚتە 230000کەس و لەن و شارەکوردﯾييەکانی
نە،
کرماشان و وررم و سنەگگەورەترﯾن شااری رۆژھە تتی کوردستانە
ئ راندا دوای کر
سەر شاڕ ی سەرەکی باککور و باشوورری
نی بﯚکان لەس
ەمەش بەھﯚﯚی ھە کەوتنی
ئە
زۆر
بﯚتەھﯚی کﯚچی ر
ی
شيوەو
بەم شارەبەخش
ی ئەوتﯚی م
ن گرﯾنگييەکی
رۆۆژئاوای ئ ران
دەوروبەرەوەبﯚ ئەم شارە.
ﯚ
ەگوندەکان و شارەکانی د
لە
ەسا ی
المی ئ ران کە
ەم شارەبەپ ی دواﯾين ئامماری ئيداری و سياسی ککﯚماری ئيسال
ئە
ەبرﯾتين لەقەزای سيمينەکە 1093کيلوومەتری
ەوەلەدوو قەززا پ کھاتووەکە
 2005ب و بﯚتە
5
ھی
تی و ئاختاچی باکوری و ب ی
ئاختاچی رۆژھە ی
ی
چوارگﯚشەﯾەوو لەس ناحييەی
چ
د بوکری پ کھااتووە .قەزای ناوەندﯾی بﯚککان لەچوار نااحييەپ کھاتوووەو برﯾتين لەئئاختاچی
بەزمانی کوردی و زارراوەی
ی
ی .خە کی بﯚﯚکان
و ئ لی تەﯾمورر و گەورک و فەﯾزوو بەگی
ەﯾﭭن .بەم زار
اوەﯾەئەدەبيات کی فراوان ننوسراوە.
ت
موکری ﯾان مووکرﯾانی دەپە
م
زۆربەﯾان ئيسالم و ئاﯾين
ن
دانيشتووانی بﯚکان لەسە داسەد ھەمووو کوردن و ئاﯾينی
يان گەﯾشتووە .شاری
يرانيانەوەوەک ميرات پ ن
ک
زای سوننەی شافعی ﯾەککەلەباب و باپي
شاری
التی کوردستاان سيھەم ش
سنەلەروژھەال
بووکان ئيستا ددوای شاری ککرمانشاەو س
يشتووانی کووردنشينەلەئييران.
گگەورەو پر دانيش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:
ش

ە
شارۆچکە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە366 :

بﯚ واان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3041919468
80485
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سنە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە367 :

بﯚﯾەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120262
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە368 :

بﯚﯾەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120263
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە369 :

بيادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621471
گوند کە سەربە شارەد ی )چەل )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە370 :

بياﭬ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120502012512348
سەرسنک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە371 :

بيبيکەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120264
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە372 :

ون
بيترو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21473
ەل )
شارەد ی )چە
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە373 :

بيجارر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0925193723
39630
چکە
شارۆچ
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :شارۆچکە

ژمارە374 :

بيجارر 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011407402
21327
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
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شو ن :گوند

ژمارە375 :

ەوەند
بيجنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1111655536
63784
زگای ئيالمی رۆژژھە تی کورردستانە .دەککەو تە
جنوند( دەﭬەرر کی پار ی
بييجنەوەند )بيج
الم .
ن چەردەوا ی باکووری رۆژژھە تی ئيال
شاری شيروان
ش
کەکەی بە ش وەزاری لەکی دەەپەﯾﭭن.
ی
ت ،خە
ە ژمارەﯾەک گگوند پ ک د ت
لە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:
ش

ناوچە

ززمان  -ش وەززار :ک .لوڕی

ژمارە376 :

خچی
بيچاخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20265
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە377 :

ھی
بيدوھ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621474
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە378 :

بيرا کەبرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621475
گوند کە سەربە شارەد ی )بج ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە379 :

بيردۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120266
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە380 :

بيروزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621476
گوند کە سەربە شارەد ی )ئام دی)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە381 :

بيرومانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621477
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە382 :

بيرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621478
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە383 :

بيرەبات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112916522574028
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە384 :

بيزنور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621481
گوند کە سەربە شارەد ی )بيبو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە385 :

بيشينک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621482
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە386 :

بينوخە ەف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120267
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە387 :

بيوەنيژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120268
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە388 :

بيک داودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621483
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گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە389 :

بيکداودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621484
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە390 :

بي
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621485
گوند کە سەربە شارەد ی )ئام دﯾ )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە391 :

بيەڕەشان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757637
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە392 :

ب

بادێ

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621487
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە393 :

ب بو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515433112364
شارەدێ  -دھﯚک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شارەدێ
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ژمارە394 :

ب بوزﯾ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621488
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە395 :

ب ترﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120269
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە396 :

ب تواتە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213181913642

277

 (197بووەتە نناحيەو بە دوووری
لە سا ی )74
ە سەر بەقەززای رانيەﯾە ە
نااحيەی ب تواتە
گرنگ
ەی زۆر گ
ەی شو نەکە
ی رانيەوە دووررەو،ھە کەوتە
نززﯾکەی ) (20کم لە قەزای
کی گەشت و گگوزارﯾە و لەالﯾەکی ترەوە کەوتﯚتە
ەک شو نيَ ی
چونکە لەالﯾە
ھە کەوتووە ،چ
ھ
ەکی
کاتيشدا ر گاﯾە
سﯚران و بادﯾنان و لە ھەمان کا
ن
ی ن وان
ی ستراتيجی
سەر ر گاﯾەکی
س
دی
سترانيجی باززرگانی بە ناوو چەقی شاررۆچکەکە کە )سەروچاوە( ﯾە و مە بەند
س
داوە.
ەﯾە رەت ئەب ت و ئەمە ھ ندەی تر،گرننگی بەم شاررۆچکەﯾە ە
نااحيەی ب تواتە
چکەی سەرووچاوەﯾە
ەش لەشارۆچ
ە لە بنچينەد ا )ب تواتە( گووندەو ناحيەکە
نااحيەی ب تواتە
حيە لە
مە بەندی ناح
ەو ،ئەگەرنا ە
ناوی ب تواتەﯾە
ەی ناحيە بەنا
ە م لەبەر ناووە م ژووﯾەکە
بە
ەو ژمارەی داننيشتوانی ئەو
ی سەروچاوەﯾﯾە کە نزﯾکی ) (3000ما ە
نااوشارۆچکەی
شارۆچکە سەروچاوە و ئﯚرددوگای شکارتتەو )(33
 (1500و لە ش
نااحيەﯾەش بە گشتی )00
گگوند پ ک د ت.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شارەدێ
ش

ژمارە397 :

ش
ب توش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20270
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە398 :

ب تکاار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21489
نی ماس )
شارەد ی )کانی
کە سەربە ش
گوند ک
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە399 :

ب تکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621490
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە400 :

ب تکارێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120502100312349
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باکووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە401 :

ب جە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120271
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ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە402 :

ڵ
ب خاڵ
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121710370
03809
 (10کم و ) (140کم لە ھەوول ر دوورە
شاری رواندز ببەدووری ) 1
ی رۆژئاوای ش
دەکەو تە بەری
پلەی
عەلی بەگەوە بە ھاوﯾنان ی
ی
دوو ر گای تاﯾببەتی بﯚدەچ ت لە رواندز و گەلی
ە ) (32پلەی سەدی.
گگەرمی دەگاتە
ەکی بەرز و ففراوانی ھەﯾە و ئاو کی زۆری ھەﯾە ،ل ررەدا
ەوارە تاﭬگەﯾە
ەو ھاوﯾنە ھە
ئە
گەی خﯚش
چەندان ج ی
ەﯾە لەگەڵ چ
خانەی ھاوﯾنەی ميللی ھە
چەندان چ شتتخانە و چاﯾخ
چ
دەکەن
ن
ەردانی
لە سەرەتای ببەھارەوە سە
ەشتەوەران ە
رابواردن بﯚ خ ززانداران و گە
ی پاﯾز.
تااکﯚتای وەرزی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

ەﯾرانگا
سە

شارەکان :رواندز
ش

ژمارە403 :

ھی
ب دوھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21492
نی ماس )
شارەد ی )کانی
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە404 :

سب
ب راس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20272
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە405 :

ی دﯾنداران
ب رمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171343206
67556
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :سەﯾرانگا

ژمارە406 :

مان
ب روم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21493
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گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە407 :

ب رومانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621494
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە408 :

ب رکﯚت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052412114958175
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە409 :

ب زنور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621495
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە410 :

ب زنوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621496
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە411 :

ب زنورێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621497
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە412 :

ب زھ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621501
گوند کە سەربە شارەد ی )رزگاری)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە413 :

ب زەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621498
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە414 :

ب زەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621499
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە415 :

ب زەھ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621500
گوند کە سەربە شارەد ی )رزگاری)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە416 :

ب ژاوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120273
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە417 :

ب ژوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120274
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە418 :

ب سااران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20275
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە419 :

ب ستتانسوور
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09252249319638
ی شارەزوور  -سل مانی
ناوچەی
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی بابەت
و ت :باشووری ککوردستان
شو ن :گوند

ژمارە420 :

رێ
ب سر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21503
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گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە421 :

ب سفک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120501530912346
مانگ شک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە422 :

ب سکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621504
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە423 :

ب سک
287

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21505
شارەد ی )بات ل)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە424 :

ەمن
ب سە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0925224812
29637
شارەزوور
ناوچەی ش
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

شو ن:

گوند
د

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە425 :

ب شااسب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20276
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
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شو ن :گوند

ژمارە426 :

ب ششينک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621507
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە427 :

ب شووک_جندﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420332992461
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە428 :

ب شينک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621508
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گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە429 :

ب قولک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621509
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە430 :

ب لومانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621511
گوند کە سەربە شارەد ی )د رەلوک)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە431 :

ب لوو
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657595
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە432 :

ب مزورت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120279
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە433 :

ب نورﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420332992465
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە434 :

ب وران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120280
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە435 :

ب کارێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621510
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە436 :

ب کﯚس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120278
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە437 :

ب کەژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120277
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە438 :

ب ەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465957706
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە439 :

بەحرکە
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htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121622460
02798
خﯚ ،ژمارەی
ەول رە و  35گووند دەگر تەخ
حرکە سەربە پار زگای ھە
شارەد ی بەح
ش
ەند ک
الی باکوور ھە
 43.000سەرەە ،دەکەو تە ناوچەﯾەکی ددەشتاﯾی ،ال
دانيشتوانی 0
ناوەندی ھەول ر قيرتتاوە ،بەحرکە بە  12کلم و 10
ی
ی ن وان بەحررکە و
گگرداوﯾە ،ر گای
ەول رەوە دووررە ،لە ھاوﯾن وشک و گەررمە ،باراناوی و ساردە لە زستان،
خەلەک لە ھە
خ
سەرەکی زەوﯾﯾە
سروشتی س
ﯾە ،سامانی س
ە م لە بەھارر پاﯾيز خﯚش و مامناوەندﯾە
بە
شتوکاڵ و ئاژەڵ بە
ی ،باری ئابوورری بش نييە ،خە کی کش
ە پيتەکەﯾەتی
ککشتوکا يە بە
ەرزە
مەرگەن ،ر ژەەی ب کاری بە
کيشيان پ شم
خەرﯾکن ھەرووەھا ھەند کي
خ وکردنەوە ،خ
ناحيەکە باشە
ە
ئاساﯾش لە
ش
کووميەکان چااالکيان نييە للە ناوچەکە ،بباری
ر کخراوە ناحک
ھيچ ک شەی کﯚمە ﯾەتی نييە.
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

شارەدێ

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە440 :

بەدررە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0925223413
39632
الﯾەنی
ی
ستان ،لە
شوورە لە باشوووری کوردس
شارەد يەکی بەعەرەبکراو ی ھەرە باش
ش
سەربە شاری کوتی ئ اقيييە.
ککارگ ﯾيەوە س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت :باشوووری کوردستا
تان
شو ن :شارەدێ
ش

ژمارە441 :

ليس
بەدلي
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1022313502
21369
کورستانی توررکيا ،لە چەرخ
بااژار کی کورد نشينە لە کو
خی  17ی زاﯾﯾنی ھاتووە
ە خو دەگر ت:
حەوت قەزا بە
دامەزراندن ،ح
عادلجەواز
عئەخالتبدليسگورئوﯾماک ))نورشين)ھيزانموتکی
متاتوانسەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:56:4
)بدليس( لە47 2011-1-2 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ن
و ت :باکوورری کوردستان
شو ن :شار
ش

ژمارە442 :

خانەقا
بەر خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12621015710894
مەوالنا خاليدی
نا
سل مانی و ناوەکەی لە خاننەقای
ی شاری س
ەک کە لە گەررەکە کﯚنەکانی
ﯾە
 18مەحمود پپاشای بابان دروستی کرددوە،ئەم
ە سا ی 818
ەقشبەندی ﯾﯾەوە ھاتوە کە
نە
سەرشەقام و سەرکار زو
گەرەکەکانی چوارباخ و س
ی
ڵ
سنورە لەگەڵ
گگەرەرکە ھاوس
شارستانيەتی ئەو سەرددەمەشی تيا بوە،لە
ی
سپی.ھەموو مەرجەکانی
ەسحاپ ئەس
ئە
خان و تاد...
مزگەوت و دوککان و بازاڕ و خ
م
کی بەناوبانگی سل مانی بوووە لەو گەرەککەدا
ەماوە پرد ی
ن کە ئ ستا نە
پرردی عەالفان
ەوالنا خانەقاککانی حاجی مەال عەلی و
ە خانەقای مە
بوووە،لەم گەرەەکەدا جگە لە
مانەش
حمانی قەرەدداخی و مەال عەزﯾزی تيا ببووە جگە لەم
مەحوی و ش خ عەبدولرەح
م
حاجی مەال ررەسولی
عەبدولکەرﯾم و مزگەوتی ح
ەوتی ش خ ع
ەکيەی ش خ مارف و مزگە
تە
سو ی تيا بوووە،حەمامە
د ل ژەﯾی و مززگەوتی دوو ددەرگا و مزگەوتی ش خ وس
حاجی ئەو و حەمامی حاجی غەنی و
ە حەمامی ح
ش برتيبون لە
ەناوبانگەکانيش
بە
ەمەی
دواﯾيان وەکو
ن
بچکﯚلە(و حەمامی تاززە کە تەنيا ئە
و
حەمامی غەففور ئاغا)حەماامە
ح
کيان وەکو دوککان بەکار
خان ک ھەبوون کە ھەند ک
کەدا کﯚمە ە خ
ەر لەم گەرەکە
خﯚی ماوە.ھە
خ
حو و خانی غەفور
ەند کيان وەککو ئەنبار لەواننە خانە سوتااو.خانی فەتح
ەھ نران و ھە
ئە
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ئاغا.ئەم گەرەکە جگە لەوەی کە کﯚمە ە مەالﯾەکی بەناوبانگی تيا ھە کەوتوە
شو نی نيشتەج بونی ھەندێ شاعيرو ئەدﯾبی بەناوبانگيش بووە،وەکو مەحوی و
ش خ نوری ش خ سا ح و ئەخﯚل و کامەران موکری و مەدھﯚش.ھەروەھا لەم
گەرەکەدا کﯚمەل کەساﯾەتی خ رەومەند ھە کەوتون وەک حاجی ئەو ی شا ی و
عەلی کەمال بەگ و عەبدو لوتفی و حاجی ئەحمەد رەشيد و حاجی حەسەنی
لﯚکەو ئەحمەدی حاجی فەرەجی حاجی حاميد کە ﯾەکەمين ک گەی لە بەکرەجﯚ
دروست کرد و باخی بەختيارﯾشی بەناوی کورەکەﯾەوە ناو نا.
خە کی ئەم گەرەکە بەش وەﯾەکی بەرچاو بەشدارﯾان کردووە لە چاالکيە سياسيەکان
دا و ھەميشە لە سەنگەری نيشتيمان پەروەران دا بوون وە لەم پ ناوەش دا لە قﯚناغە
جيا جياکاندا بەردەوام شەھيدﯾان بەخشيوە،لەوانە عەولە سيسی شەھيدی شەری
بەردەرکی سەرا و بەکری خەﯾات و فەق عەبدە ی مەال بەختيار و کەمالی حەمەی
فەرەجە غەنی و ناميق ئاغای مستەفاغا و خا ە شيھاب و حەمە عەلی بەر خانەقا و
دەﯾان شەھيدی تر.
شو ن کی بەناوبانگی گەرەکی بەر خانەقا کە دواتر بو بە گەراجی بەغدا گومرگە
سوتاوەکەﯾە کە بيناە گومرگی تيا بوەو لە سيەکانی سەدەی رابردودا سوتاوە.
سەرچاوە :ما پەڕی سل مانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گەڕەک

شارەکان :سل مانی

ژمارە443 :

بەرئاڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621457
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە444 :

بەراننان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8311548586
60849
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شو ن:

چيا

ی
شارەەکان :سل مانی

ژمارە445 :

چی
بەرچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5060924367
76085
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

دی
ئام د

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە446 :

خانەقا
بەرخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3241159536
60082
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان :سل مانی
شو ن:

گەڕەک

ژمارە447 :

بەردب ان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201457231365
ﯾەک ک لە گەڕەکەکانی شاری سەقزە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گەڕەک

ژمارە448 :

بەردﯾسپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465957699
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان
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ژمارە449 :

بەردە سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020820051164205
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :سەقز

ژمارە450 :

بەردەبوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120231
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە451 :

بەردەسپی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201451301360
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  39بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  262کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

299

و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە452 :

بەردەسپيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120232
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە453 :

بەردەسور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120233
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە454 :

بەردەشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012622034275345
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ەزای دوکانە ،دەکەو تە ن ووان بەرزاﯾيەککانی چيای کﯚﯚسرەت
ی بنگردی قە
سەر بەناحيەی
س
ەرو شک و گگردە
باسکی بەردبەرداووی و گردە کە
کی
سک و
س و گردە باس
و چيای ئاسﯚس
گردەوە.
دەکانی س وکان و مەرگەو ناحيەی بنگ
ژﯾﯾلوانەوە .ھەرروەھا دەکەو تە ن وان گوند
ەگو رەی گەوورەﯾی گﯚڕستتانەکەی ب ت م ژووی درووستبوونی بەردەشان زۆر کﯚنە
بە
ئەمەش شاﯾەتی د رﯾنی گوندەەکەﯾە.
ش
ی زۆر گەورەﯾە کە
ی گﯚڕستان کی
چونکە خاوەنی
چ
ھەر
ەی ھەنگە ،ھ
کەھاوش وەی شانە
ش
ھەﯾە
ەم گوندەدا جﯚﯚرە بەرد ک ھ
ەسنووری ئە
لە
سەرچاوەی گرتب ت ،دە ن سەرەتا وتراوە
ی
بﯚﯚﯾەش پ دەچ ت ناوی بەرددەشان لەوەووە
ەردەشان.
ماودەم بﯚتە بە
ن بەردەشانەوو پاشان دەما
شانە بەرد ﯾان
ش
دووبەردەشان
شتر بناغەی ددروستبوونی لەسەرووی شو نی ئ س
ەم گوندە پ ش
ئە
ستاﯾەوە بووە ،پاشان
ی
وردەوردە بەرەەوخوارەوە ھاتتوون بەھﯚی بوونی ئاوی باشترو
زەوی کشتوکا ی لەبارتر.
تاا سا ی  1994ﯾش ﯾەک ببەردەشان ھ
ھەبووە ،بە م لەوسا ەداو دوای کﯚچی دواﯾی
دی باب و باپيررانی لەبەردەشان،
سوڵ مامەندوو بەخاک سپااردنی لە ز ی
سەرکردە رەس
س
ەردەشانيان
ەی خانووﯾان ددروستکردو بە
ککﯚمە ک خ زان لەدەوروبەرری مەزارەکە
بەردەشانی خواروو
ی
شان بوو بەدووو بەش ما ە تازەکان ناونررا
ج ھ شت ،بەممەش بەردەش
گوندە کﯚنەکەش نناونرا
ە
جادەﯾەو
نو يە نزﯾکی ج
 25خ زانە کە ئەم گوندە و
ککە ژمارەﯾان 5
مارەﯾان  40خ زانە .
سەروو کە ژما
ەردەشانی س
بە
النەن و
سەروو خواروووشەوە سەر بەھﯚزی شيال
ەگشتی بەس
دانيشتووانی بەردەشان بە
ژﯾﯾان کی ئاسووودە پ کەوە دەگوزەر نن.
ە
بژژ وی گوندەکە
سی،
داری و راوە ماس
بەکشتوکاڵ و ئاژە ی
ڵ
شتی بەستوووە
بژژ وی ژﯾانی ئئەم گوندە پش
کی زەوی کشتتوکا ی بەرفرراوانە کە
ی باسە بەرددەشان خاوەننی رووبەر ی
ەوەی شاﯾانی
ئە
ستن دەکراﯾە توتن و
سا نە دەکر ت بە گەنم و جﯚو نﯚک و للەکﯚنيشدا تا پ ش راگواس
س
گوندﯾشدا ھەندێ
ا
گگەنم و جﯚو نييسک و نﯚک و گو ەبەڕۆژەەو و کا ەک و شووتی .لەنناو
بە توتن و
دەوترێ دەرماڵ کە للەسا نی زوودا دەکران ە
ێ
ەپ ی
ەراو ھەﯾە کە
پاارچە زەوی بە
ەن
کيان کراون بەباخچە لەالﯾە
ما نە بەش کي
ستادا ئەم دەرم
ە ،بە م ئ ست
باام و تەماتە
ەمە جگەلە داری
باخی ھەنارو ھەننجيرو رەز ،ئە
ی
چەندﯾن
خاوەنەکانيانەووە ،ھاوکات چ
خ
ک دارەبەن و بەڕوو ،لەکﯚنندا گرنگی زﯾااتر بەکشتوکااڵ دەدرا ،چونکە
سروشتی وەک
س
خﯚﯾان
ەروبوومەکەﯾاان پارەی دەککرد بژ وی ژﯾاننيانی دابين ددەکرد ،بە م بە گوتەی خ
بە
ەئ ستادا حکوومەت وەک پ وﯾست ھاوککاری جووتياران ناکات بەپ دانی تﯚوی بباش و
لە
ھﯚکارەشە واﯾکردووە للەو ژمارە
ە
ەو
ی بەروبوومەککانيان ھەر ئە
ی و ک ﯾنەوەی
ەﯾنی کيمياﯾی
پە
ەڕ نەوە
مارە کەمە بگە
ماڵ بووە ئەو ژم
زﯾاتر لەسەد ڵ
ر
زۆۆرەی دانيشتتووانی بەردەەشان کە
ەی.
سەر ز دی خﯚﯚﯾان بە بەراوررد بەزﯾاد بووننی ژمارەی ددانيشتووانەکە
س
ئااژە دارﯾی
لەم گوندەدا
ەکﯚندا تا پ ش راگواستن ژمارەﯾەکی ززۆر ئاژەڵ م
سەبارەت بە ئئاژە دارﯾش لە
س
کەژمارەی
ی
ەدا
وﯾست لەناوچەکە
ت
شو نی پ
ی لەوەڕگاو ش
ەخ و دەکران لەبەر بوونی
بە
زﯾاتر لە  90سەر رەشە و خ،
ر
 200سەر مەڕڕو بزن و
ئااژە ەکانيان دەگەﯾشتە 00
خوارو
کردووە ت ک ا لەھەرددوو بەردەشانی سەروو خ
ە
ەئ ستاشدا ئئەم ژمارەﯾە ززﯾادی
لە
نزﯾکەی  200سەڕ ک رەشە و خ بەخ و دەککر ن.
ی
زﯾﯾاتر لە  3200سەر مەڕوماا ت و
يەی نزﯾکە
خ زان کی زۆرﯾﯾش بژ وی ژﯾاانيان لەسەر راوە ماسی بووە ،بەو پ يە
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لەدەرﯾاچەی دوکانەوە لەئ ستاشدا ژمارەﯾەکی زۆر لەو خ زانانە دەستبەرداری راوە
ماسی نەبوون ،ماسی لە بازاڕەکاندا داواکاری لەسەرەو نرخ کی تاﯾبەتی خﯚی
ھەﯾە.
ئ ستاش دوو ک گە بﯚ بەخ وکردنی پەلەوەر لەسنووری گوندی بەردەشاندا ھەﯾە
ھەرچەندە مو کی خە کی بەردەشان نييە بە م لەبەرئەوەی لەخاکی بەردەشاندا
بەرھەم دەھ نر ت ھەموو الﯾەک سوود لەبەروبوومەکەی وەردەگرن.
سەرچاوەکانی ئاو
سەرچاوەکانی ئاوی ئەم گوندە برﯾتين لە) :کانی گﯚمەشين( کەئاو کی باشی
ھەﯾەکە لەکﯚندا کشتوکا کی زۆری لەبەردا کراوە ،لەسا ی)(1996ەوە لەالﯾەن
ر کخراوی  KLAەوە پ ۆژەی ئاوی لەسەردروستکراوە بﯚ گوندی بەردەشانی سەروو،
)کانييە سەرچاوە( کە ئەم کانيەش سوودی ل وەرگيراوەو بﯚ کشتوکاڵ بە م لەئ ستادا
لەالﯾەن بەڕ وەبەراﯾەتی ئاوی دەوروبەرەوە سی کﯚلی بﯚ ئاودانی ئاژەڵ لەسەر
دروستکراوە ھەندێ جارﯾش سەرچاوەکە بﯚ خواردنەوە بەکاردەھ نر ت .کانی مزگەوت
ﯾاخود کانی ژنان بەش کی بﯚ مزگەوت و بەشەکەی ترﯾش بﯚ پ داوﯾستی رۆژانە
سودی ل وەردەگيرا ،ھەروەھا )کانی بەران( ھيچ جﯚرە کشتوکا کی لەبەردا نەکراوە
گوندنشينان خﯚﯾان دە ن بەھاراوەکانی مام باﯾز کە مام باﯾز خﯚی دۆزﯾوﯾەتەوە بﯚ
کشتوکاڵ بەکار دەھ نر ت کە دەکەو تە بەردەشانی خوارووەوە .پ شتر توتن و تەماتەو
بام ئ ستا کراوەتە حەوزی ماسی ،جگە لەوەش حکومەتی ھەر م بيری ئيرتيوازی
بﯚ ل داون و تﯚڕی ئاوی گونجاوی بﯚ دروستکردوون ئەمە جگە لەوەی زۆربەی زۆری
ما ەکانی بەردەشانی سەروو و خوارووش بيری سوری-ﯾان ل داوە بﯚ خواردنەوە
بەکاردەھ نر ت و کەم کيش کشتوکا ی لەبەردا دەکر ت .سەرچاوەﯾەکی تری ئاو کە
وەک رووبارۆچکەﯾەک واﯾە پ ی دە ن )خ ی بەردەشان( کە بەردەشانی سەرووی
کردووە بە دوو بەشەوە بە ناوەڕاستی گوندا د ت و بەالی مزگەوتدا دەچ تە
بەردەشانی خواروو دواجار ت کەڵ بەدەرﯾاچەی دوکان دەب ت ،ئەم ئاوە لە وەرزی باران
بارﯾندا زۆر زﯾاد دەکات کە خە کەکە ناچار دەکات بە ئﯚتﯚمب ل پياﯾدا بپەڕنەوە کە ئەمە
کار کی زەحمەتە بﯚ خو ندکاران ،زۆربەی جارﯾش ئاژە داران ناچار دەبن بە ئﯚتﯚمبيل
ئاژە ەکانيان لەم بەر بﯚ ئەو بەر بپەڕ ننەوە .ئەوەی شاﯾانی باسە وەک خە کەکەی
دە ن ئەم ک شەﯾە بە دروستکردنی س پردی بچووک لەس شو نی جياوازدا
چارەسەر دەب ت.
رۆ ی لەشﯚڕشدا
ئەم گوندە تاکە گوندە کە بەو فراوانييە لەبەری مەرگە بەشداری بەرچاوو کارﯾگەرﯾان
ھەبووب لەشﯚڕشی ش خ مەحمودی نەمر دژ بە سوپای ئينگليز ،ھەرئەوەش بووە
ھﯚی ئەوەی کە ئينگليز بە توندی بﯚردومانی ئەم گوندە بکات بە ناپا م و بەجﯚرە
چەک کی تر کە پ ی دەوترا شەستير کە خە کەکەی زۆر زەرەرمەند بوون و خانووﯾەکی
زۆر رووخاوەو مەڕوما تيشی بەرکەوتووە .لەسەردەمی شﯚڕشی ئەﯾلوليشدا ئەم
گوندە خزمەت کی زۆری کردووەو بارەگا ھەبووە لەمزگەوتەکەی بەردەشاندا ،ھەروەھا
لە شﯚڕشی نو دا رۆ ی بەرچاوﯾان ھەبووە ،لە سا ی 1983دا لە شەڕ ک کە ھەر
بەشەڕی بەردەشان ناسراوە سوپای رژ م و جاشەکانی لەگەڵ ھ زی پ شمەرگە
رووبەڕووی ﯾەکدی بوونەتەوەو شەڕ کی گەورە لە ن وانياندا رووﯾداوە لە ئەنجامدا
بەش ک لە ما ەکان لەو شەڕەدا سووتاوەو حکومەت داوای لەخە کەکە کردووە
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گوندەکە چﯚڵ بکەن خە کەکەش بە ناچاری رووﯾان کردۆتە ناحيەی بنگردو چەند
رۆژ ک لەوێ ماونەتەوە پاشان گەڕاونەتەوە گوندەکەی خﯚﯾان ما ەکانيان دروست
کردۆتەوە.
ئەم گوندە لەسا ی  1988لەالﯾەن رژ می بەعسەوە راگو زراوە بﯚ ئﯚردوگای زۆرەمل ی
حاجياوا کە تائ ستاش ژمارەﯾەکی زۆر لەحاجياوا نيشتەج ن چونکە حکومەت وەک
پ وﯾست ھاوکارﯾيان ناکات بﯚ گەڕانەوەو خزمەتگوزاری پ وﯾست لەگوندەکەدا ج بەج
نەکراوە تاوەکو پا نەر ب ت بﯚ خە کەکەو بەتاﯾبەتی گەنجانيش بگەڕ نەوە بﯚ ناوگوند.
پاش راپەڕﯾن و ئاوەدانکردنەوەی کوردستان جار کی تر لەالﯾەن گوندنشينانەوە و
لەسا ی  1992ئەم گوندە ئاوەدانکراﯾەوە ژمارەﯾەک خ زان گەڕانەوە گوندەکەﯾان
ئاوەدانيان کردەوەو زەوی و باخ و باخاتەکانيان ژﯾاﯾەوە .لەسا ی  1964ﯾەکەم ئﯚتﯚمبيل
کەدۆج کی ئەمرﯾکی بووە بﯚ رژاندنی دەرمانی مەالرﯾا ھاتﯚتە ناوگوند ،سا ی 1970
جادەی گ بﯚ گوند ل دراوە کە بەداخەوە تا ئ ستاکەش قيرتاو نەکراوە ،لە سا ی1979
بﯚ ﯾەکەم جار کارەبای نيشتمانی گەﯾشتﯚتە ئەم گوندەو پاشان لە سا ی  2000دا
لەالﯾەن حکومەتی ھەر می کوردستانەوە کارەباﯾان پ گەﯾشتﯚتەوە ،لەسا ی 1980دا
بﯚﯾەکەم جار خو ندنگای ت دا کراوەتەوە ﯾەکەم مامﯚستاش مامﯚستا جەمال
سەنگەسەری بووە ،لەسا ی  1999خو ندنگاﯾەکی شەش پﯚلی ت دا کراوەتەوە کە تا
پﯚلی شەشی سەرەتاﯾی ت دا خو نراوە .سا ی  1964کو خا براﯾم ﯾەکەم رادﯾﯚ و
عەبدو ئا ی عەبدو لەھەشتاکاندا ﯾەکەم تەلەفزﯾﯚنی بردۆتە ناوگوند.
لەگەڵ دروستکردنی گوندەکەدا مزگەوت دروست کراوەو مەال حەمەد ئەمين
بەردەشانی ﯾەکەم مەالی مزگەوت بووە ،تا ئ ستا بنکەی تەندروستی تيادا
دروستنەکراوە خە کەکەی ناچارن رووبکەنە ناحيەی بنگرد بﯚ چارەسەر.
کەسە دﯾارەکانی گوند
لە کەسە دﯾارو بەناوبانگەکانی گوند رەحمەتی کو خا عەبدو ی ئا ی کە ناسراوە
بەئا ی ئا ی کەکو خای گوند بووە کەس کی شﯚڕگ بووە بەشداری بەرچاوی
ھەبووە لە شﯚڕشی ش خ مەحمود چەکی ماوزەڕی لەالﯾەن ش خی نەمرەوە
پ شکەشکراوە ،لەبەرئەوەی لەشەڕی تابين لەگەڵ ئينگليز دەور کی کارﯾگەری
ھەبووە.
رەحمەتی کو خا مەمەندی ئامﯚزاﯾشی کەکەس کی دەست رۆﯾشتوو دەو ەمەند و
خانەدان و ميوان دۆست بووە ،رﯾش سپی گوند بووە زۆر ک لە ک شەکانی گوندی
چارەسەرکردووە .عەلی بەردەشانی شاعيری ميلليش لەم گوندە چاوی بەدونيا
ھە ھ ناوە،
خوال خﯚشبوو رەسوڵ مامەند کە لەسەرەتای شەستەکانەوە چﯚتە ر زی شﯚڕش و
خزمەت کی زۆری بە شﯚڕشی کورد کردووە بەقﯚناغە سەختەکانی پ شمەرگاﯾەتيدا
ت پەڕﯾوەو تا دواجار بﯚتە کارگ ی مەکتەبی سياسی ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان.
خوال خﯚشبووان کو خا براﯾم و مەمەند ئا ی عەبدو و کو خا پيرۆت کە برا گەورەی
شەھيد رەسوڵ مامەند بووەو دەست کی با ﯾان ھەبووە لە چارەسەرکردنی ک شە
کﯚمە ﯾەتييەکاندا .
محەمەد حاجی قادر کەکەس کی شﯚڕشگ ەو تەمەن کی لەشﯚڕشی کوردستان
بەسەربردووە ئ ستاش بەردەوامە .مام کانەبی کەجەڕاح کی ل ھاتوو بووەو
چارەسەری چەندﯾن شکاوی و لەج چوونی کردووەو لە ئﯚردوگای حاجی ئاوا کﯚچی
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دواﯾيکردووە .لە ژنانيشدا پور بنەوش کە کەس کی کارامەو دەست رەنگين و مامانی
گوند بووە ھاوکات حەکيمی منا ن بووەو ھاوکارو ر نيشاندەری ژنان بووە.
سەرچاوە :سﯚزان کەرﯾم  -ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە455 :

بەردەقەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120234
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە456 :

بەردەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201002252221133729
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کی
بەپ ی ب ﯾار ی
بووەتە ناحيە و پ
ە
 18لەسەردەممی عوسمانيييەکان
ە سا ی 890
لە
قەزاﯾەکی سەربەخﯚ سەر
ی
بوو بە
ستان لە  2006/10/12و
ھەر می کوردس
حکوومەتی ھە
ح
ەکاربوونی قەزاکە
ورەسمی دە ست بە
ی
ھﯚک ،و لە رۆژژی  2007/4/8ر
ەپار زگای دھ
بە
قاﯾمەقام دەست بەککاربوو.
م
عيد( وەکو ﯾەککەم
حەمەد سەع
ەر ز )مازن مح
ەر وەچوو و بە
بە
 (40مەتر دوووجاﯾە و ژمارەی دانيشتوانييشی
ەم دەﭬەرە روووبەرەکەی نززﯾکە )00.000
ئە
کی
گوند لەخﯚی دەگگر ت ،شو ن ک
د
ناحيە و 106
يە
سوس
دەگاتە ) (102ھەزار کەس
)دھﯚک – ھەول ر –
ک
ەﯾە و دەکەو تتە ن وان ھەر س پار زگاککانی
ستراتيژی ھە
س
مووسل).
م
تيﭭی
شﭭان گﯚران  -ما پەڕی کورددستان ی
سەرچاوە :ش
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
چکە
شو ن :شارۆچ
ش

ژمارە457 :

دەڕەش 2
بەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011407402
21325
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە458 :

ە
قە ڕ حانە
دەڕەشی ق
بەرد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0220145205
51361
ی شاری دﯾوانندەرەﯾە لە رۆۆژھە تی کورردستان .بە پ ی ئاماری
ی دەوروبەری
ﯾەک ک لە د يەکانی
م د يە پ ک ھااتووە لە  23ببنەما ە و ژماررەی دانيشتووانيشی  180کەسە.
سەرژژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە459 :

بەردەڕەشی ھەوەتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201452531362
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  35بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  205کەسە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە460 :

بەردەڕەشی ھەﯾئەتاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201453191363
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  21بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  122کەسە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە461 :

بەردەڕەشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657605
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە462 :

بەردەکورێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120235
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە463 :

بەرزنجە  -سروچک
http://www.kurdipedia.org/?q=201009252252339640
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سل ماانی
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت :باشووری ککوردستان
شو ن :شارەدێ

ژمارە464 :

بەرززﯾوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242033299
92463
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

روواندز

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە465 :

سول
بەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242033319
92477
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند
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شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە466 :

بەرسيرﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420333092470
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە467 :

بەرقوڕوو
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211020339568
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی بەرقوڕوو بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  759کەس لە  189بنەما ەدا
بووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە468 :

بەرقە
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201455121364
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  18بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  92کەسە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە469 :

بەرگرگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420333292486
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە470 :

بەرلوت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032515395219878
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گوند  -کەالر
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە471 :

عدون
وشکا سەع
بەرو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1208154737
79841
شک
مانگ ش
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە472 :

عدونی
وشکا سەع
بەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21459
نگ شک )
شارەد ی )مانگ
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە473 :

وشکا کاتوال
بەرو
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621460
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە474 :

بەروشکا کاتونيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621462
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە475 :

بەرکەمران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120236
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە476 :

بەرۆژی وەرت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420333192480
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە477 :

بەرێ بھار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621463
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە478 :

بەر بھارێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621464
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە479 :

بەرەوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120237
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە480 :

بەستوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031109205629282
لەسەرچيای بردادۆست و باکوری ھەول ر بە دووری )125کم( ئەو ئەشکەوتەﯾە .بە دور گەی قيرتاو کراو
گەشتيار دەتوان ت بگاتە ئەم ئەشکەوتە ،ﯾەک کيان لەبەرزای چيای سپيلکەوە بەرەو دۆ ی خەالن و
بنوێ .لەو شەوە بەرەو بەرزاﯾی چيای برادۆست .دووەميشيان لە کﯚتای گەلی عەلی بەگەوە
بەر گاﯾەکی کە بەرەو خﯚر ئاوادەڕوات ،لەن وان ھاودﯾان ھارداو وە ر گاﯾەکی الوەکی بەرەو بەرزاﯾی
چيای برادۆست سەردەکەوێ تادەگاتە ئەشکەوتی ب ستوونە .ئەم ئەشکەوتە بﯚ سەردەمی چاخی
بەردﯾن دەگەر تەوە ،واتە سەردەمی مرۆﭬی نياندرتاڵ .دەکەو تە سەر ر گاکە و دەرگاکەی نزمە ،لە
ژوورەوە زۆر فراوانە و کﯚتاﯾيەکەی دﯾارنيە .
لەسەری ئەشکەوتەکەشدا کون ک بﯚ رووناکی و گﯚڕﯾنی ھەوای ن و ئەشکەوتەکە کراوە .تاکوو ئ ستا
پشکنينی بﯚ نەکراوە.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )توانا تەھا( سەبارەت بە )ئەشکەوتی بەستوون( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە -03-10
2011
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شو ن:

ەوت
ئەشکە

شارەەکان :ھەول ر

ژمارە481 :

سری
بەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20238
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە482 :

شارەت
بەش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0925225113
39639
ی
سل مانی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

شو ن:

گوند
د

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
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ژمارە483 :

بەغلوجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621465
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە484 :

بەفرﯾقەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005200933094275
ﯾەک کە لە گەڕەکە کﯚنەکانی کﯚﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گەڕەک

ژمارە485 :

بەفرەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120239
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە486 :

بەلقزەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120240
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە487 :

بەلقەراوﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120241
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە488 :

بەلووجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120244
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە489 :

بەليت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621466
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە490 :

بەلەبزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120242
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە491 :

بەلەبەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120243
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە492 :

بەلەکجاڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090510403660963
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە493 :

بەمﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051015341957826
چيا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :سل مانی
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ژمارە494 :

بەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120245
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە495 :

بەندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621467
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگيشک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە496 :

بەنداوی باوە شاسوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050419532457287

320

گەرمييان
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری ککوردستان

ژمارە497 :

مە
بەنداوی بەخم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2111519542
23916
...
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری ککوردستان

ژمارە498 :

زﯾی بجوک
ە سەر ی
ی دووبز لە
ز لە قەزای
بەنداوی دووبز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2200857598
87155
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەکاان :کەرکوک

ژمارە499 :
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ەلمان
بەندﯾنخانەی ننوگرە سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2081041062
22226
ەندان
سەرچاووەی و نەکان ::ما پەڕی خە
ەندﯾيەکانی با
تاﯾبەتمە
بابەت
و ت:

ئ اق

ژمارە500 :

ستان
بەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2061335187
75620
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
شو ن:

گگوند

شارەەکان:

دھﯚک

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە501 :

بەھاارئاوا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20246
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
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شو ن :گوند

ژمارە502 :

بەوجان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120247
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە503 :

بەڕودەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120248
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە504 :

بەڕوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211530189583
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی بەڕوەر بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  216کەس لە  43بنەما ەدا
بووە.
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چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە505 :

وەر 2
بەڕو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011407402
21326
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە506 :

رەجﯚ
بەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3111139596
64387
ێ
شارەدێ
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

ێ
شارەدێ

ی
شارەککان :سل مانی
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ژمارە507 :

بە وڕەبەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120249
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە508 :

بە کەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657614
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە509 :

بەھارستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201458091366
ﯾان حەما وا گەڕەک کی مەزنی شاری سەقزە کە لە دوو بەشی سەرۆ و خوارۆ پ ک ھاتووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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شو ن:

گەڕەک

شارەکان :سەقز

ژمارە510 :

بەﯾاندەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120250
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە511 :

بەﯾتاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120251
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە512 :

بەﯾرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120252
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە513 :

بەﯾ ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857679
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە514 :

پاپا ە
http://www.kurdipedia.org/?q=200905271342581780
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  186بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی 1153
کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە515 :

ستان
پاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20281
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە516 :

زگای کرماشان
پار ز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2162124006
64246
شينەکانی رۆۆژھە تی کورردستانە
شان ﯾەک للە پار زگا گەوورە وە کوردنش
پاار زگای کرماش
وە ژمارەی دانييشتوانی
ی  25ھەزار ککيلﯚمتری چووارگﯚشەﯾە ە
ککە پانتاﯾيەکەی
بە دوو ميليون وە
 18793کەس ،وە دەب ئ ستە نزﯾک ە
)سا ی 1385ھەتاوی(385
ستانداردی جيھانييە ککە .(%3
ی
س سەد ھەزاار کەس ب ت )زﯾاد بوونی ر ژەکە بە پ ی
ھﯚی شەڕی ئ ران وە ع راققەوە خەسارەەت کی
داﯾە کە ئەم پار زگاﯾە بەھ
ەمە لە کات کد
ئە
دی کە بە
زﯾاتر لە  200گوند
ر
شتوانی
گوندی و ران ککراوە وە دانيش
زۆۆری بينيوە ،ززۆر شار وە گو
قەسری شيرﯾن،
ی
جەﯾران ،قوباددی،
چەکانی زەھااو ،سەرق  ،ج
زۆۆری خە کی سنوری ناوچ
ی،
لی زەھاو ،تاوگﯚﯚزی ،ک شی
ن ،سەر پ ی
خانی و گﯚران
سەالسی باووەجانی ،قە خ
س
ی ،لە
جياوازدا ئاوارەی
لە دوو کاتی ج
خە کەکەی ە
ی چﯚڵ وە خ
ھتد بە تەواوی
ئ ناخی وە....ھ
راق بوونە کە ھ شتا نيوەی زﯾاتری
مادﯾەی ع ق
ن وە دواتر رۆم
پ شدا باشوورری کوردستان
دەکرﯾن ﯾان لە باشووورن ﯾان لە
ن
ھەزارکەس مززەندە
ە بە دەﯾان ھ
ەم خە کە کە
ئە
لە بەر دوو ھﯚﯚکار بووە ،ﯾەککەم ھﯚکار فتتوای
ھەندەرانن) .ئئاوارە بوونی ئئەم خە کە ە
ھ
ەلی مافخواززی کورد وە دووھەميشی شەڕی
ی لە دژی گە
جيھادی ئاﯾەتوواللە خومەﯾنی
ج
ەل کيتر
چەند ھﯚکارگە
لە ئەمانەش چ
ن وە ع راق ببوو .ب جگە ە
ەی ن وان ئيران
ھەشت سا ە
ھ
ت( .جگە لە ئەمانە بە ھﯚﯚی
سی ل وە بکر ت
ی خﯚﯾدا باس
ھەبووە کە دەەکر ت لە کاتی
ھ
نەکانيتری ئ ران
ی
شو
ئەم ناوچەﯾە بﯚ ش
کی زۆری م
ەبوونی دەرەتانی ئيش وەە کار خە ک ی
نە
وی ژﯾانيان .ئە بەتە
ەخەن بﯚ بژ ی
ە کە کار ک ووە دەست بە
ککﯚچيان کردوەە بە ئەوھيواﯾە
ھاتانە کەم تا ززۆر ئاوەدان بووونەتەوە وە ززۆر گوندﯾش ھەن کە
ئييستە بەش ک لە ئەو د ھ
ن نەبووەتەوە .
ھ شتا ئاوەدان
سا ەی ھەﯾە .ئەم
چەند ھەزار س
شان م ژووﯾەکی کﯚنی چ
ە بارﯾی م ژوووﯾيەوە ،کرماش
لە
سانيەکان بووەە .چەندەھا
پاﯾتەختی دوووھەمی ساس
نااوچەﯾە پ ش لە ئيسالم پا
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ئاسەواری کﯚنی دەورانی لﯚلﯚﯾيەکان ،گﯚتييەکان وە ساسانيەکان لە ئەم ناوچەﯾەدا
ماوەتەوە ،وەک پەرەستشگای ئاناھيتا لە ب ستون ،تاقوەستان الی شاری کرماشان،
پاتاق لە الی سەرپ ی زەھاو وە...ھتد) .لە ئەم دوو ج گای دواﯾيەدا چەندھا و نە وە
نيگار لە سەرک وەکان وە تاشە بەردەکان ک شراوە کە ميژوەکانيان بﯚ  4تا  5ھەزار
ساڵ پ ش دەگەڕﯾتەوە ).
کرماشان لە م ژوودا چەند جار تووشی ن و گﯚڕﯾن بووە ،کارميشين ،کرمينشان،
کرمانشان ،کرماشان ،کرمانشاە وە ئاخرﯾن جارﯾان  32ساڵ پ ش ئ ستە لە الﯾەن
کﯚماری ئيسالمييەوە بوو ،کە ئەوەڵ قارەمانشار وە دواﯾی ن وی باختەرانيان ل نا ،بە م
ئەو ن وە قەد ج نەکەوت وە کرماشان ھەر بە کرماشان ماﯾەوە تا رژﯾم ناچاربوو کە
جار کيتر بە فەرمی ن وی کرماشان لە ج گای باختەران دان تەوە .پار زگای کرماشان
جگە لە ئەوەی خاوەنی نەوت وە چەند کارخانە وە کارگەﯾەکی گەورەو بچووکە ،لە
روی ئاژە داری وە کشتووکا يشەوە زۆر دۆ ەمەندە ،بە جﯚر ک ئەو بەرھەمانە کە لە
ئەو ناوچەﯾە وە بەرھەم د ن زۆر زﯾاتر لە ئەوەﯾە کە لە ناوچەکەدا مەسەرف دەکر ت.
رۆنی حەﯾوانی وە شيرﯾنی کرماشان لە ئ راندا زۆر بە ناوبانگە وە ک ﯾاری ﯾەکجار زۆرە
پار زگای کرماشان پ کھاتووە لە  14شارستان کە گەورەترﯾنيان شارستانی کرماشانە
کە پتر لە ﯾەک ميليون دانيشتووی ھەﯾە .زۆربەی ھەرە زۆری خە کی شارستانی
کرماشان تا رادەی %97کوردن )ئەگەرچی بە ش کيشی بە فارسی قسە دەکەن(،
کە سەر بە ئاﯾين وە مەزھەب ،زاراوە وە ھﯚز وە تاﯾفەی جياوازن .زۆرﯾنەی خە کی
ئەم شارستانە بە زاراوەی کوردی کرماشانی واتە کە ھووڕی دەپەﯾﭭن وە سەر بە
مەزھەبی شيعە وە ئاﯾينی ﯾارﯾن .ب جگە لە زاراوەی کە ھووڕی کە زاراوەی کوردانی
کە ھوورە ،بەش کيتری خە کی ئەم شارستانە لەک ،جاف وە ھەورامين .لەکەکان کە
ب جگە لە کرماشان ،لە شارستانەکانی ھەرسين ،کەنگاوەر وە سەحەنە وە لە
پار زگاکانی لوڕستان ،ھەمەدان ،قەزوﯾن ،خﯚراسان وە چەند ج گاﯾتری ئ راندا دەژﯾن
سەر بە مەزھەبی شيعە وە ئاﯾينی ﯾارﯾن .جافەکان کە سەر بە ھﯚزی جافن وە
ھەربﯚﯾە پ يان دە ن جاف ،سﯚرانی زمانن وە سونی مەزھەبن .ب جگە لە جافەکان،
کوردی سەر بە ھﯚزی ئەردە نيش لە کرماشان ،رەوانسەر ،کامياران وە سنە دەژﯾن
کە بە سﯚرانی دەپەﯾﭭن وە سونيمەزھەبن ھەروەھا ھەوراميەکانيش کە ھەم لە
کرماشان وە ھەم لە ھەورامان ،لە شاری پاوە وە دەوروبەری دەژﯾن سەر بە
مەزھەبی سونين وە بە زاراوەی ھەورامی دەپەﯾﭭن .زۆرترﯾن ر ژەی دانيشتوانی
شارستانی کرماشان لە ئەم ھﯚزانە پيکد ن :کە ھووڕ وە زەنگنە کە شيعەن،
سنجاوی )بە زۆری ﯾارسانی وە باقی شيعە وە سونين( ،گﯚران وە قە خانی کە
ﯾارسانين تا رادەﯾەکی بەرچاو لە کرماشاندا ھەن ،بە م بە زۆری لە ناوچەکانی کرند،
دا ھﯚ ،سەرپ  ،گاوارە وە شاە ئاباد دەژﯾن .ھەروەھا لە عەشرەتەکانی سەر بە
ھﯚزی جاف ،ئەدە ن ،وە تا رادەﯾەکيش ھەورامی لە شاری کرماشان دەژﯾن کە
سوننی مەزھەبن .لە گەڵ داوای ل بووردن لە خو نەر ،نەمتوانی سەرچاوە ببينمەوە
بﯚ لەکەکانی ناوشاری کرماشان تا بزانين سەر بە چيی ھﯚز وە تاﯾفەﯾەکن .بە م لە
بەر ئەوەی لەکەکان لە ئەساسدا سەر بە ھﯚز وە تاﯾفەکانی حەسەنوەن ،کاکەوەن.
قوليوەن ،قەﯾاسوەن ،جەاللوەن ،عﯚسمانوەن وە ﯾﯚسفوەنن کە لە ھەرسين،
کەنگاوەر ،سەحەنە ،لﯚڕستان ،ھەمەدان وە چەند شو ن کيتری ئ ران دەژﯾن ،دەب ت
لەکەکانی کرماشانيش ھەر سەر بە ئەم ھﯚزانە بن .ھەر وەک پ شتر ئاماژەم پ کرد
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ھيچ دوو د ييەک بە کورد دەزانن ،لە باری ئاﯾينيەوە شيعە

لەکەکان کە خﯚﯾان بە ب
مەزھەب وە ﯾارسانين .
(کەرﯾم خانی زەند وە لوتفعەلی خانی زەند کە لە سەدەی 18دا بﯚ ماوەی  46ساڵ
حکوومەتيان بە سەر ئ راندا کرد لە کوردانی لەک زمان بوون .کەرﯾم خان لە گوند کی
نزﯾک شاری مەالﯾەرلە داﯾک بووە ).
شارستانی کرماشان لە چەند بەش ک )بخش( پ کھاتووە کە برﯾتين لە  -1:بەشی
مەرکەزی کە برﯾتييە لە شاری کرماشان وە د ھستانەکانی بان دەروەن ،پشت
دەروەن ،دورودفرامان ،قەرەسوو ،ناودەروەن وە رازئاوەر -2 .بەشی فيرووزئاوا:
دﯾھستانەکانی جەاللوەند ،سەر فيرووزئاوا وە عﯚسمانوەن .ناوەندی ئەم بەخشە
شارەد ی ھەلشييە-3 .بەخشی ماﯾدەشت :پ کھاتوو لەدﯾھستانەکانيی :چيا نەرگس
)چقانرگس( وە ماﯾدەشت .ناوەندی شارەد ی رەباتە -4.بەخشی کﯚزەران :سنجاوی
وە حەفت ئاشيان ،ناوەندی ئەم بەشە شارۆچکەی کﯚزەرانە.
سەرەڕای ئەوەی رژﯾمە ﯾەک لە دوای ﯾەکەکانی دژ بە کورد ئاگر خﯚشکەر بوون بﯚ
دووبەرەکيی لە ن وان کوردانی کرماشان ،بە م بە خﯚشييەوە تاکوو ئيستە شت کی
ناخﯚش لە نيوانيان رووی نەداوە .زۆر ئاساﯾی پ کەوە دەژﯾن وە زۆر جارﯾش ﯾار وە
ﯾاوەری ﯾەک بوون .ئەوەی ئيرادەی ئەو خە کە بە سەر باقی کيشەکانيتردا زاڵ دەکات
مرۆﭬبوون ،کوردبوون وە ھەر وە ھاو چارەنووس بوونيانە .خە کی کرماشان خە ک کی
زەحمەتک ش وە زۆر بە غيرەتن .بە دەگمەن قسەی زۆر قەبووڵ دەکەن .لە دەرەوەی
کوردستان ،ئەگەر ھاتوو کەس ک بييەوی ب حورمەتی بە کورد ک بکات حازرن خﯚ لە
سەری بە کوشت بدەن .بە م سەرەڕای ئەم وەسفە چاکانە کە باسيان ل وە کرا،
ھەن لە ئ رە وە ئەوێ خە کان کی ناحا ی کە لە قسە وە قسەلﯚک ھەلواسين،
نووکتە درووستکردن وە تەنانەت ب حوورمەتی کردن بە ئاﯾين وە مەزھەبی خە کانيتر
خﯚ نابو رن .لە شاری کرماشاندا خە کی مەسيحی ،جوو )جوولەکە( وە زەردەشتيش
ھەن کە سەدان بنەما ە دەبن.
لە شاری کرماشان چەندﯾن زانستگاە وە زانکﯚ ھەﯾە کە برﯾتين لە زانستگای رازی،
زانستگای ئازاد ئيسالمی ،زانستگای علومی پزﯾشکی ،زانستگای پيشەسازی
)صنعتی( ،زانستگای پەﯾامی نوور وە چەندﯾن زانکﯚی دﯾکەش .کرماشان لە بەراورد
لە گەڵ پار زگا کوردنشينەکانيتری ئ ران لە باری پيشەسازﯾيەوە پ شکەوتووترە .لە
ئەم پار زگاﯾەدا نەوت بەرھەم د ت،چەند کارخانەی گەورەو بچووک لە گەڵ چەندھا
کارگەی دﯾکە ھەن کە بژ وی ژﯾانی کﯚمە ک کر کار دابين دەکات .لە رووی
فەرھەنگييەوە زۆر کەساﯾەتی ناودار لە کرماشاندا ھە کەوتوون ،وەک شامی
کرماشانی )شاعير( ،ئەبووئەلقاسمی الھووتی )شاعير وە سياسەتوانی زەمانی
مەشرووتە( ،عەلی ئەشرەفی دەروﯾشيان )نووسەری پ شکەوتنخواز( شارامی نازری
ھونەرمەند .ب شک خە کی ناوداری ترھەبوون کە لە بوارە جياجيا کاندا رۆ يان گ راوە
وە ئ ستەش رۆلدەگ ن ..
لە ئەم چەند سا ەی دواﯾيدا گەشەکردن کی کەلتووری وە ھونەری باش لە ئەم
ناوچەﯾە دەستی پ کردووە .بە دەﯾان نووسەر .شانﯚکار وە ھونەرمەندﯾتر ،لە بواری
ئاواز وە گﯚرانی ،دەستيان داوەتە گەشاندنەوەی بواری خﯚناساندنەوەی ئەم پ کھاتە
کوردستانييەی رۆژھە تی نيشتمان .دﯾارە ئەمە زۆر ج گای خﯚشحا ييە
کەخە کانيکی ت کﯚشەر ھەن کە لە بەرانبەر پيالنی لە ن وبردنی زمان وە کەلتووری
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ناوچەکەمان لە الﯾەن کەلتوور وە زمانی دەس تەوە ،خﯚبەخشانە ھەوڵ دەدەن زمان
وە کەلتووری خﯚﯾان زﯾندوو راگرن وە تەنانەت گەشەشی پ بدەن .شت کی دﯾکە کە
دەب باسی ل وە بکر ت ،تەئسيری راگەﯾاندنە کوردﯾەکان وە تەکنولﯚژﯾای
پ شکەوتووی سەردەمە ،وەک ساتەالﯾت ،ئينتەرنيت ،فەﯾسبوک ،ﯾوتووب ،مﯚباﯾل،
پالتالک وە زۆر شتيتر کە کارﯾگەری ئەر نی داناوە لە سەر ھﯚشيار کردنەوەی تاکی
کورد ،کە ناوچەکەی ئ مەشی گرتوەتەوە .دواﯾين چاالکی بەرچاوی کەلتووری زۆر
د خﯚشکەر لە ﯾەک دوو مانگ پ ش ئ ستە ھەماﯾش کی )فستيوا کی( گەورەی
لەکەکان بوو لە کرماشان کە بە بەشداری سەدان ھونەرمەند وە نووسەر وە خە کی
خاوەن ھەست بەڕ وە چوو .لە ئەو فستيوا ەدا کە لە سەر فەﯾسبوکيش دانرابوو،
پ داگری دەکرا لە سەر کورد بوونی لەکەکان ،کە النی کەم ﯾەک تا ﯾەکوو نيو مليﯚن
کەس دەبن لە کرماشان ،لوڕستان ،ھەمەدان وە تەنانەت لە شو نەکانيتری وەک
قەزوﯾن وە خﯚراسان دەژﯾن .بﯚ ئيسباتی وتەکانم خو نەر رادەسپ رم لە ر گای ﯾوتوب
وە ما پەڕەکانی سەر بە کرماشانەوە زانياری پ وﯾست بە دەست ب نن .درﯾژەی ھەﯾە،
چاوەروان بن .سوﯾد  2012-1-31زاﯾينی.
سەرچاوەکان :نەقشەی ئ ران لە چاپدراوی  1385ھەتاوی ،وﯾکی پ دﯾا ،ﯾوتوب وە
زانيارﯾە تاﯾبەتيەکانی نووسەرە
..............
سەرچاوە :ناساندنی پار زگای کرماشان )بەشی ﯾەکەم)
عەلی قەنبەری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

شار

شارەکان:

کرماشان

زمان  -ش وەزار :ک .لوڕی

ژمارە517 :

پاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120502345012354
مانگ شک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

331

و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە518 :

پاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621512
گوند کە سەربە شارەد ی )بامەرن )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە519 :

پاشب غ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120283
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە520 :

پاشبەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120282
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە521 :

پاالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400292488
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە522 :

پاالنيقلخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120284
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە523 :

پالگان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20285
ی رۆژھە ت
ﯾەک لە گوندەکانی
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە524 :

گان
پالنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20286
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە525 :

ک
پانک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
31110173513175
ی ھەول ر بە دوورﯾی )107ککم( و لەباکورری خﯚرئاوای
ھاوﯾنە ھەوارەە دەکەو تە باکوری شاری
ئەم ھ
ەﯾە
لەھاوﯾنی ئەم ھەوارگە
ی
چکەی رواندز بەدوورﯾی )1کم( ھە کەووتووە ،بەرزترﯾن پلەی گەررما
شارۆچ
ە ) (35پلەی سەدی.
دەگاتە
سەر
ھەروەەھا نزمترﯾن پپلەی گەرما للەوەرزی زستتاندا دەگاتە ) (5پلەی ژ ر سفری سەددی .پانک لەس
کھاتەی ئەم شو نە برﯾتين:
ی
رووی دەرﯾاوە بەرززە ،پ
ەک بنيات نراوە ،کە )1100م( لەسەر ئئاستی ی
بەرزاﯾە
ئﯚتﯚمب ل ر ستوراننت کی پلە ناﯾااب.
مب
ستانی
س و کﯚبوونەووە .پارکی وەس
لە ھﯚﯚ ی کﯚنفرانس
ەوانگە.
ی ﯾاری و مەلە
ﯾاﯾەک ،شاری
کافترﯾا
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) (vipلەو
(
ستيەکانيەوە لەگەڵ ) (6ﭬ الی سەرۆککاﯾەتی
ە
ەواوی پ داوﯾس
ال)موت ل( بە تە
ھەروەەھا ) (75ﭬ ال
ەدا دروستکراون.
قﯚناغە
ھەواری گەشتياری "پانک" لە روواندز( بﯚ
ی
ەبارەت بە )ھااوﯾنە
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )تواانا تەھا( سە
سەرچ
کوردﯾپپ دﯾا لە 2011-03-10
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :سەﯾرانگا

ژمارە526 :

ن
پاوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21514
شارەد ی )د ررالوک )
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە527 :

پاوە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120910510
02587
بە زمانی کورددی،
خە کەکەی ە
زگای کرماشان .خ
ەک کە لە شاارەکانی باکوووری پار ی
ﯾە
ھﯚ و
ەربەرزی شاھ
زاراوەی ھەوراامی دەئاخاو نن .پاوە لە نناوەڕاستی ددوو ک وی سە
ەزار
ئەم شارە بە ھە
خانووەکان م
سازکردنی تاﯾبەتی خ
ی
ئااتەشگاداﯾە .بە ھﯚی ش ووی
شی ھەﯾە .ھ ندێ لە
ەواﯾەکی خﯚش
شارە ئاو و ھە
ماسوولە ناو ددەبەن .ئەم ش
م
سانی )پاو( ووەرگيراوە.
ن پ يان واﯾە ککە ناوی پاوە لە ناوی سەرردار کی ساس
م ژووناسەکان
شارە بە دوو ززاراوەی ھەورامی ،سﯚراننی و جافی ددەئاخاو نن؛ ککە
خە کی ئەم ش
خ
ەج ن.
کانی پاوە نيشتە
ەوانی بە زارااوەی جافی ققسە دەکەن لە گوندە ی
ئە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:
ش

ە
شارۆچکە

ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی

ژمارە528 :

ەحمان
ی عەبدول ە
ی سامی
پاڕکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0261554257
73530
پاڕک لە ع راق دادەنر ت لەڕوووی
ەورەترﯾن ک
ھەول ر و بەگە
پااڕک کە دەکەوو تە شاری ھ
ەوانە کافترﯾا و ماڕک ت و
روووبەرەوە  ،پاڕڕکەکە چەندﯾﯾن خزمەتگوزاری ھەﯾە لە
چە و و سەوزاﯾی
گو زار و دەرﯾاچ
ەنی گوڵ و و
چەندﯾن دﯾمە
ر ستورانت وەە لەپاڕکەکە چ
ەناوی شەھييدەکانی ١ی شوباتی
ەگەڵ بوونی تتابلﯚ ﯾا مﯚنﯚم تی رەش کە
دەبينر ت و لە
تييا نووسراوە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

شوو ن

ەول ر
شارەکان :ھە
ش

ژمارە529 :

ی
پا نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051743487
72063
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

ھەوول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە530 :

گان
پا نگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20120
0817135222
29799
گوند
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

شو ن:

گوند

شارەکان:

پاوە

ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک .ھ

ژمارە531 :

وگەی نەوتتی کﯚﯾە
پا و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2200859408
87154
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :کﯚﯾە

ژمارە532 :

گالن
پاﯾەگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20287
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە533 :

ک
پپنک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20094
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە534 :

پرداننان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20288
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە535 :

وێ
پرداو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20289
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە536 :

ی ئا توون کﯚپری
پردی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927225236
69705
ناو نراوە.
خانی سەرۆکی ووەناوﯾەکان و
ی
ناوی ئا تون
شارەد ی پرد يە و بە ی
ەم پردە لە ش
ئە
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شو ن
ش
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ژمارە537 :

ق
ی تەق تەق
پردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2160958398
87210
مانی دروستکراووە
ستکراوە .لەالﯾەن کﯚمبانياﯾﯾەکی ئە ی
 1958-1دروس
سا نی 1954
س
 90ھەزار دﯾنناری سوﯾسرری بوو.
ی ب ۆژەکە 00
گگوژمەی ت چوی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شو ن
ش

ژمارە538 :

ێ
پردێ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927225353
39706
ک.
شارەددێ  -کەرکوک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی بابەت
و ت :باشووری ککوردستان
شو ن :شارەدێ

ژمارە539 :

پردەکەی قلياسان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9081050357
72950
رﯾنەکانی شاری سل مانی
ی
ەن کەس کی د سﯚزی ﯾەک ک لەبنەما ە د
ئەم پرردە لەسا ی  1920لەالﯾە
ەر ئەو رووبارەبچوکەی
يات نرا لەسە
کەس کی ساماندار بوو بنيا
ەرەنی( ،کەکە
ەالعەزﯾزی قە
ی )حاجی مە
بەناوی
برﯾنی
ی
می قلياساندا ،ت پەردەب و دوای
ەرووت(ی باککوری سل ماننيەوە ،بەچەم
کە لەناوچەی )دۆ ە
جەرۆی پ کدەەھ نا،
زۆری رووباری تانج
ەش کی ی
ەم رووبارە ،بە
ی) 27کم( دەەرژ تە ئاوی تتانجەرۆ کە ئە
نزﯾکەی
ەکەمی جيھانی دا،کە ئەوودەم شاری
ی جەنگی ﯾە
ی لەسەربەندی
ناوبراوو بﯚ ئەنجامداننی کارەکەی
تی دەو ەتی عووسمانی دابووو ،ئەوەبوو
ی ع راق ،لەژ ر دەسە ی
شارەکانی تری
مانی وەک شا
سل ما
340

دەسە تدارانی عوسمانی ئەندازﯾارر کيان لە ئەستەمبوڵ )ئەستەنبوڵ( وە بﯚ رەوانەکرد ،بە م بەھﯚی
ئەوجەنگەوە نەتوانرا ،کارەکەئەنجام بدر ت و کەوتە دواﯾی جەنگەکەوە ئەندازﯾارەکە ش وەی دارشتنی
پردەکەی رادەستی)حاجی عەزﯾز( کرد .
دوای ئەوەی لەسا ی  1920دا دەستی کرد بەدروستکردنی رۆژانە خودی خﯚی دەچووە سەرشو نی
پرۆژەکە و سەرۆکاری کر کارەکانی دەکرد ،لە وەرزی بەھاری ئەوسا ەدا کاری ت دا کراو لەدوای سا ک
تەواو بوو ،پردەکە برﯾتی بوو لە ھەشت گل ،در ژﯾەکەی ) (100مەترو پانيەکەشی )(4مەتر دەبوو،
بەرزﯾەکەشی )(12مەتربوو .بناغەکەی بەبەردو قور و گل دار ژرابوو ،لەدوای بناغەکەﯾەوە بەخشتی
سور و گ دروستکرا ،خاوەنەکەی لەگوندی قلياسان ،کورە خشت کی دروستکرد بەوەی گ ی ئەم
گوندە بەکە کی خشت دروستکردن دەھات ،ئەم الو ئەوالﯾی پردەکەش )چەپەر(ی بﯚ دروستکرد بوو .
ئەم پردە لەناوەڕاستی شەستەکاندا رووخاو چەند شو نەوار کی ئەو ماﯾەوە ،بەھﯚی ئەوەی سا نە
بەھﯚی باران و بەفرو ئەو ئەرکە زۆرەی لەر ی ئﯚتﯚمب ەوە کەوتبوە سەری ھەر جارەی شو ن کی زﯾانی
پ دەگەﯾشت ،ئەو شو نەشی چاک نەدەکراﯾەوە ﯾاخود بەباشی چاکيان نەدەکردوە .

داناز عەبدول ەحمان
سەرچاوە :نوسينی عبدالخالد صابر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان :سل مانی

ژمارە540 :

پشاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120723164874226
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :کامياران

341

ژمارە541 :

پشاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120290
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

کامياران

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە542 :

پشت گری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621516
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە543 :

پشتئاشان
http://www.kurdipedia.org/?q=201007291108274583
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قورسی براکوژﯾی ت داکرا و
ی
ەڕ کی
قەندﯾلە ،سا ی  1982شە
ەناوبانگترﯾن گوندەکانی قە
بە
حسک و پاسﯚﯚک لەالﯾەن ھ زەکانی ﯾەک تييەوە ئاوﯾووی ئ ران
ی ،حشع ،ح
ەھﯚﯾەوە پارتی
بە
ککران.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە544 :

پشتاا گری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21517
شارەد ی )زاوﯾﯾتە)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە545 :

تتەنگ
پشت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20291
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە546 :

پشتگری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621518
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە547 :

پشتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120095
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە548 :

پشتەپ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120293
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە549 :

پشتەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120294
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە550 :

پشتەنگقلخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120295
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە551 :

پشدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010103119522910540
دەربارەی ناوی)پشدەر(و رەگ و رﯾشەکەی چەندﯾن بيرو رای جياواز ھەﯾە ،لەسەردەمی کﯚنەوە تا
ھاتووە،بەجﯚری ژمارەﯾەک م ژوونووس و گەڕﯾدە و
جاری گﯚڕانکاری بەسەر ناوی پشدەر دا
ئەم ۆ چەند
َ
َ
رۆژھە تناس و حاکمی سياسی و نووسەر لەکت ب و ﯾاداشتەکانياندا باسی ناوی پشدەرﯾان
بەشی لەو
خستنەڕووی
دەشی بوتر ت دوای
کردووە،ھەندی لەوانە کوردن و ھەند کی ترﯾان بيانين،
َ
َ
َ
ِ
جﯚری لە
بيروڕا جياوازانە کە م ژووی ھەرﯾەکەﯾان بﯚ سەردەم و قﯚناغ و سەدەﯾەک دەگەڕ تەوە ،بگەﯾنە
َ
کﯚک و تەباﯾی سەبارەت ناوی پشدەر.
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ملمالنی ی و داگيرکاری و کاولکردن،
ئاشکراﯾە ناوچەی پشدەری ئ ستا لەکﯚندا بووەتەمەﯾدانی
َ
لەکاتی ئەم جەنگ و داگيرکارﯾانەش دا ئاماژە بەناوی ناوچەکە کراوە ،کە لەزۆربەی سەرچاوەکاندا
بەش وەﯾەک لەش وەکان ناوی پشدەر بوونی ھەﯾە ،ھەرلەبەرئەوە بﯚ زﯾاتردەرخستن وئاشنابوون
بەم ژووی ئەو گﯚڕانگارﯾانەی بەسەر ناوی پشدەردا ھاتووە ،ئاماژە بەو سەرچاوانەش دەکەﯾن.
چەند بيرو راﯾەک دەربارەی ناوەکانی پشدەر
نامری \"پادشای ئاشوری شەلمانەصەری س يەم
)نامری(لەکﯚندا بە پشدەر وتراوە
ﯾەکەم-:
َ
َ
ی(  Namriپشدەر(ی ئ ستاوە بﯚ ناوچەی )زەھاو و
لەسا ی)(834پ ش زاﯾن ،لە ناوچەی نامر َ
دەوروبەری رۆﯾشتووە(\" ،1رۆﯾشتنی ئاشوورﯾيەکان بﯚسەر دﯾوی کوردستانی ئ ران لەدەربەندی
کاتی ناوچەکە لە ژ ر دەستی
رەمکانەوە ت يان کردووە بەناوچەی ئ ستاکەی پژدەردا ت پەڕﯾوە،2
َ
لﯚلﯚﯾيەکاندا دەب ت ،لەالﯾەن سوپای ئاشوورﯾيەکان بەسەرکرداﯾەتی)سەلمانازارە( لەسا ی)(844پ ش
وﯾالﯾەتی)نامری(واتا ناوچەی پشدەرو سەردەشت.
زاﯾن دﯾسانەوە ھ رشيان ھ ناوەتەوە سەر
َ
بەجی ھ شتووە3
نامری کەناوی)مردوخ مﯚداميخ(بووە رای کردۆتە شاخ و ناوچەکەی
فەرمان ەواﯾی
َ
َ
لەچەرخی ئاشوورﯾدا شاری)زامبی ) Zambiلەھ رشی ھەشت سەرجﯚندا ناوبراوە ،لەتەک چيای
بە)نامری) Namriناوبراوە 4ئەمە گوازرشتە لەوەی لەو سەردەمەدابە
ئەسميرا)چيای قەندﯾل(پشدەر
َ
بە)نامری(لەچەند سەرچاوەﯾەکی جياجيادا ئەوە
ی)، Namriناوھ نانی پشدەر
َ
پشدەر وتراوە)نامر َ
دەخاتە روو کە لەسەدەمان کی کﯚندا ناوچەکە بەو ناوە ناسراوە.
دووەم-:ئەگەر ئاماژە بەسەردەمی تازەتر بکەﯾن بﯚ ناوی پشدەر راﯾەکی تر
ھەﯾەبەجﯚری \"لەکاتی
َ
فتوحاتی ئيسالمی ناوچەکە دوچاری جەنگ و کوشتن و و رانکاری ھاتووە ،بە م بەگو رەی
سەرچاوەکان لەوکاتە دا بە پشدەر وتراوە)شيدەر()پشتدەر( ،بە گەش بﯚ ئەوە سەرلەشکری ئيسالم
خاليد بانگی عومەری کرد ب وا بﯚ سەر رﯾگای )شيدەر(5دﯾارە ئەمە لەسا ی 21کﯚچيدا دەب ت،
بوتری ناوی)شيدەر(لەزمانی
دﯾارەئەوکاتە فەرمان واﯾی ناوچەکە)فرخ پاشا شيدر(دەب ت،6پ وﯾستە
َ
پەھلەوﯾدا بەواتای نوورو رۆشناﯾی ھاتووە ،نوورو رۆشناﯾش لە ئاﯾينی زەردەشتيدا ج گەﯾەکی بەرزی
دەتوانری پەﯾوەندی
ھەﯾەوزەردەشتييەکان کاتی پاڕانەوە لەپەروەردگار روو دەکەنە نوورو لەم رووەوە
َ
واتاﯾی لەگەڵ وشەی شيدەر دروست بکر ت)مەبەست پشدەرە(،7دﯾارە لەزمانی فارسيشدا
ل کدانەوەوشيکردنەوەبﯚ ناوی پشدەر کراوە ،لەبەرئەوەی لەکﯚندا بەپ ی سەرچاوەکان پەﯾوەندﯾەکی
پتەو لەن وان پشدەر و سەردەشتدا ھەبووە،وەکو ﯾەک رووبەری جوگرافيا ئەژمارکراون ،ھەروەکو
لەپ شوو ئاماژەکان پ دا لەژ ر دەسە تی ﯾەک فەرمان ەوادابوون.
س يەم -:لە)محجم البلدان(دا ناوی پشدەر بە)بشتير(ھاتووە کە گوند کە خاوەنەکەی ش خ
کاتی ناوچەکە لەالﯾەن
عەبدولقادری گەﯾالنييە وە ناوی گوندەکەش )پشت دەربەندە( 8چوارەم -:دﯾارە
َ
سو تانە عوسمانيەکانەوە داگيرکراوە ناوی پشدەر جار کی تر گﯚڕانی بەسەرداھاتووە ،ئەمەش
مەبەستی تاﯾبەتی رامياری لەپشتەوە بووە بﯚﯾە دەبينين\" لەسا ی)(1897دا ئەم قەزاﯾە
ناونراوە)معمورە الحميد(9پشدەر بەناوی سو تان عبدالحميدەوە ناونراوە 10ئەمەلەسەردەمی
پی گوتراوە و مەرگە سەردەم ک سەنتەری
فەرمان ەواﯾەتی عوسمانيەکان مەعمورﯾەی حەميدی َ
کارگ ی بووە 11پ وﯾستە بگوتر ت مەعمورەتولحەميدﯾە قەزاﯾەکە لەسنجەقی سل مانی
سەربەوﯾالﯾەتی موس  ،مە بەندەکەی گوندی)مەرگە(ﯾە و پ شترﯾش ھەر بەقەزای مەرگە بەناوبانگ
بوو ،12بە م لەسەردەمی حکومەتی نيشتيمانی دا ئەو ناوە نەما،13واتا ناوەکە بﯚتە پشدەر.
دەربارەی شيکردنەوەی پ کھاتەی وشەی پشدەرو ناوەکەی
بگوتری:پشدەر)پشت دەر=پشدەر=پژدەر(دﯾوی
ئەو دەربەندە وەھای کردووە بەدﯾوی الی رۆژھە تی
َ
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رانيەش بەردەر.لەکت بی)صبح االعشی(ی قەلقەشەندی بەر لە )(500سا ک پ يگوتراوە
دەربەندی)قراﯾرا(،14بەرلەوەی ب يتە سنوری قەزای پشدەر لەن وان )رانيە-پشدەر(دەربەند ک
پی ی بوتر ت)پشدەر(کەدوور نييە لەڕووی
بەدﯾدەکر ت،ئەگەر لەو وە بنواڕﯾنە ناوچەکە
دەشی َ
َ
داڕشتنەوە بەم ش وەﯾە بووب ت)پشت+دەرگا=پشت+دەر=پشت دەرە(بە م بەت پەڕبوونی کات
دەکری
وشەکە دوچاری داتاشين ھاتب ت ،لەدەرئەنجام دا بووب تە)پشدەر(چونکە ئەوەی ت بينی
َ
ھەرسی وشەکان لەڕووی ماناوە لەﯾەکەوە نزﯾکن.
َ
لەچەند سەرچاوەﯾەکی تردا ئاماژە بەوە دەکر ت ،ناوی پشدەر بﯚ سەردەمان کی کﯚن بگەڕ تەوە ،کە
لەبنەڕەتدا ئەو ناوە وشەﯾەکی ل ک دراوە)پشت دەربەند(ﯾان)پشت دەربەن-بەرتەسک(مەبەست
لەوەش)دەربەن ﯾان بەرتەنگی رانيە(ﯾە ،15پشدەر واتە)پشت دەرگا(واتە پشتی دەربەندی رەمکان-
دﯾارە بﯚ کەس ک کە لەرۆژئاوا دەڕوان تە ناوچەکە ،16لەبەرئەوەی پشدەر لەدەربەندی رەمکان
پی ی گوتراوە)پشت دەر(بەدﯾوی رانيەش ب ن
دەرووﯾەکی ھەﯾە رووەو ناوچەی بيتو ن کراوەﯾە ،بﯚﯾە َ
بەردەر ،دﯾارە بنەچەی وشەکە بەمانای کەل ن ﯾان روانگە د ت17
ﯾاخود ئاماژە بەوە دەکر ت\"پشدەر بەواتای)ئەودﯾوی ت يشی تاشەبەرد(د ت\" ،18ھەروەھا وشەکە
لەدوو ب گە پ کھاتووە -1پشت-2 ،دەر)دەربەند( مەبەست ئەو ناوچەﯾە کە دەکەو تە پشت دەربەندی
ئاوی رانيە ،19پشتەر:پژدەر،کە لە ئەص دا)پشت دەر(ە ،21ھەروەھا غالب تا ەبانی دە ت\"بەدوور
نازانری کە ناوەکە لە بنەڕەت دا)پشت-دەر(بووب ت کە واتای پشت سنوورﯾش دەگەﯾەن ت 21پشدەر
َ
بەکوردی بەمانای دواوەی دەرگا ﯾان رۆﯾشتن ﯾان ر گە د ت ئاماژەﯾە بﯚ چيای)جرد(لەن وان دۆ ی پشدەر
کە ئ ستا ون بووە)نەماوە(بەھﯚی ئاوی دەرﯾاچەی دوکانەوە.22
چەند ماوە و سەردەم کی م ژووﯾمان بﯚ سەرەتاکانی وشەی پشدەر خستەڕوو ،دەرکەوت
لەسەردەمی کﯚندا پشدەر ناوی تری ھەبووە و چەند جار گﯚڕانی بەسەردا ھاتووە ،بﯚ نموونە
بە)نامری(ناونراوە ،دوورنييە ئەم ناوە لەوەوە ھاتب ت خە کی ناوچەکە )زﯾندوو ،ئازاو
لەسەردەم ک دا
َ
ی( ،ﯾان گﯚڕاوە بﯚ )زامبی ،شيدەر ،بشتير،
لەخﯚبوردە( بووبن ،لەبەر ئەوە ناوﯾان ناب ت)نامر َ
بەدﯾدەکری لەزۆربەی سەرچاوەکاندا زﯾاتر ئاماژە بە
مەعمورالحەميد ،(..،بە م ئەوەی
َ
ناوی)پشدەر(کراوە ،ئەگەر لەڕووی بابەتی و راستيەوە ب وانينە ناوەکە دەتوانين ب ين ناوی)پشدەر(
لەھەمووﯾان شياوترە بﯚ ناوچەکە دابن ين ،ھەروەکو لەپ شوو بە پشت بەستن بەچەند سەرچاوەﯾەک
خراﯾە روو.
لی وەرگيراوە:-
سوودﯾان
بابەتە
ئەم
بﯚ
سەرچاوانەی
ئەو
َ
1فازڵ قەرەداغی ،م ژووی د رﯾنی کوردستان ،کت بی س يەم ،چاپی ﯾەکەم ،2007،ل.76-752مسعود محەمەد ،گﯚﭬاری رەنگين ،ژمارە) ،(56-55سا ی) ،(1993ل.433محەمەد مەردۆخی کوردستانی ،تارﯾخ کرد کردستان ،جلد ،1چاپ دوم)،فارسی).4جوگرافيناس کەرﯾم زەند ،جوگرافيای کوردستان ،چاپی دووەم،2005،ل.2655مەال رووف سليم حوﯾزی ،کوردستان و ئاﯾينی ئيسالم ،چاپخانەی جامعە،1970،ل.966حەسەن مەحمود حمە کەرﯾم ،کوردستان لەبەردەم فتوحاتی ئيسالمی دا ،چاپیچوارەم،2007،ل.408-226
7فەرەﯾدوون حەکيم زادە ،سەردەشت لە ئاو نەی بە گەنامە م ژووﯾەکاندا ،وەرگ رانی ،حەمە رەسوڵحەسەنپوور ،چاپی ﯾەکەم،2008 ،ل.21
8پامر عبدالحسين الحامری ،موسوعە العشائر العر اقيە ،جلد)(6-4ص.148-1479جمال بابان ،سل مانی شارە گەشاوەکەم ،بەشی دووەم،1998 ،ل.4610سا نامەی 1998ی سل مانی ،ل.1011دکتﯚر عەبدو غفور ،فەرھەنگی جوگرافيای کوردستان ،سل مانی ،2002،ل.29347

12کوردستان لەچاپکراوە عوسمانلييەکاندا ،وەرگ انی فەﯾسەڵ دەباغ ،چاپی ﯾەکەم ،ھەول ر ،ل.170نوی ،ليوای سل مانی ،ژمارە،117کانوونی ﯾەکەمی،1987
13ئازاد عبدوالواعيد ،گﯚﭬاری رۆشنبيریَ
ل.68.
14مسعود محەمەد ،گەشتی ژﯾانم ،چاپی ﯾەکەم ،ستﯚکھﯚ م ،1992،پەراو زی ل.22515نظرة الی تارﯾخ عشيرتی )پشدەر-الميراودلين( و باجەالن )باجالن( ،جمال بابان ،مجلة المجمعالعلمی العراقی/ھيئە اللغە الکردﯾە،بەغداد،1002،ص.225
16سيسيل جﯚن ئيدمﯚندس ،کورد تورک عەرەب ،وەرگ انی حاميد گەوھەری ،چاپی دووەم،ھەول ر ،2004،ل.267
17دارا خدرحەسەن ،قادر ئەشکەنەﯾی ،گﯚﭬاری سەنتەری براﯾەتی ،پشدەر لەن وان سا نی)-1918 ،(1938ژمارە) ،(26سا ی .2002
18مارتين فان برۆنەنسن ،ئاغا وش خ و دەولەت ،لەئە مانيەوە کوردۆ ،بەرگی ﯾەکەم ،چاپی چوارەم،سل مانی،2003،ل.257
19د.عەبدو عەلياوەﯾی ،م.نازناز محەمەد قادر ،زانکﯚ،گﯚﭬار کی زانستی مرۆﭬاﯾەتی زانکﯚیسە حەددﯾنە/ھەول ر ،ژمارە) ،(17ئەﯾلولی ،2002ل.7
نوی ،ئازاد عبدوالواعيد ،ھەمان سەرچاوەی پ شوو ،ل.68
20گﯚﭬاری رۆشنبيریَ
21وﯾليام اﯾغلتون ،القبائل الکوردﯾە ،تاليف ترجمە ،د.ئەحمەد مەحمود خليل/الگبعە االولی،اربيل ،2006،ص.100
لەگەڵ ئەو سەرچاوانەی کە ناوﯾان ھاتووە لەچەند سەرچاوەﯾەکی ترﯾش دا ناوی پشدەر
ھاتووە،شيکردنەوەشی بﯚ کراوە ئەمانەش وەک)حەميد گەردی ،د.فوئاد حمە خورشيد ،محەمەد فيدا،
عەبدولکەرﯾم محەمەد سەعيد،چەندانی تر.......)..
تی بی نی  :ئەم بابەتە دوجار ب وبﯚتەوە ،سەرەتا لە گﯚﭬاری م رگ ژمارە)(43سا ی چوارەم،2008 ،
َ
ل ،27-24دواتر لە گﯚﭬاری پشدەر ،ژمارە)(7زستانی )(2009سا ی دووەم ،ل.12-11
مﯚفەق ميراودەلی
mofaq_mirawdali@yahoo.co.uk
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (pavel mereseneسەبارەت بە )پشدەر( لە-31 :
17:24:37 2010-10
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :ناوچە

ژمارە552 :

پلﯚرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757649
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گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە553 :

پلياندەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757640
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە554 :

پنجە سفلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657772
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە555 :

پنجە عەليا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657773
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە556 :

پوشاوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120299
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە557 :

پ نگان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122323164974445
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...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە558 :

خچی
پيچاخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20300
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە559 :

پيدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21519
شارەد ی )زاوﯾﯾتە)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە560 :

ن
پيران
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011041213312621566
گوند  -سل مانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە561 :

پيرانجوغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120302
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە562 :

پيرانجوق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010123100553719379
سە ماس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە563 :

پيرخەﯾران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465957709
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە564 :

پيرداود سوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400292495
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە565 :

پيرسوان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420333092469
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە566 :

پيرسوانی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420333092468
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە567 :

پيرسەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657607
گوند
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە568 :

پيرماام  -سە حەدﯾن
http
p://www.kurrdipedia.org
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وزستانی پر لە بەفرە ئەوەی ئەو کات لە مەسيف بونی ھەبو تەنھا کوپەﯾەک ئاوبو کە
خ رەومەند ک لە سەر قﯚپی ئەو چياﯾەی بﯚ خ ری خﯚی دانابو کە دەکاتە تەنيشت
گﯚرستانی ش خ پيرمام ی ئ ستا دواترخيوەت کيان بﯚ چەند پﯚليس کی دارستان ھەلدا
تا پاسەوانی لەم ر گاﯾە و دارستانە چرەکەی بکەن،چونکە خەلکی کاروانچی کات ک
بﯚ کاری کاروانی بەم شو نەدا ت پەرﯾان دەکرد مەترسی ر گرﯾان ھەبو بە تاﯾبەت
ئەوکەسانە کە لە خﯚشناوەتيەوە ترێ وھەنارﯾان بﯚ ناوچەی گەردﯾاﯾەتی ودەشتی
ھەول ر دەبرد لەو ش بە گەنم وجﯚ ئالوگﯚرﯾان پ دەکردن ئەو خيوەتەش لە شو ن
بنکەی پﯚليسی ئ ستا بو نزﯾک ترافيک الﯾتی ئ ستا ،دواتر بنکەی پﯚليس بە فەرمی
لە قەالی بانەمان دانرا ،ئەوکاتە لﯚفەکانی مەسيف ولوتکەکەی وەکو دارستان کی چر
وابو بە دار بەرو داپﯚشرابو ھەربﯚﯾەش کات ک خەلکی گوندەکان بەتاﯾبەتيش خەلکی
گەلياوە دەچونە مەسيف کە ئەوکات بە سەربەن دەناسرا دەﯾان وت دەچينە ناوداران
ئەم ناوە دواترو تا سەردەمان کی نزﯾکيش لەالﯾەن خەلکی ناوچەکە ھەر بەکار
دەھ نرا ،بﯚئەوەی لەم بازنەﯾە دەرنەچم حەزدەکەم بنچينەی ناوەکانی ترﯾشتان بﯚ
شی بکەمەوە:
سەربەن کﯚنترﯾن ناوی مەسيفە لە بنەرەتدا بەمانای سەربانی د ت کەدەکاتە
سەربانيی چيای پيرمام ﯾترزاراوەی سەربانی قورسبوە وگﯚران لە بەکارھ نانی دا
روﯾداوە تا بوە بە سەربەن ،لەالﯾەن خەلکانی رەسەنی مەسيف ئەم ناوە تام وچ ژی
تاﯾبەتی خﯚی ھەﯾە.
پيرمام ،ئەمەش دەگەر تەوە بﯚ ناوی ئەو پياو چاکەی کە ژﯾانی لە دۆل ک لە دۆلەکانی
دەوروبەری مەسيف بەسەر بردوە کە ئ ستا بە گەلی پيرمام دەناسرێ و دوای
مردنيشی لە مەسيف دەن ژرێ وئەم چياﯾەش بەناوی ئەو دەکرێ و دەناسرێ.
سە حەدﯾن ،ئەم ناوە لە سەرەتاوەبە فەرمی بەسەرﯾدا دەسەپ ندراوە ،دەکرێ بل ين
پادشای ع راق خﯚی ئەم ناوەی ھەلبژاردوە ھەند ک ئەوناوە بﯚ سە حەدﯾنی ئەﯾوبی
دەگەر ننەوە بەالم من بەراستی نازانم .
دﯾارە دەم ن تەوە بل ين مەسيف لەچيەوە ھاتوە ؟ دوای ئەوەی سەربەن بە فەرمی بە
سە حەدﯾن دەناسرێ و وەکو شار کی گەشت و گوزاری د تە ناسين دەب تە
ھاوﯾنەھەواری سە حەدﯾن بە عەرەبيەکەش دەکاتە مصيف صالح الدﯾن ،بەھﯚی زال
بونی دەسەالتی عەرەبی دﯾارە وشەی مەسيف کە کورت کراوەی مصيف صالح
الدﯾنە دەب تە پلەﯾەکی ناوەکانی .
بەھەرحال ئەوەبو ئيتر پادشا برﯾار دەدا لەم شو نە کﯚشک کی بﯚ دروست بکەن کە تا
دوای مردنيشی لە ناو خەلکی رەسەنی شارەکە ھەر بە قەسری مەليک دەناسرا
دواتر بو بە ئوت لی سە حەدﯾن و ئ ستاش کراوەتە بارەگای پارت کی کوردستانی،
دوای ئەوەی کﯚشک بﯚ پادشا دروست دەکەن بﯚ تەھا پادشا ش کە سەرۆکی
وەزﯾران بو خانو ک لە سەروتر دروست دەکرێ کە لە ساالنی شەستەکان ئاغاﯾەکی
ناوچەکە بەناوی کرﯾم ئاغا دەستی بەسەردا گرت ئ ستاش نەوەکانی تيا
نيشتەج ن،بەالم ئاسەواری نەماوە ،دوائەمە خانو ک بﯚ عبدااللە ﯾش دروست دەکەن
کە )وصی( بو بە قەسری وەسی دەناسرا ئەمە ئيتر وای کرد برﯾاری ئەوە بدر ت
بکر تە ناوچەﯾەکی گەشت و گوزاری .دواتر چەند خانو ک بﯚ کر کارو فەرمانبەران
دروست دەکرێ بەدوای ئەمە سينەماﯾەک وخانو بﯚ گەشتوگوزارو ئوت ل ک بەناوی
ئوت ل پيرمام و دوکان ک کە بەناوی دوکانی حاجی پيرە دەناسرا ومزگەوت ک لەالﯾەن
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خانەوادەی عەتار باشی لە  958دروست دەکرێ و گازﯾنﯚﯾەک بە ناوی گازﯾنﯚی پيرمام
و چ شتخانەﯾەک بەناوی چ شتخانەی شعبی و چاﯾەخانەﯾەکيش بە چاﯾەخانەی عمر
چاﯾچی دەناسرا دوای ئەمە ئوت ل ک بەناوی ئوت ل پيرمام ئيتر ھ دی ھ دی دەزگاو
رابواردگەی وەکو مەلەوانگە و مەﯾدانی ت نس وشتی لەم بابەتە دروست کراو ئيتر
دوای پەنجاکان خەلکی بﯚ کاسبی وکر کاری بە ل شاو روﯾان ت کرد بەتاﯾبەت خەلکانی
گوندی گەلياوەو کﯚرێ وئاژگەو زرگوز ودەوروبەری ھەروەھا چەند خ زان کی عەرەب لە
ر گەی فەرمانگەی گەشتو گوزار وەکو فەرمانبەر کر کار لەوێ نيشتەج بون ،چونکە
ئەوکات گەشتو گوزار سەربە دامەزراوی ھ لی ئاسنين بو لە وەزارەتی ھاتوچﯚ .
زۆربەی ئەو خەلکانەی نيشتەج ی گوندەکان بون دوای تەواو بونی کارەکانيان ھەر بە
پيادەو کەروباربﯚ مالەکانيان دەگەرانەوە تەنھا ھەند ک نەبن ئەوانەی کە لە دور ھاتبون
ھاوﯾنان کەپرﯾان لە گەالی بەرو وگيا دروست دەکرد تيا دەمانەوەو زستانانيش
مەتبەخی خانوەکانی گەشتوگوزارﯾان پ دەدان ھەم چاو کيان لە خانوەکە دەبو ھەم
بﯚخﯚشيان زستانان لەسەرماکە ستر دەبون ،دوای نەمانی پادشاو دەسەالتی
کﯚماری رژ مەکانی ﯾەک لە دوای ﯾەک بﯚچەند مەرام ک ئەم ناوچەﯾان بەکار ھ ناوەو
گرنگيان پ يداوە لەوانە لەروی ستراتيژﯾی سەربازی کە لوتکەی سەرێ رەش ﯾان بﯚ
کﯚنترۆل کردنی دەوروبەری بەکار دەھ نا ھەروەھا بەھﯚی جياوازی کەش و ھەوای
وەکو ناوچەﯾەکی گەشت و گوزار خستە گەر کە چەندﯾن پرۆژەی گوزارﯾان ل بە
ئەنجام گەﯾاند لەوانە کردنەوەی چەندﯾن ميوانخانەی گوزاری وخانوی گوزاری بﯚ کرێ
ومەلەوانگەو گازﯾنﯚ ھەم لە مەسيف ھەم لە سەرێ رەش و رای کارە
خزمەتگوزارﯾەکانيان ھەولی زۆرﯾاندا سيمای شارەکەمان بگﯚرن لە ر گەی گﯚرﯾن و
سەپاندنی ناوەکان لەوانە سەربەن ﯾان ل کردﯾن بە صالح الدﯾن سەرێ رەش ﯾان
ل کردبوﯾنە )القمە الجنوبيە( بەالم بەتەقەالی دلسﯚزانی خەلکی ناوچەکە
ھەولەکانيان نەزۆک بون .ئيتر دوای راپەرﯾنيش ئەم شارە قارەمانە باوەشی بﯚ
خەلکانی ئاوارەی ئ ران کردەوەو بە سەدان خانەوادەی کوردی ل قەوماو روﯾان ت کرد و
تيای حەوانەوە .
دەسەالتی مەسيف بەر لە راپەرﯾن ئەم ناوچانەی دەگرتە خﯚ
لە باکورەوە لە بناری چيای سەفينەوە لە گوندی خﯚران بەرەو خوار بﯚ گوندی
قەالسنج و حوجران وگردەچال تا رۆژئاوا بﯚ ش خ مەمودﯾان و وسومەليان لە
خواروشيەوە روباری بەستﯚرە سنورﯾەتی تا دەگاتە رۆژھەالت کە دەربەندی
گﯚمەسپان وگراون ،تا بەر لەراپەرﯾن کﯚی گوندەکانی سەربە مەسيف  76گوند بون
کە برﯾتی بون لە
و گوندانەی لە خوارەوە لە تەک نەخشەی سەربەن نوسراون:-
1ش خان  -2بەربيان  -3ھەرشەم  -4د رەسەروکانی  -5ئەلماوان  -6زرگوز  -7درەش -8پەرپيتان  -9کەپران  -10ميرانخور  -11ئاژگە  -12قەپەکيان  -13قەرەقاجين -14
زەرواو  -15رەشوان نورو  -16گردی ماوان  -17مام خاالن  -18رەشوان ﯾوسف -19
خالوان  -20گردمامک  -21کەورسﯚر  -22گﯚپال  -23وسومليان  -24گەرودەالالن -25
مەنداوە  -26چەمەبەگەز  -27چرە  -28سەرسول  -29ھەبابان  -30کودەرﯾان -31
جەرگەزەوی  -32شيوەپەلک  - 33باوەخەالن  -34کاوانيان  -35تلبەزەرد  -36پانکان
 -37د وﯾن  -38سول  -39ش خ مەمودﯾان  -40ز بارۆک  -41زﯾارەت کﯚرێ  -42کﯚرێ
 -43گردەچال  -44حوجران  -45تەوسکە  -46قەالسنج سەرو  -47گﯚرەش ر سەرو
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 -48سەنتەری مەسيف  -49بير ژ  -50س وەکە  -51دۆنگزاوە  -52گراوی سەرو -53
گراوی رۆژئاوا  -54ھەنارە  -55بناو  -56گﯚمەسپان  -57دەربەند گﯚمەسپان -58
سارتکە  -59قيرژەی رۆژھەالت  -60قيرژەی رۆژئاوا  -61گراو رۆژھەالت  -62قيرژەی
خوارو  -63گﯚرەش ری خوارو  -64قەالسنجی رۆژئاوا  -65قەالسنجی رۆژھەالت -66
قەالسنج خوارو ناوەراست  -67خﯚران رۆژئاوا  -68خﯚران رۆژھەالت  -69حاجی
ئەحمەد  -70سﯚرەبان  -72..-71گەرﯾاوە  -73حاجی ئﯚمەر  -75 ...-74بانەمان -76
توە.
ئەوخانەوادەو کەساﯾەتيانەی و رای خەلکی گوندەکانی دەوروبەر بەشدارﯾان لە
ئاوەدانکردنەوەی سەربەن کردوە جگە لە خەلکی گوندەکان کە خ زانيان لەوێ
نيشتەج نەدەکرد چونکە رۆژانە ﯾا وەرزانە ھاتوچﯚﯾان دەکرد بەتاﯾبەتيش خەلکانی
گوندی گەلياوەو ماوەلﯚ کە زەوﯾەکانی ئەو ناوچەﯾە )مەسيف( ﯾا پاوان ﯾا رەزی ئەوان
بون بﯚخزمەت کردنی رەزەکان ولەوەراندنی مەرو ماالتەکانيان ھامشﯚﯾان دەکرد وەکو
نيشتەج بون سەرەتا ئەم خ زانانە لەم شارە ج گير بون و بە پ ی زنجيربەندﯾەکە کە
لە خوارەوە ئاماژەمان پ يداوە :ﯾەکەم خ زان فەتاح مجيد حمدامين اغا دەب دوەميان :
خدرحمد ش خ وەسانی باوکی عەبدولخالق س يەميان  :مەحمود خﯚرانی و
چوارەميان  :عمر ميکائيل عمر ناسراو بە عم ھەرکی و پ نجەميان  :مال عمر
سەعيد و دواتر مستەفا قەساب و خليفە حمد و دواتر عوسمان وەستا حسن ناسراو
بە عوسمان چاوشين ئيتر لە دوای سالەکانی پەنجاوە خەلک بە مەبەستی کارکردن
بە ل شاو روی ت دەکەن ئەمە سەرباری ئەوەی خەلکانی گوندەکانی دەوروبەر
بەتاﯾبەتيش گەلياوە ھەروەکو پ شتر ئاماژەمان پ داوە بﯚکارکردن وبەخ و کردنی
مەروماالت ورەزو باخاتەکانيان ھاتو چﯚﯾان دەکرد کە تا ئەم دواﯾيەش ئاسەواری
رەزەکانيان مابو .
شياوی باسە بل ين ﯾەکەم موختاری مەسيف )حس ن کرﯾم سليم( دەب ﯾەکەم
قوتابخانەش لە سالی خو ندنی  1957 -1956دەب کە خو ندن لە خانو کی گوزاری
بەر وە دەبرێ کە پ ی دەوترا خانوی ژمارە  4دواتر ئەم خانوە لە حەفتاکان کراﯾە بانکی
رافدﯾن ئەپارتمانی خو ندنگا بە فەرمی خو ندنگای سەرﯾرەش بو دواتر خو ندنگای
سە حەدﯾن ئەمان لە سالەکانی سەرەتای شەستەکان دروست کران ،ﯾەکەم
سالی خو ندنی ناوەندی سالی خو ندنی  1968- 1967بو ﯾەکەم سالی خو ندنی
دواناوەندﯾش سالی  1972 – 1971بو .
وزەی کارەبا لە مەسيف لە شەستەکان بﯚی ھات پ شترﯾش دوو مولدەی
وەبەرھ نانی کارەبا ھەبون کە لە پەنجاکانەوە داندرابون.
سەرچاوە :نامەﯾەکی تاﯾبەتيی کاک خاليد ھەرکی سەبارەت بە شارەد ی پيرمام لە
2010-02-06
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارەدێ
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شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە569 :

پيرميسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621520
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە570 :

پيرومەرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621522
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە571 :

پيرەفات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621521
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە572 :

مەگرون
پيرەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5101534195
57830
چيا
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شو ن:

چيا

ی
شارەەکان :سل مانی

ژمارە573 :

مەگروون
پيرەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0301211017
73794
ئﯚﯚردوگاﯾەکی زۆرەمل

بوو و ئ ستا شاررەد يە و سەربە پار زگای سل مانييە.

ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

شاارەدێ

شارەکان :سلل مانی
ش
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ژمارە574 :

پيرەومەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120303
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە575 :

پيلک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120304
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە576 :

پ باز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010821091918758
شارەدێ  -گەرميان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

سل مانی
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە577 :

پ تﭭە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621523
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە578 :

پ دە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621524
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە579 :

پ رومان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515430612363
ب بو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە580 :

پ شابيرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621525
گوند کە سەربە شارەد ی )رزگاری)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە581 :

پ لە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757672
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە582 :

پ نجو ن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219211906862
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سنوری ئيرانەوە دوورە،
م رۆژھە تی سل مانی و )15کم( لەس
پ نجو ن دەکەو تە  105کم
تی
ەزار کەسەو بەپ ی ئامارەککانی ﯾەک ی
شتوانەکەی نززﯾکەی  20ھە
مارەی دانيش
ژم
ھەروەھا
ەندام ھەﯾە .ھ
ی کوردستان ،لە شارەکەددا  475کەمئە
ککەمئەندامانی
ەوە ژمارەی د
کەسو ژمارەی
و
انيشتوانەکەی دەگاتە  40ھەزار
ی
ەگوندەکانی چوار دەورﯾيە
بە
ەزار کەس زﯾﯾاتر دەب ت.
ککەمئەندامەکانيشی لە ھە
زﯾاتر
ر
دی قەزاو ئيتر لەرووی ئاوەدانييەوە
پ نجو ن سا ی  1950کراوەە بە مە بەند
گگەشەﯾکردووەە ،ھەموو داممەزراوە خزمەتگوزارﯾيەکانو پ داوﯾستييەکانی ژﯾانی
ە ،گەرماو.
گە حکومييەککان ،ميوانخانە
موونە :فەرمانگ
شارستانی ت دا بووە بﯚ نم
ش
ەی ت داﯾەو پ ش
ﯚشخانەﯾەکی گەورەو قوتاابخانەو باخچە
ی
ەئ ستاشدا پ نجو ن نەخﯚ
لە
ماوەﯾەکيش باانک کی تيادا کراﯾەوە .ھەرروەھا  24کاتژژم ر کارەبای حکومی ھەﯾە کە لە
م
مەکانيشی
ئاوەڕۆشی ت داﯾە ،زۆرربەی شەقام
ی
شراوەو تﯚری ئئاوو
ئ رانەوە راک ش
قيرتاوکراون.
قي
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

ە
شارۆچکە

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە583 :

پ ندررو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21526
شارەد ی )م ررگەسور)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە584 :
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پ ندررۆ
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0304130428
83812
http
روان مەزنە.
سەر بە شارۆۆچکەی م رگگەسﯚر و شاررەد ی ش ن
کە دەکەو تە باکوری پار زگگای ھەول ر س
گوند ک
وان پەکەکە و تتورکيا
ھﯚی شەری ن ن
ستا بە ی
ە گوندەکانی عەشيرەتی مزوری کە ئ س
گوندە ﯾە ک کە
ئەم گو
دﯾن کانياوی ھەﯾە.
چﯚڵ ککراوە و ئاوەداان نييە .چەند
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ

ژمارە585 :

ەسور
پەچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20296
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە586 :

و زخان
پەرو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0305145357
71542
مانييەوە
باشوری رۆژھە تی شاری سل م
ی
خان کە دەکەو تە
دەروازەی سنوورﯾی پەرو زخ
ەفتانە  2500بﯚ 3000
دەروازەﯾەکی بازرگانيی ن ووان ھەر می کوردستان و ئ رانە کە ھە
ەکو کەل و پەل ،بە
بارھە گرانە شمە
ە
چﯚی پ دا دەکات ،ئەو
ھە گر ھاتوچﯚ
ئووتومب لی بارھ
 1600کر کار لە
مدا دەگوازنەووە و ھاوکات 0
ک ،لە ن وان ئ ران و ھەر م
تااﯾبەتی خﯚراک
40کم( لە باکووری رۆژھە تتی
ھەردوو بەری ئەو مەرزەدا کار دەکەن .پپەرو زخان )0
ھ
خانەقينەوە دووورە.
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
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شو ن :شو ن

ژمارە587 :

پەرەزۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032509400582613
گوند کی کوردنشين لە باکووری ئيسرائيل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

ئيسرائيل

ژمارە588 :

پەسوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120297
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە589 :

پەنيەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120298
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە590 :

چوون
پەﯾچ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0921102108
89569
ەﯾە .خە کی پەﯾچوون بە ش وەزاری کووردﯾی
سەر بە شاررستانی سنە
کی ناوچەی کە تەرزان ،س
گوند ک
ەما ەدا
ەس لە  64بنە
ئامارەکانی سا ی 2006دا  232کە
ی
دی قسە دەککەن .ژمارەی دانيشتوانی لە
ناوەند
بووە
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە591 :

ن
تابين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2092043367
74274
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە592 :
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تاتوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060421594665043
بەدليس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باکووری کوردستان

شو ن:

شارۆچکە

شارەکان:

بەدليس

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە593 :

تاچيناوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120305
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە594 :

تاران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120306
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە595 :

تاراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120307
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە596 :

تازاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201458561367
گەڕەک کە لە تەنيشتی شاری سەقز .کﯚی دانيشتوانی ئەم گەڕەکە زﯾاتر لە  500ماڵ دەب ت و لە
پەرەسەندن داﯾە .ئەگەرچی ئەم گەڕەکە بە تەواوی ت کە ی شار بووە بە م ھ شتا بە فەرمی
نکراوەتە بەش ک لە شار و وەکوو گوند ک چاوی ل دەکر ت .ئەمەﯾش بووەتە ھﯚکاری الوازبوونی
خزمەتەکان لەم گەڕکە .دانيشتوانی ئەم گەڕەکە لە خزمەتەکانی ئاو ،کارەبا ،گاز ،تەلەفﯚن ،ئەسفا ت
ب بەشن.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گەڕەک

شارەکان :سەقز

ژمارە597 :

369

تازاوا 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021329
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە598 :

تازاوای ئاسف
http://www.kurdipedia.org/?q=200905261627271772
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  44بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  291کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە599 :

تازاوای ئيسياوا
http://www.kurdipedia.org/?q=201009230937339597
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی تازاوای ئيسياوا بە ش وەزاری
کوردﯾی ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  334کەس لە 82
بنەما ەدا بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە600 :

تازاوای دۆ ەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=200905261628121773
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  20بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  129کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە601 :

تازاوای سﯚفيبلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757646
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە602 :

تازاوای سەردا ن
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http://www.kurdipedia.org/?q=200905261629521774
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  27بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  166کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە603 :

تازاوای قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=200905261630511775
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  16بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  86کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە604 :

تازاوای قە جوخ
http://www.kurdipedia.org/?q=201009230938179598
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی تازاوای قە جوخ بە ش وەزاری
کوردﯾی ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  134کەس لە 27
بنەما ەدا بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە605 :

تازاوای گو نە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504757807
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە606 :

تازاوای مەجيدخان
http://www.kurdipedia.org/?q=200905261632191776
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  53بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  362کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە
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ژمارە607 :

تازاوای مەڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504457751
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە608 :

تازاوای ھ جان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311022410056
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  25بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  184کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە609 :

تازاوای وەزﯾر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311022410045
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  43بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  274کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە610 :

تازاوای کەﯾخەسرەو
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211230459571
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی تازاوای کەﯾخەسرەو بە ش وەزاری
کوردﯾی ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  56کەس لە 11
بنەما ەدا بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە611 :

تازە ئاباد امين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657790
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە
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ژمارە612 :

تازە ئاباد بزن قران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657782
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە613 :

تازەدێ
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201500311368
رژ می ئيسالمی ناوی ناوە "ئيسالماوا" ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە
رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ کھاتووە لە  19بنەما ە و
ژمارەی دانيشتوانيشی  120کەسە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە614 :

تازەقە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120308
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە615 :

تازەکەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120309
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە616 :

تاژان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120310
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە617 :

تاژاندەرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120311
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە618 :

تاژﯾکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621527
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە619 :

تاژەبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120312
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە620 :

تاشەکەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120313
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ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە621 :

ەرۆ
تانجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2161424497
75801
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

رووبار

ی
شارەککان :سل مانی

ژمارە622 :

ربوغە
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20314
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە623 :

تاوەگوز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120315
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە624 :

تاوەگوزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120316
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە625 :

تاوەگﯚزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120317
سەالس
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە626 :

ن
ەی گەچان
تاﭬگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1142041276
63831
تی
شاری ئيالم للە رۆژھە ی
ن ،دەکەو تە  15کيلﯚمەترری باکووری ش
تااﭬگەی گەچان
ەروەھا ﯾەک ککە لە شو نە گەشتوگوزاررﯾيەکانی شارری ئيالم.
ککوردستان .ھە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شو ن:
ش

ەﯾرانگا
سە

الم
شارەکان :ئيال
ش

ژمارە627 :

تا و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20318
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە628 :

تا وی زمزم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1142018336
63829
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شاری ئيالمی رۆژھە تی
تاا وی زمزم ددەکەو تە  74کيلﯚمەتری رۆژھە تی ش
ھەزار مەتر( دەەب ت ،بەرزی لە
ککوردستان .روووبەرەکەی نززﯾکەی ﯾەک ھ کتار ) 10ھ
و
ئااستی رووی دەرﯾاوە  675مەترە .ئەم ئئاوە بە ش وەەی کانی ھە دەقو
ھا گيا
دا پوش و پە ش و جﯚرەھ
چواردەورەکەﯾد
ی ھەﯾە .لە چ
ەش وەﯾەکی ھەميشەﯾی
بە
رووواون و لەناووﯾاندا جﯚرەھا زﯾندەوەر دەژژﯾن.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شو ن:
ش

روووبار

الم
شارەکان :ئيال
ش

ژمارە629 :

جاڕ
تا ەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20319
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە630 :

وەران
تا ەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0923093849
99599
ەﯾە .خە کی تا ەوەران بە ش وەزاری کووردﯾی
سەر بە شاررستانی سنە
کی ناوچەی کە تەرزان ،س
گوند ک
ەما ەدا
ەس لە  51بنە
ئامارەکانی سا ی 2006دا  203کە
ی
دی قسە دەککەن .ژمارەی دانيشتوانی لە
ناوەند
بووە.
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
382

ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە631 :

ق تةق
تةق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3212137376
64431
باری رووی
474کم دووجا گووند 26 :ی
نەسرەدﯾن رووبەر4 :
ن
ەڕ وەبەری ناحيە :کاکەخاان
بە
چکە
ﯾەک کە لەشارۆچ
ەق تەق ،ک
ت %35 :گرد 64،5 :چيا 0،5:ناحيەی تە
زەەوی :دەشت
سەر بە قەزای کﯚﯾە،.
ەرکووک و س
خﯚرھە تی کە
ی باکووری خ
خﯚشو د گيرەکانی دەﭬەری
خ
ەشتياری بەتتاﯾبەتی کەنارری ز يەکە .ککەوتووەتە
گگەر گرنگی پ ببدرێ دەب تە شو ن کی گە
ەو
ەباژ ری کﯚﯾيە
ی کەرکووک ببەدووری  57کم و سەر بە
ھە تی شاری
بااکووری خﯚرھ
ەھﯚی
شوورﯾەوە بەددووری 23کم ،و کەلەناری خﯚرئاوای ز ی بچووکە .بە
ککەوتووەتە باش
ەﯾەک گەﯾاندننی
ەکەی و پردەکەﯾەوە بووەتتە راﯾە ەی بە
ەوتەی شو نە
گگرنگی ھە کە
ەرکووک و کﯚﯾﯾە و پشدەر ببيتو ن و قە دزێ تا سەر سنوور گرنگييەی تری
نااوچەکانی کە
ەڵ بوونی ش وە ئاخاوتنەککانی
ەکتر ب و ت کە
ەﯾە ئەوەﯾە بوووەتە خا ی ﯾە
ەم شارۆچکە
ئە
سل مانی و کﯚﯚﯾی و لوڕﯾيەککانی خﯚرئاوای تەق تەق ش وە
ەرکووکی و س
ھەول ری و کە
ھ
بنر ت
کھ ناوە ،دەکررێ ناوی ل ر
تەق تەقييان ،پ ک
شتوانی ق
ئااخاوتن کی تاﯾﯾبەت بە دانيش
شترو لەژ ر دەەسە تی
ی زمانی کورددی .لەبەر ئەووەی ئەم شارۆچکەﯾە پ ش
ەلکە ز ﯾنەی
پە
ﯾەکە کارگ ﯾيەکاانی
ەکەکانی ع رراق بووە ،بەررپرسانی کە
ک لە دوای ﯾە
حکوومەتە ﯾەک
ح
کاتی
ن بوونە ،ھيچ گرنگيان پ نەداوە ،بەتاﯾﯾبەتی لە ی
عەرەب و سەر بەڕژ مەکان
ع
ەزارو
س ،ب بەش بوووە لە بچووکتررﯾن خزمەتگوزاری ،ل لەسا ی دووھە
رژژ می بەعس
لەھەموو بوارەەکانی ھەنگاوی باش نراووە بﯚ پ شکەووتن و
 2بەتاﯾبەتی لە
قﯚناغی 2005
قﯚ
ەھيدان،
سەربەستی ،ررووناکی ،شە
ی تەق تەق :رزگاری ،س
ی .گەڕەکەکانی
گگەشە کردنی
سە ،و26
لە  16000کەس
شتی ،ژمارەی دانيشتوانەککەﯾشی پتر ە
خيتاری ،ئاشت
گگﯚڕقەرەج ،بەخ
سەرەوەﯾە ،گررنگترﯾن و گەوورەترﯾنيان
ما پەری پار ززگای ھەول ر(( گوندی بەس
)م
ەق ،وەکو گوند
ی ئيلنجاغ و با غەجن رە .م ژژووی دامەزراندنی تەق تە
ھەردووگوندی
ھ
زۆربەی گوندەکانی تری کوردستاان لە سەدەککانی
ی
مانە دەکرێ وەکو
ەزانراوە ،شيم
نە
ﯾانی کﯚچەرﯾييەوە
حوکم انی عوسماانييەکان لەژﯾا
م
ەکاتی
پاانزەو شانزەو بەتاﯾبەتی لە
 19تەنھا فەرمانگەﯾەکی گگومرکی باج
بوووﯾن بە گوندنشين و بەر لەسا ی 900
وەک توتن و خە ووزو
شتوکا ی ک
ەروبوومی کش
ککﯚکردنەوەی ل بووە بﯚگومررک کردنی بە
ەوە بﯚ سەرەتتای
شی دەگەڕ تە
دانەو ەو ئاژە ی زﯾندو .م ژژووی بەشارۆۆچکە بوونيش
ئەوەی ع راق داگييرکەن لەڕ ی
ی
بەرﯾتانيەکان پ ش
ن
م،
سا نی سەددەی بيستەم
س
زۆر بﯚﯾان
کﯚ ينەوەی ر
ن ،لەپاش ل ﯚ
سيخوڕەکانياووە رووپ و کی ناوچەکانی ع راق دەکەن
س
 111919دەکررێ
ش بەباژ ری ککردنی کﯚﯾە ،لەر کەوتی 9
دەردەکەو ت .ئەوەبوولەپاش
تەنھا
ئاغای غەفوورری کراوە بەر وەبەری ناحييە ،سەرەتا تە
ەشارۆچکە و مەال حەو زئا
بە
ﯾەکە کارگ ﯾيەکاننی تر
ە
سی ل دەب دواتر
ی ناحيەو بنککەﯾەکی پﯚليس
ەڕ وەبەراﯾەتی
بە
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د نە دامەزراندن و لەپاش شﯚڕشی  14ی تەموزی  1958سەرۆکاﯾەتی شارەوانی
ل دادەمەزر نن .ناوی تەق تەق لەکاتی دروستبوونی گوندەکە چەندﯾن ماڵ لە
چەندﯾن تيرەو ھﯚز کی جياوازەوە ھاتوون و ھەرکەﯾان دوور لەﯾەکتر و ھەرکەس بﯚ
خﯚی تاک تاک خانوو دروست دەکەن ،پ يان گوتوون تاک تاک ،لەپاش دامەزراندنی
دەو ەتی ع راق و لەﯾەکەم سەرژم ری و ناونووسيندا ،لەبەر ئەوەی ناونووس و
سەرژم رەکان عەرەب بوونە لەجياتی ئەوەی بنووسن تاک تاک نووسيوﯾانە)گ ق
گاق(و لەزمانی کوردﯾش وشەی)تاق( ھەﯾە .ئاراس عومەر فەتحو ال ناسراو بە ئاراس
ئيلنجاغی نووسەرو راگەﯾاندنکار ونووسەری کت بی )تەق تەق پەلکە ز ﯾنەی کەناری
ز ی بچووک( لەبارەی ناوی تەق تەق لەچيەوە ھاتووە و چ ماناﯾەک دەبەخش ،
ووتی :بيرو بﯚ چوون و با ﯚرەی جياواز ھەﯾە لە بارەی ناوەکيەوە دﯾارترﯾنيان چيرۆک کی
کﯚنی ئەفسانە ئاسانە ھەﯾە باس لە الفاو کی ز ی بچووک دەکات چﯚن گوندی
کە ەکچنی بردووە ،و دانيشتوانەکەی ئاوارەی گوندەکان قەرەناو و جگيلەو کانی رەش
و تەق تەقی ئيم ۆ دەبن ،دﯾارترﯾن کەساﯾەتی ناو چيرۆکەکە )نەنە حەلومەﯾە(
پيرەژن کی بەسا چووی ئازابووە ،الفاوەکە ھ ناوﯾەتی و لە کەندڕ ک گيرساوەتەوەو
پ ی دە ن :کەندڕی نەنە حەلومە ،ئەو کەندڕە ئيستا لەن وان ھەردوو بينای لقی
کشتوکا ی وئﯚرزدی تەق تەقە ،وتاکو ئەم ۆش دەگ نەوەو دە ن :نەنە حەلومە
وتووﯾەتی  :ئەوە چی بوو تەقەتەقی بەرد کاسی کردﯾن ،گواﯾە ناوی تەق تەق لەو
قسەﯾەی نەنە حەلومەوە ھاتووە .لەبارەی م ژووی دروست کردنی پردەکەشەوە
وتی :لە سا ی  1954لەالﯾەن کﯚمپانياﯾەکی عەرەبی و بەسەرپەرشتی وەزارەتی
ئاوەدانکردنەوەی سەردەمی )مەليک فەﯾسەڵ( ی بچووک رووپ و کی ناوچەی تەق
تەق دەکەن و دواتر لەالﯾەن کﯚمپانيای )بيتﯚن مونير باو(ی ئە مانی بە ب ی 750000
دﯾنار دروست کردنەکەی ج بەج دەکات ،پردەکە لە دوانزە دﯾنگە پ کھاتووە ،و
بەچواردە کەوانەی کەمەرەﯾيەوە بەﯾەکەوە گر دراوە .لە  111958وبە ئامادەبوونی :د.
فەخری دەباغ مەحمود زﯾاد ئاغا ،عەلی مەولود )ﯾارﯾدەری بنکەی پﯚليسی کﯚﯾە،
ھادی رەشيد چاوشلی قاﯾمقامی کﯚﯾە ،شەفيق سابير کاکە زﯾاد ئاغا ،حاکم باﯾز
ئاغای دزەﯾی ،سوعاد تا ەبانی )بەڕ وەبەری ناحيەی تەق تەق( ،عەبدولمەجيد
حاجی مەال تﯚفيق مستەفا بەگ ،نو نەری موتەسەرﯾفی کەرکووک ،ئەندازﯾار مەجيد
عومەر و لە ئاھەنگ کدا پردی تەق تەق دەکر تەوە .بەزۆری ھﯚزەکانی ش خ بز نی و
شوان وسا ەﯾی ل رە نيشتەج ن و لە سا نی  1952-1949دوو خ زانی جوولەکەی
ل بووە)،عەزرە( قەڕاشی بەڕ وەبەری ناحيە بووە و )خواجە براﯾم(ﯾش بازرگان و
کوتاڵ فرۆش بووە ،چەندﯾن خانەوادەی بەڕەگەز عەرەبی ل يە وەک :کاکەڕەش،
حاجی تەللوب ،عەبد جاسم ،کە کارﯾان کە ەکەوانی بووە ،بەکە ەک و لەز ی
بچووکەوە بەروبوومی کشتوکا يان بردووە بﯚ بەغدا.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (Shamalسەبارەت بە )تەق تەق(
لە9:19:53 2012-3-21 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان
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شو ن:

شارەدێ

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە632 :

ترانش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621528
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە633 :

تراونشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621529
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە634 :

تربەسپي
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621530
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گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە635 :

تروانش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621532
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە636 :

تروانش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621534
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە637 :

ترکاشە
386

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6041002106
60193
شاری بﯚکان
سەربە ش
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

شو ن:

گوند
د

ن:
شارەکان

ن
بﯚکان

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە638 :

ەش
ترکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20321
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە639 :

عين
تسع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5021229027
78706
ی شاری کەرککوک
عەنشينەکانی
ﯾەک للە گەڕەکە توورکومان-شيعە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

بااشووری کورددستان
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شو ن:

گەڕەک

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :تورکومانی

ژمارە640 :

تفتيلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657778
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە641 :

تگرباری
http://www.kurdipedia.org/?q=200905261150381768
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  61بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  395کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە642 :

تل الرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400592517
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە643 :

تل موسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621537
گوند کە سەربە شارەد ی )زمار)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە644 :

تالکوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120502130812350
مانگ شک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە645 :

تلخش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621538
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە646 :

تلخش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621540
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەلقوش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە647 :

تلکﯚچەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102816181988138
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...
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

رۆژئئاوای کوردس
ستان

شو ن:

شاررەدێ

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە648 :

مە
توارم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0924115258
89611
ەﯾە .خە کی توارمە بە ش وەزاری کورردﯾی
سەر بە شاررستانی سنە
کی ناوچەی کە تەرزان ،س
گوند ک
ەس لە  135ببنەما ەدا
ئامارەکانی سا ی 2006دا  649کە
ی
دی قسە دەککەن .ژمارەی دانيشتوانی لە
ناوەند
بووە.
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە649 :

ە رووتە
توارە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0924154118
89612
بە ش وەزاری کوردﯾی
ەﯾە .خە کی توارە رووتە ە
سەر بە شاررستانی سنە
کی ناوچەی کە تەرزان ،س
گوند ک
ەس لە  154ببنەما ەدا
ئامارەکانی سا ی 2006دا  640کە
ی
دی قسە دەککەن .ژمارەی دانيشتوانی لە
ناوەند
بووە.
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە650 :

توان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120342
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە651 :

توتئاغاج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120343
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە652 :

توتم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621547
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە653 :

تورجان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110713434210596
گوند کی ناوچەی بﯚکان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە654 :

تورجان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021330
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە655 :

تورکمانکەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120344
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە656 :

تورەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021911414864254
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە657 :

توژەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120345
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە658 :

توژە ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112417101173859
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
شو ن:

گوند

ژمارە659 :

تولەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120346
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە660 :

تونوولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120347
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە661 :

تووتووندەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857685
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە662 :

تووی مەليک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112621284110903
لە باکووری شاری سل مانی ،لە سا ەکانی سی و چلی سەدەی رابردوو )حەوز کی گەورە(ی ھەبوو
لە بەھارا پر ئەبوو لە ئاو ،لەوەو پ ش دارودرەختی لە بەرابوو ،خە ک لە بەھارا ئەچوونە ئەوێ بﯚ
سەﯾران .ئەم ناوچەﯾە مو کی ش خان بوو .لەکات کدا دروستکرا کە ش خ مەحمود حوکمدار بوو ،بﯚﯾە
ناونرا تووی مەليک.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گەڕەک

ژمارە663 :

تووەسووران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757630
گوند
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە664 :

ن
توکن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4232018017
78756
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە665 :

تﯚبزااوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20348
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە666 :

ختەپە
تﯚراخ
397

http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657624
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە667 :

تﯚمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121020530974286
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە668 :

تﯚک ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120349
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە669 :

تيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621548
گوند کە سەربە شارەد ی )زاخو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە670 :

تيربار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120350
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە671 :

تيلەکو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120352
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە672 :

تين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120353
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە673 :

تيکاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120351
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە674 :

ت ژت ژ
http://www.kurdipedia.org/?q=201009241543519614

400

کوردﯾی
ی
ەﯾە .خە کی ت ژت ژ بە ش ووەزاری
سەر بە شاررستانی سنە
کی ناوچەی کە تەرزان ،س
گوند ک
ەما ەدا
ەس لە  66بنە
ئامارەکانی سا ی 2006دا  282کە
ی
دی قسە دەککەن .ژمارەی دانيشتوانی لە
ناوەند
بووە.
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە675 :

ی کەرەم
تەپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1021551418
86906
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە676 :

ە بﯚرە
تەپە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926153143
39651

401

گگوند  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

گوند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە677 :

ەرەش
تەپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20322
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە678 :

ەکوڕە
تەپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1031539399
92771
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

402

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە679 :

تەحالﭬا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621543
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە680 :

تەختی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120324
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە681 :

تەختی زەنگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051821345758040
گوند  -کامياران

403

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە682 :

تەختتی سل ماان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0820124848
84806
باکووری رۆژھە تی شاری
ی
ەتری
ە) (42کيلﯚمە
سل مان( کە لە
ی )تەختی س
نااوچەی کﯚنی
ە ،لەو ناوچە کﯚنانەﯾە کە ببەش کە لەکووردستان
جانی رۆژئاواﯾە
تييکاب لەپار زگگای ئازەرباﯾجا
و سا نە ھەزاران گەشتيارری ئ رانی و بيانی رووی ت دەکەن.
ی کە لەسەر ناوچەﯾەکی بەردﯾنی سروشتی وەستتاوە ،ئەم
ەم ناوچەﯾەو دەرﯾاچەکەی
ئە
تەمەنی
ی
خاشاکی ئاوی دەرﯾااچەکە بەدر ژژاﯾی
ی
ە لەخودی خﯚﯚڵ و
ەشە بەردﯾنە
بە
مرۆڤ لەم ناوچە
ساڵ پ شترەوە م
ڵ
دروستبووەو ککارناسان پ ياننواﯾە کە لە) (3ھەزار
شو نەوارە م ژووﯾيەکانی ئ رانە ،کە وەککو چوارەمين
ژﯾﯾاوەو ﯾەک ک لەگرنگترﯾن ش
شو نەواری م ژووﯾی ئ ران لەر کخراوی جيھانی ﯾون سکﯚدا تﯚماررکراوە.
ش
ستانی نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کوردس
س

ژمارە683 :

تەرززلو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20325
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە684 :

404

تەرزﯾلو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120326
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە685 :

تەرگاران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120328
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە686 :

تەرمەکچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120329
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

405

ژمارە687 :

تەروالقروە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120330
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە688 :

تەرکيو ران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120327
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە689 :

تەرەتەوەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010215595586904

406

...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە690 :

شار
تەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20331
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە691 :

کﯚ
شکی تيلەک
تەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20332
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

407

ژمارە692 :

الﭬا
تەعال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21544
ەرسنک )
شارەد ی )سە
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە693 :

تەقتتەق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7130029296
69438
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شارەدێ

ژمارە694 :

ەران
تەگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5041021535
57268
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

408

شو ن:

گوند

شارەکان :سل مانی

ژمارە695 :

تەل ئەبو زاھر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621536
تل ابو زاھر
گوند کە سەربە شارەد ی )زمار)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە696 :

تەلوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122716573419239
زاوﯾتە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە697 :

تەلوەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621545
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گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە698 :

تەمربەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120333
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە699 :

تەموتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120334
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە700 :

تەمﯚغە
410

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20335
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە701 :

تەندرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20336
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە702 :

گيسەر
تەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20338
ی رۆژھە ت
ﯾەک لە گوندەکانی
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە703 :

تەنگيسەر 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120337
گوند کە لە ناوچەی قەراخ  -سل مانی ،شەھيد ئارام لەوێ شەھيدکرا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە704 :

تەنگەدولب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621546
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە705 :

تەورﯾوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120339
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە706 :

تەور ز خاتوون
http://www.kurdipedia.org/?q=200907151203001824
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  58بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  320کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە707 :

تەور زخاتوون
http://www.kurdipedia.org/?q=201009291054109727
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  58بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  320کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە708 :

تەو ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100700282288395
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارەدێ

شارەکان:

ھە ەبجە

زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی

ژمارە709 :

تەوەکەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120340
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە710 :

تەوەکە ن
http://www.kurdipedia.org/?q=200905261621041770
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  56بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  384کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە711 :

تەکييە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1226134044
43041
ەزار خ زانی تيادا
ەمچەما ە و ززﯾاتر لە  15ھە
ە سەر بە شاارۆچکەی چە
ەم شارەد يە
ئە
دەژی.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شارەدێ
ش

ژمارە712 :

تەﯾتااق
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0526162005
51769
ی شاری دﯾوانندەرەﯾە لە رۆۆژھە تی کورردستان .بە پ ی ئاماری
ی دەوروبەری
ﯾەک ک لە د يەکانی
م د يە پ ک ھااتووە لە  34ببنەما ە و ژماررەی دانيشتووانيشی  204کەسە.
سەرژژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە713 :

مانقە
تەﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20341
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

415

و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە714 :

تەﯾناڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757658
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە715 :

جاراللە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400492507
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە716 :

جاسوسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100512502319182
چيا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :چيا

ژمارە717 :

جاش ران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120354
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە718 :

جافرئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311022410043
ﯾان جەعفەرئاوا ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی
ئاماری سەرژم ری سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  75بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی 438
کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

417

و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە719 :

جاقل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020820051164206
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :سەقز

ژمارە720 :

جامەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120355
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە721 :

جانب غ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120356
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە722 :

جانەوەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120357
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە723 :

جانەوەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757655
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

419

ژمارە724 :

جدﯾدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400392504
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە725 :

جلغەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120358
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە726 :

جمگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120359
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

420

ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە727 :

راوە
جن ر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0908113206
69429
گوند

ژمارە728 :

جوانن ۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01616011710117
ە پار زگای کررماشانە
شارۆچکەﯾەکی سەربە
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

شارۆچکە

شارەکان :کرماشان

ژمارە729 :

جەھی
جوج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20366
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی

421

شو ن :گوند

ژمارە730 :

جوم جيھان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621552
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە731 :

جومجھان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621554
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە732 :

جوندﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031110195318791

422

نەرە،
،
ی جوندﯾان ،ئئەمەش ھاوﯾﯾنەھەوار کی جوان و سەرسورھ
ھاوﯾنە ھەواری
ھ
سەر بەپار زگای
قەزای رواندزی س
ی
ھە تی
دەکەو تە دام نی چيای ھنندر ن لە رۆژھ
ەتر ھە دەقول ت سەرچاوەەکەشی نادﯾاارە
ی سازگار لەققو ﯾی  60مە
ھەول ر ئاو کی
ھ
ﯾەکەی
ی
دا رەنگدانەوەەی دەب ت لەسەر ئەم ھاوﯾنە ھەوارە لەقو
ەوشکەسا يد
لە
لەکو يە؟
و
چاوەکەی
بە م کەس نازان ت سەرچ
ک دەرﯾاﯾەک ە
پاانتاﯾيەکەی ئااو ھەﯾە وەک
ەوە سەرچاوەی
ھەوارەکەش ھەر لەمە
ش
ھاوﯾنە
ە
ەپ کدا ئاوەککە د تە دەروەە ناوی
لە
سەﯾرو
راستی ئەو دﯾاردە س
ی
جيﯚلﯚجی و ھاﯾدرۆلﯚﯚجی
ی
گگرتووە ،بە م تا ئ ستا زاناﯾﯾانی
ەدۆزی وەتەووە ،کە تائ ستتا الی خە ک شاراوەﯾە.
سەمەرەﯾان نە
س
ەوارە لەگەڵ ببينينی گەشتتياران سەرەننجيان
ەم ھاوﯾنەھە
ھە کەوتەی ئە
سروشت و ھ
س
شو نەکەی دااری گەورەی ت داﯾە کە تەمەنی ھەند کيان بﯚ زﯾاتر لە 200
رادەک ش ت ش
گەشتيارەکان شو نە
ئەکاتەوە کە شو نە
ن
ە
ەش ئەوە دوووپات
ەوە ،کە ئەمە
ساڵ دەگەر تە
س
ە ،پلەی
حەسەن بەگە
ھەواری جوندﯾﯾان چيای زۆررزک و چيای ح
وارﯾشن ،باکورری ھاوﯾنە ھ
دەروازەی ر گە کە بﯚ حاجی ئﯚمەران
ی
گگەرمی لەھاووﯾندا 30تا  35دەب ت ،کەوتتﯚتە
دەچ ت.
بە )جوندﯾان( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە -10
تەھا( سەبارەت ە
(
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )توانا
س
2011-03
3
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :سەﯾررانگا
ش

ژمارە733 :

جونييکورانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20367
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە734 :

423

جوھەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120368
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە735 :

جووجەسازی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008311136129279
گوند کی شارستانی مەرﯾوانە .خە کی جووجەسازی بە ش وەزاری سﯚرانی قسە دەکەن .ژمارەی
دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  4،441کەس لە  1،082بنەما ەدا بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا

ژمارە736 :

جوولەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112621133410900
لە باشوری خﯚرئاوای سل مانی.جولەکەکان سەرەتا لە قە چواالنەوە ھاتوونەتە ئەم گەرەکەو بە
پيشەی )خومچ تی( ﯾەوە سەرقاڵ بوون .بە م لە دواﯾيدا کاروباری بازرگانی کﯚتا فرۆشی و عەتاری و
زەرەنگەری و گەل ک ئيش جﯚراوجﯚری ترﯾان گرتە دەست .دوای دروستبونی ئيسرائيل و بەتەواوەتی
لەسا ی  1950دازۆربەﯾان سل مانيان ج ھ شت .
سەرچاوە :ما پەڕی سل مانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گەڕەک
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ژمارە737 :

جﯚرننی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20369
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە738 :

النان
جﯚلال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3212147245
56895
ێ
قە دزێ
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گا
سەﯾرانگا

شارەککان :رانيە

ژمارە739 :

ەم رگ
جﯚلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1281153393
33067
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سﯚران  -ھەول ر
خەليفان  -س
گوند  -خ
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی ببابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گوند

شارەکاان :ھەول ر

ژمارە740 :

جﯚ ندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20370
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە741 :

خلﯚک
جيخل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1291652257
74032
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

مەخموور
م
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە742 :

ج رم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120371
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە743 :

ج رم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120372
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە744 :

جەبارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070100180158464
شارەدێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارەدێ

شارەکان :کفری

ژمارە745 :

جەبەلکەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120360
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە746 :

جەخە وو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311022410049
ﯾان جەقە وو ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم ری سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  33بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  181کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە747 :

جەژنياوا
428

http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657603
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە748 :

جەليلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757638
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە749 :

جەلەوال
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231605414858
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ن
گەرميان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

شارەدێ

شارەکاان :خانەقين

ژمارە750 :

گەسەر
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20361
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە751 :

وراوا
جەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1231117277
73833
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
شو ن:

ک
گەڕەک

ژمارە752 :

وشەن
جەو
430

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120362
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە753 :

جەڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120363
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە754 :

جە دﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120364
ﯾەک لە شارەد يەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :شارەدێ
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ژمارە755 :

جەﯾرانمينە
http://www.kurdipedia.org/?q=200908051519141920
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  61بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  385کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە756 :

چاپان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120373
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە757 :

چاخلوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120374
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە758 :

چاولکان حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009152310209511
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی چاولکان حاجی بە ش وەزاری
کوردﯾی ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  373کەس لە 77
بنەما ەدا بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە759 :

چاولکان وەزﯾر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757650
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە760 :

چاووگ
433

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926231803
39672
گگوند  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە761 :

ک
چاوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20375
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە762 :

ی الند
چاﭬی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3181128555
53583
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
شارەککان :سل مانی
شو ن:

گا
سەﯾرانگا
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ژمارە763 :

وا
چا و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
50309251018540
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گوند

ی
شارەەکان :سل مانی

ژمارە764 :

وە
چا و
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0209222755
53438
ھﯚ لە
ی خە کی چررۆسانەﯾە کە لە چيای بەنناوبانگی شاھ
ی دانيشتوانی
ھاوﯾنەھەواری
ھ
ساراتين و
روووکاری ب ەوواری کام رانداا ھە کەوتووەە .لەو چيا چ و سەختەدا شو ن کی س
سەرسەوز ھە کەوتووە کە لە بەھاراندا زﯾاتر لە  100رەشما ی ل
دەشت کی سە
تی خﯚﯾان
نە مەڕ و ما ی
ەتاکوو پاﯾيزان کی درەنگ لەوێ دەمانەوە .ئەو ما ە
ھە دەدرا و ھە
ھ
ەرکاری کﯚماری
خﯚﯾان دەبوون .دواﯾﯾی ھاتنە سە
ن
ەڕداری
دەبرد و لەوێ خەرﯾکی مەڕ
بەرە بەرە ئەو باررکردنە
ە
ھەر بﯚﯾە
کە بار بکەن و ھ
ئييسالمی ئ ران ،قەدەغەﯾاان ل کرا ە
ەر ئەوەش ناوی چا وەﯾە کە لەو
کەس بار ناکا .لەبە
ستا ئ تر س
ککەم بووەوە و لەوانەﯾە ئ س
کەندووە و
خواردنەوەی خﯚﯾان ھە ک
ی
مەڕ و ما ت و
ﯾان بﯚ ئاوی مە
ەی  10چا وﯾا
دەشتدا نزﯾکە
ئ ستاش ھەرر ماون.
2010
سەبارەت بە چا وە للەالﯾەن )حامييد( لە0-2-9 :
ت
ەت بﯚ کوردﯾپپ دﯾا
تﯚﯚمار کی تاﯾبە
21:09:08
8

ژمارە765 :

چا ی سوور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546565
57618
435

گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە766 :

چراخەوال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120376
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە767 :

چروساﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120377
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە768 :

سانە
چرۆس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09151613119505
سەر جادەی ککامياران مەرﯾﯾوان لە
ەواری شاری کاميارن لە س
چرۆسانە ئاواﯾﯾيەکە لە ب ە
چ
ەشيرەتی دڕڕۆﯾيەوە
يە بە ھﯚی عە
تووە .ئەم د ە
ەوە ھە کەوتو
بييست کيلومييتری کاميارانە
ھەﯾە ،بە م پ شتر ئاواﯾی لەو بەر
 100سا ی ھ
ەکی نزﯾک 0
ئااوەدان کراوەتتەوە ،م ژووﯾيە
سەد ماڵ ناب  ،ززۆربەی
د
ە ئ ستا پ ددە ن د کﯚن .ئاواﯾی
چﯚمەکەی بەررد وە بووە کە
چ
ن .ئەم
ەڕەتدا ﯾەک کن
ی دڕۆدی و گﯚﯚدەزی پ کھاتتووە کە لە بنە
ی لە بنەما ەی
ھەرەزۆرﯾشی
ھ
ەو ناوچەﯾە بووون.
ەگزادەکانی ئە
عەشيرەتە بە
بننەما ەﯾەش ﯾﯾەک ک لە بەنناوبانگرترﯾن ع
بی م ژووی لە نووسينی باببامەردوخی ررۆحانی و
ی ئەم عەشيررەتە لە کت ی
گگەورە پياوانی
چاوپ دراوە .چرۆسانە
ھاتووە و شەجەرنامەکەﯾان لە چ
ە
ی سو تانيدا ناوﯾان
محەمەد عەلی
م
ھاتووە.
ەﯾە بووە کە ققوتابخانەی ت ھ
کەم ئاواﯾيەکاننی ئەو ناوچە
ەک ک لە ﯾەکە
ﯾە
سا ی 52ی ھەتاوی
ە پ شدا ﯾەک ک لە ما ەکا نی گوندﯾان کردبووە قوتاببخانە ،بە م س
لە
ەم
بخانەی مود ررنی ئەو کاتەﯾان بﯚ دێ درروست کرد .ککە ئ مە ﯾەکە
بااشترﯾن قوتابخ
جگە لە
ئەو قوتابخانەﯾە .زۆربەی خە کی دێ ،ب ج
ەنەوە ن و و
ککەسەکان بوووﯾن گواستراﯾە
جوتيارﯾن.
ن
مەڕداری و
ی
ەب  ،قسەرققا ی
چەند ما ک نە
چ
چەم گەورە" کە ئ ستا بە داخەوە لەبەر ب بارانی و ب
چﯚم کی گەوررە بە ناوی "چ
چ
ەر چەندﯾن ککانی بەم ناوانە "کانی چ ييە"،
ئااوی وشکی کردووە .چ ساڵ لەمەوبە
ەتاح بەگ" کا نی و "حەوزەەکەی س مان بەگ"" ،کانی ک ل"" ،ککانيەکەی
"کانيەکەی فە
ەب ئەوانيتر ھەموو
ەگ" .بەداخەووە ب جگە لە ککانی ک ل و ککانی چ يە نە
باارام عەزﯾز بە
دەبنەوە ﯾان وشک دەکەن
ە
زۆر کەم
وشکيان کردوووە ،دﯾارە ئەووانيش لە ھاووﯾناندا ﯾان ر
ەناوبانگەکانی چرۆسانە ""بان تاﯾلەکان""،
ی
تااکوو بەھاری سا ی داھاتتوو .شو نە بە
ەتاوە"" .بەرد وەر"،
"کانی چنار"" ،د کﯚن"" ،ماﯾنە
ی
ی مە "،
قتەق"" ،کانی
قە ەگا"" ،تەقت
"نسارەکە"' .نناق ەوڕە"ن.
ککات ک عەشيررەتی ئەم گونندە لە ناوچەکەدا دەسە تيان ھەبووە ،چرۆسانە بوووە بە
ھﯚﯾەکەوە لە دێ و گوندی خﯚﯾاندا نەﯾاننتوانيوە
ەناگاﯾەک بﯚ ئئەو کەسانە کە بە ھەر ھ
پە
سەرقا ی جوتتياری بوون .ککە شای
ەکە ھەموو س
بژژﯾن .لەبەر ئاووەدانی و زەووﯾوزار ،خە کە
چرۆسانە و کاررﯾان دەکرد بووون بە
کەسانە ھاتبووەن چر
ە
ش سپی" کرد ئەو
ئ ران "شﯚڕش
لە خە کی ئەووێ.
جﯚرە دواتر بوونەتتە بەش ک ە
ە
ی و زاری خﯚﯾاان و بەو
خاوەنی زەوی
خ
کانی ئەو ناوچەﯾەدا جياوازی ھەﯾە و
سانە لەگەڵ تتەواوی د ی
شتوانی چرۆس
زاراوەی دانيش
ھەﯾە.
دەتوانين ب ن جﯚر ک زاراوەەی جافيان ھ
نززﯾکترﯾن دێ ببە چﯚرسانەووە "کاوانە"ﯾە کە تەنيا چەنند کيلوميتر ل ک دوورن و ﯾﯾەک
ن"ە کە بە
ھەﯾە و خە ککەکەی بە زۆرری خزم و دۆۆستن .د ی پپشتەوە "لﯚن
قەبرستانيان ھ
قە
لە گەورە د کاننی ب ەواره ،لﯚنی و
بەناوبانگە و ﯾەک ک ە
ە
لﯚﯚنی گەورە ﯾاان لﯚنی ساددات
ە"ﯾە کە
سانەش "زﯾوﯾە
خوارەی چرۆس
خزم و قەوم و قيلەی ﯾەکتترﯾن .د ی خ
چرۆسانەﯾی خ
چ
ڵ چرۆسانەﯾييی ھەﯾە.
ەوانيش خزمااﯾەتيان لەگەڵ
ئە
ھەموو
چرۆسانە و پا ننگان نەب ھ
دا ب جگە لەچ
ە سەرھە دانی شﯚڕش گگەالنی ئ راند
لە
شؤڕش دەکررد ،کە
الﯾەنگرﯾان لە ش
ئەم دوو گوندە ال
شا بوون و م
د کانی ب ەوارر سەر بە ش
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بەداخەوە دوای شﯚڕش و ھاتنە سەر کاری کﯚماری ئيسالمی ئ ران ،نەک ئەم دوو
گوندە ھيچ قازنجيان نەکرد ،بە کوو چەندﯾن شەھيدشيان ل کەوتەوە کە ﯾەکەم
شەھيدی چرۆسانە "حاتەم درودی" بوو کە ئەفسەر کی تازە پ گەﯾشتوو بوو ،ناوبراوە
بە تاوانی الﯾەنگری لە مەجاھيد خە کی ئ رانەوە تيرباران کرا.
خە کی چرۆسانە بە گشتی شﯚڕش گ ر بوون و  1پ شمەرگەی کﯚمە ە و 6
الوﯾشيان پ شمەرگەی حيزبی د موکراتی کوردستانی ئ ران بوون.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )حاميد درودی( سەبارەت بە
)چرۆسانە( لە16:05:29 2010-9-15 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :کامياران

ژمارە769 :

چرﯾاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120378
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە770 :

چشمەمنتش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120379
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە771 :

چل ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022212425880631
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژئاوای کوردستان

شو ن:

شارەدێ

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە772 :

چل چەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012122090463964
چل چەمە ،ﯾەک کە لە چياکانی رۆژھە تی کوردستان ،دەکەو تە شاری سەقز.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
شو ن:

چيا

شارەکان:

سەقز

ژمارە773 :

چم زراﭬ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621555
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شارەد ی )بات ل)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە774 :

چناررۆک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927231313
39712
کﯚﯾە
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت :باشووری ککوردستان
شو ن :سەﯾرانگا

ژمارە775 :

چنگييان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3101257532
23789
مانييە.
ەربە ناوچەی شارباژ ی پاار زگای سل م
گگوند کی سە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

گوند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

440

ژمارە776 :

چن ران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420333192483
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە777 :

چواربﯚت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120394
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە778 :

چوارتا
http://www.kurdipedia.org/?q=201009262213379660
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ی
ە  -سل مانی
شارۆچکە
قەرەداخی
ی
ﯾس
سەرچاوەەی و نە :قەﯾس
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

شو ن:

شارۆۆچکە

ن:
شارەکان

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە779 :

چوارردﯾوار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20395
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە780 :

چواررقوڕنە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0111113736
63226
شارۆچکەی ررانيەﯾە.
شارەد يەککی سەربە ش
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
و ت:

کوردستان
باشووری کو

شو ن:

شارەدێ
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شارەکان :رانيە

ژمارە781 :

چوارگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120397
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە782 :

چوﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465957710
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە783 :

چوەی سەروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082517263171914
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...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
شو ن:

گگوند

ژمارە784 :

چﯚپللی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20398
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە785 :

چﯚپ ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20399
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە786 :

م بەروو
چﯚم
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420333192484
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە787 :

چﯚم رﯾخين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420333092474
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە788 :

چﯚم رەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420333292485
...
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

روواندز

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە789 :

مان
چﯚما
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121816040
03845
ھەشت سا ەی ع اق-
ت
شەڕی
 1983لەبەر ش
سا ی  1970بﯚتە شارۆچککە و سا ی 3
س
 1991دوای راپەڕﯾﯾنەکەی کوردستان،
ئ ران راگو زراووە بﯚ ئﯚردوگا ززۆرەمل کان و سا ی
1
ەوە.
شارۆچکەکە ئئاوەدانکراوەتە
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
چکە
شو ن :شارۆچ
ش

ژمارە790 :

دخان
می مەجيد
چﯚمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1250926347
73883
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :ناوچە
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ژمارە791 :

چﯚميمەجيدخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120401
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە792 :

چﯚمە ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120400
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە793 :

چﯚڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857695
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە794 :

چﯚ خ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120402
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە795 :

چﯚ ب خ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504457743
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە796 :

چيا سورخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031314395242033
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ەگوندی
ەک ک لەبيرە نەوتە ھەرە کﯚنەکانی رۆۆژھە تی ناوەەڕاست کە لە
ھە کەندنی ﯾە
ھ
ە گەرميان و سا ی
کﯚمپانيای Anglo--Iranian Oil Company
ی
 1901وە
1
چيا سورخە لە
چ
oillدەستی داوەت ..
کﯚمپانيای Genel
ی
ەن
بيرە نەوتە لەالﯾە
ی زﯾاتر لە  110ساڵ ،کارککردن لەم ە
ئ ستاش دوای
نوری  984کيللﯚمەتر چوارگﯚﯚشە کاری دۆزﯾنەوەو
Energyyدەستتپ کردۆتەوە و لەسەر سنو
ەوتيی تيا دەککر ت..
ەرەپ دانی نە
پە
 13ھەزار
ەپ ی ھەوا ک کەلە  30ننيسانی  2013ب وبﯚتەوە ،ئەم بيرە رۆژژی نزﯾکەی 3
بە
ەرميل نەوت دەردەکات ....
بە
ن
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

گوند

شارەکان:
ش

کەالر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە797 :

ە
چيانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20403
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە798 :

چوران
چيچو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20404
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە799 :

چيلەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120406
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە800 :

چيلەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120407
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە801 :

چيوە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3312044373
32361
مانی -قەزای راننيە -ناحيەی ب تواتە،
گگوندی چيوە ،دەکەو تە خﯚﯚر ئاوای پار زگای سل ی
تﯚتە ن وان چوار زنجيرە چيا ،بەتايبەتی زنجيرە چيای
م گوندە کەوتﯚ
ەو پ يەی ئەم
بە
شت و ھە کەووتەی
چونکە سروش
ھە گرتووە ،چ
نوووسەک و چييای ھەورێ ،ئەم ناوەی ھ
ھاتووە کە
ە
ەوتووە چوار ددەورەی زنجيررە چياب ت و ئەم ناوەش للەوەوە
چيوە ،وا ر ککە
چ
چيوە.
ەر لە کﯚنەوە پ ی گوتراوە چ
دەوروو بەری للەچيای بەرزوو چ و پ پ ک ھاتووەو ھە
يشتوانەکەی بە ھﯚی
ی
ەزار خ زان پ ک د ت و داني
گگوندی چيوە ،لە ئ ستادا ززياتر  6000ھە
شەڕو شﯚڕەکا نی سا نی رابردوو بە زۆرربەی شارەکاانی کوردستاان ب و
بااروو دۆخ و ش
کی ديکەش لە
باقی خە ی
ڵ ،ئ ستا لە گگوندەکەن و با
بووونەتەوەو نزييکەی  50ماڵ
ەول رو
کەی کوردستتانن ،کە زۆرببەيان کەوتووننەتە سنوری پار زگای ھە
شارەکانی ديک
ش
دەوروبەری .
زياتر لە  400سا ەو لەسەرەتتای
ر
ست بوونی گووندی چيوەی سەروو،
م ژووی دروس
شﯚڕەشەکانی کورد،
ی
ەتايبەتی لە ش
شﯚڕەشەکان ،،ئەم گوندە ببﯚتە شو نی ملمالن  ،بە
ش
خە کەکەی
شﯚڕەش ،ناوزەەند کراوەو ە
ە گەنامە م ژووويەکيانيش ببە النکەی ش
ککە وەک بە بە
من چﯚکيان ددانەداوەو بﯚ
ەرامبەر دووژم
بەردو ئازا بووننەو ھەرگيز بە
ککەساني نە بە
مادەباشی دابوونەو کەم
مووکات لە ئام
ەرگەش ھەم
خزمەتکردنی کوردو پ شمە
خ
لە ژيان ماون و ئ ستا
سەرکردەی ککورد ھەيە چ ئەوانەی لە ژژيان نەماون چ ئەوانەی ە
س
کەکە ميوانی کردوون ،وەککو يەک ک
نەتەوەو خە ک
ەم گوندە دەياان شەو ماونە
سەرکردەن لە
س
کی
شەکاندا خە ک
ە سەرکردە گگەورە کوردەککان باسی ل ووەدەکا لە زۆرربەی شەڕەش
لە
لە 2000
يەک رۆژ زياتر ە
ھەبووە لە ک
جاری وەھا ھ
گگوندی چيوە ،پ شمەرگەيا ن نان دەداو ج
قەڕەبوو کردنەوە
و
بە ب ئەوەی داوای پادشاات و
ن نان داوە ،ە
ھەزار پ شمەررگەو خە کيان
ھ
کەن ،بە کو ئئەوەی بيريان ل نەدەکردەووە پارە بووە و خزمەتی کورردستانيان کرردووە .لە
بک
خﯚراگريان نواندووە ،ددووژمن
ن
نەبەردی و
ی
مونەی ئازايەتتی و
ی کورديش نم
شﯚڕەشەکانی
ش
ستان و
ەتايبەتی کە ددەوروبەری گووندەکە دارس
ەرامبەريان بووەست تەوە بە
ەی توانيوە بە
نە
ەسەر دووژمن
ەو لەوەش بە
شارەزای بوونە
شاخی گەورەەی ت دايەو خە کەکەش ش
ش
سەرکەوتووبووونە.
س
گگوندی چيوە ،بەھەمان ش وەی گوندەککانی ديکەی کوردستان ،ب بەش نەبوووە لە
سوتان و رووخااندنی گوندەککە
ەندين جار س
کاری داگيرکرردن ،دوای چە
سوتان و کاولک
س
دووژمن چﯚڵ نەکردوووە.
ن
ەناوەو ج گەييان بﯚ
يز چﯚکيان دانە
ەکەی ھەرگيز
ککەچی خە کە
شی
سەرەنج راک ش
ن و ژينگەيەککی پاک و سرروشت کی س
چيوە ،سنوور کی بەرفراوان
چ
ەفراويە
زستانی ساردەو بە
ی
دەبين ت و
ين
ی سا يش بە خﯚيەوە
ھەيە ،ھەرچووار وەرزەکانی
ھ
م و بەھار و پاييزی ،کەش و ھەوايەکی ف نکی ھەيە.
ھاوينی گەرم
ھ
گگوندە خنجيالننەکەی چيوە  ،چەند گوند کی دراوس ی ھەيە ،ئەووانيش وەکو گگوندی
خﯚران -
وەرە – سەردۆر -سکتان – کوونەفلوسە -گرردە ش ر:
ە
چيوەی خوارووو -سو ری  -خ
چ
جگە لەدابين کردنی
ی خواردنەوەو ئاوی کشتوککا يشەوە ب ج
گگوندی چپوە -لەرووی ئاوی
ئاوەکەی بريتيە
ی
ئااو بﯚ خﯚی بﯚ چەند گوند ککی ديکەش دابينی دەکا .چونکە سەررچاوە
جﯚگەلەی گەورە.
ی
یو
ە دوو رووبارو چەندين کانی
لە
درەختی گوندەکە ،ئ ستا
ی
ەھﯚی ديمەنە سەرەنج ر اک شەکان و ئاوی سازگاررو دارو
بە
بە مەبەستی گەشت
کان کی زۆر ە
ەشتياری وەررگرتووەو خە ک
گگوندی چيوە دديمەن کی گە
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و گوزار سەردانی گوندەکە دەکەن و لەن و باخچەکانی دەم نەوە .
چيوەی سەروو – چيوەی خوراوو :ئەم دووگوندەن کە خە کەکەيان بەرگەی گەورەترين
کارەساتيان گرتووەو ھەميشە ب وايان بە ئاشتی و ئازادی و پاراستنی خاک و نەتەوەو
مافی مرۆڤ .يەکسانی ،سەروەری ياسا ،ھەبووە ،چەندان شاعيرو نووسەرو
سەرۆک .باسی ئەم گوندەيان کردووەو شيعريان لەسەر گوتووەو لەن وانيشياندا
بارزانی نەمرو ھەژاری موکريانی باسی ئەم گوندەيان کردووە .ئەمە ب جگە لە
بەش کی ھەرە زۆری سەرۆک و سەر کردەکانی ئ ستای حزبە سياسيەکان.
خە کەکە شەری بەعسيان کرد .شﯚڕەشيان زيندوو کردەوە ،خزمەتی ب وچانی
خە کيان کرد .چونکە ھەر لە کﯚنەوە چەندان کەسی شﯚڕەشگ رو زاناو بازرگانی
ت دابووە.
لەرووی خو ندن و زانستيشەوە دەور کی با ی ھەبووە ،خە ک کی ھﯚشيارو زانست
پەروەرو خو ندەورای ھەبووە. ..
*بە کورتی زانياری دەربارەی چيوەی سەروو...
ناونيشانی چيوە لەفەيسبووک: Gundi Chiwaسەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )توانا تەھا( سەبارەت بە )گوندی چيوە( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
2012-09-06
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رانيە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە802 :

چيک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120405
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە803 :

چي
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621562
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە804 :

چ وەی خواروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011714185774865
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە805 :

چ وەی سەروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011714185774864
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە806 :

چی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621567
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە807 :

چەپدەڕە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120380
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە808 :

چەپەراوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120381
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

454

و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە809 :

چەتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120382
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە810 :

چەرف لە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120383
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە811 :

چەشميەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120385
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە812 :

چەشمەگﯚل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120384
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە813 :

چەقتک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621556
گوند کە سەربە شارەد ی )زمار)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە814 :

چەقە مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120386
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە815 :

چەلکا ئيسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621557
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە816 :

چەم سەﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621558
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە817 :

چەمانکی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621560
گوند کە سەربە شارەد ی )چەمانک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە818 :

چەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621561
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە819 :

چەمپاراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120388
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە820 :

مچەماڵ
چەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
03271010011683
شارۆچکە د ررﯾنەکانی کورردستان و ع رراق دەژم ردر ت و نزﯾکی  10کم
ە ﯾەک ک لە ش
بە
توکا ی
کە مرۆڤ کشتو
ەرموو( وە دووورە کە بە ﯾەککەم مە بەند دادەنر ت ە
ە گوندی )چە
لە
کەﯾە کە لەو کاتەوە
ەمەش بە ھ زترﯾن بە گەﯾە بﯚ د رﯾنی ئەم شارۆچک
ت دا کردووە ،ئە
ەرچاوەی ئەووتﯚمان
چی لە رووی م ژووﯾيەوە سە
يشتەج بوووە .ئەرگە ی
مرۆﭬی ت دا نيش
م
ستی و
ناوەڕاستی شارەکە راس
ی
بوونی قە ﯾەک للە
ی
ەم شارۆچکەﯾﯾە بە م
نييە لەسەر ئە
ەوەی چەند پپارچە
تاﯾبەتی پاش دۆزﯾنە
ی
دروستی د رﯾننی ئەم شاررە دەسەلم ن بە
ساسانيەکان
ن
بﯚ سەردەمی
ە م ژوکەی ددەگەڕ تەوە ﯚ
ئااسەوار ک کە
ەتی
 18ئيمبراتﯚرﯾە
قائيمقاميەت ببە ﯾەک ک لە کﯚنترﯾن دەزگگا ميرﯾەکان للەسا ی 851
قا
مچەما يان کرردوە بە قەزا پپاشان گون ک
ن شاری چەم
عوسمانی و ددەسە تداران
ع
ەر لە نوێ کراوەتەوە
کی ترو لە سا ی  1922سە
دراوەتەو سەرر با ناحيەی باازﯾان جار ی
ستاش قەزاﯾە .
ە قەزا تا ئ س
بە
زۆربەی لە خا ک
ی
ە چەندەﯾن بيير و بﯚچوون ،بەالم
سەبارەت بە نناوی شارەکە
س
کاتی خﯚﯾدا م
کو باس دەکر ت کە لە ی
ەکدەگرنەوە ئئەوەﯾش وەکو
ﯾە
ئەم ناوچەﯾە رەز و
بە ھﯚی
لە سەر رەز و بباخی خﯚی ببووە پاشان ە
ھەر ما ک ە
بااخ کی زۆری ت دا بووە و ھ
خەکان الفاو رای
ەی رەز و باخ
گەڕ تەوە زۆربە
الفاو کی گەوررەوە کە ئەم ناوچەﯾە دەگە
ال
دروست
ت
شارە
کی تر و سەررلەنوێ ئەم ش
و خاپوووری دەکات ،،بە م جار ک
دەما
دەکر تەوە.
ھە يان
مانی و ئەوان ە
مان ەواﯾی باباننەکان بەش ک بووە لە خاکی سل ی
ە کاتی فەرما
لە
لە کاتی
ەتی عوسمانی سل مانی داگير دەکات ە
سوڕاندووە تا سا ی  1851کە دەو ی
س
چکەﯾە خراوەتتە سەر پار زگگای
بەرﯾتانياوە ئەم شاررۆچ
ە
ەن
داگير کردنی ع راق لە الﯾە
سەر پار زگای
ر
ککەرکووک ،لە کﯚتاﯾيی سا ی  1975دوووبارە ئەم شاارۆچکەﯾە خرااوەتەوە
ەکان لەسەر شارۆچکەی چەمچەماڵ ئەوە کە
ەک کی تر لە بير و بﯚچوونە
سل مانی و ﯾە
س
ەوە ھاتوون
ما ی لە ئ رانە
ھﯚزی ھەمەووەند لە کاتی خﯚﯾدا لە شااری چەمچەم
ھ
ناوەوە ناوﯾان نناوە
شارۆچکەکەﯾان ئاوەدان کرردۆتەوە بەو نا
ش
ە
بازﯾان و لە
ا
جيرە چيای دەربەندی
ە باکورەوە زنج
چەمچەماڵ لە
شارۆچکەی چ
ش
رۆژھە تيش
مەقان
ن
گردەکانی بانی
ی
رۆژئاوای ئەم شارەﯾە
ی
ەڕە و زێ خوارروﯾش
روووباری باسەڕ
ماڵ دﯾاری دەککەن.
بااشووری سنووری جوگرافياای چەمچەما
چەماڵ:
ھﯚزە سەرەکييەکانی چەمچ
ھ
خان،
سماﯾلی ،ش خ
جاف ،ھەمەوەەند ،زەنگنە ،ش خبز نی ،کاکەﯾی ،شووان ،ش خ س
ج
ککافرۆشی ،تا ەبانی ،دەلﯚ  ،ک ژ ،لەک و سارت.
ەرﯾکی کاری کشتوکا ی ببوونەوە
ە رووی ئابووررﯾەوە لە م ژەەوە خە کی ئئەم شارە خە
لە
چﯚ و نيسک و نﯚک ،لە
بژژ وی خﯚﯾان پ پ دا کردوووە بە تاﯾبەت دانەو ە ،وەکو گەنم و چ
مامە ە
مەڕو ماالتيان بە خ و کردووە .پپەﯾوەندی و م
و
گگەڵ ئەوەشداا ئاژە دارﯾان ککردوە و
گەڵ شاری کەررکوک دا بە ھ ز بووە بازرگاانەکان و
چکەﯾە لە ڵ
ی ئەم شارۆچ
ککردنی خە کی
بﯚ شاری کەرککووک
داوﯾستی بژ وی رۆژانە ﯚ
دانيشتووانی شارەکە بﯚ ددابينکردنی پ د
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شتی.
تاﯾبەتی گازی سروش
ی
دە بە
ەماڵ لە کانزاادا دەو ەمەند
چوون .چەمچە
چ
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
چکە
شو ن :شارۆچ
ش

ژمارە821 :

ميا ە
چەم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0522214802
24301
ن ،قەزای شاررباژ رە لە پار زگای
چەی شارباژ ە .سەر بە نناحيەی زەالن
گگوند کی ناوچ
سل مانی.
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە822 :

ميچاوﯾان
چەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20390
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە823 :

مەپان
چەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20389
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە824 :

چەنااخچيان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926221705
59661
گگوند  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

گوند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە825 :

چەناان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20391
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە826 :

چەھرﯾق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120392
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە827 :

چەوتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120393
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە828 :

چەﭬرﯾک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515343012361
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زاوﯾته
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە829 :

کﯚ
چەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20387
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە830 :

ی ئﯚمەران
حاجی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121710340
04808
ستان و بە ئاوە
ەکانی کوردس
ن ﯾەک کە لە ھاوﯾنە ھەوارە بەناو بانگە
حاجی ئﯚمەران
ح
ەشتەوەران ببەنيازی تەندرروستی سەرردانی
سازگارەکەی زۆر بەناو بانگگە تەنانەت گە
س
سروشتيە وەرربگرن.
ەو دەرمانە س
دەکەن و دەﯾاننەوێ سود لە
جوانەکەی و ساردی و ف نکی ئاو و
ی
شتە
مەنی سروش
ی ج گا و د ﯾم
ەوە سەرەرای
ئە
ەدی ت پەرناب ت .
 (30پلەی سە
گەرمی لە ) 3
ھەواکەی ھاووﯾنان پلەی گە
ھ
ئيرانە وە
کﯚماری ئيسالمی ئي
ی
ەوارە لەنزﯾک سنوری کوردستانی عيرراق و
ەو ھاوﯾنە ھە
ئە
ە ھەموو عيرراق خەلک زۆۆر سەردنی ددەکەن ) (180کم لەھەول رەوە دوورە و
لە
جوان و ھەمە جﯚﯚرو چری ھەﯾﯾە لە گەڵ
ن
سەوزای و داررستانی
نااوچەﯾەکی س
ھەﯾە کە
ە
ئﯚمەران
ەکان لە حاجی ئﯚ
ن
سە مەزاری ش خی با
شاﯾانی باسە
ککانياوەکانی ،ش
ەرانە سەرەرای گەشت و گوزاران.
ی سەردان کە
ەوﯾش ج گای
ئە
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ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شارەدێ
ش

ژمارە831 :

ی ئەول
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20408
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە832 :

ی باﯾز
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2182131178
80668
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە833 :

ی تاوە
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1212219036
63967
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ەقز.
ستان ،دەکەو تتە شاری سە
ەک کە لە چيااکانی رۆژھە تی کوردست
حاجی تاوە ،ﯾە
ح
سەقز
ی ھەوا ن ری س
سەرچاوەی و نە :ناوەندی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شو ن:
ش

يا
چيا

ەقز
شارەکان :سە
ش

ژمارە834 :

ن
ی ماميان
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5032230487
78684
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە835 :

ی
ی مووسی
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091550465
57791
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند
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شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە836 :

حاجيئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120409
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە837 :

حاجيتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051715270758028
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە838 :

حاجيخﯚش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120410
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە839 :

حاجيغە دە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120411
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە840 :

حاجيلەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120413
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە841 :

حاجيماميان
467

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120414
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە842 :

حاجيمەمەدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120415
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە843 :

حاجيکەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120412
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە844 :

حسەﯾن ئاوای مەڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504357723
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە845 :

حشلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120416
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە846 :

حمک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052221445078487
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

469

شو ن:

گوند

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە847 :

حوجاﭬا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621570
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە848 :

حوس نئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120432
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە849 :

حوس نمامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120433
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە850 :

حوشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621571
گوند کە سەربە شارەد ی )فەﯾدﯾ )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە851 :

حەبەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120417
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە852 :

حەسار
http://www.kurdipedia.org/?q=201009262210239659
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سل مانی
شارەدێ  -س
ش
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شارەدێ
ش

ژمارە853 :

سار 2
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011407402
21331
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە854 :

سارب غی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20418
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە855 :

472

ەکران
ساری سە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7132225517
72022
با ەکاﯾەتی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :چيا

ژمارە856 :

سﯚکەندی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20426
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە857 :

سيرە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3150806476
64408
بيری نەووتی ت داﯾە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند
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شارەکان:

کفری

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە858 :

حەسەن بلباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112916522574033
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە859 :

حەسەن بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621569
م رگەرسوور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە860 :

حەسەن ک ف
474

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1115223026
62594
چکەﯾەکە لە باکوور
شارۆچ
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی بابەت
کوردستان
و ت :باکووری کو
شو ن :شارۆچکە

ژمارە861 :

سەنئاوا
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20419
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە862 :

سەنچەپ
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20420
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە863 :

حەسەنساالران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120421
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە864 :

حەسەنقەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757641
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە865 :

حەسەنلﯚالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120422
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە866 :

حەسەننوران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120423
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە867 :

حەسەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120424
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە868 :

حەماملەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120427
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە869 :

ماميان
حەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20428
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە870 :

وتاش
حەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5141834277
78602
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

شو ن:

گوند
د

ن:
شارەکان

بانە

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە871 :

وتەوانە
حەو
478

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120429
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە872 :

حە ب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120430
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە873 :

حە ەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120431
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە874 :

حەﯾدەر دﯾدەبان
http://www.kurdipedia.org/?q=200907151204101825
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  32بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  217کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

دﯾواندەرە

زمان  -ش وەزار :فين ندی

ژمارە875 :

حەﯾدەرئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504457752
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە876 :

خاخار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120434
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە877 :

خارخار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120435
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە878 :

خازﯾاﭬا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621572
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە879 :

خالدﯾە
481

http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400492511
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە880 :

خالەتا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621573
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە881 :

خامسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120437
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە882 :

خانقين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621574
گوند کە سەربە شارەد ی )خانقين)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە883 :

خانلەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120440
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە884 :

خانمەش خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657604
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە885 :

خانمەکﯚن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657600
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە886 :

خانکا کەﭬن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621575
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە887 :

خانکسوور
484

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120438
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە888 :

خانک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120516584812375
کانی ماس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە889 :

خانکەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120439
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە890 :

خانيک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120446
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە891 :

خانەبا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120441
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە892 :

خانەقا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420333192478
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە893 :

خانەقاسور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120442
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە894 :

خانەقای جووجوو
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211232309572
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی خانەقای جووجوو بە ش وەزاری
کوردﯾی ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  111کەس لە 23
بنەما ەدا بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە895 :

خانەقای حەسەن گاگير
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6302328006
60400
شتوانی لە
مارەی دانيش
شاری سنەﯾە .ژم
ی
سەر بە
کی ناوچەی ککە تەرزان ،س
قای حەسەن گاگير گوند ک
خانەقا
ئامارەکانی سا ی 2006دا  43ککەسە کەلە 11خ زاندا کﯚﯚبونەتەوە.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شارەەکان :سنە

ژمارە896 :

ەقين
خانە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
07231557011865
ستا
ەزاﯾە و تائ س
کەوتﯚتە باشووری ککوردستان ،قە
ە
خانەقين شار کی کوردستتانييە
خ
(Latitu
خانەقين لەن وان ھ ی پانيی ude
ن
سنووری ئيداررەی
سەربە پار زگاای دﯾالەﯾە .س
س
 (Loرووبەری ئيدارﯾی  3915کم،2
ongitude 45
ی 54006 E).
))343469 Nوە ھ ی در ژی
و بەرزاﯾی لە ئئاستی دەرﯾا وە 201
مەتر.
ر
ھە ەبجە لە بااکوورەوە .قەززای مەنەلی و
ن کەوتﯚتە ن ووان قەزای ھ
قەزای خانەقين
قە
سيروان لە رۆژئئاوا و
ت .رووباری س
شاخی حەمررﯾن سنووری لە باشووردا دﯾاری دەکات
ش
سەدەی رابردووو،
ھەفتاکانی سە
لە سا نی ھە
ق و ئ ران لە رۆژھە ت .ە
سنووری ع راق
س
ژمارەی
ی
ستی
کەس مەزەنە کراووە  .بە م راس
شتووانی بە  17500 0س
مارەی دانيش
ژم
بو گﯚڕﯾنی
ەتی ع راق و
دانيشتووانی نەزانراوە لە ئئەنجامی تەققەالی حکومە
دﯾمﯚگرافييای شارەکە.
شتووانی خانەققين کوردن و بە زاراوەی ککە ھوڕی و گﯚﯚرانی
زۆۆربەی ھەرە زۆری دانيشت
مانی کوردی قسەدەکە ن کە ھەندێ جار ،بە ھە ە بە فەﯾلی نناوﯾان دەبردر ت.
زم
ئەوﯾش زاڕاوەی )لووڕی و
ش
ھەﯾە،
زمانی کوردﯾيان ھ
ی
ی زاڕاوەﯾەکی دﯾکەی
ککوردی فەﯾلی
شاری مەنەلی و
ی
ەکی(ﯾه .زۆرببەی دانيشتوووانی باشوورری خانەقين بەرەو
لە
ئيالم و کرماشان لە بەشی ئ ران ،لوڕن ﯾا لەکن و
م
ن لە بەشی ئ راق و
ەدرەوجەسان
بە
کی زۆری شيععە
من و بەش ی
سەدەکەن .للە رووی ئاﯾينيييەوە ئيسالم
ەو زاڕاوەﯾە قس
بە
جگە لە
ەش سوننە .بەش کيش ککاکەﯾی و سننجاوی .ب ە
شەکەی دﯾکە
مەزھەبن بەش
م
سيحی و سابئی و مەندائئی لە
ککورد ،ژمارەﯾەککی تورکمان ،،عەرەب ،جووولەکە و مەس
ەکەی،
ھاتەی دانيشتووانە
ی
ەڕەنگی ئاﯾيننی و مەزھەببی پ ک
ن .لەبەر ھەمە
خانەقين دژﯾن
خ
ساﯾەکی
کی
ە .ک
سوننەی ت داﯾە
مارەﯾەکی زۆۆری حوسەﯾنييەی شيعە و مزگەوتی س
ژم
دوای
ەکانيش ت داببوو ،بە م لە سا نی ی
يداﯾە .سيناگووگی جوولەکە
مەسيحی تييد
م
دامەزراندنی ئئيسرائيل و ددەرکردنی جوولەکەکان لە خانەقين ،روووخ نرا .
کارﯾيەکی زۆر بەسەر پ کھاتەی
ی بەعسدا ،گگﯚڕان
ی
ە سا نی حووکمی رژ می
لە
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دانيشتووانەکيدا ھات کە بە پرۆسەی )تەعرﯾب( ناسراوە .کوردی رەسەنی خە کی
شارەکە بەزۆر دەرکران و دوورخرانەوە بﯚ باشووری ع راق ،عەرەبی ئەوێ لە
شو نەکانيان نيشتەج کران .دەستکرا بە رووخاندنی دﯾھاتەکان وەکوو بانميل ،مەال
عەزﯾز ،قولە ﯾەھودی و پ وکەونەﯾکەنە و چەندﯾن دﯾھاتی دﯾکە .رووخاندنی پا وگەی
نەوتی خانەقين کە بەپا وگەی ئە وەند ناسرابوو .گواستنەوەی کر کارەکانی بﯚ
شارەکانی دﯾکەی ع راق .درووستکردنی چەندﯾن گەڕەک بﯚ نيشتەج کردنی
عەرەبی تەعرﯾب لە خانەقين ،بﯚ نموونە :گەڕەکی )شعلة( لە ئەرکەوازی 7) ،نيسان(
لە کار ز) ،االشتراکية( لە مە کشای) ،آبو عبيدة ابن الجراح( لە عالياوەی کو خا
زۆراب) ،التآميم( لە تﯚ ەفرۆش) ،الشيبانی( لە ﯾوسف بەگ کە ھەر گەڕەک کی لە
) (150-100خانوو ب کھاتبوو.
شاری خانەقين زۆر د رﯾنە ،بەدر ژاﯾی م ژوو شو نی نيشتەج ی مرۆف بووە.
ھەبوونی رووباری ئە وەن کە بەم ناوچەﯾەدا دەروات ،رۆ کی دﯾاری ھەبووە لە
ئاوەدانيبوونی و بەپيتکردنی خاکەکەی .زەوﯾوزاری دەوروبەری رووباری ئە وەن بﯚ
کشتوکاڵ و بەکارھ نراوە ھەر بﯚﯾە مرۆڤ ل ی نيشتەج بووە و بﯚتە خا يکی گرنگی
ر گای ھاتووجﯚ لە ن وان رۆژھە ت و رۆژئاوا کە ئەوسا بە ر گای خراسان ناسراوە،
لە سەردەمی مەملەکەتی کﯚتييەکان ) 8سەدە پ .ز ،(.ناوی خانەقين وەکوو
)ئاوارتيوم( ھاتووە .لە کاتی ت پەربوونی ئەسکەندی گەورە بەو ناوچەﯾەدا ) 3سەدە
پ.ز (.ناوی وەکوو )ئارتيميتا( لە م ژووی ﯾونانی کﯚن ھاتووە .ناوی مەرکەزی وﯾالﯾەتی
سابينا لە نووسراوەکانی سەردەمی ئاشورﯾيەکان بە )خودون( ھاتووە کە دەکاتە
شوﯾنی ئيستای خانەقين.
لە کتابی )المسالک و الممالک ،أبو القاسم عبد اللە بن أحمد ،بن خرداذابه /سا ی
 300ھجری – 912ی ميالدی مردووە( الپەڕەی  3و  7ناوی خانەقين ھاتووە وەک
)طسوج-ناحيه( کە حەوت فەرسەخ لە جەلەوالو و شەش فەرسەخ لە قەسری
شيسرﯾنەوە دوورە.
لە کتابی )معجم البلدان ،ﯾاقوت الحموی سا ی 621ی ھجری 1227ی ميالدی،
الپەڕەی  340بەشی دووەم( ناوی خانەقين بەم ش وەﯾە ھاتووە)خانقين :بلدة من
نواحی السواد فی طرﯾق ھمذان من بەغداد ،بينھا وبين قصر شيرﯾن ستة فراسخ
لمن ﯾرﯾد الجبال ،ومن قصر شيرﯾن إلی حلوان ستة فراسخ؛ قال مسھر بن مھلھل:
وبخانقين عين للنفط عظيمة کثيرة الدخل ،وبھا قنطرة عظيمة علی وادﯾھا تکون أربعة
وعشرﯾن طاقاً ،کل طاق ﯾکون عشرﯾن ذراعاً)
لەکتابی )صبح االعشی ،سا ی 821ی ھجری نووسراوە لە الﯾەن الشيخ ابی
العباس أحمد القلقشندی )827-756ی ھجری( ،بەشی چوارەم الپەڕەی  403ناوی
خانەقين ھاتووە بە ھەمان ش وە کە حەوت فەرسەخ لە جەلەوالوە شەش لە
قەسری شيرﯾنەوە دوورە.
ئاشکەراﯾە کە ھاتنی ھ زی ئيسالم بﯚ خانەقين پاش شەڕی جەلەوال بووە لە ن وان
موسلمانان و ساسانييەکان لە سا ی ) 16ھجری  637 -ميالدی( ،شەڕەکە 8
مانگی خاﯾاند و موسلمانن سەرکەوتن و بەردەوام بوون لەداگيرکردنی ناوچەکە بەرەو
خانەقين و حەلوان )سەرپ زەھاو( .کەواتە ھەر لەو سەردەمەدا ناوی خانقين بووە
بەھەمان ش وەی ئ ستا .لەکاتی ھاتنی مەغول بﯚ داگيرکردنی بەغدا لە سا ی )635
ھجری( خانەقين بەتەواەی رووخ نراوە ،لە تﯚ ەی شکاندنی ھ شی پ شترﯾان لە
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ن(ﯾش ھاتووەە،
سەرا و حەلوان
ەقين ناوی وەەکوو )کاروانس
ھجری( .خانە
سا ی ) 634ھ
س
کە دەکاتە ئ ستتای
ن ناوی مەکەززی چەند شاارﯾک بووە ە
ەلوان ،ئەلوەن
حەلوان ﯾان ئە
ح
سەرپ زەھاوو.
س
حەمەد جەھادد  -ما پەڕی خانەقين
سەرچاوە :مح
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
چکە
شو ن :شارۆچ
ش

ژمارە897 :

ەگا
خانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20443
ی رۆژھە ت
ﯾەک لە گوندەکانی
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە898 :

ەگ
خانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20444
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە899 :

خانەميران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120445
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە900 :

خاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657601
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە901 :

خاکروزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120436
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە902 :

وخﯚڵ
خاکو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1202220818
82770
ەربەتە ،نالی لەم
عە
شارەد
چەی شارەزووور و سەربە ش
ەک کە لە گونندەکانی ناوچ
ﯾە
سەربە خ ی مکاﯾﯾە ی جافن.
ە
شتووانی ئەم گوندە
ﯾکبووە .دانيش
گگوندەدا لە داﯾک
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە903 :

خاکييوەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091550435
57717
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە904 :

خاکييوەی  -خااکيبەﯾگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0922155810
09592
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ەرژم ری
ستان .بە پ ی ئاماری سە
ھە تی کوردس
شاری دﯾواندەەرەﯾە لە رۆژھ
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری ش
سە.
م د يە پ ک ھااتووە لە  79بننەما ە و ژماررەی دانيشتوانی  508کەس
سا ی  ،2006ئەم
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە905 :

خا تااوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20447
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە906 :

خا ن
خا خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2192050358
87161
ەم چياﯾە دەککەو تە سنوووری شارەد ی شوان.
ئە
سەرچاوەی و نە :ئاراس ئييلنجاغی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

يا
چيا

شارەکان :کەرکوک
ش
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ژمارە907 :

خا ەوازە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504557759
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە908 :

خدران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021515412837366
لەڕووی ئيدارﯾيەوە سەر بە قەزای دوکانەو سا ی ) (2000بە فرمانی حکومەتی ھەر م کراوەتە ناحيەو
) (24گوند لەخﯚ دەگر ت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارەدێ

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە909 :

خدراوێ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120448
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە910 :

خدرجيجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112916522574030
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە911 :

خراب کولک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621576
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە912 :

خرابيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621577
گوند کە سەربە شارەد ی )چەمانک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە913 :

خرابە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120449
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە914 :

خراپە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120450
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە915 :

خرپ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621579
سەرب قەزا )ئاکرێ)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە916 :

خردەلووکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120451
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە917 :

خشخاشا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621580
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە918 :

خندک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621581
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە919 :

خنس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621582
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە920 :

خوارەمير
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120463
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە921 :

خورخورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120464
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە922 :

خورشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120465
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە923 :

خورماتوو
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0316153857
73966
لە سا ی
ەکی بچووک ببووە وەسەر بە قەزای کفرری بوە وە ە
 (1946ناح يە
تااکو سا ی )6
تری ئەو
ناحيەکانی ی
ی )داقوق – ددقوقا و( وەکو ناحيەﯾە لە نا
 (1947بەسرراوە بە قەزای
)7
قەزاﯾە.
قە
واش وای کرد دوووز خورماتوو بکر ت بە
ەشە کردنی ئەم شارە ھ واش ھ ش
وە لە دوای گە
قەزای دووز خورماتوو ب ت.
ی
سەر بە
ق بکر ت بە نناحيەﯾە کە س
قەزاو وە داقوق
قە
می بەعسدا بخر تە
وە دوای ئەوە وای کرد دوزز خورماتوو جييا بکر تەوە و لە کاتی رژ م
ن( لە سا ی ) (1976ئەمييش وەکو بەررنامەﯾەکی داار ژراو وە
ی )صالح الدﯾن
سەر پار زگای
س
حيەﯾە سەر ببە پار زگای ککەرکوک،
داقوق ماوە وکو ناح
ق
بﯚﯚ تەعرﯾب کرددنی ئەو قەز اﯾە .وە
شی پ گەﯾﯾشت و
بەرنامەکانی بەعس کە دەستی رەش
ی
ی
وکەرکوکيش للە چوار ج وی
ەﯾەکی دار ژاربوو بﯚ کەرکووک و
ئەمش وەکو بەرنامە
ش
نااوی گﯚری وککردی بە )الت ميم(
ە پ شدا.
دەورو بەری لە
دووز خورماتووو پ نچ ناحيە ببە خﯚﯾەوە دەەبەست ت:-
ە بەندی شارر کە دانيشتووانی لە ھﯚز ووعەشيرەتەککانی )داودە و زەنگنە
1-ناحيەی مەت( پ کد ت.
و لەک و بەﯾات
2-ناحيەی قاددر کەرەم کە نزﯾکەی ) (80گوند لە خﯚﯚی دەگر ت ککە لەم عەشييرەتانەجە( کە ھەر ھەمووی
خەکانی بەرزنج
جباری ،شيخ
ی ،شيخان ،ج
نگنە ،تالەبانی
پ کھاتووە )زەنگ
خﯚی ھەموو د ھاتەکانی ککە لە خﯚی ددەگر ت روخ نندراوە لە
ککوردن و ،ئەم ناحيەﯾە بە خ
ەنفالدا .
ی بەدناوی ئە
ککاتی پرۆسەی
ەمووی لە عەشيرەتی داوددەن ئەم
3-ناحيەی نەوجول پ کھاتوووە لە ) (32گگوند ھەر ھەپرۆسەی ئەنفالدا.
ی
سا ی ) (1988لە
نااحيە خﯚی و گوندەکانی رروخ ندرا لە س
شيرەتی
ت ،ھەر ھەموووی لە عەش
4-ناحيەی ئاممرلی نزﯾک )  (31گوند لە خﯚی دەگر تێ لە عەشيررەتی داودە.
ەﯾات و ھەندێ
بە
عەشيرەتی بەﯾاتی تورککمانن کە
ی
ولە
ە ) (11گوند پ کھاتووە ە
سل مان ب گ لە
5-ناحيەی سسەرۆکەکانی
عەرەبين لە بەر بەرژژەوەندی خﯚﯾاان.
ن
ی ئەم عەشيررەتە ئەﯾانوت ئ مە
س
سمانيەکاندا )(1749
حوکمی عوس
شاری خورماتتوو لە کاتی ح
سەر ژم ری ددانيشتوانی ش
س
وەکو ئﯚتي
و
کاتی خﯚﯾدا
خان کە لە ی
ەگەڵ ) (3ن
ککەس بووە ،وەە ) (756ما ی ت دا بووە لە
ەماشاە دەکررا بﯚ شو نی حەوانەوەو نوووستن ) (96فرۆشگا و ) (3چاﯾخانە و )(35
تە
دا بووە.
سەرەتاﯾی ت د
خو ندنگای س
بااخچە وﯾەک خ
ھاتووە لە جووگرافيای
ت ژم ر بەپ دورە لە کەرککوکەوە وەکو ھ
دووز خورماتووو بە ) (16کات
(132
چاپ دراوە لە ئئەستەنبول لە سا ی )29
دا لەو سەردەەمە کە لە چ
عوسمانيەکاند
ع
ککﯚچی.
ەتی
ل االلوﯾە العراقيە( لە سەر دووز خورماتتوو نوﯾسيوﯾە
ی کت بی )دليل
ە م خاوەنی
بە
م شارە دووزەە کە دورە لە باشوری شارۆچکەی داقووقەوە بە دوری )(20
مە بەندی ئەم
م
شارە
کە لە ھەرە ش
شوری کەرکوککەوە بە ) (80ميل وەئەم شارە ﯾەک ە
ميل وە لە باش
م
تاﯾبەت مەندی
ت
خاکەداﯾە کە ج گای
چوارچ وەی ئەو خ
چ
ت ،وەلە
شتی لە نەوت
ەھ زە سروش
بە
ست تە
ەرەکی دەبەس
ەالﯾەن )کﯚمپاانيای نەوتی ع راق( وە دووو ر گای سە
خﯚی ھەﯾە لە
خ
ەبەستی لە ر گای کەرکووک –
خﯚﯾەوە بەغدای پاﯾتەخت ببە کەرکوکەوەە .ئەميش مە
خ
پاشان ھە گيرا و دداوتر ئەم ھ ە بە
ن
ەغداد وھ ی ئاسنی بﯚ مماوەﯾەک لە کارخرا
بە
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ب ﯾار کی شﯚﭬينانە الدرا .لە تەنيشتيەوە ئاوی )ئاوەسپی( ﯾە کە ئەوﯾش دەروان تە ناو
روبەری )العﭭيم( وە.
وە دوو خو ندنگای سەرەتاﯾی ت داﯾە وەبەر وەبەری ئەو دوو قوتابخانە )بھجت فەتاح
الونداوی و خليل بری ربراھيم( کە ھەردوکيان خە کی شاری کفرﯾن .ر ژەی
دانيشتوانی ) (23ھەزار کەسە وپ ک ھاتووە لەم ھﯚزو عەشيرەتانە وەکو )بەﯾات و
داودە( وەھەندێ لە عەشيرەتەکانی تری ئەو ناوچەﯾە.
لە خﯚرھە تی ئەم شارەوە زەنجير چيای )ھەنجيرەﯾە( کە نزﯾکەی ) (300مەتر لە
دەرﯾاوە بە سەرەوەﯾە وتەپە گەورەکانی چيای ھەنجيرە مەزاری )موسی علی( و
)کەلی ھەنجير( ە و )دەربند سليمان( و )خو کەﯾە)
وەئەم شارە لە باکورﯾەوە داقوق ولە باشورﯾەوە سليمان ب گ و لە رۆژھە تەوە شاری
کفری ولە خﯚرئاواﯾەوە دﯾی )ﯾەنگيجەﯾە( ولە رووی سروشتيەوە ئەم شارە
سووتەمەنی و خە وز وشتی تری زۆر زۆرە ...وە بە باشی ئەزانين کە باسی لەوە
بکەﯾن کە لە دەﯾان شﯚﯾن ،کانی وبيری نەوتی ت داﯾە وە لەو شو نانە )بناری گل دﯾی
تازە شار ود ھاتەکانی عەشيرەتی لەک( بە ب ئەوەی ترومپا وپا فگەی نەوت
دابنر ت لەو سنوورەدا وئەم ناوچەﯾە تا کاتی روخاندنی رژ می بەعس بە ناوچەی
قەدەغە کراو ناو دەبرا لە ن وان سوپای ع راق وھ زی پ شمەرگەی کوردستان،
وەخە کی ئەو گوندانە سودﯾان لەو کانی نەوتانە وەرگرتوە لە کاتی گەمارۆی ئابووری
لە سەر کوردستان لە دوای راپەرﯾنە مەزنەکەی بەھاری سا ی  1991وە تا کاتی
روخاندنی بەعس لە .2003
لە سا ی  1970سەر ژم ری شاری دووز خورماتوو گەﯾشتﯚتە ) (86742لەوانە
) (25081لە ناو شار و ناحيەکانی و دەوروبەری و ) (61661لە الد يەکانی.
دووز خورماتوو لە ميژووی کﯚندا...
لەم شارەدا پارچەﯾەکی کﯚن دوزراوەتەوە کە دەﯾسە م ن ت شارەکە ھەوارگەﯾەکی
کﯚنە و دەگەر تەوە بﯚ سەدەکانی پ شوو ت يدا ئە ی ناوی ئەم شارە ناسراوە بە
)خرشيتو( ﯾان )خرشيتوم( وشەﯾەکی ئەکەدﯾە و ھاتووە لە ﯾەک ک لە نووسراوە
مسمارﯾيەکان )المدونات المسمارﯾە( لە کاتی ئەکەدﯾيەکان وسەرجەلەی حوکمرانی
)ڕور( ی سييەمدا باسی پاشاکەی دەکات کە ناوی )مارھونی( ﯾە و ژﯾاوە لە
سەردەمی حوکمی پاشای سﯚمەری )ﯾورسين( وپاشای )اردکينا( کە و تەکەی جيا
بووە لە ناوی )خارشا( ﯾان )خروشيتوم( وە تا کاتی کورەکەی )ابتاوﯾر( وپاشا )بازامو(
کە لە سەردەمی پاشای سومەری )شولکی( دووەم پاشای گشتی سەرجەلەی
حوکمرانی )ڕور( سييەمدا ژﯾاوە کە حوکم ان بووە لە ن وان سا نی )(2041 – 2049
پ ش زاﯾنی ،وە لە کاتی بابلييەکاندا ھەستان بە دروست کردنی قە ﯾە دا دەی بﯚ
ميدﯾيەکان بە ناوی )دز خورشيد – قلعە الشمس( بە زمانی ئاری کﯚن ولەگەڵ
پ شکەوتندا ناوەکە گﯚرا بﯚ بە )دز خورمات( و لە راستيدا ئەم راﯾە زۆر نزﯾکە لە
باوەرپ کردنەوە لە گشت ئەو راﯾەکانی تر لە سەر رﯾچەلەکی ناوی شارەکە ،وا باس
دەکر ت شاری )کفری( دراوس ی جيا بﯚتەوە وەکو و ت لە کاتی حوکمی پاشا
)شولکی( وناوی کفری لە نزﯾک ) 3000سا ی پ ش زاﯾنی( ناسرابوو بە )کيرو
کيماش).
شاﯾەتی م ژووناسەکان پ وﯾستە:-
(المنشی و البەغدادی( لە سەر دووز خورماتوو ئە ی ن وان دووز خورماتوو و کفری )(7
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فراسخ )رحال( ئە ی لە ن وانياندا رووبەری )قوری چای( ھەﯾە ولەو شو نەدا
عەشيرەتی بەﯾات دادەنيش ت وە بە ھەرس زمان قسە دەکەن )کوردی ،عەرەبی،
تورکی( .ھەند کيان سوونە مەزھەبن وەئەوانی تر شيعە مەزھەبن ،لەم شارەدا لە
رووی سروشتيەوە ئە ی زۆر دەو ەمەندن وەکو )گەج ،باروت ،خە وز( وە لە سەر
شاخی ئەم شارە قە ﯾەک دروست کراوە بە گەچ وچوار دەرگای ھەﯾە .زۆربەی
دانيشتوانی ئەم شارە ئارەق خﯚرن وە دەنگ کی خﯚشيان بەالوەﯾە ولە بواری موزﯾک
ژەنيندا لە ھەموو جﯚری شارەزای باشيان ھەﯾە ،بە دوو زمان ئەدو ن )کوردی،
تورکمانی( وە زۆر ر ز لە ميوان دەگرن ،ھەزار خانووی ت داﯾە ودائيرەی پﯚستی
بەرﯾدﯾشی ل يە.
کە کاتی ر ی کەوتﯚتە ئەم شارە سا ی ) (1820زاﯾنی
بە م )جيمس رﯾچ( ئە
بيری نەوتی ت داﯾە بە قو ی ) (15پاە لە سەر ئەو ر گاﯾە
دەربارەی ئەم شارە ئە
کە بەرەو چياکانی شارەکە دەرۆﯾت ،وە لە نزﯾکی خو يشی ت داﯾە وبير کی نەوتی تر
ھەﯾە لە باشوری شارەکەدا ،وە کﯚی گشتی سودو قازانجی ئەو بيرە سا نە دەگاتە
) (20ھەزار قورش و دابەش دەکر تە سەر بنەما ەی )الدفتردار( باوکی "عمر بەگ"
خە کی ئەم شارە سا نە خﯚشی
کە خاوەن گەنجينەﯾە وە در ژەی پ دەدات وئە
وشادی ئەکەن وقوربانی زۆر لە مەر و بزن سەردەب ن کە ھەموو سا ی ئەو بيرانە
پاک بکەنەوە .وئەب ت ب ن ئەم چاو لە ﯾەک برﯾنە ئەگەڕ تەوە بﯚ کﯚن ،وەرﯾان گرتوە لە
کﯚنەوە ت گەﯾشتنی واﯾان ھەﯾە کە ئەم بيرە نەوتانە بەرھەمی زۆر تر دەب ت.
دووز خورماتوو وئامادەبوونی فروانی لە خەباتی نيشتمانی:-
ھيچ کاتی شاری دووز خورماتوو دەست بەردار نەبوە لە خﯚ ئامادەکردن لە شﯚرش و
راپەرﯾنەکاندا وە ئامادەبوونی راستی خە کی کوردستان بەرامبەر ھەر شت ک کە
زەرەری گەﯾاندوە بە گەلی کورد .ئەگەر الپەرەکانی ميژوو ھە بدەﯾنەوە لەم شارە
ئەبينين ئامادەبوونی خە ک چﯚن بەردەوام بووە .لە کاتی جەنگی جيھانی ﯾەکەمدا لە
سا ی ) (1914زاﯾنی "نامق ئاغای داودە" کﯚمە ی خە کی کﯚکردۆتەوە و بەرەو
شوعەﯾبە لە بەسرە بەرێ کەوتوە لەو ھ زانە بوونە کە سەر بە )شيخ مەحمودی
حەفيد( بووە لەوی لەگەڵ ھﯚزو عەشيرەتەکانی فوراتی ناوەراست بەشدارﯾان کردوە
بەرامبەر ئنگليز کە ھ زەکانيان لە شاری بەسرەی باشوری ع راق ج نشين بوون و
شاﯾەتحا ن باسی ئازای نامق ئاغا دەکەن لە کاتی شەرەکەدا چەند قارەمانانە
شەری کردوە دژ بە ھ زەکانی ئينگليز بە خەنجەرە کوردﯾيەکەی تا وەکو شەھيد بوە
لە مەﯾدانی جەنگدا وە لەوی بە خاک سپ ردرا وە گﯚرەکەی تاکو ئ ستا وەکو شت کی
پيرۆز سەردانی دەکر ت لەالﯾەن خە کی ئەو ناوچەﯾەوە ،وە ئەگەر باسی "رفعت
ئاغای داودە" بکەﯾن کە ﯾەک کە لە ھەرە سەرکردە قارەمانەکانی عەشيرەتی داو يە
کە ﯾەک کە لە عەشيرەتە گەورەکانی کورد لە ناوچەی گەرميان سەرکردەی ﯾەک ک لە
خي ەکانی داودەی کرد بﯚ پەﯾوەندی کردن بە شﯚرشی ئيبراھيم خانی دەلﯚوە بﯚ رزگار
کردنی شاری دووز خورماتوو وە توانی لە ماوەی چەند رۆژ کدا شارەکە رزگار بکەن .وە
لەو شارەدا ئەنجومەن کی حوکمرانی مەحەلی دامەزراند و ھەلبژاردن کی ئەنجامدا بﯚ
ئەنجومەنی شارەوانی .وە کاتی ئينگليز ھەو ی دووبارە کﯚنترول کردنی شارەکەﯾدا
بە ھارﯾکاری پياوانی خﯚﯾان ﯾەک ک لەوانە )ش خ حەميدی تا ەبانی( بوو ،بە م
جار کی تر رفعت ئاغای داودە ھەستا بە پاراستنی شاری خورماتوو لە دژی ئينگليز
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وای کرد سوپای ئينگليز ت ک بشکی و رووبکەنە دﯾی )ئەلبو سەباح( جار کی تر
سوپای ئينگليز ھەو ياندا بە فرۆکەی جەنگی مەلەکی رفعت ئاغا دور بخەنەوە وە
رزگارﯾان ليی ب ت بە م ئەم جارەش شکستيان ھ نا.
لە راستيدا ش خ مەحمودی حەفيد پەﯾوەندﯾەکی بتەوەی ھەبووە لەگەڵ
سەرۆکەکانی عەشيرەتی داودە دا وە جار کيان ش خ مەحمود نﯚﯾنەر کی خﯚی
دەن رێ بﯚ الی )حسن بەگی داوی( لە گوندی )شاەسەﯾوان( نزﯾک خورماتوو بﯚ خﯚ
ئامادەکردن بﯚ شەڕی )ئاوبارﯾک( وە لە راستی دا روون وئاشکراﯾە رۆ ی ھﯚزە و
عەشيرەتە کوردﯾەکانی ناوچەکە لەو شەرەدا بە دەﯾان شەھيدو قوربانيان بەخشی
لە پ ناو رزگاری وسەرفرازی گەلەکەﯾاندا...
وە لە کاتی ھە گيرساندنی شﯚرشی ئەﯾلولی مەزندا لە سا ی ) (1961کﯚمە ی لە
الوی ئەم شارە پەﯾوەندﯾان کرد بە رﯾزەکانی شﯚرشەوە وە دروستکردنی
مەفرەزﯾەکی تاﯾبەت و ر ژەﯾان بەرەو بەرزبوونەوە دەچو رۆژ لە دوای رۆژ وە لە کاتی
شەھيد بوونی بەش ک لە الوی خو ن گەرمی شاری خورماتوو کﯚمە يکی ترﯾان
پەﯾوەندﯾان دەکردە رﯾزەکانی شﯚرشەوە ،ھەتا وای ل ھات لە مەفرەزوە بون بە پەل
و دواتر لق و دواتر بوە )بەتال ون( وناوی نرا بەتال ونی دووزی ﯾەکەم کە سەر بە ھ زی
کەرکوک بووە وە سنووری چاالکيان لە باشوری کەرکوکەوە تا چياکانی حەمرﯾن بووە
وە بە ﯾەکەم بەتاليون ناسراوە کە ج گای ر ز و ستاﯾش بووە لە الﯾەن سەرۆکی
شﯚرش )مەال مستەفای بەرزانی( وە لە ر گەی ئ زگەی گەلی کوردستانەوە سوپاس
نامەﯾان بﯚ خو ندراﯾەوە پ ش کات کی کەم لە پيالنە شومەکەی جەزائير .وە لە
شﯚرشی ئەﯾلولدا لە شاری خورماتوو کﯚمە ی کادر و پ شمەرگەی ئازاو بە توانا پەﯾدا
بوون وەکو )حەمەی اللە عەزﯾز ،عەلی حەبە ،عەباس خەﯾات ،ئەحمەد فەتاح
عەبدول ەحمان ئاغا ناسراوە بە )ئەحمەد خانم( ،ئەحمەد قوشەالنی ،خورشيد تاالم،
محەمەد عەلی فارس ،حاجی ھيداﯾت عزﯾز نوجولی ،حاجی کەرﯾم ئەحمەد" ،کادر"
حسين تەﯾار ،دەروﯾش نوری ،محەمەد عەلی نەجم ،مام خدر لەک ،رەشيد توتنچی،
حاجی مەحمود توتنچی ،وبراکەی حاجی جومعە توتنچی ،مەال رەزا ئەحمەد
عەبدول ەحمان ،حمە رەحيم بارنەوەری( وە کﯚمە ی خە کی ت کﯚشەری ئەم شارە
گيانی خﯚﯾان کردە قوربانی لەو کاتەدا لەوانەش )عزالدﯾن عەلی حوسين ،نوری
لەکی ،نەجمەدﯾن عەلی ،مام حسن چەتە ،سليمان ئيبراھيم قادر ،عەزﯾز عەلی
حەبە ،فاﯾق جوامير ،مەال حەﯾدر )کە لە س دارە درا لە الﯾەن رژ می بەعسەوە کە
سەرۆک مەسعود بەرزانی زۆربەی الپەرەکانی کت بەکەی دەربارەی شﯚرشی ئەﯾلول
نووسيوﯾەتی و تەرخانی کردوە بﯚ باسی ئەم شەھيدە قارەمانە( ئەنور جەعفەر،
وشەھيد غرباو تورکمانە لە سا ی ) (1976لە س دارە دراوە)
و لە دوای شکست ھ نان بە شﯚرشی ئەﯾلول و بەرپابوونی شﯚرش کی تازە لە
گﯚرەپانی سياسی کورد دا بە ناوی )ﯾەک تيی نيشتمانی کوردستان( وە کﯚمە ی
الوی ئەم شارە ھەستان پەﯾوەندﯾان کرد بە شﯚرشەوە وە رۆ ی بەرچاوﯾان ھەبووە لە
رﯾزەکانی شﯚرشی نوﯾی گەلەکەمان و بە دەﯾان شەھيدو قوربانيان دا لە پ ناو ئەم
ر بازەدا ئەگەر باسی ئەو شەھيدە قارەمانانە بکەﯾن وەکو )محەمەد زەنگنە ،حسين
محەمەد ئەحمەد ،سيد مالک سيد محەمەد بابا ناسراو بە )سەرھەنگ( ،غاﯾب
عەلی حەميد کە سەربەرشتياری کەرتەکەی دەکرد بە پلەی ئەندام کەرت ،نامق
سدﯾق سەعيد ،کادری سياسی مستەفا عەلی ئەمين ،مەجيد دووزی ،باﯾز حەميد،
503

ئەحمەد نسرالدﯾن ،ئازاد عەبدو بەرغەش ،ئاسو کەرکوکی ،جەالل جەبار ،ئازاد
رەشيد ،نادر مەجيد جوامير ،عادل قادر ،شوکر قە ﯾی ،غاﯾب رحمن ،عەلی مەردان،
سيد ئيبراھيم ئەحمەد خەليل ،غالب ئەمين ...وھتد)
راپەرﯾنە مەزنەکەی بەھاری سا ی ) (1991ی شاری خورماتوو و رۆ ی بەرچاوی
خە کی شار
دﯾارە راپەرﯾنەکەی ئاژاری سا ی  1991بە ﯾەک ک لە ھەرە گەورە رووداوە گرنگەکانی
گﯚرەپانی سياسی وم ژووی دەناسر ت ،وە حوکومەتی ھەر می کوردستان
بەرھەمی ئەو راپەرﯾنەﯾە ،وبەشداری کردنی خە کی شاری خورماتوو لەو راپەرﯾنەدا
پ وﯾست بەوە دەکات زۆربەی ئەو کەسانەی ماونەتەوە لە ژﯾاندان و شاﯾەتحا ی ئەو
راستيەن بﯚ باس کردن لە سەر ئەو رووداوە م ژووﯾە ،ئەو راپەرﯾنەی کە بە ﯾەک
دەست لە رژ می بەعسی دا ئەوﯾش ت کەل بوونی پ شمەرگە وە شانە
چەکدارەکانی )نھ نی( ناو شار کە سەر بە ر کخستنەکانی ناو شار لەگەڵ
جەماوەردا بﯚ ليدانی دامودەزگاکانی بەعس لەو شارەدا ،لە دوای رزگار کردنی شاری
کفری لە بەرواری  1991/3/10بە سەرپەرشتی شەھيد )حەمەرەش( دواتر ئەو
ھ زەی کە شاری کفری رزگار کرد بەرەو شاری خورماتوو بە ر کەوتن و پەﯾوەندﯾان کرد
بە مەفرەزەکەی )کاک عوسمانی حاجی مەحمود( کە سەر پەرشتياری قﯚلی دووز
خورماتووی دەکرد ولە کات ژم ر ) (3عەسر لەو رۆژەدا چەکدارەکان و پ شمەرگە
قارەمانەکانی شاخ لەگەڵ ر کخستنە نھ نيەکانی ناو شاردا ت کەڵ بوون و لەگەڵ
خە کی چەوساوەی شاری دووز خورماتوو بە دەستی بەعس ودار ودەستەکەی
ھە سان بە دانی نيشانەکانی دامودەزگەکانی درندەی بەعس ھەر لە )ئەمن و
مقر حزب و ئيستخبارات( نەﯾان توانی بەرگری لە خﯚﯾان بکەن بﯚﯾە کﯚمەڵ کﯚمەڵ
خﯚﯾان دەدا بە دەستەوە .وە ھيچ شت کی تر نەما تەنھا چياکانی حەمرﯾن نەب ت کە
سنووری سروشتی کوردە کە چەندﯾن سا ە خەبات لە پ ناوﯾا دەکات .بە م لە
بارودۆخ کی کتوپردا کە رووﯾدا بﯚ دواخستنی ھ زەکان بەرەو چيای حەمرﯾن وە
لەو شەوە بەرەو بەغدای پاﯾتەخت .وە ئەو کﯚسپەی دروست بوو لە بەردەم ئەو
ھ زەدا ھﯚکاری ھ زە بە کرێ گيراوەکانی )مجاھدی خلق( ئيران بوو کە بارەگاﯾەکيان
لە نەوجول بوو لە باکوری رۆژئاوای شارەکەوە وە دوای رزگار کردنی شارەکە ئەو
سەربازگەﯾەی کە ليی بوون بە ج يان ھ و بەرەو باشوری بەغداد بە ر کەوتن لە
سەر شەقامی سەرەکی کە دەکەو تە ناوەراستی شارەوە کە زانيان شار رزگار کراوە
نو نەرﯾەکيان لە خﯚﯾان نارد بﯚ الی ھ زی پ شمەرگە وتيان ئ مە ھيچ حەقمان نيە بە
سەر ئ وەوە بەس ئەوەنە داواکارﯾمان ھەﯾە ر گامان بﯚ بکەنەوە بﯚ ئەوەی بگەﯾنە
سەربازگەکەمان کە لە )عﭭيم( ە کە نزﯾک شاروچکەی خال ە وە دوای ئەوەی کە
وە ميان ورگرد بﯚ ئەو مەبەستە ر گاﯾان پ درا لە دووز دەرچون ب ئەوەی ھيچ
کەس ک دەستيان ل بوەش ن ت وە دوای پەرﯾنەوەﯾان لە پردەکەی )ئاوەسپی(
ھە سان بە تﯚپ بارانی خە کی شارەکە بە گولە ھاون بە ھەموو جﯚرە چەک ک وە لە
ناحيەی سليمان ب گ نيشتەج بوون .دور لەوەی کە مەبەستيان رۆﯾشتن ب بﯚ
شو نی خﯚﯾان لە عز م .وای کرد رژ می بەعس بتوان سەر لەنوی ھ زەکانی خﯚی
دووبارە کﯚبکاتەوە .لە بەر چەند ھﯚﯾەکی ستراتيجی ئەم شارە و خﯚبەستنەوەی
لەگەڵ چەند شەقام کی سەرەکی کە دەﯾبەست ت بە خﯚﯾەوە وەکو ر گای خوشکەر
بەرەو تکرﯾت ئەمە لە رووانەگەﯾەکەوە وە لە روو کی ترەوە ر گای بەغداد وە رژ می
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بەعس ھەستا بە پەلە ھ ز کی گەورە دروست بکات وە ئەو ھ زە بدات بە دەستی
گﯚر بە گﯚر )بارق حاج حنگە( کە رژ می بەعس دەﯾان جار نيشانەی ئازاﯾەتی پ
بەخشيوە وە بﯚ ئەو ھەموو کارە چاالکانە ئەنجامی داوە بە م دوای ئەوەی حونتە ئەم
شەرەی دواﯾيە لەگەڵ خە کی شاری دووز خورماتوو کە ت يدا دۆرا بە دەستی راستی
خﯚی و وە بە دەمانچەکەی خﯚی کە دەﯾان جار نيشانی ئازاﯾەتی کرد بە با ﯾدا لە
کﯚتاﯾدا ھەر خﯚی کوشتی دوای ئەوە دکتاتور کوری مامی خﯚی )علی حسن المجيد(
کە ناسراوە بە "عەلی کيمياوی" بﯚ خﯚ ئامادە کردن وناردنی بﯚ سەرپەرشتی کردنی
ئەو شەرە لە سنووری شاری کەرکوکدا لە ر گای فرۆکەﯾەکی ھەليکﯚپتەرەوە لە
دوای ئەوەی شاری کەرکوک رزگار کرا لە رۆژی نەوروزدا لە بەرواری ))1991/3/21
لەم شەرەدا کە ت يدا بەعس بە ھەموو قورسای خﯚی بەشدار بوو وە لەگەڵ
موجاھيدی خلق بەرامبەر ھ زی پ شمەرگە و خە کی بە شەرەف و قارەمانی شاری
کەرکوک بﯚ ماوەی ) (9رۆژ شەر لە ن وان خە کی شار و ھ زی بەعسدا بەردەوام بوو،
دەﯾان کەسی ب تاوان بوون بە قوربانی وشەھيد بوون لە پ ناو خاکی کوردستاندا .وە
بەدەﯾان ئام ری جەنگيان سووتاند لەوانە زر پﯚش و تانک وە لەم شەرەدا کە لە پ نچ
قﯚ ەوە دەستی پ کرد وەدەﯾان پ شمەرگەی شﯚرش گ رو قارەمان بوون بە قوربانی لە
سەروی ھەمووﯾانەوە )شەھيد حمە رەش "ئەندامی سەرکرداﯾەتی ھ زی
پ شمەرگەی کوردستان" ،شەھيد سو تان حەميد ،الح محەمەد حسين )کاکە( ،نادر
مەجيد جوامير ،ئەحمەد زەرداوی ،شوکر قە ﯾی ،ئازاد رەشيد ،رمزی حسين ،کمال
سابير قازی ،کەرﯾم خليل ...وھتد)
ولەو شەرەدا نزﯾکەی ) (390کەسی ب تاوان شەھيد بوون لە ناوﯾاندا منداڵ و گەورە
وبچووک بە ھﯚی ئەو تﯚپ بارانە کو رانە کە ئاراستەی ناو شارﯾان دەکرد لە
فرۆکەخانەی "حليوە" کە نزﯾکەی ) (15کلم لە خﯚرئاوای شارەکەوەﯾە.
وھەستان بە دابەش کردنی شار بﯚ پ نچ قﯚڵ بﯚ بەرگری کردن بەم ش وەﯾە:-
1عوسمان حاجی مەحمود کە بووبە ل پرسراوی سەرکردەی گشتی ھ زەکە لەدوای شەھيد بوونی )شەھيد حمە رەش).
2ر گای تکرﯾت کە دەکەو تە خﯚرئاوای شارەکەوە بە سەر پەرشتی تەﯾب برایشەھيد )سوارە).
3ر گای بەغداد لە باشوری شارەکەوە بە سەر پەرشتی شەھيد مەجيد دووزیوجەبار مەال عەلی.
4قﯚ ی مەشروعەکە لە نزﯾک ساﯾلﯚکەوە بە سەر پەرشتی )شەھيد حەمە ئەخە).5ر گای کەرکوک کە دەکەو تە باکوری شارەکەوە بە سەر پەرشتی )مەال سەعيدئەحمەد محەمەد( ج گری پ شووی پار زگاری کەرکوک بووە.
6قﯚ ی چيای )ھەنجيرە( لە رۆژئاواوە بە سەر پەرشتی )مالزم عباس و شەھيدحەمە دووزی).
7قﯚ ی خو کە بە سەر بەرشتی شەھيد )سو تان حەميد).ئەو ھ زانەی حکومەت کە دابەش کرابوون بﯚ ل دانی شارەکە لەم ھ زانە پ ک ھاتبوون
)ليواکانی  62 ،68 ،65لە ھ زی تاﯾبەت ،ليوای مغاوﯾر دوو کە سەر بە فەﯾلقی دووە،
ھ زی بارق ،تەشکيلەی سيف القائد ،ﯾەکەی سەربازی سەرکرداﯾەتی س
پاسەوانی سنوور ،تەشکيالتی جيش الشعبی و جاشە خﯚفرۆشەکانی کورد( )بﯚ
زانياری زﯾاتر لە سەر راپەرﯾنەکەی شاری خورماتوو ئەتوانی سەردانی کت بی )شعلە
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االنتفاچە فی محرقە مدﯾنە گوز – عپمان حاجی مەحمود( لە ب وکراوەی بەشی
راگەﯾاندنی کە سەر بە مە بەندی ) (3ی ﯾەک تيی نيشتمانی کوردستان).
س گﯚشەی )تەعرﯾب و تەبعيس و تەھجير)
ڕژ می بەعس لە دوای دەسە ت گرتنی بە سەر ع راقدا ھەو ی جدی داوە بﯚ
گﯚرﯾنی راستی دﯾموگرافيای سنووری کورد کە دەﯾبەستی بە پارچەی تری خﯚﯾەوە
ئەوﯾش عەرەبستانە ھەر بﯚ ئەو مەبەستەش سياسەتی بە عەرەب کردنی خە کی
ئەو سنوورە وە وبە بەعسی کردنيان بە زۆر وبە دەرکردنی کورد لە خاکی خﯚی
ورەوانە کردنيان بﯚ ھەول ر و دھﯚک و سل مانی لە پ ناو ئەم سياسەتەدا مەالﯾن
دﯾناری بە کار ھ نا بﯚ ئەو بەرنامە شﯚﭬينيەی کە پارەکەشی لە نەوتی خاکی
کوردستان دەری ئەھ نا.
دﯾارە شاری دووزخورماتوو ﯾەک کە لە ھەر شارە گرنگەکانی بەرنامەی بەعس بﯚﯾە لە
پ ناوﯾا ھەموو قورساﯾيەکی خﯚی بە کار ھ ناوە کە ھەستا بە دابرانی دووز لە
کەرکوک وبەستنی بە پار زگای )سە حە دﯾن( ەوە وەمەبەست لەم ب ﯾارە درندانەی
بەعس ئەوە بوو کەم کردنەوەی ر ژەی کورد لە سنووری سروشتی خﯚی کە
کەرکوکە کەم بکاتەوە .ئەمە لە روانگەﯾەکەوە وە لە روانگەﯾەکی ترەوە کورد بب ت بە
کەمينە لە پارﯾزگای )سە حە دﯾن).
وە دواتر ھەستا بە دروست کردنی ئﯚردگای نيشتەج بوون بﯚ ئەو عەرەبە
ھاوردانەی کە ھ ناﯾانی بەناوی عەرەبی شﯚﭬينيەوە و ناوﯾان ل نرا وەکو )ﯾافا( و
)حيفا( ئەميش بﯚ دروست کردنی سنوور کی جيابوونەوە لەن وان گەلی کورد وگەلی
فەلەستين کە ھەردو الﯾان وەکو ﯾەک ھاوپەشی خەباتن لە پ ناو رزگاری خاکەکەﯾاندا
وئەم جﯚرە سياسەتانە لە پەﯾرەوی زاﯾونيەوە وەری گرتوە کە رۆل کی بەرچاوﯾان ھەبوە
بﯚ گەﯾاندنی بەعس بﯚ لوتکەی دەسە ت لە ئ راقدا.
وە لە سەر زمان حالی )علی الح السعدی( ﯾەک ک لە سەرکردەکانی رژ می
)اتينا الی الحکم بقگار امرﯾکی( ئ مە بە
پ شووی بەعسە لە سا ی ) (1963ئە
قەتاری ئەمرﯾکی ھاتين بﯚ دەسەالت لە ئ راقدا.
ئەگەر تەماشای ئەو شەرمەزارﯾە عەرەبيە بکەﯾن کە ھﯚکاری رژ می بەعس بوو لە
ئەنجامی ئەو ھەموو شەرو پ کدانانەی کە چەند ھەرەمەکيانە مامە ەی کردوە ئەم
حيزبە.
دواتر ھەستا بە دەرکردنی ما ە کوردەکان و وە رەوانە کردنيان بەرەو باشوری ئ راق
ﯾان بﯚ )ناوچەی بە ناو ئوتونﯚمی( کە ھەو ی دەدا لە چوار چ وەی س پار زگاکەدا
ب ت.
وھەستان بە دابەش کردنی ھەزاران دۆنم زەوی کشتوکا ی بە سەر بنەما ەی
خﯚﯾان بە تاﯾبەتی )بەرزان تکرﯾتی زر برای دام( کە گەورەترﯾن کيلگەی مرﯾشکی ت دا
دروست کردبوو ب جگە لەمەش رژ م ھەستا بە دروست کردنی )مەشروع دام
االروائی( بﯚ سەرنج راک شانی عەشيرەتە عەرەبەکان بﯚ ناوچەکە وئەم بەنداوە
نزﯾکەی ﯾەک ميلﯚن ونيو دۆنم لە زەوی دابەش ئەکات بە سەر ئەو ما نەدا سەرای
ئەو زو مو زۆرەش ھەستا بە دروست کردنی فرۆکەخانەی )حل وە( ی سەربازی بﯚ
ل دانی شﯚرشی کورد وگوندەکانی دەوروبەری ئەو سنوورەو سوتماتکردنی ناوچەکە
بە بيانووی ئەوەی گوندە کورد نيشينەکان ھاوکارو پشتيوانی ھ زی پ شمەرگەن بەر
لە پرۆسەی ئەنفال.
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شاری دوز خورماتو و پرۆسەی بەدناوی ئەنفال:-
ھيچ شو ن ک لە کوردستاندا وەکو سنووری گەرميان بە گشتی و سنووری شاری دوز
خورماتو بە تاﯾبەتی زەرەرمەند نەبووە لە شا وی رەشی ئەنفالدا ھەموو د ھاتەکانی
روخاندو سووتاندی و بە تا نی برد ھەر لە گوندەکانی سەر بە عەشيرەتی )داودە و
زەنگنە و لەک و بناری گل( بە سەرﯾاندا و دەست گيرا بە سەر خە کی ئەو ناوچانەدا
لە دوای ئەوەی کە خﯚﯾان دا بە دەستەوە بە رەزامەندی خﯚﯾان واﯾان زانی کە
حکومەتی بەعس لە سەر بە ينەکەی خﯚﯾەتی کە پ يانی دابوو ئەوﯾش )ل بوردنی
گشتيە( و ئەو ھەموو منداڵ و پەککەوتە و ژنەی خستە ژ ر سزاوە ب ئەوەی ھيچ
تاوان کيان ھەب ت ،رژ م ھەستا بە کﯚکردنەوەﯾان بە زﯾلی سەربازی بﯚ شﯚﯾنی نە
ناسراو وە ھەر بەش ک لەم خە کانە بە ش وەﯾەک زﯾندە بە چاڵ کران ،ھەند کيان
وەکو خە ت بەخشران بە و تانی دراوس کە بە برا و ھاوری دەدر ن لە قە ەم
وھەند کی ترﯾان فرۆشران وەکو چﯚن لە کاتی جاھيل ت دەفرۆشران لە بازاری رەشدا
و ھەن کی تر لەوانە چەکی قەدەغەکراوﯾان پ تاقيکراﯾەوە بە زﯾندوﯾەتی و لەم
بارەﯾەوە دەﯾان بە گەنامە کەوتﯚتە بەر دەستی ھاو تيان ودامودەزگاکانی حکومی
وحيزبی و ر کخراوەی بﯚ ئەم راستيانە ،کﯚمە کی زۆرﯾان بە زﯾندوﯾەتی خرانە ش ر
خاکەوە لە گﯚرە بە کﯚمە ەکانی باشوری ع راقدا تەنھا ھەند کی رزگاری بوو لەو
کارەساتە وە لە ن وانياندا مندا ی بە ناوی تەﯾمورەوە توانی خﯚی رزگار بکات ودەربچ ت
لەو گﯚرە بە کﯚمە ە کە بەش کيان بە زﯾندوﯾەتی دەخرانە ئەو گﯚرە بە کﯚمە نەوە
واﯾان زانی بوو ھەر ھەمووﯾان مردون وکابراﯾەکی بەدەوی خە کی سەماوە ئەم
مندا ەی بە خيﯚ کرد و ھەستا بە تيمارکردنی ئەو برﯾنانەی کە ھەﯾبوو کە لە ناو
چا ەکەدا تووشی بوو وە ھەستا پاراستی لە الی خﯚی بﯚ ماوەﯾەکی زۆر تا توانی
ئەم کابرا قارەمانە بچ تە کوردستان وە خزمو کەسوکاری تەﯾمور بدۆز تەوە لە ناحيەی
رزگاری )سمود( وە کﯚمە ی رۆژنامە نووسی بيانی توانيان چاوﯾان پ بکەو ت وە
چاوپ کەوتنی لەگە دا ساز بکەن لە ن وانياندا رۆژنامەنووسی ئەمەرﯾکی )جوناپان
راندل( وە ھەستی کرد کە مەترسی لە سەر ژﯾانی ئەم مندا ە ھەﯾە کە دەژ ت لە
شو ن کدا نزﯾکە لە بارەگای سەربازی عيراقيەوە و دامودەزگاکانی ئەمنی
وئيستخباراتی رژ م بﯚﯾە بە پەلە ھەستا بە ئاگادار کردنەوەی ھەﭬاڵ "مام جەالل " وە
وتی مەترسی گەورە لە سەری ھەﯾە وای کرد ھيرۆ خانی خ زانی ھەستا تەﯾمور
بگر ت بە خﯚﯾەوە وەکو مندا ی خﯚی ب پار ز ت کە شاﯾەتحالی زﯾندوە لە سەر
کارەساتی ئەنفال کە نزﯾکەی ) (182ھەزار خە کی ب تاوان ت يدا رۆی ،وە لە دوای
ئەوەش چەند کەس کی تر گەرانەوە لەوانە ،ﯾەک کيان خە کی شاری دووز خورماتووە
کە رزگاری بووە لە مردن وە لە الﯾەن رۆژنامەنووسی کورد "عارف قوربانی"وە
چاوپ کەوتن کی دورو در ژی لەگە يدا ساز کرد لە سەر ئەنفال کە دواتر ھەستا بە
چاپکردنی لە سەر ش وەﯾی ناميلکە ب وی کردەوە لە کوردستاندا .وە لە دوای رزگار
کردنی بەش ک لە کوردستان ھيچ ھەو ی نەدرا بﯚ ئاوەدانکردنەوەی ناوچەی داودە لە
دووز خورماتوو لە بەر ئەوەی لە چوار چ وەی ئەو ناوچەﯾەداﯾە کە بە ناوچەی قەدەغە
کراو ناسراوە لە ن وان ھ زی پ شمەرگە و سوپای رژ مدا وە لەو د ھاتانەی کە ئاوەدان
کراونەتەوە تەنھا ئەمانەﯾە )وارانی سەرو ،وارانی خوارو ،لەفتی ئاغا ،چەوری،
سا ەﯾی ،عەرەب ئاغا ،گەرمک ،زنانەی سەرو ،زنانەی خوارو ،مەحمود بەگ ،گوندی
حەسەن ،باشتەپە ،عومەر وفی( وە بەش ک لە گوندنشينەکان ئ ستا لە کﯚم گاکاندا
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دژﯾن کە لە مود و بنی الوە و کەورکﯚسک ...وھتد وھيچ لە ر کخراوەکان دەستی
ﯾارمەتيان بﯚ در ژ نەکردون.
رۆ ی رووناکبيران و رۆشنبيرانی شاری دووز خورماتوو:-
سەرەرای ئەو ھەموو کﯚسپ و دۆزەخ وکارەساتەی کە بە سەر ئەم شارەدا ھاتووە
وە پەﯾرەوکردنی سياسەتی تەعرﯾب کردن و بە قەدەغە کردنی خە کی ئەو شارە لە
بچوک ترﯾن مافی خﯚی ئەوﯾش زمانی داﯾکە ،بە م رۆشنبيران و رووناکبيرانی ئەم
شارە کﯚ يان نەدا لە ھەر ھەموو ئەو دژاﯾەتيەی کە لە الﯾەن رژ مەوە دەرحەق بە
کورد ئەکرا وە دەﯾان شاعير و نووسەری ت دا ھە کەوت لەوانە شاعيری کالسيکی
)محاکی( و )محەمەد خورشيد رەشيد ئاغای دوراجی( )دوراجی( گوند کی سەر بە
ناوچەی داودەﯾە و دەکەو تە ن وان کفری و دووزەوە ،وە )سەقمی( وە )حەمەکە( وە
)زەمان ئوغلو – شاعير کی تورکمانيە( وە ئەگەر باس بکەﯾن لە وتەبيژان شاعير و
گﯚرانی ب ژی تورکمانی بە ناو بانگ ئەکرم دوزلو و شاعير ئيکرام عەلی ئەمين و براﯾان
عەبدو تاﯾر بەرزنجی و ھاشم عەبدو بەرزنجی و لە بواری چيرۆکدا چيرۆکنووسی
ناودار )زوھدی الداودی( خاوەنی رۆمانی )الزنابق التی ال تموت( و ئ ستا چەند
سا کە لە ئەلمانيا دەژ ت و چ رۆکنووسی ناودار ئەحمەد محەمەد ئيسماعيل
ممان – تلک الشجرە النابتە قبالە منزلنا( و
خاوەنی چ رۆکی )دارەکەی بەر مال َ
)ئەسپ – الفرس( و )لە س بەری ئەسپە ش دا – تحت مﭭلە الفرس( و
چ رۆکنووسی داھ نەر محەمەد ئەمين محەمەد خاوەن کت بی )ئەب و ناب – ﯾجوز
وال ﯾجوز( وە )راﯾەکی زمانەوانی – وجھە نﭭر لغوﯾە( وە چ رۆکنووس نجيب گەرميانی
خاوەنی باشترﯾن کت ب دەربارەی ئەنفال و خوا يخﯚشبوو جمال سابير قازی و لە
رووی رۆشنبيری و کﯚمە ﯾەتی و ناودارانی پياو ماقو نی شاری خورماتوو لەوانە
عەبدولکەرﯾم مەحمود سەفەر ئاغای زەنگنە و غزائی ومام عەبدو ئەمين ناﯾف
ناسراو بە )عەبدو بچووک( ومام زﯾدان و حمە ئەمين داودی کە نامە گﯚرﯾنەوەﯾان
دەکرد لەگەڵ و ژەری گەورەی کورد ک وی موکرﯾانی و مەال عارف و مامﯚستا و دکتﯚر
غاليب داودی خاوەنی کت بی )الداودﯾە فی ماچيھا وحاچرھا( وە لە خﯚشنووسان
خﯚشنوسی خوال خﯚشبوو فوەت مەحمود ندﯾم کە ﯾەک کە لە خو ندکارەکانی
دەستی خﯚشنوسی گەورەی ع راقی ناودار )ھاشم الخگاگ( کە بووە بە ﯾەک ک لە
ھەر خﯚشنوسەکانی عيراق وکوردستان وە براکەی نووسەر و ھونەرمەندی
ش وەکاری وە رەخنەگر عەبدولحەکيم مەحمود ندﯾم وە بە پ وﯾستی ئەزانين باس
لەوانە بکەﯾن کە بە رﯾشە دوزﯾن بە م رۆژگار دورﯾانی خستﯚتەوە لە شارەکەﯾان وەکو
نووسەری پاﯾەدار عەونی داودی و رۆژنامەنووس بيرقەدار سﯚران داودی و داوای
ل بوردن دەکەم ئەگەر نەم توانيوە ناوی ئەوانی تر بنووسم لە بيرم چوە لە بەر زۆری،
وە لە بواری گﯚرانی ب ژﯾدا کە گەشتياری بە ناو بانگ المنشئ البەغدادی ئە ی لە
سەر ئەم شارە نزﯾک دوو سەدەی پ ش ئ ستا خاوەنی دەنگ کی خﯚشن ،کﯚمە ی
گﯚرانی ب ژی ناودارﯾان ت دا ھە کەوتوە کە زۆرﯾان خزمەتيان بە گﯚرانی کوردی
وتورکمانی ناوچەی گەرميان دووز خورماتوو بەخشيوە .دووز خورماتوو بە ﯾەک ک لە
ئەرزﯾە رەسەنەکان دەناسرێ لە بواری مەقاماتی رۆژھە تی کوردی رەسەن
سەرچاوەی مەقامی )قەتار اللە وەﯾسی( لەوی ھە ھاتوە ،وە لە مەقام ب ژی
گەورەی ع راق ﯾەکەم )محەمەد قوبانجی( لە مەال سماﯾلی کفرﯾەوە وەری گردوە
وکردوﯾەتی بە گﯚرانی لە بەغداد بە ناوی مەقام )قەتار( وبە ﯾەک ک لە مەقامە
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گرنکەکان تی لە جيھانی مەقامی ع راقيدا )لە کاتی تردا ئەم بابەتە بە ش وەﯾەکی
گشتی شيدەکەﯾنەوە( ،لە گﯚرانی ب ژەکانی ئەم شارە مامﯚستا حسين عەلی
)گورجی( شارەزای باشی ھەﯾە لە مەقام لە ئ زگەی کوردی و مامﯚستا سە ح
داودە و گﯚرانی ب ژان فاﯾق داودە وە نەوزاد داودە ومام عەزﯾز و کورەکەی ئەحمەد
نانەوا وە حەمەی حەسەن قەوان وە مستەفا نانەوا وە ئەحمەد فەرج وە لە گﯚرانی
ب ژانی تورکمان ئەکرەم دوزلو و حەميد دوزلو و نازم عەبد و عەباس جەالل و حەسەن
دوزلو و ئەوانی تر...
و لەم شارەدا چەند گروپ کی مﯚزﯾکی دروست کراوە وەکو گروپی کﯚماری کە دروست
کردنی لە الﯾەن شەھيد مستەفا عەلی ئەمين وە لە سا ی  1983وە گروپی کاروان
و گروپی تاﯾبەت بە تورکمان و چوار قﯚلی قورﯾات )جﯚر کە لە شيعری چوار قﯚ ی کە
ھەر ﯾەک لە الی خﯚﯾەوە بە جﯚرێ ئەو مەقامانە ئە تەوە)
ئەم وتارە شت کی زۆر کەمە دەرحەق بە باس کردن لە سەر ئەم شارە کە زۆری دا
بە م ھيچی بﯚ پ شکەش نەکرا وە لە ئاﯾندەدا گەرانەوەﯾەکی ترمان دەب ت بﯚ
نووسين لە سەر ئەم شارە ،وە داواکارﯾن لە بەرپرسانی ع راقی تازە ئاورێ لەم شارە
بدەنەوە وە نو بونەوەی بکەن لە دوای ئەو ھەموو ماڵ و رانی و روخاندنەدا کە بە
سەرﯾدا ھات لە کاتی رژ می بەعسی پ شوو.
ئەم بابەتە لەالﯾەن فرﯾاد زەنگنەوە وەرگ دراوە.
سەرچاوە :قەﯾس قەرەداخی  -ما پەڕی کوردستان ن ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شارەدێ

ژمارە924 :

خورکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621585
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە925 :

خورﯾاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120466
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە926 :

خورﯾنج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120467
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە927 :

خوليسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122912283419470
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە928 :

خوليسان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021332
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە929 :

خوڕخوڕە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120468
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە930 :

خوڕنووک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082712014592137
سەر بە ناحيەی نا پار زی قەزای پ نجو ن.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان
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شو ن:

گگوند

شارەەکان:

پ نجو ن

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە931 :

ەم ئاباد
خوڕە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01310162410034
لوڕستتان
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :شارۆچکە

ژمارە932 :

خ ﯾئئاغە ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20472
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە933 :

چەوەندەر
خ چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20473
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە934 :

خ ەبەرداشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120469
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە935 :

خ ەجﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120470
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە936 :

خ ەگﯚش
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20471
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە937 :

خﯚرننەوازان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5051517315
57308
ەحمەدی کوڕڕی مير سماﯾﯾلی
شو نی مير ئە
بااﯾتەختی فەررمان ەوای زەننگنە بووە و ش
زەەنگنە بووە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :سەﯾررانگا
ش

ژمارە938 :

شاوێ
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1041544257
74696
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گوند

شارەککان :ھەول ر
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ژمارە939 :

خﯚشکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420243292451
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

چﯚمان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە940 :

خﯚشەکو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120474
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە941 :

خﯚل نە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120475
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە942 :

خﯚی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120476
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە943 :

خ راوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120477
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە944 :

خ وەتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100813263362250
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گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە945 :

خ ی حەمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926220026
69658
شارەزوور لە سل مانی
گگوند  -بناری ش
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە946 :

خەتااﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20452
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە947 :

خەزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120453
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە948 :

خەزاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120455
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە949 :

خەزاﯾی خواروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120454
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە950 :

خەزاﯾی سەروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20456
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە951 :

خەلييفان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0922214957
79593
سﯚرانە.
شارۆچکەی س
ەکە سەربە ش
شارەد يە
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت :بااشووری کورددستان
شارەدێ
شو ن :ش

ژمارە952 :

خەلييفە تەرخاان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20457
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە953 :

خەلەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420332992462
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە954 :

خەندەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621583
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە955 :

خەنس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621584
گوند کە سەربە شارەد ی )مر با)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە956 :

خە يفان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120458
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە957 :

خە يفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120459
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە958 :

خە يفەليان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120460
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە959 :

خەﯾارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120461
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە960 :

خەﯾاس ئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=201010071145059826
خەﯾاس ئاوا ﯾان غەﯾاس ئاوا ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان.
بە پ ی ئاماری سەرژم ری سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  46بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی
 266کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە961 :

خەﯾراوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857689
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە962 :

خەﯾوی سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504757806
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە
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ژمارە963 :

خەﯾيەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120462
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە964 :

دابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051015341957829
چيا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :سل مانی

ژمارە965 :

دادانەی کەمانگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211244139573
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی دادانەی کەمانگەر بە ش وەزاری
کوردﯾی ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  341کەس لە 81
بنەما ەدا بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە966 :

دارتووی مەوالنا خاليد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002220004413666
دەکەوﯾتە روژئاوای شاری سل مانيەوە لەسەر رﯾگای سل مانی دوکان وەک ھەموو گوندﯾکی تر بيبەش
نەبووە لە زولم وزوری رژﯾم بەتەمەنی گوندەکە ) (3جار الﯾەن رژﯾمەوە سوتاوە دوواجار لەگەل داگرتنی
گوندەکاندا خەلکەکەشی دەرکراوە خوشبەختانە دوای راپەرﯾن گەراونەتەوە و ئاوەدان کراوەتەوە
ئيستاش ژﯾان لەو گوندەدا بەردەوامە وەک بيشەی گوندی بەبەخيوکردنی مەر و ماالت،کشتوکالەوە
خەرﯾکن .ناوی گوندەکە دەگەرﯾتەوە بو خواليخوش بوو )مەوالنا خاليدی نەقشبەندی).
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ئارام( سەبارەت بە )گوندی دارتووی مەوالنا خاليد(
لە23:52:51 2010-2-21 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە967 :

دارسەﯾرانی مەرﯾوان
http://www.kurdipedia.org/?q=201003071435283834
کە خە کی داسەﯾرانی پ دە ن پ شتر وەکوو گوند کی جيا بووە لە پ ی ک وی فەﯾلەقووسی مەرﯾواندا.
بە پەرەگرتنی ناوەندە شارﯾيەکان لە ناوچەکەدا وردەوردە ژمارەی دانيشتووان و ما ەکانی زۆرتر بووە و
ئ ستا وەک گەڕەک کی شاری مەرﯾوان دەناسر ت.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا

ژمارە968 :
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مەکون
دارمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20479
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە969 :

دارﯾاان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20482
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە970 :

کەلی
دارﯾک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0520124748
84285
چەی بازﯾان
حەفيد لە ناوچ
گگوندی ش خ ممەحمودی حە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش
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ژمارە971 :

دارەتوو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81216230317800
(35
ەکەی )5.037
ژمارەی دانيشتوانە
ی
شارەد ی دارەەتوو سەربە پپار زگای ھەوول رە و
ش
م20 ،
باشووری رۆژھە تی ھەول ر بە دوووری  5.2کلم
ی
حيەﯾە دەکەوو تە
سەره .ئەم ناح
س
دارەتوو
و
حيەی
ھەول رە ،ناوی ناح
ل
گوند لە خﯚ دەەگر ت و سەرر بە قەزای ددەشتی
چەند دار تووﯾەک لە
د
ەم گوندە لە ببير ک و
ناوی گوندی ددارەتوو کە ئە
وەرگيراوە لە نا
ئەم گوندەی و رران کردووە و لە
بەعس لە  1987/4/20م
ە م رژ می بە
دەوری پ ک بە
زۆربەی خە کی
ی
ی دامەرزاند ککە دانيشتوواننەکەی
گای دارەتووی
نززﯾکی کﯚمە گ
ھەر م،
ر
حکومەتی
ە  2002/4/3ئئەم کﯚمە گاﯾﯾە کرا بە ناحييە لەالﯾەن ح
ککەرکووکن ،لە
ە ،سنوورەکاننی
ياری و بازرگانيين و باری ئاببوورﯾيان باشە
خەرﯾکی جوتيا
خە کەکەی خ
خ
دەشتی ھەول ر
ی
ەزای
نااحيەی دارەتووولە الی باکوووری شاری ھەول رە لە رۆۆژھە تی قە
)بنەس وە( و لەالی باشوووری ناحيە قووشتەﯾە ئ ستتاش  %30ی خە کی گوندەکان
ەکراونەتەوە،
ستا ئاوەدان نە
ن و ئەم گوندانەش تا ئ س
گگەڕاونەتەوە بﯚﯚ ز دی خﯚﯾان
چووک ،دارەتوووی پ شوو ،ککونە گورگ( ،لەم ناوچەﯾە چەند کارگەﯾﯾەک
)ب ستانەی بچ
ەفر).
ھەﯾە دەکەو تتە سنووری ))کارگەی غاز و کارگەی بە
ھ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

شارەدێ

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە972 :

دارەتوو 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011407402
21333
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
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شو ن :گوند

ژمارە973 :

دارەخورما
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112916522574031
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە974 :

دارەرەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120480
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە975 :

دارەلەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120481
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە976 :

داشئاغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120483
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە977 :

داشب غ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120486
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە978 :

داشبەرات
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120484
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە979 :

داشبەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120485
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە980 :

داشتەمر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120487
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە981 :

داشخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120488
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە982 :

داشدوڕگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120489
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە983 :

داشکستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120490
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە984 :

وق
داقو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0617115753
34420
ەی
م دەکەو تە بباشووری شااری کەرکوکو دانيشتوانەککەی لەپ کھاتە
ەدووری 44کم
بە
سا ی
کەرکوک ،لەس
لەقەزاکانی پار زگای کە
ی
کە
ھاتوون .ﯾەک ک
ککوردو عەرەبو تورکمان پ کھ
حزبی بەعسی ررووخاو لەناحييەوە کرا
ی
شﯚڕشی
ەنی با ی ش
کی ئەنجومە
 1989بەب ﯾار ک
9
ە بەقەزا.
بە
کە 60
سەرەوەﯾە ە
 100گوندی بەس
ی لەﯾالنو تازەەو رەشاد 1
ە لەناحيەکانی
•قەزاکە جگە
کوردو تەنيا ﯾەک گگوندﯾششيان دانيشتوانەککەی
و
گوندﯾان
گگوندﯾان عەرەببنشينو  39گو
توورکمانە.
ەسە ،کە  27ھەزاری کورددو 20
شتوانی ناوەەندی قەزاکە  60ھەزار کە
•ژمارەی دانيش
تورکمانن.
ن
ھەزاری عەرەب و  13ھەزااری
ھ
ەکانی وەک ))عەزی،
ھﯚزە عەرەبييە
•ھﯚزە کوردﯾييەکانی )داودە ،تا ەبانی ،کاکەﯾی(و ھ
کدەھ نن.
ھ
ەکەی پ
عوب دی( زۆرﯾننە دانيشتوانە
ع
ی بەکشتوکا و ئاژە دارﯾيەووە سەرقا ن.
•زۆرﯾنەی دانييشتوانەکەی
 (karrwan osmanسەبارەت بە
دﯾا لەالﯾەن )n
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
ە22:19:34 2012-6-3 :
)پرۆفاﯾل :قەزای داقوق( لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شارەدێ
ش

ژمارە985 :

و ن
داگو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20478
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
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شو ن :گوند

ژمارە986 :

دالوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120491
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە987 :

دانيکەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211251219575
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی دانيکەش بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  557کەس لە  126بنەما ەدا
بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە988 :

داوداوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120492
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە989 :

داودﯾيە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101415141924036
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

رانيە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە990 :

دا ن
http://www.kurdipedia.org/?q=201010071145469827
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  81بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  433کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە991 :

دا ن 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021334
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە992 :

داﯾماو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120493
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە993 :

داﯾەس مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120494
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە994 :

درازەﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=200904271207511729
گوندەکی گر داﯾی ناﭬچەﯾا ئامەدێ پاسوورێ ﯾە کو ژئا لي
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا

دەولەتا ترک ﭬە ھاتيە ﭬاالکرن.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دھﯚک

ژمارە995 :

دربند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504557768
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە996 :

دربکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120495
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە997 :

درگاش خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857686
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە998 :

درگن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621587
گوند کە سەربە شارەد ی )د رەلوک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە999 :

درﯾاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120496
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1000 :

در ە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211252389576
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی در ە بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  151کەس لە  42بنەما ەدا
بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1001 :

درەوﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051821345758043
گوند  -کامياران
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1002 :

دزاوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120497
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1003 :

دزگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621590
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1004 :

دزلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120498
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1005 :

دزێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621593
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1006 :

دزەی مەرگەوەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120500
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1007 :

دزەﯾسياوەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120499
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ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1008 :

کەرە
دسک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1202221258
82780
قەزای
ی
ە بناری شارەەزوورو سەر ببەناحيەی وارماوای
ەرە ،دەکەو تە
گگوندی دسکە
گ.
جولەکەو گردی ﯾا ی ک لەکەو گرددی کونە گورگ
و
شارەزوورە لەنن وان گردی گگﯚڕە
ش
زەڕاﯾەنو کانی ميرو ئەحمەد
و
ەمە و
ھاوکات دەکەوو تە ن وان گووندەکانی با و و جﯚالنەو نە
ھ
شتووانەکەی للەتيرەی
تەختەو دانيش
گوندە شو ن کی تە
ە
ن .ئەم
ەمزەو خەرجان
ئااواو کانی ھە
ی گەورەی جاففن.
رۆۆغزاﯾی ئ لی
عسييەکان
دسکەرەو بەع
شو ن ک
کی گوند ئامااژەﯾان پ کرد ددسکەرە بەش
دە ،وەک خە ک
سەبارەت بەنااوی ئەو گوند
س
تەختاﯾی ب ت .وەک دە ن )شو ن ک ب ت
ی
دەوترێ کەقە ﯾەکی ت دا ب تو بەردەمەککەی
ەرە
))گردی دسکە
کی دﯾکە ھەﯾە کەدە
بﯚﯚ حەوانەوەو گەشت( .ھا وکات بﯚچون ک
ستکردەوە واتتە گوندەکە ککە
ﯾاخود دام نی دەس
د
ستکردە
دەستکرد بووەە ،بﯚﯾە بەدەس
ەدام نی ئەو گردەداﯾە ئەوو ناوە ھاتووە پاشان بﯚتە دسکەرە).
لە
شتووانی دەگگەﯾشتە
دا ،گوند کی گەورە بووەو ژمارەی دانيش
دسکەرە لەپ ش راگواستند
عيراق واﯾکردوووە
لەدوا ﯾەکەکانی ع
ا
مە ﯾەک
 85ماڵ ،بە م بەھﯚی سيياسەتی رژ م
5
ەرە
رژ مانە .دسکە
مو زۆری ئەو ژ
ەترسی زو و
ی ئەم گوندە ببەج بھ ن لە
ککەخە کەکەی
ەئەوانيش لەززەمەنی
ەوە بينيووە کە
کاری بەخﯚﯾە
ەم ژووی خﯚﯾﯾدا س جار رووخانو کاولک
لە
ەکەی
ەڕژ می ئەوککات بەف ۆکە بﯚردومانی کرردووەو شو نە
ش خ مەحمووودی گەورە کە
شو نە
ن ،بﯚﯾە ئەم ش
خاپوور کردووەەو سوتاندوﯾەتتی .ئەوکات زۆربەی ما ەککان کەپر بوون
خ
ش ناودەبر ت .پاشان لەسا ی  1963جار کی ترو بەببيانووی
ەکەپرە سووتتاو تائەم ۆش
بە
ەکان
ن
بﯚردومان دەکر تو زۆرببەی ما
ن
چەﯾەدا ،گوندەەکە
ەرگە لەم ناوچ
بووونی پ شمە
شی بﯚ بناری قەرەداغو چيياکان ھە ھاتووونو پاش ماوەﯾەک
دەسووت نر ت .خە کەکەش
نەگەڕا خە کەکەی
ا
دەگەڕ نەوە گووندەکەی خﯚ ﯾان .بە م جاار کی تر رژ م ل ی
موو
1986و وەک ھەمو
1
ەسا ی
ن ،ئەوەبوو لە
خاکی خﯚﯾان ژژﯾان بگوزەر نن
ەئارامی لەخا
بە
ەکەی برانە ئﯚﯚردوگا
وی راگواستن کەوتو خە کە
ن ،بەر شا ی
ی کوردستان
گگوندەکانی تری
 2000تائەو ککاتەی کە )الللە سەرحەد( ب ﯾار
ی نەسرو بارﯾککە ،تاسا ی 0
زۆۆرەمليەکانی
ئاوەدان
ن
کی دﯾکە
کەسوکارەکەی گوندەکەﯾان بﯚ جار ی
ی
ی تر لەگەڵ ک
دەدات جار کی
ستان.
ھەر می کوردست
ر
کومەتی
ەڵ سوپاسی زۆرﯾان بﯚ حک
کاتەوە ،لەگە
بک
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ئاو و باخدارﯾی
گوندی دسکەرە لەالﯾەن حکومەتی ھەر می کوردستانەوە ،بيری ئيرتيوازی بﯚ
ل دراوەو لەسەر ئەم بيرە پ ۆژەی عەمباری ئاوی بﯚ دروستکراوە کەبەمەش ک شەی
ئاوی گوندەکەﯾان چارەسەر کراوە .ھاوکات لەگەڵ دابينکردنی ئاوی پ وﯾست بﯚﯾان.
ھەرچەندە وەک ئارەزووﯾەک چەند خ زان ک ئاوی کار زو بيرەکان بەکاردەھ نن بەتاﯾبەت
لەمانگی پيرۆزی رەمەزاندا بەئاوی ئەو بيرە نەب ت ،رۆژوو ناشک ننو )چا( ل نان ن.
لەپ ش راگواستندا ،خە کەکەی پشتيان دەبەست بەکانيو کار زەکان کەئەوانيش
کار زی گردە ماران کە  20-15ماڵ سوودی ل وەردەگرنو کار زی جﯚالنە  7-6ماڵ
سوودی ل وەردەگرنو کانی ش خ  10ما و کار زی دێ با وڵ )با ە جﯚگە(  10ماڵ.
لەکﯚندا دانەو لەو مەرەزەو توتنو بام و تەماتەو ھەروەھا باخە ھەنارو اللەو قەﯾسيو
قﯚخ کراوە ،بە م ئ ستا کشتوکا و باخداری تاڕادەﯾەک کەمبﯚتەوە ،لەبەر ئەوەی
ت چووی بەرھەمەکەی نزﯾکە لەپارەی فرۆشتنی .ھەرچەندە ئ ستاش باخداری
دەکر ت بەتاﯾبەتی باخە ھەنارو قەﯾسيو قﯚخو پرتەقاڵ ،ھەروەھا دانەو ەﯾەکی زۆری
ت دا دەکرێ بەوپ يەی دەشتەو خاکەکەی زۆر بەپيتە .ئەمە جگە لەبوونی چەندﯾن
خانووی پالستيکی بﯚ بەرھەمھ نانی خەﯾارو تەماتەو سەوزەوات .ئەوەی ج گەی
ت بينيە ر ژەﯾەکی زۆر سەوزەی وەک س ق ،تور ،کەوەر ،کەرەوزو تەڕەتيزە لەم گوندەدا
دەکرێ بەئاوی پاکژ .ئەوەشمان بير نەچ ت زۆرترﯾن دانەو ە لەدسکەرەدا دەکرێ
وەک گەنمو جﯚ .ھاوکات زەوﯾەکانی گوندی دسکەرە بە 5000دۆنم زەوی مەزەندە
دەکرێ.
ناسراوەکانی گوند
لەکەسو شو نە بەناوبانگەکانی ئەم گوندە) ،اللە سەرحەد(و دﯾوەخانەکەﯾەتی کەئەم
دﯾوەخانە لەالﯾەن کەساﯾەتی ناسراو خەليفە ﯾونس بەڕ وەدەچوو ،کە لەکﯚندا ئەم
دﯾوەخانە دەوارو کەپر بووە .خوال خﯚشبوو )خەليفە ﯾونس( ھەردەم ھەو ی داوە
ک شە عەشاﯾەرﯾەکان لەالی خﯚﯾەوە چارەسەر بکاتو زۆرﯾشی چارەسەر کردووە .پاش
کﯚچی دواﯾی خەليفە ﯾونس لەسا ی 1942دا) ،غەدە خانم( کەخ زانی بووە کاروباری
دﯾوەخانی گرتﯚتە دەستو بەڕ وەی بردووە .خە کی ناوچەکەش زۆر ر زﯾان ل گرتووەو
ھەرگيز قسەکانيان رەتنەکردۆتەوە .خوال خﯚشبوو ش خ مەحموود لەسەردەمی )غەدە
خانم(دا سەردانی دﯾوەخانی کردووەو زۆر ر زی لەھەو و تەقەالکانی غەدە خانم
گرتووە .پاشان )اللە سەرحەد( گەورە دەب کەداﯾکی دەزان ئەو دەتوان بەدەم
ک شەو گرفتەکانی خە کەوە بچ ت ،کاروباری ناو دﯾوەخان ج د ت بﯚ ئەو .لەو
رۆژەوە )اللە سەرحەد( کﯚ نەدەرانە ھەو ی داوە ک شەکانی ناوچەکە بەچارەسەر
بگەﯾەن تو ھەروەھا ھەردوو براکەشی )اللە ئەنوەر(و )اللە ئەکبەر( دﯾوەخانی تاﯾبەت
بەخﯚﯾان ھەﯾەو ئەوانيش کەمتەرخەميان نەکردووە .ئەوەی ج گەی باسکردنە،
)خەليفە ﯾونس( ﯾەک ک بووە لەکەسە نزﯾکو بەشداربووانی شﯚڕشی ش خ
مەحموودی نەمرو سەر لەشکری ﯾەکی شﯚڕشی ش خ مەحموود بووە لەسا نی
سييەکاندا .ھاوکات )اللە سەرحەد(ﯾش ﯾەک ک بووە لەشﯚڕشگ انی شﯚڕشی
ئەﯾلولو شﯚڕشی نو ی گەلەکەمانو سەرتيپی  39خنجەرەی قەراغ بووە .
بووکی ژ ردەواری رەش
بﯚ ﯾەکەم جار لەسا ی  ،1947ئﯚتﯚمب ل ھاتﯚتە ناو گوند کەئەوﯾش بﯚ سەردانی
دﯾوەخانو خوال خﯚشبوو خەليفە ﯾونس بووە .گوندی دسکەرە لەسا نی 1976 - 1975
542

کارەبای نيشتمانی پ گەﯾشتووەو ئ ستاش بﯚ جار کی تر کارەباکەﯾان بﯚ
چاککراوەتەوەو وەک شارەکان کارەبای بەردەوامی ھەﯾە .بﯚ ﯾەکەم جارﯾش
لەسەرەتای سا ەکانی 1950دا مزگەوت لەم گوندەدا دروستکراوەو ﯾەکەم مەالی
گوندﯾش )مەال رەزا بووە(و دواتر )مەال نەجم(و پاشان )مەال عوسمان(و ئ ستاش
)مەال حەسەن( ،مەالی مزگەوتە .لەسا ی  1963 - 1962کەگوند روخ نرا،
مزگەوتەکەش خابوورکرا ،دواتر لەالﯾەن حکومەتی ھەر مەوە دروست کراوەتەوە.
ئەم گوندە خاوەنی درامای )بووکی ژ ردەواری رەشە( کە لەسا ی 1984دا لەگوندی
دسکەرە و نەگيراوەو لەسەر ئەرکی بنەما ەی )اللە سەرحەد( بەرھەمھاتووەو ئەو
سينارﯾﯚﯾەش لەکﯚتاﯾی سا ی شەستەکانو سەرەتای حەفتاکاندا ،وەک شانﯚ
لەسل مانی نماﯾشکراوە .گوندی دسکەرەو دانيشتووانەکەی رۆ کی باشيان ھەبووە
لەبەدﯾھ نانی ئازادی بﯚ گەلی کورد ،وەک ھەموو گوندەکانی تری کوردستان،
بە گەش بﯚ ئەمە بوونی چەندﯾن شەھيدی سەربەرزە کەئەوانيش شەھيد )محەمەد
دسکەرەﯾی ،ھەردوو برای شەھيد مەال ﯾاسينو مەال ستارو شەھيد سەرداری اللە
سەرحەدو شەھيد سە ح مەال محەمەدو شەھيد ئەمير رەحيمو شەھيد رەحيمو
شەھيد عەتا دسکەرەﯾی(ﯾە.
سەرچاوە :سﯚزان کەرﯾم  -ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1009 :

دش ش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621594
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1010 :

دشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120501
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1011 :

دگاسياو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120502
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1012 :

دگاگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120503
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1013 :

دلو ئامدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657779
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1014 :

دنخە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120504
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1015 :

دھيکا رۆژھەالت
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181431064743
)ر کـان(ە ،ژ بەش )د می( ،و سەر ب قەزا
ئەڤ گﯚندە )دھيکا رۆژھەالت( ئ ک ژ گﯚند ن دەﭬەرا ھﯚزا ِ
دەﭬەرا )ئام دﯾ ( ﭬەﯾە ،و سنوورێ وێ ﯾ جوگرافی ژی ب ﭬی ِرەنگ ل ژ ری ﯾە:
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ژالﯾ ژووری)باکووری(ﭬە  :گﯚندێ )بەنستان(ەژالﯾ ژ ری)باشوری(ﭬە :گﯚندێ )وەرەخەل(ەژالﯾ رۆژھەالتی ﭬە :گﯚندێ )رزێ(ﯾەژالﯾ رۆژئاﭬای ﭬە :گﯚندێ )شابەکەما(ﯾە.ھەروەسا ژالﯾ رۆژھەالتی ﭬە شيﭭەک)نھال(ەک ھەﯾە کو گﯚندی دکەتە دوو جوﯾن)بەرۆژ و نزار).
سرۆشت گﯚندی:
)ر کان( ﯾ ن )د می(ﯾە ،لەوما ژی دەرامەت و چاندن
ھەروەکی مە ل سالل دﯾارکری کو ژگﯚند ن دەﭬەرا ِ
)رەز ن
و داروبار ن وێ ژی بەھرا پتر دد مينە وەک)سماق ،کەزان ،گﯚﯾز ،(...ودەرامەت ن دﯾتر ژی ِ
د می(نە ،ل دگەل ﭬ چەندێ ژی ئەڤ گﯚندە ب م رگا خﯚ ﯾا بناﭬ )م رگا دھيک(ﯾا ناﭬدارە ،کﯚ ﯾا
ھوﯾن و فينک ودلﭭەکەرە ،کﯚ ببوو مە بەندەک ب ھنﭭەدان بﯚ خەلک دەﭬەرێ ژ ِر ﭭينگ و
کاروانچييان ،نەخاسمە بﯚ گﯚند ن
ِر کانيان ژ )مشارا د م_ بەليکا د م).
کاني ن گﯚندی:
کانيا مزگەفتکانيا گﯚندی )کانيا م رگ )کانيا بيشی :کو بەھراپتر ژدەرامەت ئاﭬی ل بەر ﭬ کاني دھ تە کرن ،کانيەکا خﯚش وھوﯾن)فينک(وتەزی ﯾە.
کانيا گوﯾزکا کەل )قەل ( :کو وەسا دھ تە زانين کﯚ بالندێ)قەل( ب خارنا ﭬ گوﯾزێ ِرادبيتن ﯾا کو لھنداﭬی ﭬ
کاني  ،لەوما ژی بﭭی ناﭬی ھاتيە ناﭬکرن.
بنەمال ن گﯚندی:
گﯚندێ)دھيکا رۆژھەالت( ژ)(4ێ بنەماالن پ ک دھ تن و ئەو ژی ئەﭬ ن ل ژ رﯾنە:
ماال تەت )تەتەر( کﯚ )ماال عومەر ،و ماال خاجە(ی بخﯚﭬەدگرﯾتن.ماال جوندوی.ماال بادێ )کو ژ ناﭬ بھائەددﯾن ﯾ ھاتيە وەرگرتن).ماال مەلک .موختاری ﯾا گﯚندی:
ھەر ژکەﭬندا موختاری ﯾا گﯚندی ماال)تەتەری( کری ﯾە،و ژ وانا ژی )تەتەر،عومەرتەتەر ،ش خوعومەر
تەتەرل ساال 2006ێ ل ش الدزێ چووﯾە بەردلﯚﭬانيا خودێ مەزن،وکارێ موختارﯾ نھﯚ حەربی ش خﯚ
عومەر(دکەتن.
مزگەفت و خواندنا گﯚندی ﯾان:
ھەرل سال ن چالن دا مزگەفت ل گﯚندی ھاتيە ئاﭬاکرن وھندەک زاناﯾ ن ئاﯾينی ژ گﯚندێ
)چي _دوسکی ژووری( ژی دھاتنە و رێ)مەالخالدێ چ ی( بﯚ ماوێ )س (ساالن مەالتينی ﯾا ل کری
و)مەال ﯾوسف بەنستانی( ژی بﯚ ماوێ )دوو(ساالن،ونﯚکە شوﯾنەوارێ مزگەفت ﯾ مای ،و بﯚ
ەزگە_ر کان).
گﯚندێ)ر
خواندن ژی خەلک گﯚندی دچوونە
ِ
ِ
ژکەساﯾەتي ن گﯚندی:
دناڤ ﭬی گﯚندی دا دبياﭬ ن جودا جودا دا کەساﯾەتی پەﯾدابووﯾنە ،ئەو ژی بﭭی تەرزێ ل ژ ری:
عومەرێ دھيکی)روﯾە سپی وناندەر)عوزەﯾرێ دھيکی )روﯾە سپی وناندەر)جوندوﯾ دھيکی:ل ساال )(1961ێ چووﯾە بەردلﯚﭬانيا خودێ مەزن.546

ئيبراھيم فەﯾزی عومەر)ئ کەم کەس بوو ئانکو ﯾ پ شەنگ بوو ﯾ کﯚ باوەرناما ئامادەﯾی وەرگرتی لساال1967ێ ل موﯾسل ،و فەرمانبەری ل ِر ﭭەبەری ﯾاچاندن ل دھوک کربوو ،ل ساال)(1995ێ ل
ش الدزێ چووﯾە بەردلﯚﭬانيا خودێ مەزن.
چەتو سا ح خاجە :ل ساال )(1988ێ ھاتيە ئەنفال کرن.مستەفا عەبدولالمستەفا)کەساﯾەتيەک ئاﯾينی(بوو.عەلی بھائەددﯾنئەحمەد بھائەددﯾنگەنجﯚ بھائەددﯾن عوزەﯾردھيکی :نوژدارەک مللی ﯾ شەھرەزا و ناﭬدارە دچ کرنا ملحەما برﯾناسووتن دا ،کﯚ مشە کەسان ن توشی سووتن بووی مفا ژێ وەرگرتی ﯾە ،ژداﯾک بووﯾ
ساال)(1953ێ ﯾ ﯾە ،وئاکنجی ﯾ باژ رک )ش الدزێ(ﯾە.
ئيدرﯾس مستەفا عومەر :سەرپەرشت پەروەردەﯾی ﯾە ل کەرت پەروەردا ئام دﯾ .رائيد )کاميران ئيبراھيم فەﯾزی).ز رەﭬان ئيبراھيم فەﯾزی :مامﯚستاخورشيد سەعيد خاجە :مامﯚستاموئەﯾەد ئەحمەد بھائەددﯾن:ھ الناگﯚندی:
ئەڤ گﯚندە ژی ئ ک ژوان گﯚند ن ِر کانيان بووﯾە ﯾ ن کو ل ساال )(1978ێ پشتی کو رژ ما بەعسا
دەﭬەرا)ر کان( سووتين وکاﭬل و و رانکرﯾن ژوانا ژی)بەنستان ،د رک ،
عيراق ﯾا ِروخياﯾی پرانيا گﯚند ن
ِ
دھيکا رۆژھەالت ،رزێِ ،رەزگە،سنج  ،شامک  ،کوکەرێ ،م رگاﭬا ،ھورە(...وخەلک ﭬی گﯚندی
ھاتينە کومەلگەھ ن نوی ئاﭬاکری وەک)ش الدزێ و سيرﯾ ( ول ئاکنجی بووﯾنە،وھەژی ﯾە ب ژﯾن کو
)ماالتەتەری(ھەرژ کەﭬندا چووبوونە باژ رێ )دھوک ( ول جھواربووﯾنە وەک )ماال زەﯾنەل براﯾ
تەتەری).
سەرچاوە :ھ رش کەمال ر کانی  -ما پەڕی ئام دی

ژمارە1016 :

دھ مات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042815265957146
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

ھەول ر
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1017 :

دوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120527
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1018 :

دوتازا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621601
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1019 :

دورێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621602
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1020 :

دوستەکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621603
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1021 :

دوشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120528
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1022 :

دوگردکان حاجی حسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400392501
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1023 :

دوگرکان مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400392500
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1024 :

دوال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621604
گوند کە سەربە شارەد ی )رزگاری)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1025 :

دولب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621605
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1026 :

دولکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120529
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1027 :

دووپلوورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757631
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1028 :

دووتازا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621606
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1029 :

دووتازای
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621607
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1030 :

دووچﯚمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120530

552

ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1031 :

دوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010218350663646
گوند کە سەربە چەمچەماڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1032 :

دوورﯾسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120531
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1033 :

دووسەرە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013122115205487139
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1034 :

دووگردکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051522103458004
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :ھەول ر

ژمارە1035 :

دووگﯚمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061822054970159
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1036 :

دووڕڕبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20534
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1037 :

کچ
دووک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20532
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1038 :

کەل
دووک
555

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120533
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1039 :

دوڕگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120535
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1040 :

دوڕگە سەرپرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120536
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1041 :

دوکان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1129163309
92732
شووری کوردستان.
شارۆچکەی دوکان ،باش
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
و ت:

باشوووری کوردستتان

شو ن:

شارۆۆچکە

شارەکان:

مانی
سل م

زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

ژمارە1042 :

سە
دو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546565
57620
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە1043 :

و
دڕوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20537
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1044 :

دۆزەخەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=201008271606134946
ﯾان دۆزەغەرە ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی
ئاماری سەرژم ری سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  49بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی 323
کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

دﯾواندەرە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1045 :

دۆزەغەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=200902222319161382
ﯾەک ک لە د کانی رۆژھە تی کوردستانە کە لە تەنيشتی شاری سەقز ھە کەوتووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەەکان :سەقز

ژمارە1046 :

و
دۆالو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20538
ی رۆژھە ت
ﯾەک لە گوندەکانی
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1047 :

دۆ ب شک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
43020575719266
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گوند

ی
شارەەکان :سل مانی

ژمارە1048 :

دۆ ب شکی ش خان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6232231365
59052
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گوند
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1049 :

ھەرزن
دۆ ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20545
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1050 :

دۆ ی شاورێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3241216536
60218
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :رانيە

560

شو ن:

سەﯾرانگا

ژمارە1051 :

دۆ ەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120539
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1052 :

دۆ ەپيسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120540
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1053 :

دۆ ەپ سان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120541
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1054 :

دۆ ەتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120542
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1055 :

دۆ ەسپيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122912460519298
سە ماس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1056 :

دۆ ەسپيان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021336
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1057 :

دۆ ەگەرم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120543
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1058 :

دۆ ەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120544
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1059 :

دﯾانا
http://www.kurdipedia.org/?q=201008051231464674
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چکەی سﯚراننە ،زۆربەی ددانيشتوانی ففەلەن.
سەربە شارۆچ
شارەدﯾ يە و س
ش

ژمارە1060 :

دﯾبەگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21608
ێ
شارەدێ
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

ێ
شارەدێ

شارەککان :مەخموورر

ژمارە1061 :

شک
دﯾرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21610
نی ماس )
شارەد ی )کانی
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

564

ژمارە1062 :

دﯾرەبون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621609
گوند کە سەربە شارەد ی )رزگاری)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1063 :

دﯾالنچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120546
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1064 :

دﯾلزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420243192441
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەکان:

چﯚمان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1065 :

دﯾليا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120613201410946
مانگ شک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1066 :

دﯾناران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120547
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1067 :

دﯾنارتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060722184460232
شارەدێ
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شو ن:

ێ
شارەدێ

شارەەکان :ئاکرێ

ژمارە1068 :

دﯾوانندەرە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0222232100
01383
ەوتووە.
ستانە کە لە ن وان دوو شااری سەقز و سنە ھە کە
ھە تی کوردس
شار کی رۆژھ
ش
گە و
ەی دﯾوان و ددەرە ﯾا دەڕە پ کھاتووە .دﯾووان واتای ج گ
نااوی دﯾواندەرەە لە دوو وشە
شەی دەرە وواتا شيو ﯾان ددۆڵ دەگەﯾەن ت.
پ گەی ﯾاسا و دادوەری .وش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:
ش

ە
شارۆچکە

شارەکان:
ش

سنە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1069 :

دﯾوا ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20548
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
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شو ن :گوند

ژمارە1070 :

د بنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062614331971575
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

کەالر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1107 :

د بونياو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757653
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1072 :

د بﯚکر
568

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120549
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1073 :

د رالوش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621614
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1074 :

د رالوش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621615
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1075 :

د راکژنيک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621611
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1076 :

د رگنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621618
گوند کە سەربە شارەد ی )د رەلوک)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1077 :

د رک
http://www.kurdipedia.org/?q=201009252237259633

570

شارەددێ
ی بابەت
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت :رۆژئاوای ککوردستان
شو ن :شارەدێ

ژمارە1078 :

ک2
د رک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011407402
21337
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1079 :

ک
د رک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21616
شارەد ی )زاوﯾﯾتە)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1080 :

شک
د رﯾش
571

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621622
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1081 :

د رەبون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621619
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1082 :

د رەبون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621621
گوند کە سەربە شارەد ی )رزگاری)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

572

ژمارە1083 :

د شەمس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120550
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1084 :

د گورج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120551
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1085 :

د گوالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120552
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1086 :

ژە
دلژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6302205217
71611
گوند
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1087 :

ەسور
د مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20553
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1088 :

ەکار
د مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1291652257
74027
گوند
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1089 :

د ھلوران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112708043973970
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

شارۆچکە

زمان  -ش وەزار :ک .لوڕی

ژمارە1090 :

د وەزناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120554
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

575

ژمارە1091 :

د زێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120555
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1092 :

د يمەال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120556
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1093 :

دەرارخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122100445887146

576

سرابوو،
ی ھەول ر کە بە بازاڕی دەەرارخانە ﯾان ددە خانە ناس
نگی ناو بازاڕی
شو ن کی گرنگ
ش
وە بﯚ
ی ژﯾانی خﯚﯾاان کارو کاسببيان لەم شو نە دەکرد ،ە
ی زۆر بﯚ بژ وی
ککە کەسان کی
شتو مەک و کا کان .بە م دووای
و
لە نرخی
ششو ن کی زۆۆر باش بوو ە
ھەژارانيش ش
ھ
ەم بازاڕەش ت کدراو
ەی ھەول ر ج بەج کرا ئە
ستەر پالنەکە
ەوەی پالنی ﯾەکەمی ماس
ئە
ی ناو شار.
ککرا بە نافوورەی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەول ر
شارەکان :ھە
ش

ژمارە1094 :

بەند
دەربە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20505
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1095 :

بەند
دەربە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7132249306
66921
گوند
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند
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ن:
شارەکان

چﯚممان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1096 :

بەند فەقەرە
دەربە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1031108538
86880
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1097 :

بەندﯾخان
دەربە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926222930
09666
چکە  -سل ما نی
شارۆچ
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی بابەت
و ت :باشووری ککوردستان
شو ن :شارۆچکە

ژمارە1098 :

دەرززﯾان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857683
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1099 :

دەرگەز ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112621091610898
دووھەمين گەرەکی کﯚنيسل مانيە ھەند ک سەرچاوە ئە ت دانيشتوانی ﯾەکەمی ئەم گەرەکە لە
گەرەکی )دەرگاز ن(ی شاری ھەمەدانە ھاتون .دوو گەرەکی بچوکيش کە برتين لە گەرەکی
)سەرگﯚل(و گەرەکی)کار زی داﯾکی پاشا( بەستراونەتەوە بە گەرەکی دەرگەز نەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گەڕەک

ژمارە1100 :

دەرگەال شوی کەﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621595
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1101 :

دەرگەال شيکەﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621596
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1102 :

دەرگەال ش خا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120613214110944
مانگ شک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1103 :

دەرگەھ

خابور ﯾ

سنوری

http://www.kurdipedia.org/?q=2010123109044120092
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ﭭەبەرﯾا
ساال  1976ێ ر ﭭ
ال
ەکرن ،ل
ل ساال  1973ﯾ وەکی ر ﭭەبەرﯾا گومررک ھاتە ﭬە
دەرگەھ
ھ
ستن،
سنورﯾ خابور ھاتتيە پ ش ئ خس
ﯾ
گگومرک  ،ل  1981ێ دەرگگەھ
ھاتيە ئاﭬاکرن ،ل ساال  2006ێ ب
ە
 402ميتر ن ددووجای
سنوری ﯾ ل سەر 2،500
س
ھەنە و  24دەەمژم را ﯾ ککاراﯾە.
 24ژھ ل ن کوونترولی ل ھ
ەمامی ھاتە نوﯾژەنکرن4 ،
تە
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:22:4
خابور ﯾ سنووری( لە42 2010-12-31 :
)ددەرگەھ خا
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شو ن
ش

ژمارە1104 :

گە ە
دەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242033309
92473
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

روواندز

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1105 :

مان
دەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20506
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1106 :

دەرمانئاوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120507
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1107 :

دەرو شان
http://www.kurdipedia.org/?q=200905261625311771
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  11بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  73کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1108 :

دەری
582

http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857696
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1109 :

دەرەبەﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120508
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1110 :

دەرەپەمەئان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657619
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1111 :

دەرەتفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120509
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1112 :

دەرەتف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757668
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1113 :

دەرەزﯾارەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120510
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1114 :

دەرەسپ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311022410046
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  88بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  584کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1115 :

دەرەسپ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021335
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1116 :

دەرەسفتە
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http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1218212736
63012
ەرژم ری
ستان .بە پ ی ئاماری سە
ھە تی کوردس
شاری دﯾواندەەرەﯾە لە رۆژھ
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری ش
سە.
م د يە پ ک ھااتووە لە  52بننەما ە و ژماررەی دانيشتوانی  337کەس
سا ی  ،2006ئەم
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1117 :

ەسماﯾل
دەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20511
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1118 :

ەشيش
دەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1031534348
86872
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند
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شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1119 :

دەرەقەال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120512
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1120 :

دەرەقە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120513
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1121 :

دەرەگاوان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009291047139725
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  26بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  144کەسە.
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سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1122 :

دەرەھەجيج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120514
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1123 :

دەرەھەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757647
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان
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ژمارە1124 :

دەرەوﯾان فارس )کﯚڵ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657787
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1125 :

دەرەوﯾان مەرەﯾەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201005181351544264
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  10بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  73کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1126 :

دەرەوەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657596
گوند
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1127 :

دەرەﯾەزان
http://www.kurdipedia.org/?q=200908051633341930
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  54بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  370کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1128 :

دەزگر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120517
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1129 :

دەزلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120518
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1130 :

دەژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120519
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1131 :

دەشتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621598
باکوور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

591

ژمارە1132 :

شتيقوڕێ
دەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20520
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1133 :

دەگا ش خان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2160920507
74357
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
شو ن:

گگوند

ژمارە1134 :

دەگاسياو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20521
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
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شو ن :گوند

ژمارە1135 :

دەگاگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120522
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1136 :

دەلﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120523
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1137 :

دەواخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311031910058
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  36بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  258کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1138 :

دەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120524
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1139 :

دەودان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120525
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1140 :

دەوژان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090623395188884
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رانيە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1141 :

دەڕەشﯚر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011219154563802
دەکەو تە رۆژھە تی ناوچەی زەڕﯾن ئاباد لە شاری د ھلورانی سەر بە پار زگای ئيالمی رۆژھە تی
کوردستان .لە تەنيشتييەوە قە ی شاخ ھەﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

رووبار

شارەکان :ئيالم

ژمارە1142 :

دەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081911280719854
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کەوت
ئەشک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
ت
شو ن :ئەشکەوت

ژمارە1143 :

وان
دە و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20526
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1144 :

ن
راژان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21300
ی رۆژھە ت
ﯾەک لە گوندەکانی
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1145 :
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راس العين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621623
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

دھﯚک

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە1146 :

راس العين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621624
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1147 :

رانيە
http://www.kurdipedia.org/?q=200909251226202043
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تەوە بﯚ نزﯾکەی  2500ساڵ پ شەوە.
ە
شارۆچکەﯾە دەگەڕ
ﯾە
م
ست بوونی ئەم
م ژووی دروس
اوەی ئاوی قولە ددروست
نزﯾک سەرچ ی
چوک لە ک
ی گوند کی بچ
ە سەرەتا رانييە بە ش وەی
لە
لە زﯾادی
ساڵ بە دوای ساڵ رووی ە
کشتوکاڵ گوندەکە س
ڵ
چ بﯚ
بووو .بە ھﯚی گگرﯾنگيی ناوچ
رادەﯾەکی
ی
سا نی  1980بە
شاری رانيە لە دواس
ی
ەﯾەوە.
ککرد لە رووی ددانيشتوانەکە
خە کی گوندە بەزۆر
ی ئەمەش دەگەڕ تەوە بﯚ ئئەوەی کە ە
ەرچاو زﯾادی کرد .ھﯚکاری
بە
شتەج
کوو ھەر لە شارری رانيە نيش
نەگەڕانەوە بﯚﯚ گوندەکانی خﯚﯾان بە و
دەرکراوەکان نە
بووون.
کە راپەڕﯾنی دژی
ﯾەکەمين شار بوو ە
ن
سا ی  1991رانيە
ە رۆژی 5ی ئئازار )مارچ( س
لە
بوون بە پار زگا تتياﯾدا بەدی ددەکر ت بە م تا ئ ستا
ەماکانی ن
رژژ می ع راق ئەنجامدا .بنە
ەکراوە.
نە
ە ھﯚی بەرپاککردنی راپە رﯾنە م ژووﯾە ککە ی  5ی ئاززار ی سا ی  1991بە
شاری رانيە بە
ش
کی کورد ئە م ۆ ئە م شارە بە دە
ت ،کە خە ی
ە دە روازە ﯾە کی خە بات
ە واوی بوو بە
تە
شاری
ی
ن .دە روازە ی راپە رﯾن نززﯾکە ی  2کاتژژم ر لە
رووازە ی راپە ررﯾن ناودە بە ن
خﯚشوﯾستە ی کوردستتان دە کە
ە
شارە
ە
ل .ئە م
سل مانيە وە ددوورە بە سوااری ئﯚتوموبيل
س
وە تە نھا  65ککم لە
ھە ول رە وه .ە
و تە نزﯾکە ی  12ک لﯚمە ترری رۆژھە تتی شاری ە
سە رکە
چياﯾە کی ە
رﯾن بە چە ند چ
ککوردستانی رۆۆژھە تە وە دورە دە روازە ی راپە ن
چياﯾەکی
لە باکوری شارری رانيە بە چ
شيوە ﯾە ک کە ە
ە
تان دە ور دروااوه .بە
شی کوردستا
ش
جوانی ھەﯾە،
ی
ەن کی
گگەورە دەوردراوە کە بە چياای ک وەڕەش ناسراوە .ک ووەڕەش دﯾمە
ی بەسﯚز شارری رانيەی گررتﯚتە باوەش
وەک داﯾک کی
مەنی شاری رانيە ،ب و ننە جوان دەکاات .شاخی ک وەڕەش بە دار
ک وەڕەش دﯾمە
شوودان و کات
ی دام نی سا نە دەب تە مە نز کی خﯚﯚشی بﯚ پش
سنﯚبەرەکانی
س
کی دەبنە ميواننی چيای ک ووەڕەش ،بەتاﯾﯾبەت بە
چەکه .خە ی
ەسەربردنی خە کی ناوچ
بە
وەڕەش دەشتی رانييە دەکەن.
ش
وەرزی ھاوﯾن و بە ھار روو لە ک
بەڕﯾزانەی
ی
ەو
ەن زۆر بەی ئە
بﯚﯚچی بە ک وەەڕەش ناو دەببرێ ،پرسيار کە کە لەالﯾە
خە کی
ێ .زۆربەی خ
شاری رانيە دەکرێ
ی
ی زانياری دەرربارەی
ھە دەستن بﯚﯚ کﯚکردنەوەی
ھ
گيای ل
کەمی گژ و ی
ی
روتە زۆر بە
چياﯾەکی بەرز و ە
ی
رانيە ئەوە دەززانن کە ک وەڕڕەش
ﯾەشەوە بە ک وەڕەش ناونرراوه
شين دەب  .ززﯾاتر بەم ھﯚﯾە
ش
کلکە کوڕ ن
ە
حاجيلە و
چياکانی ماکﯚک و ح
ی
ھە روە ھا لە باشورو رۆژئا وا شاری رانييە بە
ھ
رانيە ن ،کە
ە
ی شاری رانييه .چوار نا حييە ی سە رە کی سە ر بە شاری
ە رۆژ ھە تی
لە
ئە م نا
ەرکەپکانە .ە
گە سە رو سە
جياواو چوارقوورنە و سە نگ
حيە کانی حاج
ە وانيش نا ح
ئە
ندﯾن الپە رە ی م ژووی پ خە بات و توکﯚشانن
ە ک کيان خاوەە نی چە ن
حيانە ھە ر ﯾە
ح
وبە ر .دە
ساڵ لە مە ە
ە دە گە ر تە ووە بﯚ نزﯾکە ی  25ھەزارس
ی شاری رانيە
دروست بونی
لە باری
وە خە لکی کوورد بە ھﯚئ ە
شاری رانيە زۆرر کﯚنە و لە د ر زە مانە ە
گگوترﯾت کە ش
شاری رانيە ننيشتە ج ببوون .شاری رانيە لە ج گاﯾە کی
نااوچە کە بﯚ ککشتوکاڵ لە ش
لە دە
مە لە کوندا ە
ە باری کشتووکا ی ھە ککە وتوه ،ھە رربﯚﯾە ش باب و باپرانی ئ م
لە
ن .نزﯾکی
شتوکاڵ کردن
وری سە رچاووە ی ئاوی قوول کﯚبونە و ە و دە ستياان کرد بە کش
بﯚ
ە ئ رانە وە بارر کی باشی بﯚ خە کی ناوچە کە رە خساندووە ﯚ
شاری رانيە لە
ش
ن
باازرگانی کردن
گا ی کشتوککا ی و نزﯾک لە سە ر چاووە ئاوﯾە
ە سە ر دە ممە کﯚنە کاندا مرۆڤ لە ج گ
لە
کانی
وە گرتن لە بە ر ھە مە ی
ککان نيشتە ج ئە بوون .ئئە مە ش بﯚ زﯾاتر سود ە
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کشتوکاڵ .ھە ربﯚﯾە ش خە کی زۆر زوو ھاتنە ناوچە که.الی ھە موومان ئاشکراﯾە
کە ناوچە ی بتو ن و پژدە ر ناوچە ﯾە کی گرنگی کشتوکا يه .دە شتی رانيە کە ﯾە
ک کە لە دە شتە بە ناو بانگە کانی کوردستان .بە پيتی ناو چە کە وای کردوە کە خە
کی کورد ھە ر لە کﯚندا لە م ناوچە بە پيتانە دا نيشتە ج بن .گە لی کورد لە ھە
موو سە ردە مە کاندا شان بە شانی ﯾە کتر ی ب لە بە رچاو گرتنی ئاﯾن و رە گە ز
لە م ناو چە ﯾە دا بە ﯾە کە وە ژﯾاون .موسولمانە کان لە گە ل جولە کە کوردە کاندا
پ ش کﯚچ کردنيان بﯚ فە لە ستين بە ﯾە کە وە لە شاری رانيە بە براﯾانە ژﯾاون .ئە مە
لە سا نی  18بﯚ سا ە کانی  1948چە ندﯾن جولە کە لە ناوچە کە دا ھە بوون.
ئيتر بە م جﯚرە شاری رانيە بە چە ند قﯚناغی جيا جيا ت پە رﯾوه ،بﯚ ئە وە ی لە دنيا ی
پ شە کە وتن و خە بات ب بە ش نە ب ت .خە کی شاری رانيە ھە ميشە پشت و پە
نای ھ زە شﯚڕش گ رە کوردﯾە کان بوون .
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارۆچکە

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1148 :

راوﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120557
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1149 :
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راﭬينا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621625
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1150 :

راﯾات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812492674003
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1151 :

ربيبە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621627
گوند کە سەربە شارەد ی )فەﯾدﯾ )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1152 :

ربيعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621628
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1153 :

رد نيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621629
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1154 :

رزگاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201004202050054172
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گە و پانزە
رە دوورە و لە س کﯚمە گ
شاری ھەول ە
شارەد يە ،نزﯾﯾکەی سی ککيلﯚمەتر لەش
ش
دەبن.
ن
ھەزار کەس
ر
ەی 22
ی ناو شارەد ييەکەش نزﯾکە
گگوند پ کد ت و دانيشتوانی
ئاو نە
سەرچاوە :نەووزاد چارلس  -ما پەڕی و
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شارەدێ
ش

ژمارە1155 :

رزگارری  -تﯚپزااوا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0315205222
23941
ەر ر گای ھەوول ر موس
شارەدد يەکە لەسە

شاری ھەول رەەوە دوورە.
و  20کم لەش

ژمارە1156 :

روار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2162113203
34228
مانی تەخت
کە لە ھەورام
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆۆژھە تی کووردستان

شو ن:

گگوند

ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1157 :

سەر
روانس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926155442
29654
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شارۆچکە
ش
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
ە تی کوردس
و ت :رۆژھە
چکە
شو ن :شارۆچ
ش

ژمارە1158 :

ﯚرەک
دوونيی کﯚ
گەی گەرد
روانگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6072217046
65075
...
ی بابەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری ککوردستان

ژمارە1159 :

ست
روس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9252149496
62097
ھە گورد
دەکەو تتە دام نی ھ
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گوند

شارەککان :چﯚمان
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ژمارە1160 :

ستينک
روس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21636
ەرسنک )
شارەد ی )سە
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1161 :

روھاا  -روحا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9022305067
72883
ە شارەکانی باکووری کورددستان.
ﯾەک کە لە
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

باکوووری کوردستاان

شو ن:

شار

زمان  -ش وەزار :ک .بباکوور

ژمارە1162 :

ھوو
رووبااری تەتەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1131840346
63809
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تی کوردستان.
رووبارەکانی رۆژھە ی
ی
ھوو ،ﯾەک کە للە
روووباری تەتەھ
سنووری باشوور و رۆۆژھە تی کورردستان ،لە ننزﯾک
ی
سەر
ە ک وەکانی س
ەم رووبارە لە
ئە
بﯚکان و رەوان
ن
سەرچاوە دەگگر ت و دوای گەﯾشتن بە شاری
شاری بانە و ددواتر سەقز س
ش
دواودا خﯚی دەەگەﯾ ن تە دەررﯾاچەی ورم .
بووونی ،بە ن و شاری مياند
خشيوە ،سووود کی
شاری بﯚکان و مياندواو بەخ
ەم رووبارە جووانيەکی ب و نەی بە ش
ئە
زۆۆری بﯚ جووتييارانی ناوچەککە ھەﯾە.
سەرچاوە :تﯚڕڕی کﯚمە ﯾەتتی فەﯾسبووک
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شو ن:
ش

روووبار

ە
شارەکان :بانە
ش

ژمارە1163 :

رووبااری شاخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1121907196
63801
رۆژھە تی
ە
ە شاری د ھلوورانی سەر ببە پار زگای ئييالمی
دەکەوو تە رۆژھە تی ناوچەی ززەڕﯾن ئاباد لە
ەﯾە.
ستان .لە تەنييشتييەوە قە ی شاخ ھە
کوردس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

رووبار

شارەەکان :ئيالم

ژمارە1164 :

ش
رووش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2082005116
64203
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :سەقز

ژمارە1165 :

رکاوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121301
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1166 :

رکاﭬا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621630
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1167 :

سەم بەگ
رۆس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09262155519657
گگوند  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە1168 :

کﯚ
رﯾاوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6041349426
65021
چيا
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :چيا

ژمارە1169 :

ە ن
رﯾخە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546585
57682
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان
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شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە1170 :

شن
رﯾش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926153306
69652
مانی
گگوند کە لە بنااری شارەزووور  -سل ی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

گوند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1171 :

ر زاننﯚک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242033309
92471
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

روواندز

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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ژمارە1172 :

ر وان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621637
گوند کە سەربە شارەد ی )خەبات)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1173 :

رەبيبە
http://www.kurdipedia.org/?q=201012081543459843
فەﯾدﯾ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1174 :

رەبيعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621631
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1175 :

رەبەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121302
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1176 :

رەحيم کوژﯾاگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504357724
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1177 :

رەحيمئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120558
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1178 :

رەحييمخان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20559
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1179 :

ن
رەزان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8082322466
60599
گوند
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سﯚرران

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە1180 :

رەزاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072203125660477
گوند کی گەورەی شارستانی سەو وا و ناوچەی چەمی شاميانە .خە کی رەزاو بە ش وەزاری
ھەورامی قسە دەکەن .لە سەرژم رﯾی سا ی  2006دا  755کەس دانيشتووی ھەبووە .رەزاو لە
رابردوودا وەک ناوەندی دەسە تی خان بووە و تفەنگچييەکانی زۆر بەناوبانگ بوون.
سەرچاوە -وﯾکيپيدﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی

ژمارە1181 :

رەزاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120560
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1182 :

رەزگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121303
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1183 :

ک
رەزﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21632
شارەد ی )د ررەلوک )
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1184 :

وکەرﯾان
رەژو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242033309
92475
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

دز
رواند

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە1185 :

رەش ئاﭬا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621634
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1186 :

رەشنەش
http://www.kurdipedia.org/?q=200909251229002045
ﯾەک ک لە گوندەکانی گوندستانی نگ  ،لە ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .بە پ ی
سەرژمارﯾی جەماوەر و خانووی ئ ران لە سا ی  2006ز ) 1385ھەتاوی( ،ژمارەی دانيشتوانی گوندی
رەشنەش  236کەسە ) 115پياو 121 ،ژن( کە لە  60خ زانی ئەو گوندە دا دەژﯾن .لە  236کەس
دانيشتوانی رەشنەش 125 ،کەسيان توانای خو ندن و نووسينيان ھەﯾە کە دەب تە  53.0لە سەدی
جەماوەری گوندەکە .لەم  125کەسە65 ،ی پياون و 60ی ژنن.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1187 :

رەشيدئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101310194810036
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  185بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  1054کەسە.
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سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1188 :

رەشەدێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757675
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1189 :

رەشەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812492674004
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1190 :

ن
شەھەرميان
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10921395710653
ەی چﯚمانی پار زگای ھەول رە.
ەربە شارۆچکە
گگوند کی سە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە1191 :

شەھەرم
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20561
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1192 :

شەورێ
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21635
شارەد ی )زاوﯾﯾتە)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1193 :

گەرﯾژان
رەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20562
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1194 :

رەنو -چوار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1071727446
63685
ئيالم -ررۆژھە تی کووردستان
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:

چيا

شارەکاان :ئيالم

ژمارە1195 :

وز
دز  -رواندو
رەواندز  -رواند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1207151856
62897
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چەﯾ کی شاخااوی
ی ھەر می ککوردستان-ع راق ،لە ناوچ
ِروواندز ﯾەک کە لە شارەکانی
ەبەری ِرۆژئاواش
دەروان ت و لە
ھە تی بەسە
ھە کەوتووە ،للەبەری ِرۆژھ
ھ
ەر خەرەند داد ِ
بە دووری
کﯚرەک دەەورە دراوە ،ە
ئارموشە و
ە
خارەرەش .بە چياکانی زۆززک و ھەندر ن و
ِ
خ ِ
ی ِرۆژھە تی شاری ھەول ر.
ەو تە باکوری
(104کم دەکە
)4
می )ئﯚراتوو(ﯾﯾەکاندا بنياتنرراوە ،لە
شارە لە سەردەم
ە
ەپ ی سەرچااوە م ژووﯾيەککان ئەم
بە
ەساسير( بووە.
سەدەی)8پ.ز( پاﯾتەختی دەو ەتی )مە
س
شای گەورە( )1836-1813زز( بە ماوەی ز ِرﯾنی
نرەواﯾی مير ممحەمەد)پاش
ِرۆۆژانی فەرمان ِ
ەم ماوەﯾەدا پپاﯾتەختی ميررنشينی سﯚران بووە و بووە بە
ەم شارە دادەەنر ت ،کە لە
ئە
ميرنشنە
سە تی ئەم م
ن و بازرگانی و زانست و ززانياری .دەس
برﯾاردان
نااوەند کی بەھ
ھ زی ِ
چەند
د
موس و
شارەزوور و م
بادﯾنان و دەشتی ش
ن
زۆۆر بەھ ز و فرراوان بووە و تا ز ی
ەمەنی
سەردەمەشدا کارگەﯾ کی چەک و تەقە
ا
ﯾکە رۆﯾشتووەە .ھەر لەو س
نااوچەﯾ کی دﯾک
تﯚپی باشی
کردووە و ی
ت دا دامەزراوە و "وەستا ِرەەجەب" سەرپپەرشتی ئەو کارگەﯾەی کر
ەﯾە و ھەند کييان ماوون.
دروستکردووە و ئ ستاش نناوبانگيان ھە
الﯾەن عوسمانييەکانەوە دااگيرکراوە.
ی سﯚران لەال
ی ميرنشينی
دوای ِروخاندنی
ەم شارەﯾان داگيرکردووە و سوتاندووﯾاننە ،لە سا ی 1918
سا ی ِ 1916رووسەکان ئە
س
کی ِرواندز
ەکان لەسەر داوای خە ی
دز ،دواترﯾش دووبارە تورکە
ھاتوونەتە ِرواند
ئيينگليزەکان ھ
ينگليزەکانيان دەرکردووە.
ن
ەم شارە و ئي
ھاتوونەتەوە ئە
ھ
ەﯾد تەھای
حکومەتی ع رراقەوە کراوە ببە قەزا) ،سە
 19لەالﯾەن ح
ە سا ی 923
لە
شکەوتن و گگەشەسەندن کی
م و لەو ماوەﯾﯾەدا ِرواندز پ ش
شەمزﯾنی( بوووە بە قاﯾمقام
ش
ەوە بينيوە.
ەرچاو بەخﯚﯾە
بە
زﯾادبوونی ھ زی
ی
چاالکی و
ی
جﯚڵ و
ی بەعسەوە ،بەھﯚی جموج
ە م دواتر لەالﯾەن ِرژ می
بە
شارەکە ،لە سا ی )(1981
،
بەمەبستی پەراو زخستتنی
ی
پ شمەرگە لە ناوچەکەدا و
الﯾەن حکومەتی ھەر می
ە" ،لە سا ی ) (2009لەال
ە "قەزا"وە کرراوە بە "ناحيە
لە
ککوردستانەوە دووبارە کراوەەتەوە بە قەزا.
 (192حوس ن حوزنی موکررﯾانی ،چاپخانەی )زاری ککرمانجی( ھ ننياوەتە
ە سا ی )25
لە
ِروواندز و سا ی ) (1926گﯚﭬﭬاری )زاری ککرمانجی( دەەرکردووە.
شاری رواندز ککراوەتەوە.
ن قوتابخانەی فەرمی لەش
 (19ﯾەکەمين
ەسا ی )926
لە
واندز ئاوەدان
ران دەکر ت و ددووبارە ِر ز
 "197لەالﯾەن حکومەتی ع ِراقەوە و ن
ە سا ی "74
لە
ەسەردەمی
دەکر تەوە ،واتتە دووجار ِروا ندز و ران و ککاول کراوە جااری ﯾەکەم لە
الﯾەن حکومەتتی ئەوسای ع ِراق.
ی دووەم لە ال
عروس( ،جاری
ِروووسەکان )ع
کی
ی ھونەر و و ژژەی کوردی ت دا دامەزراوەە ،خزمەت ی
 (19کﯚمە ەی
ەسا ی )977
لە
چاالکييەکانی تيپی
ی
ەرچاوی پ شک ش بە ھوننەری کوردی کردووە و دﯾاررترﯾنيان کار و
بە
ەد
گەورە "زرار محەمە
ە
ەرشتی مامﯚﯚستای
شای گەورە""ﯾە ،بەسەرپە
مﯚسيقای "پاش
م
مستەفا"
م
خزمەتی
ی
ئەمرۆ
موسيکژەنی بەتوانای پ گ
ی
 ،کە چەندﯾن ھونەرمەند و
گەﯾاندووە و ئ ِ
ی دەکەن.
ھونەری کوردی
ھ
بەشداری ھەبووە ،لەسا ی
ی
اپەرﯾنەکانی باشوری کورردستاندا دەور و
ە
لە
شﯚرش و ِر ِ
ِ
لەم
اپەرﯾون ،م
" "1983و سا ی " "1987ددژی دامودەزگگاﯾەکانی ِرژ م
می بەعس ِر ِ
فالە.
خاوەنی " "13ئەنف
ی
دﯾن قوربانی و شەھيدی داوە و
ِر يەشدا چەند
ەﯾە،
ھەوار و سەﯾﯾرانگە و شو ننەوار کی ھە
چەند ھاوﯾنەھ
ەشتيارﯾيە و چ
نااوچەﯾ کی گە
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لەوانە) :ب خاڵ ،جوندﯾان ،گەلی ئاکﯚﯾان ،مەک  ،ب رۆﯾان ،ئيچ قە  ،قونگرەی شەمام،
قە تی ئاکﯚﯾان ،تﯚپی وەستا ِرەجەب...).،
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )دادﯾار( سەبارەت بە )رەواندز -
رواندز  -رواندوز( لە12:38:38 2010-7-14 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارۆچکە

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1196 :

رەوانسەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120563
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1197 :

زاخﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912210806293018
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زگای دھوک،
ھەر مکی کوردستان سەر بە پار ی
ە شاروچکە گرنگەکانی ھ
زاخو ﯾەک کە لە
ستراتيژی و ببازرگانی ،دەککەو تە
ە بەر ج گای جوغرافی و س
شاروچکەی زاخو گرنگە لە
ش
روی ئابورﯾە باژ ررﯾکی بازرگانييە،
ەروەھا لە ی
سەر سنوری تورکيا-سورﯾاا  -ئيراق .ھە
س
ەرﯾە
ەم باژ رەداﯾە .لە روی ھونە
ناو سنوری ئە
ەليل  12لە نا
ی ئيبراھيم خە
خالی سنوری
خ
دﯾن ھونەرمەند و سترانب ژ و ھوزانﭭان لە زاخودا
نااوەند کی ھوونەرﯾە لە ناو زاخو دا چەند
سا ح
دلوﭬان سەعيد ،س
ن
جزراوی ،ئەردەەوان ،ئەﯾاز ﯾووسف،
ژﯾﯾاون لەوانەن )حەسەن ج
ەوانی تر.
ﯾووسفی( و ئە
خﯚ( لە:
ەبارەت بە )زاخ
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
13:23:01 2010-8-3
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

ە
شارۆچکە

ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر

ژمارە1198 :

ە
زاخە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20564
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1199 :

و
ەی خواروو
زاخە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091550475
57803
گوند
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1200 :

زاخەی سەروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504757804
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1201 :

زامنئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120565
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1202 :

زاواک و
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120566
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1203 :

زاوﯾتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621638
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1204 :

زمزﯾران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120568
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1205 :

کﯚ
زمناک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926222758
89664
ەوە لە ناوچە
چە شاخاوﯾەککان جيادەکاتە
شاخانەی کە نناوچەی نيمچ
ەک کە لەو ش
ﯾە
بوونەوەﯾەکە بﯚ شاخی سەگرمە ئاڕاستەی در ژ
ە
شاخاوﯾە بەرززەکان ،وە در ژ
ش
خﯚرھە تی ناوچەککەﯾە ،وە
ە
شووری
بووونەوەکەی لە شاری )دەەربەندﯾخان(ەووە بەرەو باش
ی ئ ران و بەررزترﯾن خا ی ئەو شاخە )1573م(ە لە سەرو
در ژ دەب تەوە بﯚ کوردستانی
ژی بەشی باکوووری
باشووری خﯚرئاوای زۆۆرترە لە ل ی
ی
شی
ئااستی دەرﯾاووە ،ل ژی بەش
خﯚرھە تی ،ئئاڕاستەکەی بەگشتی باککووری خﯚرئاوواو باشووری خﯚرھە تە ،کە
خ
ھﯚی جموجو ی )ئەلپی( کە زۆربەی
ست بووە بەھ
شاخانەی دروس
ەک کە لەو ش
ﯾە
دروست بوونی
ت
ەھﯚی
کردووە بووە بە
کﯚنی پ چاوپ چ کر
ی
سش(ی
نييشتووەکانی دەرﯾای )تيس
شاخانەی کورددستان .
ەم زنجيرە ش
ئە
کﯚ مانای چيە ؟:
وە ناوی زمناکﯚ
س بﯚچوون ھەﯾە دەربارەەی ناوی زمنااکﯚ:-
ناو کﯚ(
بەمانای )زەمين و
ی
مناکﯚ(
))1بﯚچوونی ممەال عەبدول کەرﯾمی موددەرﯾس ) -:زم
د ت ،واتە )زەوی ناو شاخ)..
))2بﯚچوونی ممەال سەعيدی
ی زمناکﯚی  -:بەمانای )زەەم کﯚ( د ت ،واتە
شاخی ساردد).
(ش
شاخ).
خ
مانای )زێ ناو کﯚ((د ت ،واتە )ئئاوی ناو
ی
))3بﯚچوونی س ھەم  -:دە ت بە
بﯚﯚ زانياری زﯾاترر سەردانی ئئەم مالپەرە ببکەن
htttp://www.g
geocities.wss/zmnako79
9/
سەبارەت بە
ت
ەد(
دﯾا لەالﯾەن )ززمناکﯚ ئەحمە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
7:04:00
)ززمناکﯚ( لە0 2011-11-7 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :چيا
ش

ژمارە1206 :
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زم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120569
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1207 :

زندەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120570
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1208 :

زوراﭬا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621640
گوند کە سەربە شارەد ی )سنون )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1209 :

زونج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120586
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1210 :

زووران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120587
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1211 :

زو ران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657615
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1212 :

زﭬنک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621641
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1213 :

زکيوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120567
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1214 :

زۆنج
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211433229577
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی زۆنج بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  741کەس لە  179بنەما ەدا
بووە.

626

سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1215 :

زﯾارەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052413441558178
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :ھەول ر

ژمارە1216 :

زﯾر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621642
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1217 :

ﭬا
زﯾناﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21643
نگ شک )
شارەد ی )مانگ
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1218 :

د
زﯾنداانی ئامەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2211521502
26991
...
ی بابەت
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت :باکووری کووردستان

ژمارە1219 :

زﯾنيات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21644
شارەد ی )س م ل)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1220 :

زﯾوﯾو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120589
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1221 :

زﯾوﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120588
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1222 :

ز بارۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052221575420862
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1223 :

ز دان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120590
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1224 :

ز راندۆڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120591
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1225 :

ز رەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621645
گوند کە سەربە شارەد ی )سنون )
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1226 :

ز وا سەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621646
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1227 :

ز وا شفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621647
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1228 :

ز وا شکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621649
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گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1229 :

ز وا ش خ پيراموس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621652
گوند کە سەربە شارەد ی )بامەرن )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1230 :

ز واشکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621653
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1231 :

ز واشکان
632

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621654
گوند کە سەربە شارەد ی )ن روە و ر کان)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە1232 :

ز وکا عەبوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621655
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1233 :

ز وکا کەنداال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621656
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1234 :

ز وکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120592
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1235 :

ز وﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120595
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1236 :

ز وە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120593
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1237 :

ز وەچوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120594
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1238 :

ز وەشکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621657
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1239 :

ز وەی وەرت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420333192479
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان
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شو ن:

گگوند

شارەەکان:

روواندز

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1240 :

ز ﯾننجﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1202220855
52771
سەربە شارەد
ە لە گوندەکانی ناوچەی شارەزوور و س
ﯾەک کە
خ ی مکاﯾە ی جاافن.

گوندە سەربە
ە
ە .دانيشتوواننی ئەم
عەربەتە

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گوند

ی
شارەەکان :سل مانی

ژمارە1241 :

زەراﯾﯾەن
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110811505
59116
يە و لە سالی 1978
ی شارەزوورە و کﯚمە گاﯾەککی زورەمل ە
کی دەشتی
زەەراﯾەن گوند ک
شاری
ئەوبەری ئاوی سيرووان لەنزﯾک ش
ی
م دروستيکردد بﯚ ئەو گوندانەی
رژژ می سەدام
سل مانی.
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش
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ژمارە1242 :

زەردووﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120573
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1243 :

زەردوﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120575
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1244 :

زەردک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657792
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1245 :

زەردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120571
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1246 :

زەردەکەمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120572
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1247 :

زەرگەتەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120576
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1248 :

زەروا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420332992467
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1249 :

زەروان
http://www.kurdipedia.org/?q=201010102117439928
گوند کە سەربە شارۆچکەی رەواندز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1250 :

زەرواو
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120577
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1251 :

زەفەرئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504457744
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1252 :

زەلکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657797
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە1253 :

ەقی
زەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1031522128
86874
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1254 :

زەندئاوا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20580
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1255 :

زەندەشت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20581
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1256 :

زەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120582
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1257 :

زەنگئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120583
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1258 :

زەنگياوێ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120584
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1259 :

زەنيات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621639
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1260 :

زەوا ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120585
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1261 :

زەڕاﯾﯾەن
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09262320019673
مانی
ەربەت  -سل م
شارەدێ  -عە
ش
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شارەدێ
ش

ژمارە1262 :

ە
زەڕنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5182119575
58039
ە .لە
ی زەڕنە ﯾەک ک لە شاخە بەرزەکانی نااوچەی ب ەوواری کاميارانە
زەەڕنە ﯾان ک وی
کەوتووە .ئاواﯾييەکانی
ە  20کيلوميترری شاری کاامياران ھە کە
ن وان کامياران و مەرﯾوان لە
رووکاری
ی
بنناری ئەم ک ووە ،تەختی زەەنگی ،کە ت  ،لﯚنەکانﯚ و لﯚنی گەورەەن .لە
درەوﯾان و سەرش نە ھە کەوتووون .ئەک ک ووە ھەتا
ن
شتە،
شتيشەوە ئاواﯾيەکانی پش
پش
ھاوﯾنان
ەی ناوچە بوووە ،بەھار و ھ
بوووە شو نی ککﯚچ و کﯚچبارری ئەو خ و عەشيرەتانە
زۆری لە بنارداﯾە .کانی و
ی زۆری ل ئااوەدان دەکر تتەوە و باخ و باخاتی ی
ھاوﯾنەھەواری
ھ
ئاوەدانی
ی
گای
شی ل يە .بە ررووکاری ئاواﯾﯾی لﯚنی گەوورەدا سەﯾرانگ
ئااوی زۆر خﯚش
"رەﯾسان"ی ل يە کە بەردارر ميوەی جﯚرراوجﯚر خەمليووە.
ی( سەبارەت بە
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
20:09:1
16 2011-5-1
)ززەڕنە( لە18 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ستان
ە تی کوردس
و ت :رۆژھە
شو ن :چيا
ش

ژمارە1263 :
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زەڕﯾنە
http://www.kurdipedia.org/?q=200902222323451385
ﯾەک ک لە شارۆچکەکانی رۆژھە تی کوردستانە لە لە تەنيشتی شاری دﯾواندەرە ھە کەوتووە .زەڕﯾنە
ﯾەک ک لە بەرزترﯾن شو نەکانی کوردستانە و زستان کی زۆر سارد و سەختی ھەﯾە .ھەند ک
سەرچاوە پ يان واﯾە کە ھﯚکاری ل نانی ناوی زەڕﯾنە لەم باژارۆکە خاکی ز ئاسا و بەنرخی ئەم
ناوچەﯾە .بژﯾوی زۆربەی دانيشتوانی زەڕﯾنە و دەورووبەری لە کشتوکاڵ دابين دەکر ت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

شارۆچکە

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1264 :

زەڕﯾنەی وەرمزﯾار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311022410057
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  114بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  751کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1265 :

زەکيئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120579
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1266 :

زەکيوەی خواروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504357718
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1267 :

زەکيوەی سەروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504357719
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە
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ژمارە1268 :

زە م
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926152345
59649
روووبار  -شارەززوور  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :رووبارر
ش

ژمارە1269 :

وا
ژاراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20596
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1270 :

ژاژ ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3032330228
80496
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1271 :

ژالە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20096
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1272 :

ژان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20597
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە1273 :

د
ی دەربەند
ژا ەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5262059168
83022
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1274 :

ە
ژرﯾژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6091738016
65095
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

شو ن:

د
گوند

ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک .ھ

ژمارە1275 :

ژن ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20598
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

649

و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1276 :

ژن نژن ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120599
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1277 :

ژﯾانش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621658
گوند کە سەربە شارەد ی )چەل )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1278 :

ژﯾلوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051015360557836
چيا
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شو ن:

چيا

ی
شارەەکان :سل مانی

ژمارە1279 :

ژ ر پپردەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1262132387
73959
سل ماننی
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

شو ن

ی
شارەککان :سل مانی

ژمارە1280 :

سائيينقە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20600
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە1281 :

سابونکەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112621080310897
ﯾەک کە لە گەرەکە ھەرە کﯚنەکانی سل مانی و ھاوکات لەگەڵ دروست کردنی شارەکەدا ئەم گەرەکە
دروست کراوە.لەسەرەتاوەپيشەی دانيشتونی ئەم گەرەکە دروست کردنی سابون بوە)بە ش وەﯾەکی
سەرەتاﯾی)،
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گەڕەک

ژمارە1282 :

ساحيب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120601
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1283 :

سادق ئاباد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657784
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1284 :

ساراودول
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120602
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1285 :

سارتک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120603
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1286 :

ساردەکﯚسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120604
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1287 :

سارووجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120606
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1288 :

سارک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621659
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1289 :

سارﯾجخﯚی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120607
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1290 :

سارﯾقﯚرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120608
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1291 :

سارەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120605
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1292 :

سالوک
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120610
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1293 :

ساليان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120611
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1294 :

سانجووت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120612
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1295 :

ساوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120613
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1296 :

ساوجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657602
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1297 :

ساکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621660
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1298 :

ساکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120609
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1299 :

سا حي
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621661
گوند کە سەربە شارەد ی )فەﯾدﯾ )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1300 :

سا يان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009171532559530
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی سا يان بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  343کەس لە  82بنەما ەدا
بووە.
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سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سنە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1301 :

سا ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120614
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1302 :

سپياﭬ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621662
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1303 :

سپيبن
http://www.kurdipedia.org/?q=201009171600389531
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی سپيبن بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  165کەس لە  48بنەما ەدا
بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1304 :

سپيدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120615
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1305 :

سپيدەڕە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120616
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1306 :

سپيندار خلفو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621663
گوند کە سەربە شارەد ی )د رەلوک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1307 :

سپيندار خەلفو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621664
گوند کە سەربە شارەد ی )د رەلوک)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1308 :

سپيندارا خەلفەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120501413912343
د رەلوک
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1309 :

سپ ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621666
گوند کە سەربە شارەد ی )ب و)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1310 :

سپ ران
http://www.kurdipedia.org/?q=201009171652279532
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی سپ ران بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  376کەس لە  80بنەما ەدا
بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1311 :
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ستون ەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120617
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1312 :

ستوکورک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621669
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1313 :

ستکورکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621667
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1314 :

ستکورک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621668
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1315 :

سراب ميرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657780
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1316 :

سر شمە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009272305029710

664

گوند  -ھەول ر
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت :باشووری ککوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1317 :

ستەک
سس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20618
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1318 :

رەژ ر
سفر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21670
ەمانک )
شارەد ی )چە
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1319 :

سگ رێ
665

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621673
گوند کە سەربە شارەد ی )د رەلوک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1320 :

سلواتئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120619
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1321 :

سلوپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010101084820093
سلوپی قەزاﯾەکە سەر ب پار زگەھا شرنەخ ﭬە ل کوردستانا تورکيا ،ھژمارا خەلک وێ دگەھيتە
 100ھزار کەسا ،سلوپی ژ کەﭬندا جھەک بوو سەر ب نينوﭬا)نەﯾنەوا(ﭬە ،ئاشوری ل ﭬ رێ خودان جە
بوون ،ن زﯾکترﯾن جھە بو ئيراق )کوردستانا باشور).
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )سلوپی( لە2010-12-31 :
23:45:12
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باکووری کوردستان
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شو ن :شارۆچکە

ژمارە1322 :

وانا
سليو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20620
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1323 :

مانی
سل م
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
0811071640
03994
کراوەتەوە.
ەن ئيبراھيم پاشای بابان ەوە ئاوەدانک
شاری سل ماننی لە سا ی  1784لەالﯾە
ش
ن(پاشا ناوناوهه .سل مانی
ئييبراھيم پاشاا شارەکەی ببەناوی باوکيييەوه)سل مان
کی
ەمانکاتدا دەب تتە مە بەند ک
ميرنشينی بابان لەھە
ی
ی
جگەلەوەی دەەب تە پاﯾتەختی
ج
چەکەدا پەرە ددەست ن
چەکه .بەشە دﯾال کتی سﯚﯚرانی لەناوچ
شنبيری ناوچ
باازرگانی و رۆش
شەدﯾال کتی گﯚرانی لەناووچەکەدا
جور ک کە بەش
ی خو ندن و ننووسين بە ج
و دەب تە زمانی
ەرەو کەمبون
 18وە
شينی بابان للەسا ی 851
چ ت .پاش روووخانی ميرنش
ن و نەمان دەچ
بە
مانی
ﯾەکەمی جيھانی ،شاری سل م
ی
ەنگی
سمانی لە جە
ەناوچوونی دەو ەتی عوس
لە
شاری سل ماننی
 19تا  1924ش
لە سا ی 922
دەخر تەسەر کﯚماری ع راققی ئەم ۆ .ە
النکەی
جگەلەوەی ال
شاری سل مانی ج
ی
مەحمود بووە.
د
ەليک
پااﯾتەختی دەوو ەتەکەی مە
ەم ژووی
ھە گيرسانی شﯚڕشو راپەڕڕﯾنش بووە لە
رۆۆشنبيرو ت کﯚﯚشەرانبووە ،مە بەندی ە
مانی لە چەنند شارۆچکەﯾﯾەک پ ک ھاتتووە گرنگترﯾنييان
ککوردستاندا .پاار زگای سل م
ران ع راق
ەکی گەورەواەﯾە لە سەر سنوری ئ ن
شارۆچکەی پ نجوﯾنە کەوەەک دەرزوازەﯾە
ش
چەمچەماڵ بە پلەی دووەم د ت کە دەەروازەی دووەەمی شارە روووە
پااش ئەوﯾش چ
ھەواری
ەوارەکانی وەەکو ھاوﯾنە ھ
ق .سل مانی بە ھاوﯾنە ھە
نااوچەکانی خووارووی ع راق
ەکی بەمﯚو ککونەماسی و ئەزم و قەرەدداغ و
ەحمەد ئاواو سەر چنارو ددوکانو سەرتە
ئە
دوو بەنداوی
سل مانی و
ش .پار زگای س
ەناوبانگە چەندﯾن ھاوﯾنە ھەواری دڵ رف ی دﯾکەش
بە
ەﯾەکی
ئەوانيش وەک ناوچە
ش
خان کە
ە وەک بەنداووی دوکان و ددەربەندی ن
گگەورەی ت داﯾە
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گەشتياری ناوزەند دەکر ن و بەھاران خە ک کی زۆر رووﯾان ت دەکات.
لە ناو شاری سل مانيدا چەند مەزار گاﯾەکی بەناوبانگی ت داﯾەو وەک مەزارگە ی کاک
ئە حمەدی ش خ و ش خ مەحمودی حەفيد کە لە ناو مزگەوتی گەورە ی شاری
سل مانيدان ،شاری سل مانی بە پاﯾتەختی رۆشنبيری کوردستان دادەنر ت لە
ئ ستادا بەھﯚی ئەو رۆشنبيرﯾيە فراوان و د رﯾنەی کە ھەﯾەتی ،بەشاری ھە مەت و
قوربانيش ناوی دەرکردوە بەھﯚی ئەو قوربانييە گەورانەی کە خە کی ئەم شارە لە
سەردەمی رژ مدا ش شکەشيان کردوە .سل مانی گەورەترﯾن زانکﯚی ت داﯾە لە
ھەر می کوردستاندا کە بە زانکﯚی سل مانی ناسراوە ،گەل ک شو نەواری د رﯾن و
م ژوﯾش ھەن لەم پار زگاﯾەدا ،وەکو گردی ﯾاسن تەپەو ئەشکەوتی قس قاپان و
ئەشکەوتی ھەزار م ردو شانەدەری .شاری سل مانی لەپاش راپەرﯾنە گەورەکەی
ئاداری سا ی  1991ﯾەکەوە فراوان بوون و پ شکەوتن کی لە بەر چاوی بەخﯚوە دﯾوەو
بە ئارامترﯾن پار زگاش دەژم ردر ت لە ع راقدا ،بەو ھﯚﯾەوە لە زۆربەی پار زگاکانی
دﯾکەی ع راقەوە خەلک ی زۆر رووﯾان ت کردووەو بووە بە پەناگای ئەو ھاوالتيانەی کە لە
خواروی ع راق و ناوچەکانی ناوەراستەوە روودەکەنە ئەو شاره ،ئاستی ئابووری
دانيشتوانەکەشی بە ش وە کی کشتی مام ناوە ندە شاری سل مانی رۆژ بە رۆژ
گەشە دەکات و لە بناری جيای گﯚﯾژەدا قەشەنگ ترو جوانتر دە ب ت .
سەرچاوە :ما پەڕی رادﯾﯚی نەوا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شار

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1324 :

سماقلو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120621
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1325 :

سماقو ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012423191433016
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1326 :

سماﯾلکەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120622
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1327 :

سمەنبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120623
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1328 :

سنتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120624
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1329 :

سنجاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120625
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :کرماشان

ژمارە1330 :

سنجوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120626
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1331 :

سندورێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621676
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1332 :

سنون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621677
گوند کە سەربە شارەد ی )سنون )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1333 :

سنە
671

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113115858
83254
...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھە

شو ن:

شار

باشوور
زمان  -ش وەزار :ک .با

ژمارە1334 :

سورربان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20651
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1335 :

سوررماناوا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20653
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە1336 :

سورموسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120654
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1337 :

سورن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120655
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت  -کرماشان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1338 :

سورھال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120659
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1339 :

سورکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621699
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1340 :

سورکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120652
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1341 :

سورک و
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021013122675690
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :چيا

ژمارە1342 :

سورﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621700
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1343 :

سورەبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120656
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1344 :

سورەتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120657
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1345 :

سورەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120658
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1346 :

سولی وەرت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420333192481
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1347 :

سونج
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120660
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1348 :

سونجاخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120661
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1349 :

سووتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120662
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1350 :

سوورھال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120664
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1351 :

سوورکەوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465957705
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1352 :

سوورەچﯚمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120663
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1353 :

سووننەتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120665
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1354 :

سو دﯾ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621701
گوند کە سەربە شارەد ی )حەسەکە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1355 :

سو روی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120666
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1356 :

سو رە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011714185674863
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1357 :

سکرﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621671
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1358 :

سک رێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621672
گوند کە سەربە شارەد ی )د رەلوک)
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1359 :

س واتئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120667
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1360 :

سﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120668
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1361 :

سﯚران
http://www.kurdipedia.org/?q=201008051234054675
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سا ەکانی  1830مير
سﯚرانەوە ھاتوووە ،کە لە س
نااوی سﯚران للە دەو ەتی مميرنشينی س
ﯾتەختەکەشی لە رواندز بوووە،
ی
حوکمی کردووەو پاﯾت
ی
ک دەولەتی کووردی
محەمەد وەک
م
ستيە
ئەھميەتی تاﯾبەتی خﯚﯚی ھەﯾەو ئەو نەتەوە پەرس
ی
نااوچەکە لە روووی م ژووﯾەووە
ئ ستاش بە دانيشتوانی نااوچەکەوە دﯾاارە.
بﯚ سالی  1980و دوای
ﯾەکەی کارگ ری ددەگەڕ تەوە ﯚ
ی
ن وەک
دروستبوونی قەزای سﯚران
ناوچەکە ئاوەدان کراﯾﯾەوە،
ە
عس
راگواستنی گووندەکانی دەووروبەر لەالﯾەن رژ می بەع
ەکارھ نابوو ،کە ئ ستاش
ی سەربازی ددژی کوردی بە
ستی مﯚ گەی
رژژ م بەمەبەس
سا ی ئەو قەززاﯾە تا دوای رراپەرﯾن
سەربازی ل ددەدۆزر تەوە ،ماوەی  10س
پااشماوەی س
ئاوەدانی ھەر م و ئاازادی
ی
سا ەی
ت پەری نەدەکررد لە ) (5000کەس ،بە م لەو  19ا
سەر ئەو
ەتی کوردی لەس
ھەزار کەسە ،کە دەو ی
شتﯚتە 125ھ
راپەرﯾنی  1991ئ ستا گەﯾش
مﯚ گە سەرباززﯾەو پاشماوەە تەقەمەنيە ژژﯾانی ل درووست کردو بااﯾەخی بە رووەک دا
م
ە شو نی تەقينەوەکان .
لە
بەھﯚی
ی
ستان
چەکانی کوردس
پ کھاتەی قەزاای سﯚران فررە کەلتورەو للەھەموو ناوچ
ستراتيژی بازررگانی خە ک رووی ت دەەکەن و
شو نی جوگرافی و ئاوھەوواو شو نی س
ش
بەردەوام لە
م
شەوە
ھەر بەم ھﯚﯾەش
ر
ی حەوانەوە ل ی نيشتەج دەبن،
بە مەبەستی
ئيسالم و مەسيحييەتی ل يە ،وەەک برا
م
فراوان بوون دااﯾە .لەو قەزاﯾﯾەدا ھەردوو ئاﯾنی
فر
سالمەکاندا مززگەوتی
ی قەزای سﯚرران و والتدا ،للەبەشی ئيس
ەشدارن لە پ شوەچوونی
بە
ساﯾەکی گەوررەی ل يە.
ەکانيش کل س
زۆۆر ھەن و لە ناو مەسيحە
رووتەختی و بانەکاندا پ ھاتووە،
ی
ەزا لە پانتاﯾەککی
شو نی جوگرافی سﯚران سەنتەری قە
ش
ەختەوە
ەنھا  120کليﯚﯚمەتر لە پاﯾتە
ی ھەول ری پاﯾتەخت و تە
دەکەو تە باکووری رۆژھەالتی
گﯚرەزو
و
لەرۆژھە ت و
ە
ەرزەکانی کﯚڕڕەک
ھا دەکەو تە ن وان ک وە بە
دوورە ،ھەروەھ
وی ھەندر نە ،ر گای
شورﯾش ک ی
گ لە باکورو برادۆست لە رۆۆژئاواو لە باش
حەسەن بەگ
ح
19
ساالنی 1928تا 930
ی
کە لە
حاجی ئﯚمەران ە
ی
تﯚن لە ھەول ررەوە بﯚ
گگشتی ھاملتﯚ
سﯚران
ت ،قەزای س
ەالﯾەن ئەنداززﯾار ھاملتﯚن در ژکراﯾەوەو قەزای سﯚران لەت دەکات
لە
ەﯾە ،واتە
دابارانی باران و ھاووﯾنان گەرمی ش داری ھە
ی
ستانان
ی ش دارو زس
ئااووھەواﯾەکی
ئاستی بارﯾنی بەفر لەو ناوچەﯾە لە زستانان مام
ی
ی ساڵ دەبينن ت،
ھەرچوار وەرزی
ھ
سﯚران دوو
سەوزە .رووبەرری قەزای س
سروشتيش س
ش باراناوﯾەو س
نااوەندﯾەو وەرززی بەھارﯾش
ک ،رووباری ش خی کەلە ووالتی
ی پ دا رەت ددەب و دەڕژ ننە ز ی بچوک
رووباری گەورەی
سنوری قەزای
ی
قەزای چﯚمان ھە دەقول ن و بە
ەکاﯾەتی لە قە
ئ ران و کو ستتانەکانی بالە
ست کەلە
ک ،ھەروەھا ررووباری برادۆس
ەرێ و دەرژ تتە ز ی بچوک
سﯚراندا ت دەپە
س
ەھەمان ش ووە لە
ی برادۆست و خاکی تورکييا ھە دەقول  ،ئەوﯾش بە
ککو ستانەکانی
لە دوا رۆژ
کان و دﯾانان ددەچ تەوە ز ی بچوک ،ھەرردوو رووبار ە
سنوری شارەد ی سيدەکا
س
80
سﯚران 09616
شتی قەزای س
سود بەخش ددەبن بﯚ بەند اوی ب خمە .ررووبەری گش
س
ترﯾش
ت ،ئەوەی ش
چاندن و کشتتوکا ی د ،
 73754دۆنم ببە کەلکی داچ
دۆنمە ،کە 44
خﯚرسکيانەی لەناوچەکە ددەرو ن و
ی
ەو بەروبومە خ
نييشتەج ی و شاخاوﯾە .ئە
ھا دار
سودبەخشن )قەزوان ،بەڕڕو ،ب لوک ،ککرۆسک ،گ وژژ ،ر واس ،کواارگ( ھەروەھ
س
بوومەو چ وەککەشی کەبە گەالﯾەکی دەگوترێ بﯚ ئاژژەڵ
ی وەک بەروبو
مازی بەرەکەی
م
ەم د ت،
رووەکەی کە زۆر بە ش وەی کشتووکالی بەرھە
ی
سودی ل دەەبينن ،بە م ئەو
س
ھەنارو
زو سپيندارو س و ھەرم و ھەلوچەو ھ
ەو ە بەت ک اﯾﯾی و دارگو و
بررﯾتيە لە )دانە
ناوچە
ە
ش( .ئەو ئاژە نەی کە ک وﯾن و لە
سەوزەی ترﯾش
ھەنجيرو ترێ و چەندﯾن س
ھ
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شاخاوﯾەکاندا ھەن )گورگ و ورچ و کەمتيارو کوڕەبەشەو سيخورو سمﯚرەو مارو
پشيلەی ک وی و سەگاوی ئاوی و ماسی و بزنی ک وی و بەراز(ی ل يە ،بە م ئەو
ئاژەالنەی بەخ و دەکر ن برﯾتين لە )مانگاو بزن و مەڕو سەگ و کەرو ئەسپ و ئ سترو
پەلەور( بەگشتی ل يە .
گەشت گوزاری قەزای سﯚران بەناوبانگە بە ھەوارگەکانی )جوندﯾان و ب خاڵ( و
تاﭬگەی گەلی عەلی بەگ کەلەسەر دراوی ع راقی فيدراليشدا ک شراوە بەناوبانگن،
ھەروەھا ھەوارگەکانی بناری )حەسەن بەگ و ب رمە ساردو ب رۆﯾان( و چەندﯾن
شو نی تر سا نە بەھەزاران گەشتيار رووی ت دەکات ،لە ناوەڕاستی ع راق و زۆر
لە والتانی دراوس ش ،ئەمەش زﯾاتر بەھﯚی د رف نی ئەو ھاوﯾنە ھەوارانە .
سنورەکانی قەزای سﯚران لە باکورەوە بەندە بە و تی تورکياو قەزای م رگەسﯚر ،لە
رۆژھەالتەوە ھاوسنورە لەگەل قەزای چﯚمان ،لە باشورﯾشەوە لەگەل قەزای رواندز
پشدەر بەندە ،بە م لە خﯚرئاواوە لەگەل قەزای شەقالوە پ کەوە بەندن .
لە رووی کارگ رﯾەوە قەزای سﯚران ھەرس ناحيەی سيدەکان و دﯾانان و خەليفانی
ھەﯾە ،ت ک ای زﯾاتر لە  400گوند لە خﯚدەگر ت و  175000کەسيش دابەش بوونە
بەسەر ئەو گوندانەدا ،سەنتەری قەزای سﯚران  36گەرەکەو بەش وەﯾەکی مﯚد رن
ئاوەدانن ،لە رووی پرۆژەکانی ر گاوبان و ئاوو کارەباو گەﯾاندن و ھاتوچﯚ ب گرفتن ،لە
سەنتەری قەزای سﯚران  65دائيرەی حکومی ھەﯾەو کە  45دائيرە ئيشو کارەکانی
ھەرچوار قەزای )سﯚران و م رگەسﯚرو چﯚمان و رواندز( بەڕێ دەبەن ،ھەروەھا 14
بارەگای حزبە سياسيەکانی ل يەو لەگەل  10بارەگا پ گەﯾاندنە کﯚمە گە مەدەنيەکان
وەک سەنتەرو فەرھەنگ خانەو بنکە چاالکيەکان و ر کخراوە ناحکوميەکان
چاالکيەکانی خﯚﯾان ل ئەنجام دەدەن.
ئاستی رۆشنبيری لەو شارەدا بەرزەو ژمارەﯾەکی زۆری رۆژنامەنووس و نووسەرو
ھونەرمەندی ل يە ،رۆژانە چاالکی ھونەری و رۆشنبيری ل ئەنجام دەدرێ .ھەربەم
ھوﯾەشەوە ک شە کﯚمە ﯾەتيەکانی کەمن و بەش وەی رۆشنبيری و مﯚد رنانە بير لە
ک شەکان دەکر تەوە .بەھﯚی ئاستی رۆشنبيری ناوچەکەو ج بەج بوونی
رﯾزبەندی ئەرکەکانی دەولەت ساالنە بە ب ی زﯾاتر لە 100مليﯚن دۆالر پرۆژەی
خزمەتگوزاری ل ئەنجام دەدرێ ،ئەمەش کارﯾگەرﯾەکی زۆری کردۆتە سەر ئاوەدانی
بەردەوام لەو قەزاﯾەدا .
لەسەنتەری قەزا قﯚتابخانەی مﯚدﯾرن و گەورە ھەن کە نزﯾکەی ) (50000قوتابی لە
پﯚلی 1ی سەرەتاﯾی  12بنەڕەتی لە خﯚدەگر ت ،باخچەی ساواﯾانيش ھەﯾەو مندا ە
چاو گەشەکانی ل پەروەردە دەکر ت ،ھەروەھا نەخﯚشخانەﯾەکی گەورەی ل يەو بﯚ
ئەمساڵ و سا ی داھاتوو دوو نەخﯚشانەی ترﯾش بەکﯚتا د ن ،بە رادەﯾەکی زۆر
چاود ری تەندروستی لە ئاراداﯾەو تاکو ئ ستا ھيچ لەو نەخﯚشيە کوشندانەی ل
بەدی نەکراوە ،بەکارھ نانی ئاوی خواردنەوەی سروشتی و زۆر پاکە ،ھەروەھا زﯾاتر
لە  5بنکەی تەندروستيش لەگەرەکەکاندا ھەﯾە .ھەر لە سنتەری قەزا دوو پەﯾمانگای
ل يەو لەگەل چوار کﯚليژو سەرۆکاﯾەتی زانکﯚ .
قەزای سﯚران ناوچەﯾەکی د ف ن و د گرە لە ھەموو رو کەوە ،بازارو کوچەو
کﯚالنەکانيش پاکن و ھاوالتيان ھەماھەنگن ،واتە ھاوالتيان بەش کی گرنگن لە
بەرەوپ ش چوونی والت و ئاستی زانستی و رۆشنبيری ئاوەدانی و چارەسەری
ک شەو گرفتەکان ،بﯚ کات بەسەر بردن چەندﯾن پارکی بچوک ھەن لە گەرەکەکاندا،
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گەورەی ل يەو شەو رۆژ
ی
ە تی ئەو قەززاﯾەشدا پارک کی
ەشی رۆژھە
ھەروەھا لە بە
ھ
ی خﯚشی ل بەسەر دەباات .
ھاوالتی کاتی
ھ
بەش کی
حکومەتن ،ش
ەرمانبەری ح
زۆری ناوچەکە فە
ەوە و رای ژماارەﯾەکی ی
ەرووی بژ وﯾە
لە
شەﯾەکی گرننگی
ەو َـتە س گﯚش
زۆۆرﯾش بە بازررگانی سەرقاا ن ،چونکە نااوچەکە دەکە
راقی فيداڵ ،لەو نناوچەﯾەدا بازاری
ی تورکياو ئ رران و کوردستتان و ع ی
ھەرس والتی
ھ
جەنجالی و
ی
ھﯚی
گگشتی ل يەو رۆژانە ئا وگﯚڕڕی بازرگانی زۆری ل رووودەدات و بەھ
شتن زۆر
ەزای سﯚران ک ﯾن و فرۆش
ە ک کی زۆر بﯚﯚ بازارەکانی سەنتەری قە
سەردانی خە
س
لە جل و
دەکر ت برﯾتين ە
ر
مەلەی پ
ەوبازارەدا مام
ەلوپەالنەی لە
ل ی بەدی دەککر ت .ئەو کە
خواردن و ئﯚتﯚمبيل و زۆر شتی تتر.
ن
ستی ماڵ و کەلوپەلی رۆۆژانەو
ەرگ و پ داوﯾس
بە
ی ناوچەکەو کەمی م ژووی ئاوەدانی ئئەو ناوچەﯾە کارگەی گەوررەی نيەو
ەھﯚی بچوکی
بە
بەرھەمی کەمن.
ی
بچوکن و
ن
ەو کارگانەی لەناوچەکەدا ھەن
ئە
دەژۆری  -ما پەڕی قەزای سﯚران
سماعيل گوند
سەرچاوە :ئيس
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
چکە
شو ن :شارۆچ
ش

ژمارە1362 :

سﯚررەبان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242016439
92433
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

چﯚممان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1363 :
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سﯚغانلوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120669
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1364 :

سﯚفی سماﯾل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112916522574026
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1365 :

سﯚفيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120670
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1366 :

فيبلە
سﯚف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546575
57657
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە1367 :

الڤ
سﯚال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3181503475
54094
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :دھﯚک
شو ن:

گا
سەﯾرانگا

ژمارە1368 :

سﯚﯾﯾناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20671
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1369 :

سيادەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052213254164829
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سەقز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1370 :

سياری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621702
گوند کە سەربە شارەد ی )چەمانک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1371 :

سيارێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120613191310947
چەمانک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1372 :

سيارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040720463914055
گوند  -دەربەندﯾخان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1373 :

سياساران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120672
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1374 :

سياقﯚڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120673
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1375 :

سياگزار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120674
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1376 :

سيام وە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012814255564082
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چيای
ەو تە بناری چ
ئەم گوندە دەکە
شارۆچکەی پ نجو نە ،م
سەر شارەد ی نا پار زی ش
س
سەراش
ەراش-وە ،س
ی قە ی سوررخابو قوچی ببەردەبەلو سە
سور نو ن وان بەرزاﯾيەکانی
س
وەک خە کی گووند ئاماژەﯾان پ کرد.
چ ت دەستکررد بووب ت ک
گگرد کی گەورەەﯾە کە پ دەچ
بەناوی سوار کی
ی
لەالﯾەکی ترەوە ئەم شاخە
ی
سوار
ﯾی عەرەب س
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ندی وە ە سم
دەچ ت بﯚ گوند
وەرگيراوە.
پ گەو سروشتتی گوندەکە
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ەموومان دەﯾززانين ئەم ناوچ
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بە
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و
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ککە رەشە بﯚ دداری م و بەو ماناﯾەی و
ک دوو ساڵ ووشک دەکات.
ەوا دوای ﯾەک
ئە
ھاتوون کە
مام وەﯾی پ کھ
تيرەی رووخزاﯾيو م
ی
ھەردوو
دانيشتووانی سيام وە لەھ
ھەردوو تيرەدا ھەﯾەو ھيچ ک شەو
ی جافن .ژنو ژنخواز لەن و ھ
سەر بەھﯚزی
ھەردووکيان س
ھ
ھﯚزە لەناو ﯾەکدا قا بوونەتەوە کە رەنگە ئەستەم
ە
ە ،بەجﯚر ک ئئەم دوو
گگرفت کيان نييە
لەباوەشی ز دی بابو باپيرانی
ی
ی گوند بەخﯚﯚشيو کامەراننی
ب ت جياکردنەووەﯾان .خە کی
شتووی ئەم گوندە پ ش رراگواستن دەگەﯾشتە
خﯚﯾان دەژﯾان ،،ژمارەی خ ززانەکانی دانيش
خ
بەردەوام ب ت،
م
ەگەڕا ئەو ئارامييە
دە رژ می بەعس ل يان نە
زﯾﯾاتر لە 50خ ززان .ھەرچەند
می
ەالﯾەن رژ ی
ەتی تﯚپبارانو ھەڕەشەو تووندوتيژﯾەی لە
ھەموو نەھامە
ەدوای ئەو ھ
لە
بﯚ چەند
شتووانی سييام وەو دەورووبەری کرا ،دووای ئەوەی ﯚ
ەعسەوە بەررامبەر بەدانيش
بە
ەکردن کە ئەگگەر
ناو گوندو ھەڕڕەشەﯾان ل ئە
جار ک سەربازانی بەعس دادەبەزﯾنە نا
ج
پ شمەرگە ﯾەک فيشەک ببتەق ن  ،ئەووا ھەمووﯾان ررەمی دەکر ن.
سا ی 1980ددا دواھەمين گوندی ئەم نناوچەﯾە بوو ککە داگيرکراو بەرەو
ەم گوندە لەس
ئە
ئﯚﯚردوگا زۆرەملليەکان بەڕێ کرانو گوندەککە روخ نراو پااشانيش سووت نرا .خ زانەککانی ئەم
ستر ،شتومەککو
ئەوەندەی بار کی ھ س
ی
ەو
مەت توانيان ککە ھەر خ زانە
گگوندە بەزەحم
ەرەکەتی
کرد زەوﯾو زارو بە
ن دەربکەن ،وەک خﯚﯾان ئاماژەﯾان پ د
ککەلوپەلی پ وﯾﯾستی خﯚﯾان
ەم گوندە بەققەد کﯚرپەﯾەککيان شيرﯾن ببووە الﯾان کە وەک ئەوە واابوو کﯚرپەکانييان لەوێ
ئە
شەڕی عيراق
ی
ج ھ شتب  .پپاش ئەوەی ببرانە کﯚمە گاای شانەدەرﯾﯾی لەبەر تﯚپببارانی
کی تر
خە کەکە جار ک
ەترسی تﯚپباررانو پاشان ە
 ئ ران ھەر رۆۆژەی لەشو ن ک بوون ،لەراپەڕﯾنە مەزنەکەی بەھاری
ە
کە ،تا
ەناچاری چووونە ئﯚردوگا زۆۆرەمليەکانی نەسر و بارﯾک
بە
ەر ز دی
1991و پاش ککﯚڕەوە مەزنەککە ،خە کی ئەم گوندە ب ﯾاری گەڕانەووەﯾاندا بﯚ سە
يانداوە بﯚ جار کی ددی
ە
ەگوندەکەﯾان شاد بوونەوە .ھەو
جار کی تر بە
بااو باپيرانيانو ج
دروستی بکەننەوەو باخو رەەزەکانيان بژ نننەوە ،ئ ستا
دانيشتووانی ئەم گوندە دەگاتە
ی
ستيان بﯚ
ەتگوزاری پ وﯾس
م ژمارەﯾەش پ دەچت لەزﯾاادبووندا ب ت ،ئەگەر خزمە
 67خ زانو ئەم
7
چ ت.
بچ
بەکەميی
ی
چنارەوە خەرﯾﯾکنو
ەخ وکردنی بباخە ھەنارو چ
دانيشتووانی سيام وە بەبە
ئەوەی زەوی بەراوﯾﯾان کەمە ،بە م
ی
ەماتەو بام و سەوزەواتی ت دا دەکرێ ،لەبەر
تە
کی گوند مەررەزەو
ئابووری لەسەر عيرااق بوو ،خە ک
ی
ەکە کە ئاب وققەی
ەکاتی گرانييە
لە
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گەنميان دەکرد ،بە م ئ ستا ناکر تو لەپ ش راگواستنيشدا ھەر کراوە ،بە م ئەوکات
زەوی بەگا ک دراوە ،چونکە ناوچەکە شاخاوﯾە ،بە م ئ ستا ک نی زەوی بەگا
کەمبﯚتەوەو خە کەکەش ئەو تواناﯾەی جارانی نەماوە کە دانەو ە بکات .ھەند کی
دﯾکەش لەو خ زانانە بەئاژە دارﯾەوە خەرﯾکن ،ژمارەی رەشە و خ لەگوندەدا دەگاتە
 70-60سەرو ژمارەی مەڕو و بزنيش دەگاتە نزﯾکەی  2400سەر .
ئەنجومەنی گوند دە ):بﯚ بەخ وکردنی ئاژە ەکانمان ،ک شەی زۆرمان بەرەو روو
دەب تەوە ،لەبەر نەبوونی زەوی پ وﯾست لەم ناوچەﯾە بﯚ کردنی کاو چاندنی جﯚی
پ وﯾست بﯚ ئاليک ،بﯚﯾە دەب ت بچينە سەﯾد سادق بﯚ ک ﯾنی ئاليک بﯚ ئاژە ەکانمان،
ھەروەھا کەمی باران لەم سا نەی دواﯾيدا واﯾکردووە کە لەوەڕگاکانی ئەم ناوچەﯾە
زۆر زوو کﯚتاﯾيان پ ب تو تەواو ب ت کە ئەمەش بﯚ ئاژە دار زۆر زەحمەتە ،مەگەر
حکومەتی ھەر می کوردستان بتوان ھارﯾکارﯾمان بکات بەپ دانی ئاليک بﯚ
ئاژە ەکانمان).
لەچەند سا ی رابردوودا زۆرﯾنەی پياوانی ئەم گوندەو گوندەکانی دەوروبەری،
بەکﯚ بەرﯾەوە خەرﯾک بوون ،بەو پ يەی ئەم گوندانە دەکەونە سەر سنورەوە.
ئ رانيەکان بەتانيو فەرشو کراسو کەلوپەلی ترﯾان دەھ ناﯾە ئەم دﯾوو و ئەمانيش برنجو
شەکرو چاو و تاﯾدو سابونو جگەرەﯾان دەناردە ئەو دﯾوو .ئەم مامە ەﯾەش لەشاخی
بنی بەردی گوم و لەگوندی کانی س فەوە دەکراو کﯚ بەرەکان دەھاتنە ناو خاکی
عيراق بەھ ستر .ئەم جﯚرە مامە ەکردنە زﯾاتر لەسا ەکانی  1980-1977بوو،
پاشانيش لەسا ی  1993دەستی پ کردەوە تا سەرەتای سا ەکانی  ،2000پاشان
ئ ران سنووری داخستو ر گەی نەدا ئەم مامە ەﯾە بەردەوام بي ت کە ئەمەش زﯾان کی
گەورە بوو بﯚ کاسبکارانی ئەم گوندەو گوندەکانی دەوروبەری کە بژ وی ژﯾانيان لەسەر
ئەم مامە ەکردنە بوو .ئەمە جگە لەوەی مامە ەی ک ﯾنو فرۆشتنی ئاژە يش ھەبوو
لەن وانيادا ،ئەگەر دﯾنار بەرز بواﯾە ل رە ،ئەوا ئەوان دەھاتن کەلو پەل کی زۆرﯾان دەک ی،
ئەگەر نزميش بواﯾە ،ئەوا ئەمان دەچوون کەلوپەلی پ وﯾستيان دەک ی ،بﯚﯾە زۆربەی
بژ وی گوندەکانی ئەم ناوچەﯾە ،لەسەر ئەم جﯚرە مامە نە بوو.
ناسراوەکانی گوند
لەکەسە ناسراوەکانی ئەم گوندەو دەوروبەری ،حاجی مەحمود شەرﯾف بوو کە
بنەما ەﯾەکی گەورە بوونو شەش کوڕی ھەبوو ،خ زان کی ئاژە داری دەست رۆﯾشتوو
بوونو ھەميشە ما يان کراوە بوو بﯚ پ شمەرگەو ئەوانەی لەئ رانەوە بﯚ کاسبی ھاتوونو
ھەر ر بوار ک کە پ وﯾستباﯾە لەو ناوچەﯾە بحەو تەوەو پشووﯾەک بدات ،ئەم
خانەوادەﯾە ھەميشە سفرەو خوانيان ئامادەبوو .ھەروەھا حاجی توفيق شەرﯾف،
رﯾش سپيو موختارو خەمخﯚری گوند بووەو ھەميشە ھەو ی داوە بەھاوکاری
خە کەکە ک شەو گرفتەکانی سيام وەو گوندەکانی دەوروبەری بﯚ چارەسەر بکاتو
داواکارﯾو خواستەکانی ناو گوند بگەﯾەن تە ج گەی خﯚی .ھەروەھا ژن کی کارامەو
ل ھاتوو بەناوی دادە لەﯾل کە مامانی گوندو حەکيمی منا ن بووە ،زۆرﯾنەی منا نی
گوند لەسەر دەستی ئەودا چاوﯾان بەسروشتی جوانی سيام وە ھە ھ ناوە،ئ ستاش
لەژﯾاندا ماوە ،بﯚﯾە زۆربەی ژنانی گوند خﯚﯾان بەقەرزاری ئەم خاتوونە ل ھاتووە دەزانن.
کارەباو ئاو
سيام وە دوو کانی ت دا ھە دەقو  ،ﯾەک کيان پ ی دەوتر ت کانی گ ەکەوە کە
پ ۆژەی ئاوی گوندی لەسەر دروستکراوە ،ئەم کانيە ئاو کی سازگاری ھەﯾە ،بە م
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بەداخەوە ئەم پ ۆژەﯾە لەکار کەوتووەو ھەر ما ک بﯚ خﯚی بەسﯚندە لەحەوزی
پ ۆژەکەوە ئاوی راک شاوە کە ئەمەش گرفتی بﯚ دروست کردوون ،بەتاﯾبەتی لەوەرزی
زستاندا ،چونکە ناوچەکەﯾان ساردەو ئاوەکەﯾان ئەﯾبەست و سﯚندەکان بەرگە ناگرن،
کانيەکەی ترﯾشيان پ ی دەوترێ )کانی سەرسيام وە( کە لەسەروو ئاواﯾی
ھە دەقو و بەناو گونددا گوزەر دەکات کە خە ک بەچەمی سيام وە ناوی دەبات،
خە کەکە سوود لەم ئاوە وەردەگرن بﯚ کاروباری رۆژانەﯾانو بەتاﯾبەت لەزستاندا کات
کە ئاوی پرۆژەکەﯾان دەﯾبەستی ئەو ئاوەی بەسﯚندە دەﯾھ نن ،ئەوا ژنان لەم چەمەو
ھەندێ جارﯾش لەچەمی چەقان بەسەت ئاو دەھ نن .بﯚ کشتوکاڵ کردنيش سوود
لەو جﯚگانە وەردەگرن کە لەسەر چەمی چەقانو چەمی سيام وە ل دراون بەتاﯾبەت 8
جﯚگەکەی سەر چەمی چەقان ،چونکە ئەو  7جﯚگەﯾەی تری سەر چەمی سيام وە
ئاوەکەی لەھاوﯾندا زۆر کەم دەکات بەتاﯾبەت لەم سا نەی دواﯾی کە وشکە سا ی
بوو .خە کی ئەم گوندە زۆر ماندوون بەدەست جﯚگە ما ينەوە ،چونکە جﯚگەکانيان تا
ئ ستا بﯚ کﯚنکرﯾت نەکراوە ،بﯚﯾە داواکارن لەالﯾەنی پەﯾوەندﯾدار کە ئاوڕ ک لەم گوندە
بداتەوە جﯚگەکانيان بﯚ کﯚنکرﯾت بکەن.
سەبارەت بەکارەبا ،سيام وە خزمەتگوزاری کارەبای نيشتمانيی پ گەﯾشتووەو
خە کەکە خﯚشحا ن بەدابين کردنی کارەبا بﯚ ناو گوندو دە ن):کارەباکەمان لەگەڵ
کارەبای شارەکان ،ھيچ جياوازﯾيەکی نييە وەک ﯾەک کارەبامان ھەﯾە ).
ئاستی خزمەتگوزارﯾەکان
ئەم گوندە بينای بنکەﯾەکی تەندروستی گونجاوی بﯚ دروستکراوەو لەسا ی 2005وە
تا ئ ستا نەخراوەتە کار لەبەر نەبوونی ستاف کە چەند جار ک خە کی سيام وەو
گوندەکانی دەوروبەری داواﯾانکردووە ،بە م وەزارەتی تەندروستی وە می داونەتەوە
کە ستافيان نييە ،بە م وەک دە ن):بەم دواﯾيانە کەس کی بﯚ دامەزراوە کە ئ ستا
بەشداری خول ک دەکاتو ب ﯾارە دوای تەواوبوونی لەو خولە ،دەستبەکارب ت( .بەمەش
ک شەی تەندروستی ناوچەکە تا رادەﯾەک چارەسەر دەب ت ،گەرنا دەب ت بچن بﯚ
نەخﯚشخانەکەی سەﯾد سادق .وەک گوندنشينانی سيام وە ئاماژەﯾان بﯚ کرد ،جاری
واھەبووە لەشەودا کەس ک دووپشک پ وەی داوەو لەبەر ئەوەی ل رە ھيچ بنکەﯾەکی
ل نەبووە ،بەو شەوە  50ھەزار دﯾنارمان داوە بەتەکسی تا بمانگەﯾەن تە نزﯾکترﯾن
نەخﯚشخانە ،پار ساڵ ژن ک بەناوی رۆشنا عەلی دووپشک پ وەﯾدا ،تاگەﯾاندﯾانە سەﯾد
ساق بەداخەوە گيانی لەدەستدا ،ھاوکات ژن کی تر کە دووگيان بوو بەناوی عائيشە
سابير لەبەر نەبوونی پزﯾشک ،گيانی لەدەستدا.
ر گەی ئەم گوندە تائ ستا خﯚ ە و کە گرفتی بﯚ خە کەکە دروستکردووە ،بەتاﯾبەتی
لەوەرزی زستاندا ،ھەروەھا بﯚ منا نی گوندو دەوروبەری کە د نە گوندی سيام وە بﯚ
خو ندن .ئەم گوندە خاوەنی چەندﯾن شەھيدە کە ژمارەﯾان دەگاتە  20کەس ،ھەر
لەشەھيدی پ شمەرگەو قوربانيەکانی دەستی رژ می بەعسو تﯚپباران ،دەوروبەری
ئەم گوندە مينو تەقەمەنی زۆری ت داﯾە کە تا ئ ستا چەندﯾن کەس بونەتە قوربانی،
لەوانە  3کەسيان شەھيد بووەو  6کەسی ترﯾشيان کەمئەندام بوون .
شاﯾانی باسە سيام وە ،خو ندنگاﯾەکی شەش پﯚلی ت داﯾە ،بە م ئ ستا کراوەتە 9
پﯚلی بەب ئەوەی ھيچ زﯾادکردن کی ژووری بﯚ بکر ت ،بەمەش باری خو ندنی
قورستر کردووە لەسەر شانی مامﯚستاو قوتابی .منا نی گوندەکانی خ نوکو
بﯚڕﯾدەری سەرو خواروو ھەروەھا جﯚمەرەسی ،بەزستانی سەخت بەپ د ن بﯚ
692

سيام وە تا در ژە بەخو ندن بدەن ،ئەمە جگە لەوەی کە منا ەکانيان قﯚناغی بنەڕەتيان
تەواو کردووەو بﯚ دواناوەندی دەب روو بکەنە سەﯾد سادق ،بﯚﯾە زۆربەی منا نی
گوند واز لەخو ند دەھ نن لەبەر نەبوونی خو ندنگەو ھەروەھا گرانی کر ی ھاتوچﯚ بﯚ
سەﯾد سادق .دانيشتووانی ئەم گوندەش تا رادەﯾەک توانيوﯾانە سوود لەپ شينەی
خانووبەرە وەربگرن 8 ،خ زان ئ ستا خەرﯾکی ئەوەن خانووەکانيان بەش وەﯾەکی
مﯚد رن دروست بکەنەوە کە لەگەڵ ژﯾانی ئەم ۆدا بگونج ت.
سەرچاوە :سﯚران کەرﯾم  -ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :پ نجو ن

ژمارە1377 :

سياناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120675
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1378 :

سياوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120676
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1379 :

ک
سيتک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21703
شارەد ی )ئەتتروش )
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1380 :

ەک
سيتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12820252210929
مانی
شارەد يەکی ناوچەی شاررباژ ە لە شااری سل ی
ش
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شارەدێ
ش

ژمارە1381 :

دان
سيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21704
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گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1382 :

سيداوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400592514
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1383 :

سيدزاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621705
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1384 :

دەکان
سيد
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
02251715513725
ەزای سﯚرانە لە ئەوپەڕی باکووری پار ززگای
ی سەر بە قە
ی خنجيالنەی
شارۆچکەﯾەکی
ش
برادۆست
ت
يەی
سيدەکان کە بە ناحيە
ن
ھەول ر و کەوتتﯚتە رۆژئاوای شاری شنﯚ وە.
ھ
ناحيەکانی ھەول رەو زۆۆربەی دەﭬەررەکە
ی
دەناسر ت لە رووی رووبەررەوە گەورەترﯾﯾن
شو نە بﯚ بەرروبوومی ئاژە داری و کشتتوکاڵ
مە .باشترﯾن ش
شتانيی کەمە
شاخاوﯾەو دەش
ش
دا ر رەو کی گرﯾنگی بازرگگانی بووە رۆژژھە ت و رۆژژئاوای
ھەروەھا لە رۆۆژگاری د رﯾند
ھ
ەی ک لە شيننەوە.
پ کەوە بەستﯚﯚتەوە بە ر گە
م ژووی سيدەەکان:
نزﯾک ئەم
خﯚرپەرستی رۆژگاری ئﯚﯚرارتﯚ لە ک
ی
بنکەی
ی
م ژووی سيدەەکان زۆر کەونناراﯾە..
صاص دەناسررا کە ئەم ۆ پاشماوەکانی لە
ساسر ﯾان موص
شارۆچکەﯾە بوووە و بە مس
ش
شای ئاشووررﯾـەکان سەرگﯚنی دووەم لە  714پ ش زاﯾين
سەر دا ماون .ش
گگوندی مج س
ھ رش کی لە ناکاوی بردۆتتە سەر پاشاای موساسر ئورزانا و بەزاندووﯾەتی و
تی
نی ز و زﯾوو و سەر و ما ی
کردووەو تا ی
سری خاپوور کر
ەرستگای پيررۆزی مساس
پە
مارەکانی
بو نينەوای پاﯾتتەختی ئاشووورﯾەکان ..تﯚم
گواستﯚتەوە و
خە کەکەی گو
دەﭬەرەکەی خ
ەشين
سراوەی ک لە
ئاشوور دەکەن .نووس
ر
شای
م ھ رشەی ش
خرسابادی نيننەوا باس لەم
خ
لە
نووسراوەی سەر ک لی تﯚپزاوا )کە ە
ی
)کە ئەم ۆ لە مﯚزﯾمی ئورمميە پار زراوە(و
لە رۆژگاری
سيدەکانن .ە
ژووی کەونارای س
ی
شاﯾەتحا ی گرﯾنگی م
مﯚزﯾەمی ھەوول رە( دوو ش
م
مووس و بﯚ ماوەﯾەک
ەش ک بووە للە وﯾالﯾەتی ئئازەرب جان و م
ن سيدەکان بە
عەبباسيەکان
ع
بوو سەرپەرشتتی ئيدارەی بباج و
ی مووس و ئازەر جان و
مەکی کە والی
ەحيا ی بەرمە
ﯾە
دەرامەتی ر رەەوی ک لەشيين و گەليی ددەکرد .رۆژگاررە کوردانی زەەرزا )زەرزاری( و
ەﯾەدا .لە سەردەمی سەررھە دانی
رەەوەندی ھەددبانی رۆ ی گگرﯾنگيان ھەبووو لەم ناوچە
ش ک بووە لە دەو تی ئەﯾيووبی و باج وددەرامەتی ک للەشين
سيدەکان بەش
ەﯾيوبيەکان س
ئە
ميس دەکرا .لە کت بی صبح االعشی داننراوی
ە ھﯚی ميرەککانی زەرزاوە رەوانەی س
بە
ە سيدەکان و بەرازگر و ک لەشين دەکاات و دە ت  :چيای
سا ی  812کﯚﯚچی باس لە
س
کە بە ناوی زەرزا ھەروەھا باس لە
الی راستەوە زﯾدی ھﯚز ە
جنجرﯾنی ھەننداو شنﯚ لەال
ج
مير
ومرت )ھ رت( دەککات و ناوی مي
ت
دەﭬەری مازکررد )بەرازگرد( و رستاق )رۆۆست(
دەکان بووە و مير حنش کووڕی
سا ميری سيد
ی زەرزاری د ن ت کە ئەوس
حوسامەدﯾنی
ح
کە
ش ميری بەرازگگر بووە و ھاووچەرخی حوککمدار تی ھﯚﯚالکﯚ بوونە ە
ئييسماعيليش
سيدەکان و رەواندز
شەڕی دمدم س
لە رۆژگاری ش
ەور ز بووە .ە
پااتەختەکەی للە مەراغەو تە
پاشان ميری سﯚراان داگيری کررد ..لە دوای شەڕی
ن
ت ھﯚزی زەرزا وە بوو
ھەر بەدەست
ھ
بەرازگرﯾان پ درا و تا لە رۆژگاری
ن
سيدەکان و
ن
ی خانی لەپزز ﯾن ميراﯾەتتی
دمدم نەوەکانی
ميرنشينی
ی
خراﯾەوە ژ ر کﯚنترۆ ی
ە
ميری رەواندز )پاشای گەوورە  (1820دوووبارە
م
دەی ئينگليز گگەﯾشتﯚتە رەواندز
 1کات ک راوليننسنی گەڕﯾد
سﯚرانەوە .لە سا ی 1837
س
ەند سا ک للەشکری ئ ران لە
ست لە دۆخ کی نالەباردا بوو .پاش چە
نااوچەی برادۆس
تﯚپبارانيان کرد
ن
سيدەکان و بﯚ ماوﯾوەک
ن
کردە سەر قە ی
دﯾوی شنﯚوە ھ رش کی کر
پاش
شانەوە بﯚ ئەوودﯾوی سنوور .لە سەرەتاای سەدەی بيستەم ش
ە م دواتر کش
بە
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ھەرەسی شﯚڕشی ش خ عوبيدو ی نەھری  1882ناوچەکە ش ەقا و بووە پەناگەی
چەندﯾن خە کی ئورم و شەمدﯾنان ،لە  1917کات ک لەشکری رووسيا ھ رشی
کردە سەر رەواندز بەش کی سوپای رووس وھاوپەﯾمانە ئاشورﯾەکان رژانە دﯾوی
برادۆست ..ھي َررشبەرانی رووس رووبەرووی بەرگری ھﯚزەکان بوونەوە و ئەوکاتە
لەشکری برادۆست پ کھاتبوو لە مەحمود خانی ب نارو عەو بەگی ب نار لە دﯾوی
سيدەکانيش محەمەدسليم بوو .کات ک سمکﯚ پەنای بردە بەر سيدەکان لە گوندی
گيرساﯾەوەو لەشکری شکاک بە ناوچەکەدا ب وببوون تا
ژووژﯾلەی بناری چيای بﯚ
سا ی  1930کات ک سمکﯚ گەڕاﯾەوە ئ ران ولە شنﯚ شەھيدکرا .ھەر لەو ساتەدا لە
لﯚ ن خانەقای ش خ رەشيد ناوبانگی دەرکرد و مورﯾد کی زۆری لە دەوری خﯚی
کﯚکردەوە .پاشان لە سيەکان لەگەڵ دراوس کانی لە بارزان دووچاری کيشەو ناکﯚکی
بوون ...لە سەردەمی ئينگليزەگان لەو شو نەی ئ ستا ﯾەکەﯾەکی ئيداری پ ک ھات و
سيدەکان کرا بە ناحيە .لە سەردەمی کﯚماری مەھاباد مەحمودبەگ گەورەی
ناوچەکە بوو .لە پاش سا ی  1958ش خ رەشيدی لﯚالن لە حکومەتی عەبدولکەرﯾم
قاسم ھە گەڕاﯾەوەو پەنای بردە بەر ئ ران ،،دواتر ناوچەکە لەالﯾەن شيوعيەکانی
الﯾەنگری دەو ەتی عي اق و بارزانيەکانەوە کﯚنترۆ کرا ..لە سا ی  1961تا 1975
ناوچەکە نائاراميەکی زۆری بەخوە بينی و لە سا ی  1978پاش پەﯾدابوونی
مەفرەزەکانی پ شمەرگە لە ھەکاری و خواکوڕک ..ناوچە سنوورﯾەکانی چﯚلکران و
خە کەکەی راگوازرانەوە ھەول ر و لە کﯚمە گاکانی کەسنەزان و دﯾگە ەو تﯚپزاوە
نيشتەج کران .لە پاش سا ی  1984سيدەکان بەرەﯾەکی گرﯾنگی شەڕی ن وان ئ ران
وعي اق بوو.
جوگرافيای سيدەکان:
ناوچەکە بە گشتی ھاوﯾنان ف نک و مەﯾلەو گەرمە و زستانيشی ساردو بەفراوﯾە.
ر ژەی بارانبارﯾنی لە چاو ناوچەکانی تر بەرزترەو و بەفر لە ک وە سەرکەژەکانيدا
دەم ن ت..
(دەستکاری(رووبارەکان
گادەر و بﯚگەن و ھاجيبەگ و نزاری و زەنا ھەر لە سيدەکانەوە سەرچاوە دەگرن.
ر رەوی گادەر بەرەو شنﯚ دەشتی سندووسە تا دەرﯾای ورمی و ھاجيبەگ دەڕژ تە
ز ی گەورە لە ر زان و نزارێ و زەنا ت کە ی ئاوی رووباری قەلەندەر دەبنەوەو دەڕژ تە
رووباری رەواندز و ت کە ی ئاوی ز ی گەورە دەب تەوە
ب رم:
لە کﯚپکی زۆزانەکانی برادۆست ،چەند گﯚمی مەزن ھەن کە ج ماوەی بورکانين و بە
ب رم دەناسر ن .گرﯾنگترﯾنيان ب رمی دﯾندارانه .لە ن وان گوندی بيرکم و ک لەشين.
چياکان:
بەرزترﯾن چيای کوردستانی باشوور حەساررۆَست و کﯚپکەکەی )ھە گورد( کەوتﯚتە
رۆژھە تی سيدەکان .چياکانی تر برﯾتين لە  :چيای حەسەنبەگ )ھەنداو دﯾانا( چيای
رەبەنﯚک و سەری بەردی گﯚشينە )لە ھەنداو شارۆچکەی سيدەکان( چيای بﯚ
چيای بەربزﯾن چيای قەلەندەر چيای شەکيو چيای ئاودەلکيو سياکﯚ شەماشە ھاجەر
چياکانی خواکوڕک و بەرازگر
دەشتەکان:
گرﯾنترﯾن دەشتاﯾی ناوچەی سيدەکانی برادۆست  :برﯾتين لە دەشتی ھ رت و
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دەشتی بەرازگر.
گوندەکان:
ئارێ -ئاکوان -ئاالنە -ئالموشی سەروو -ئالمووشی خواروو -ئالﯚکان -ئالەدوا -ئالەکا-
ئاوبرا -ئينەمسيد
باجارا -باسەکانی خواروو -باسەکانی سەروو –بالەکە -برەپير -بزنکرە -بلەسەنان -بن
ھەوراز -بناوانﯚک -بناوﯾلﯚک -بنپەرﯾزە -بندەر -بنکەور -بنی -رەشکين -بوزﯾنە -بﯚزان-
بﯚلی –بيرتە -بيرکﯚل –بيجوانا -بيرکمە -بيرۆشمە –بيزەفەران -بيژان -بيسﯚت –
ھاومار -بيسﯚک -بيسيو -بيقەپوشک –بيکﯚل -بيمەسوران -بيواسی خواروو -
بيواسی سەروو -بەرچيخە-بەردەسﯚر -بەرگرد -بەرميزە-بەرۆژە-بەرەبﯚز-بەنان-بەنان-
بەنی
پارەو-پاشپال-پونگستا-پيرا براﯾم-پيربەﯾنان-پيرکان-پيرەکە-پيخە-پەنجار-تالستا-تالين-
تالەجار-تاوکان-تاوکە-تﯚبزاوە-تيروان-تەالن
جورجا-جﯚخين گەال-جﯚنەرە-جەرا-چنارﯾن-چناری-چونسە-چﯚرت-چەمەلوا-خاستﯚ-
خراوا-خشﯚال-خنيرە-خوماری-خومارﯾە-خﯚراگر-خﯚران-خەترە-خەروانە-خەزنە-خەليفان
داسنی-دالە-داﯾال-دوستانا)-دوستانا – دەشتی ھيرت(-دوورەملک-دۆال-دۆلھەلﯚ-
دۆلەبيران-دﯾاناوا-دﯾرﯾشکا-دﯾری-دﯾوﯾن-دەراو-دەراوی خواروو-دەراوی سەروو-دەرھﯚل-
)دەرھﯚل – دەشتی ھيرت(-دەرﯾا سﯚر-دەرﯾا لﯚک-دەرﯾان-دەحلە کوش-دەالوا-دەھﯚال-
رکاوا
رکاوە-رووسﯚر-رەسول ئﯚمەرا-زراوک-زﯾارەت-زﯾلﯚی-زﯾرکان-زەروا-ژووژﯾلە-ژﯾليا-سارداو-
ساالرﯾا-سپيارا-سپيگا-سپينداری-سمخەﯾال-سماقە-سنين-سوﯾکينە-سﯚرﯾا-
سﯚرەزەوﯾا-سيدا-سيدەکان )شارۆچکە(-سيران-سيرۆ-سی کوچکە-سەربيش-
سەرگردسەروو
شابکی-شاناشا-شکيرا-شکەن-شناو-شﯚشنەی خواروو-شﯚشنەی سەروو-شيوان-
شيوەسان-شيوەسەقەر-شيوەگەرمی خواروو-شيوەگەرمی سەروو-شيوەن-شيخ
رەش-شيخان-شيلکان-شەمزﯾنە کەال-شەمەرما
عەرەب کﯚال-قەليتان-کانی باز-کانی بەناو-کانی چنار-کانی شەعبان-کانی مەال-
کانيە رەش-کاوال-کاولﯚک-کاولە باس-کوژﯾنە-کوﯾرەکە-کوﯾکان-کﯚسپەتەنگ-کﯚليت-
کﯚليتان-کيلەگا-کەتينە-کەرزاوا-کەژەک-کەلﯚﯾە-کەلەک-کەلەوال-کەمەک-کەندە ھﯚال-
کەونە سيدەکان-کەونە گوند –کەوەرت
گردموسەک-گرکەبەن-گلە رەش-گوراکﯚری-گوربەتراش-گورەشا-گوليژگە-گوﯾزە قولی-
گﯚڕا-گﯚرا-گﯚرابيی-گﯚرمەمک-گﯚرەدﯾم-گەرەپيچ-گەالن گەردی
لﯚکان-لﯚالن-ليتان-ليرەبان-ليلکان-مارە مەال-ماالﯾەر-مالە مەال-مالەدەر-ماونا-
ماوەتاوەی خواروو-ماوەتاوەی سەروو-ماوەرد-مجيسەر-مغار-موسلﯚک-ميرزﯾت-مينای
خواروو-مينای سەروو-ميرگەرەش-مەرگەوەرۆکی خواروو-مەرگەوەرۆکی سەروو-
مەزرە-مەال بادﯾن-مەمدﯾا-مەﯾدان
ناودارۆک-ناورۆﯾن-ناوميرگان-ناوەروان-نزاری-نيکەوە-نەﯾا-ھارونە-ھﯚرەﯾس-ھﯚلی-
ھيردەن-ھيشم-ھەتکای خواروو-ھەتکای سەروو-ھەجری-ھەدنيی خواروو-ھەدنيی
سەروو-ھەرﯾن-ھەوﯾالن-ھەﯾات -وسوان.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارەدێ

شارەکان :سﯚران

ژمارە1385 :

سير خواروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504457745
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1386 :

سير سەروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504457746
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە
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ژمارە1387 :

سيرمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400292490
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1388 :

سيروان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261700371160
شارەد يەکە سەربە شارۆچکەی ھە ەبجەﯾە و دەکەو تە دوورﯾی  10کيلﯚمەتری رۆژاوای ھە ەبجە و
لەناوەڕاستی ژمارەﯾەکی زۆر گوندی دەشتی شارەزوورداﯾە .سيروان ناوی رووباری سيروانيشە کە
کەوتﯚتە ن وان دەربەندﯾخان و مەرﯾوانەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شارەدێ

ژمارە1389 :

سيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120677
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1390 :

سيساوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030113431182405
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1391 :

سيس ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120678
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1392 :

سيقيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621706
گوند کە سەربە شارەد ی )زمار)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1393 :

سيلوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060814452365080
شارۆچکە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باکووری کوردستان

شو ن:

شارۆچکە

شارەکان:

ئامەد

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە1394 :

سينا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621707
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1395 :

سيناوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120679
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1396 :

سينگان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120680
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1397 :

سينيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621710
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1398 :

سيوچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120681
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1399 :

سيﭭەر ک
http://www.kurdipedia.org/?q=201009251926339627
شاۆرچکە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باکووری کوردستان
شو ن :شارۆچکە

ژمارە1400 :

س

ئاشان

http://www.kurdipedia.org/?q=2013010610283874714
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گەڕەک

شارەکان :مەھاباد

ژمارە1401 :

س

بيران

http://www.kurdipedia.org/?q=2012112622205073966
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1402 :

س

تەپان

http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504457734
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1403 :

س بواران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112718300873977
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :رووبار

ژمارە1404 :

س پەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120682
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1405 :

س تاقان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052720330078432
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گەڕەک

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1406 :

س تە ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509341773892
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1407 :

س رۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120683
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1408 :

س ف خواروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465557593
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە: 1409

س ف سەروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657594
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1410 :

س گردکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121920480787162
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

شاررەدێ

ن:
شارەکان

ە
کﯚﯾە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1411 :

گرکان
سگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20684
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1412 :

ەکە
س لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20685
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە1413 :

سمل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621711
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1414 :

سمل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621713
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1415 :

س ناوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082809595960785
سەربە شارەد ی خەليفانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1416 :

وس نان
سو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926231333
39670
گگوند  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە1417 :

ونی
سو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20686
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1418 :

وڕ
سو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546575
57642
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1419 :

س وەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120687
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1420 :

س وەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420332992460
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە1421 :

وێ
س و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20688
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1422 :

سەبباتلو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01615500910113
مەرﯾوان
شوری رۆژھە تی شاری م
دەکەو تە باش
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
ە تی کوردس
و ت :رۆژھە
شو ن :گوند
ش

ژمارە1423 :

دبار
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20627
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
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شو ن :گوند

ژمارە1424 :

سەر گەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621678
گوند کە سەربە شارەد ی )ئام دﯾ )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1425 :

سەرئافک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621680
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە1426 :

سەرئەشکەوتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091611041973125
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...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :سەﯾرانگا

ژمارە1427 :

سەررا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20628
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1428 :

سەرران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242033299
92459
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

روواندز

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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ژمارە1429 :

سەراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120629
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1430 :

سەراو قەرەخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311022410054
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  38بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  224کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1431 :

سەرباخچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120630
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1432 :

سەرربەشاخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1291652257
74029
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

مەخموور
م

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1433 :

سەررپ

ەرپ
 -سە

ھاو
زەھ

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0915231227
79512
کرماشانی ئ رانە.
ی
ی
ەک لە شارەکانی پار زگای
ﯾە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ستان
ە تی کوردس
و ت :رۆژھە
چکە
شو ن :شارۆچ
ش

ژمارە1434 :

سەررتەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20631
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ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1435 :

سەررتەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21682
شارەد ی )س م ل)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1436 :

سەررتەکی بەمﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6191147135
58369
ێ
شارەدێ
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

شاررەدێ

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە1437 :

و
ی سەروو
سەررچاوە  -بانی ميرانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6242046007
71179
بەقەزای قەرەداغی نناحيەی س وس نانە ،ئەم گوندە
ی
سەر
گگوند کی دووررە دەستی س
تەختاﯾيەکی فراوان
ی
گوندە
ە
نااوی بانی ميررانی سەروو بوو ،چونکە ووەک دەگ نەووە ئەم
ميران بووە واتا مييرەکانی ت دا
ن
شو نی
شين ک بووەو ش
بوووە ،خﯚی بﯚ خﯚی ميرنش
نييشتەج بووون.
چاوەﯾەکی ئاووی ت داﯾە کە ما ەکان
دی سەرچاووە ناودەبرێ ،چونکە سەرچ
ھاوکات بەگوند
ھ
سراوە .ئەم گووندە
سەرچاوە ناس
ھەر بەئاوی س
ەبەردەميدا ددروستکراوەو ئەو ئاوەش ھ
لە
لەسەر کشتوکاڵ ککردنو
ر
ەبيست ماڵ ببووە کە گوزەررانيان
ستندا زﯾاتر لە
ەپ ش راگواس
لە
ئااژە داری بووەە.
ەرچاوە
باارودۆخی سە
ککەلی پەﯾکو ی کە پاسگە
ەنيشت
چاوە ﯾاخود تە
سنووری سەرچ
ەﯾەکی کﯚنە ،دەکەو تە س
ەکانی جاف
ی
خﯚی خ
کرد کە کاتی خ
گوندنشينان ئااماژەﯾان پ د
ر گای پەﯾکو ی کە وەکو گو
باجگەﯾەک
ک
ککە مەڕو ما تييان بەر گای پەﯾکو يدا برددووە ،عوسمانيەکانيش وەەک
کەلکی
ی
دە م ژووی پەﯾکو يو
ەکارﯾان ھ ناووە بﯚ باج وەرگگرتن لەو خ نە ھەرچەند
بە
ەﯾکو ی ﯾاخود ملەی پەﯾککو ی باجگەو بتخانەکەی دەکەونە سنوووری سەرچااوەو
پە
چەندﯾن بابەتی شو نەواری
ن
پسپﯚڕانی بواری شو نەواررەوە
ش لەالﯾەن پس
ەرکەلو ئەمەش
بە
سەر نووسرا وە .
زۆۆر گرنگی لەس
ەتﯚپبارانو کاوولکارﯾو گرتنو
ندەکانی تری کوردستان لە
ک ھەموو گوند
سەرچاوە وەک
س
گوند دەﯾگ نەووە ھەر لەسا ی
وەک خە کی و
راوەدوونان ب بەش نەبووەە ،ئەوەتا ک
عيم سدﯾقەووە ،بەردەوام ئئەم گوندە تﯚپباران دەکر ت ھەر
1963وە واتە للەزەمانی زەع
3
1973-19
1988دا جگە لەسا ی 972
شی نو ی گەلەکەمان تا 8
ەﯾلولو شﯚڕش
ەشﯚڕشی ئە
لە
ەبوو لەناو
ەﯾەکی باو ھە
ساڵ ژﯾانيان ئاررام بوو .قسە
ەکاتی مفاوەزاتەکەدا نەب کە ئەو س
لە
سەرچاوە
تﯚپبارانی س
ئامرەکە ب تاقەت ب ئەوا دە
ە
ﯾان گوت ھەرککاتی
گگونددا کە دەﯾا
ی بﯚ نەبووە
بومبارانکردنی ئەم گوندە.
ی
کەن مانای واﯾە کاتو ساتی
بک
شيدا ژﯾاوە تا لەسا ی 1988دا بەتەواوەەتی داگيراوەو
سەرچاوە لەناائاراميو ناخﯚش
س
شينانی ئەم گگوندە بەر شا وە
کەس لەگوندنش
سوت نراوەو روووخ نراوەو ھا وکات  10س
س
ەکی زۆرو
بينينی نەھامەتييە
ی
کەسيان پاش
ن
ەنفال کەوتنوو خﯚشبەختاننە 7
ەدناوەکەی ئە
بە
ناو کەسو کارﯾان .
کرانو گەڕانەوە و
و
مان ئازاد
ەنوگرە سەلما
چەند سا ک مانەوەﯾان لە
چ
ککشتوکا و ئاژەە دارﯾی
ەرپابوونی
ەئﯚردوگا زۆرە مل ی سمود)رزگاری(و بە
ی سەخت لە
دوای گوزەر کرردنی ژﯾان کی
کەکە لەئاوارەەﯾی،دانيشتووانی ئەم
ی 1991و گەڕڕانەوەی خە ک
ەکەی بەھاری
راپەڕﯾنە مەزنە
مو خو نی
مەتی ھەر م
ساﯾەی حکوم
ەﯾان ئاوەدان بکەنەوەو لەس
دا کە گوندەکە
گگوندە ب ﯾارﯾاند
ەم گوندە
گوزرەر نن دووور لەدەنگی تتﯚپو تەﯾارە .ئە
ەم گوندەدا بگ
شەھيدان ژﯾانن کی ئارام لە
ش
ستا
کوردستان ئاوەدان کراوەتەوەو ئ س
ن
جار کی دی ووەک ھەموو گگوندەکانی ترری
ج
سەرلەبەر خانوووەکانيان دروست
شتوانی ئەم گگوندە دەگاتە  39خ زانو س
مارەی دانيش
ژم
ندۆتەوە .پ ش راگواستن ئئەم گوندە ئاووی زۆر بووە تووتنو
خەکانيان بوژاند
ککردۆتەوەو باخ
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مەرەزەو بەراوی ل کراوە ،بە م بەداخەوە کەمی باران بارﯾنو وشکە سا ی ئەم
سا نەی دواﯾی بووە ھﯚی دابەزﯾنی ر ژەی کشتوکا کردن لەم ناوچەﯾە ھەر سا ک
ئاوو ھەب  ،ئەوا کشتوکا ی بەراو دەکر ت بام و تەماتەو سەوزەوات ،ئەمە لەالﯾەکو
لەالﯾەکی ترﯾش کەمی داواکاری لەسەر بەربوومەکانی ئەم ناوچەﯾە لەدەربەندﯾخانو
کەالر بەو پ يەی کە سەرچاوە لەکەالرو دەربەندﯾخانەوە نزﯾکە .زۆربەی ئەو
بەربوومانەی ئەمان بەرھەمی دەھ نن لەدەرەوە دەھ نر نو ئەمەش وای کردووە کە
بەرھەمی ئەمان لەبازاڕدا بﯚﯾان ساغ نەب تەوە ،بﯚﯾە گوندنشينان داوا دەکەن ھ نانی
بەرووبومی کشتوکا ی لەدەرەوەی ھەر م کەم بکر تەوە تا ئەمە ھاندەر ک ب ت بﯚ
جوتياران کە زﯾاتر پەرە بە بەربوومی کشتوکا ی بدر ت).
بژ وی زۆرﯾنەی دانيشتوانی سەرچاوە لەسەر بەخ و کردنی ئاژە ە ،ھەرچەندە
لەوشکە سا يدا ئەم بەربوومەشيان دەکەو تە بەر ھەڕەشە .لەئ ستادا زﯾاتر لە 700
سەر رەشە و خو  2000سەر مەڕی ت داﯾە،دانيشتوانی ئەم گوندە داوا دەکەن کە
حکومەت ھاوکارﯾان بکات بەپ دانی عەلەفو ھەموو ھاوکارﯾيەکی پ وﯾست بﯚ بەرەو
پ شبردنی ئەم سامانە .شاﯾانی باسە ئەم گوندە خاوەنی ژمارەﯾەکی ﯾەکجار زۆری
ئاژەڵ بوون لەپ ش راگواستندا کە مەزەندە دەکرێ بەس ھ ندی ژمارەی ئ ستا،
بە م بەداخەوە ئەوانيش وەک مرۆﭬی کورد بەر شا وی کوشتنو ق کردن کەوتن .
پرۆژە خزمەتگوزارﯾەکان
سەرچاوە پ ۆژە ئاوی لەالﯾەن ر کخراو کی بيانی بﯚ کراوەو لەسەر چەمی کانی در ژ،
بە م ئەم پ ۆژەﯾە کﯚنەو لەگەڵ پ داوﯾستی ئەم ۆدا ناگونج  ،چونکە ئەو ئاوە بەشی
پ داوﯾستيەکانی گوندنشين ناکات ،بﯚﯾە وەک خﯚﯾان دە ن نزﯾکەی نيوەی
دانيشتوانی گوند بيرﯾان ل داوە لەما ەکانی خﯚﯾان بﯚ دابين کردنی پ داوﯾستی رۆژانە.
سەرچاوەی ئاوی سەرچاوەش بﯚ مەبەستی کشتوکا کردن بەکاردەھ نر ت ،جاران
 36دۆنم بەراوی لەبەردا دەکرا ،بە م بەداخەوە ئ ستا ئەم ژمارەﯾە کەمی کردووە
بەھﯚی نەگەڕانەوەی ھەند ک لەم خاوەن زەوﯾانەی کە بەراوﯾان لەبەر ئەم ئاوەدا
دەکردو نزم بوونەوەی ر ژەی ئەم ئاوە بەراورد بەجاران .بﯚ مەبەستی ئاژە دارﯾش
ئاژە دارەکان ئاوی ھەرس چەمی بانی ميرانو چەمی باجگەو چەمی د وانە بﯚ ئاو
خواردنی ئاژە ەکانيان بەکاردەھ ننو سوودی ل وەردەگرن.
خە کی ئەم گوندە ھەر لەکﯚنەوە ھاوکارو ھاوخەمی ﯾەکتر بوونو ھەميشە
ھەو يانداوە ناخﯚشيو نەھامەتی سەرشانی ﯾەکتر کەم بکەنەوە بەھارﯾکارﯾکردنی
ﯾەکدی لەبوارە جياجياکاندا،چەندﯾن کەسی رﯾش سپی ھەبوون کە ک شەکانی ناو
گوندﯾان چارەسەر کردووە لەوانە خوال خﯚشبوو حەمەرەئوف مح دﯾن کە رﯾشچەرموو
دێ بووە پياو کی داناو ژﯾر بووە ک شەکانی گوندەکەی چارەسەر کردووە بەھاوکاری
خە کی خەمخﯚری گوند.
حاجی مەحموود رەشيد حەکيم کی ل ھاتوو دﯾار بووە کە شکانو لەج چوونو کﯚمە
نەخﯚشی تری لەم بابەتانە چارەسەر کردووە ،جەڕاح کی ل ھاتوو بووە ،بە م
بەداخەوە ئ ستا چﯚتە سا ەوە ئەو تواناﯾەی جارانی نەماوە .
بنکەی تەندروستی سەرچاوە لەناو گوند خزمەتی تەندروستی بەخە کی ناوچەکە
دەگەﯾەن تو بﯚ ئەو نەخﯚشيانەی لەناو گوند چارەسەر ناکر ت دەچنە دەربەندﯾخانو
ئەوەی شاﯾانی باسە ئەم گوندە لەپﯚلی ﯾەکی سەرەتاﯾی تاوەکو 6ی و ژەﯾی ت داﯾە،
لەبەر نەبوونی بينای پ وﯾستو نەکردنەوەی بەشی زانستی ،خو ندکارانی پ نجو
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شەشەمی زانستی ناچارن بچنە دەربەندﯾخان بﯚ در ژە بەخو ندن.
سەرچاوە خﯚشبەختانە خزمەتگوزاری کارەبای نيشتمانی پ گەﯾشتووەو خﯚشبەختانە
سوود لەکارەبا وەردەگرن وەک شارو شارۆچکەکانی تری کوردستان .ر گای گوند
خﯚ ە تا ئ ستا خزمەتگوزاری قيرکردنيان پ نەگەﯾشتووە ھەرچەندە وەک خە کی گوند
خﯚشحا ی خﯚﯾان دەب ی کە ب ﯾاری چاککردنو قيرتاو کردنی گوندەکەﯾان دەرچووەو
خوازﯾار بوون کە ب ﯾارەکە ج بەج بکر ت.
سەرچاوە :سﯚزان کەرﯾم  -ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :سل مانی

ژمارە1438 :

سەرچشمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120632
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1439 :

سەرچنار
http://www.kurdipedia.org/?q=200909101456322020
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ھﯚی
شار .جاران بەھ
تە رۆژئاوای ش
ی ،دەکەو ە
شاری سل مانی
ەک کە لە گەڕڕەکەکانی ش
ﯾە
چنار جيابوو لە
سەی ھاتوچﯚووە و ،کەمی دانيشتوانی شار ،سەرچ
الوازی کەرەس
ال
کوێ دەستپ ک و کﯚتاﯾيەتی ،ئەم ۆکە
ی و دەزانرا لەککو وە بﯚ ێ
ەشەکانی ترری سل مانی
بە
ەھيدانی
چەندﯾن گەڕەکی تر دروست بووون وەک :شە
ن
ەڵ بووە و لەددەورﯾا
سەرچنار ت کە
س
سەرچنار ،گرددی سەرچنارر..،ھتد.
س
ی سەرچنار
ھاوﯾنەھەواری
ھ
ھﯚی بوونی ئئاوی
ﯾنەھەوارەکانی ع راق دەژژم ردر ت بەھ
ی
ەک ک لە ھاوﯾ
سەرچنار بەﯾە
س
ەوانەوەی
ەرچنار ئوت ل و شو نی حە
ھە قو وی ژ ر گرد و بەرزاﯾﯾيەکانی .زۆر لە م ژە سە
ھ
کی
خەم رەو ن بوووە بﯚ خە ی
ل دروست کراووە بﯚ گەشتيااران .شو ن کی ف نک و خ
کان کی زۆر روووی
ھەفتان خە ک
ە تاکوو ئەم ۆۆش کﯚتاﯾی ھ
سل مانی و دەەوروبەری ،کە
س
سەﯾران .سەر چنار چەندجار ک نﯚژەنکراوەتەوە و سييمای ناو
ل دەکەن بﯚ س
ی کراون و خﯚﯚشکراوە.
ی دەستکارﯾی
سەﯾرانگاکانی
س
ئااوی سەرچنار
ی ھەﯾە کە لەبنی بەرزاﯾييەکانی دەروپپشتييەوە
کی سروشتی
سەرچنار ئاو ک
س
ەبووە لە بوژانندنەوە و
ھە دەقو ت ،ئەم سەرچاووەﯾە گرنگييەککی زۆری ھە
ھ
ەکی سەرەککی ئاوی شاری
ئااوەدانکردنەوەەی ناوچەکەددا ،تاکوو ئەم ۆ سەرچاوەﯾە
سا نەی دواﯾﯾدا
ستی ئاوەکە ززۆر کەم دەبيتتەوە و ،لەم س
ە ھاوﯾندا ئاس
سل مانييە .لە
س
دا وشک دەکاات.
ەمانگەکانی ووەرزی ھاوﯾند
ەسا ييەوە لە
ەھﯚی وشکە
بە
چنار
ەنتﯚی سەرچ
ککارگەی چيمە
ﯾن و بەردە ن لە سەرچناردا ،لە سا ەکانی پەنجاککانی
شاخی بەردﯾن
ەبەر بوونی ش
لە
ست دەکەن .ببەھﯚی
سەرچنار دروس
چيمەنتﯚی س
سەدەی پ شووودا رووسەککان کارگەی چ
س
ی ،لەو
دابين دەکر ت بﯚ ککارمەندەکانی
ن
جيبوون
ەم کارگەﯾەوەە ،خانو و شوو نی نيشتەج
ئە
سەر ب ﯾاری
ئەم کارگەﯾە لەس
چنار بوژاندنەووەی بەخﯚﯾەووە بينيوە .م
دەمەوە سەرچ
ستان لەسا ی  2008دا دااخرا ،تاکوو ژﯾﯾنگەی ناوچەککە
ەر می کوردس
حکومەتی ھە
ح
ی سەرچنار خﯚشتر ب ت.
تەوە و دﯾمەنی
ەپاکی بم ن تە
بە
چنار
گگرنگی سەرچ
سەرچاوەی ئئاو بووە بﯚ سل مانی ،کارگگەی چيمەنتﯚﯚی
جگە لەوەی ککە سەرچنار س
ج
ستياربووە بﯚ
شو ن کی ھەس
ی خﯚشبووە ،سەرچنار و
تييابووە و ،ھاوﯾﯾنەھەوار کی
شﯚڕشی گەللی کورد ،چوونکە ھە کەوتتی
شتيوانی لە ش
شمەرگە و پش
دا دەدانی پ ش
برەودان
ن
ەوە ﯾارمەتی پارتيزانانی داوە لە
نااوچەکە و لکانی بە دۆڵ و بەرزاﯾيەکانە
کﯚشان.
ەخەبات و ت ک
بە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
ک
شو ن :گەڕەک
ش
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ژمارە1440 :

سەرچنار 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021338
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1441 :

سەرچيمەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112621062810895
گەڕەکی سەرچيمەن )کە قاوەخانەی سەرچيمەنيشی پ ئەوتر ت( ﯾەک کە لە گەڕەکە ھەرە
کﯚنەکانی شار و کەوتﯚتە ن وان دەرگەز ن و سابوونکەران و گاوران .ش وازە کەلتوورﯾيەکەی خانووە
د رﯾنەکانی ئەو گەڕەکە ھەند کيان ھ شتا ماون کە پ وﯾستە الﯾەنە بەرپرسەکان کار بﯚ پاراستن و
نﯚژەنکردنەوەﯾان بکەن .ناوی سەرچيمەن لەوەوە ھاتووە کە چيمەن و م رگ و م رگوزاری تيا بووە .ناوی
قاوەخانەکەش ئاماژەﯾە بەو قاوەخانە کﯚنە م ژووﯾيەی کە کاتی خﯚی لە گەڕەکەکەدا ھەبووە.
خاوەنەکەی )حسە کەڕ(ی ناوبووە و ﯾەک ک بووە لە کەساﯾەتييە کﯚمە ﯾەتييە ناسراوەکانی شار.
ئ واران پياوماقو نی گەڕەک دەھاتنە ئەم قاوەخانەﯾە و لە بﯚنە ئاﯾينی و نيشتمانييەکاندا چاالکی
تاﯾبەتی تيا ئەنجام دراوە .ھەرە دﯾارترﯾن چاالکييەکان دﯾاردەی ھەقاﯾەتخوانی بووە .لە شەوانی
رەمەزان دا مەال سماﯾل کت بی چيرۆکەکانی رۆستەم و مەم و زﯾن و ئەمير ئەرسەالنی دەخو ندەوە.
کەساﯾەتييە ناودارەکانی گەڕەک:
مەال ئەحمەدی دﯾالن ،باوکی خوال خﯚشبوو حەمە سا ح دﯾالن و قادر دﯾالنمەال حاميد حەمدوون ،کەساﯾەتييەکی کﯚمە ﯾەتی و ئاﯾينی بوو .لە رۆژانی جەژنی نەورۆزدانەورۆزانەی دابەش دەکرد بەسەر ما نی گەڕەکدا .نەورۆزانە برﯾتی بوو لە ئاو ک دوعای بەسەردا
خو ندراب ت.
ش خ بابا عەلی قەرەداخی باوکی ش خ نوری و باپيری مامﯚستا بەھادﯾن نوری کەساﯾەتی سياسیناسراوی کوردستان و ع راق
حاجی کەرﯾمی عەنبەرخانحاجی مەحمودی باپيری شەھيد ئەنوەری مەجيد سو تانحەمە ئەمين ئاغا حاجی براﯾم ئاغا و حەمە سور ئاغای برایحاجی ش خ نوری حە واچیحاجی ئەحمەدی موتابچی723

مەحمود تﯚفيق گورجی ناسراو بە مەحمود تﯚفيق شلک و حاجی عەلی فەوتاوی برای کە ئەوﯾشت کﯚشەر کی د رﯾن و کەساﯾەتييەکی ناسراو بوو
لەو گەڕەکەدا ھەند ک ماڵ و بنەما ەی خاوەن پيشەی تاﯾبەت ھەبوون وەک موتابچ تی و
دروستکردنی سابوون .
سەرچاوە :ما پەڕی سل مانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گەڕەک

ژمارە1442 :

سەردوش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120634
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1443 :

سەردۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657606
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1444 :

سەردۆڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011714185774866
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1445 :

سەردەراﭬ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621683
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1446 :

سەردەرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120633
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1447 :

سەرردەشت
http://www.kkurdipedia.o
org/?q=200
08110716415595
ەئەوترێ
ران و ع راق کە
سنووری ئ ن
ھە تەن وان س
شار کی کورددستانی رۆژھ
سەردەشت ش
س
ەن حکومەتی سەدام
سا ی  1987ززاﯾينی لەالﯾە
ک بوونی زەرردەشته .لەس
شو نی لەداﯾک
ش
حوس ن کيميااباران کراوه.
ح
50،000
سەردەشت 0
20دا شاری س
سالمی ئ ران لەسا ی 001
ەپ ی ئاماری کﯚماری ئيس
بە
130،000
بەسەرجەم شاروچکەو گوندەکانەوەددەگاتەنزﯾک 0
م
م
ککەس دانيشتووی بوو بەالم
موﯾان کوردن.
ککەس کەھەمو
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ستان
ە تی کوردس
و ت :رۆژھە
چکە
شو ن :شارۆچ
ش

ژمارە1448 :

سەررز ری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21684
نی ماس )
شارەد ی )کانی
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1449 :
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سەررزەل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3290844286
66641
...
فﯚتﯚ :ھاووڕێ باخەوان
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ن:
شارەکان

قەرەەداغ

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
شو ن:

د
گوند

ژمارە1450 :

سەررسيان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2102302418
87330
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1451 :

سەررسير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4141741036
64521
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سەﯾرانگا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

سەﯾرانگا

شارەکان :سل مانی

ژمارە1452 :

سەرشو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621685
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1453 :

سەرشور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621686
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1454 :

سەرش

نە

http://www.kurdipedia.org/?q=2011051821345758044
گوند  -کامياران
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1455 :

سەرشەقام
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111920243610792
ﯾەک کە لە گەڕەکە کﯚنەکانی شاری سل مانی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گەڕەک

ژمارە1456 :

سەرقە
http://www.kurdipedia.org/?q=201008221805204835
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شارەدێ
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردس

شو ن:

شارەەدێ

ن:
شارەکان

ی
کفری

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە1457 :

سەررقە 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01310213110037
ەرژم ری
ستان .بە پ ی ئاماری سە
ھە تی کوردس
شاری دﯾواندەەرەﯾە لە رۆژھ
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری ش
سە.
م د يە پ ک ھااتووە لە  96بننەما ە و ژماررەی دانيشتوانی  570کەس
سا ی  ،2006ئەم
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1458 :

سەررگيز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20636
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
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شو ن :گوند

ژمارە1459 :

سەرگەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111109431873648
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شارەکان:

ھە ەبجە

زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی

ژمارە1460 :

سەرگەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042221450964600
شارەدێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارەدێ

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1461 :

سەرگەلی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621687
گوند کە سەربە شارەد ی )د رالوک)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1462 :

سەرگەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621688
گوند کە سەربە شارەد ی )د رەلوک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1463 :

سەرنژمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857687
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان
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ژمارە1464 :

سەرنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621689
گوند کە سەربە شارەد ی )بيبو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1465 :

سەرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621691
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1466 :

سەرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420182392434
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

شووری کوردس
باش
ستان

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

چﯚممان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1467 :

سەررنەوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242033309
92476
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

روواندز

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1468 :

سەررھووﯾە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0920113139
99558
بە ش وەزاری کوردﯾی
ەﯾە .خە کی سەرھووﯾە ە
سەر بە شاررستانی سنە
کی ناوچەی کە تەرزان ،س
گوند ک
260
ئامارەکانی سا ی 2006دا  1،066کەس لە 2
ی
دی قسە دەککەن .ژمارەی دانيشتوانی لە
ناوەند
بنەما ەدا بووە.
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1469 :

سەرھﯚﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120637
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1470 :

سەرو سبي
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621694
گوند کە سەربە شارەد ی )چەل )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1471 :

سەرو سپي
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621695
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گوند کە سەربە شارەد ی )چەلی)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1472 :

سەروماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120639
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1473 :

سەروکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120638
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1474 :

سەروکانی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21696
شارەد ی )بات ل)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1475 :

سەررک انپاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20635
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1476 :

سەررکەپکان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0830120936
69268
شارۆچکەی رانييەﯾە.
شارەد يەککە سەربە ش
ەت
دﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
و ت:

باشوووری کوردستتان

شو ن:

شارەەدێ

شارەکان:

رانيە
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زمان  -ش وەزار :ک .با شوور

ژمارە1477 :

سەررکەل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546585
57690
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە1478 :

سەرری رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4281233395
57103
ەدوای
شی ل بوو ،لە
کی سەدداميش
شتوگوزاری بووو ،کﯚشک ی
شو ن کی گەش
ککاتی خﯚی ش
بارزانی
ی
ەسعود
راپەڕﯾنەوە بووە بارەگای مە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :سەﯾررانگا
ش

ژمارە1479 :

سەررﯾنچاوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20640
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1480 :

سەرەرو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621692
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1481 :

سەرەوالە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120097
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1482 :

سەعاوا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657610
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1483 :

سەعدوس مانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757636
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1484 :

سەعدﯾيە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061809560570124
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...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :خانەقين

ژمارە1485 :

عدﯾە
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8151159226
60681
ێ
شارەدێ
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

ێ
شارەدێ

شارەککان :خانەقين

ژمارە1486 :

فاخانە
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20641
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە1487 :

سەفەرە ژ ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120613235410943
چەمانک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1488 :

سەالس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120642
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1489 :

سەليمساغوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120643
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1490 :

سەننگاو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0922221426
69594
ناحييە بوون لە
ە
ەر بەم
چەمچەما ە 70 ،گوند سە
ەر بە قەزای چ
ە رووی بەڕ ووەبەرﯾيوە سە
لە
خە کی
سەرەکی و ران کراوون.ژمارەی خ
کی
ەندی
 1و  1988دا للەگەڵ مە بە
سا نی 1987
س
گوندانەﯾش کە
ش
 2648خ زانی جووتيار بووە و ژمارەی قووتابخانەکانی ئەو
ەم گوندانە 8
ئە
 2قوتابخانەی سەرەتای بوووە لەگەڵ دووو تيمارخانەددا.
روووخ نراون 28
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شارەدێ
ش

ژمارە1491 :

سەننگەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20644
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1492 :

سەننگەسەر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0329163620
04076
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ەرەکﯚنەکانی قەزای پشدەەر سەربە پار زگای
شت ﯾەک کە لە ناحيە ھە
نااحيەی ناودەش
ەوتەی جوگرافيەوە کەوتﯚتتە بەشی باککووری خﯚرئاووای
سل مانی ،لە رووی ھە کە
س
خﯚرھە تی وەەکو
لەبەشی باکووری خ
ی
مانی وە زنجييرە چيای قەندﯾل
پاار زگای سل م
زی
ن )ع راق و ئ ران( ل ک جياادەکاتەوە ،لە
سنور کی سرروشتی ن وان
س
ەبەشی باشووری َ
سنوری
ەشی خﯚرئاوواشيەوە زنجييرە چيای ک ووەڕەشە کە س
ی بچوک دەورری داوەو لەبە
 (96گوندی دەەوروبەری
لە کﯚندا لە ) 9
ەم ناحيەﯾە ە
شدەر لە قەززای رانيە جيا دەکاتەوە ،ئە
پش
ست بوو ) (33گوندﯾشی خراﯾە
ناحيەی ژاراوە دروس
ی
 20کە
پ ک ھاتووە تا سا ی 000 /
دەگەڕ تەوە بﯚ
ڕ
ی ی جيابﯚوە ،م ژووی ناحييە بوونی ناوددەشت
لی
سەر ناحيەی ژاراوە وە
س
َ
سا ی  1928 /دا وەک
چووە و لە س
حيەی بﯚ دەرچ
ی بوون بە ناح
 1کە فەرمانی
سا ی 1926 /
س
ەم جار بەڕ وەەبەری ناحيە بە فەرمی دەەست بەکاربوووە کە
شت بﯚ ﯾەکە
نااحيەی ناودەش
19
ئەم ناحيەﯾە تا سا ی 970 /
ەڕ وەبەری ناحيەکە ﯾەک ک بووە لە بەگگزادەکان ،م
بە
ناحيەی ناودەشت ککە
ی
ش سەربە لييوای ھەول ر بووە
ی رانيە و ئەوﯾش
سەربە قەزای
س
گە ە و
قەندﯾل و بناری ە
ل
گوندو د ھاتەکانی بناری
و
ەسەر و
مەرکەزی ناحييەک سەنگە
م
دەشتاﯾيەی بناری
ی
لەو
دەوروبەری دەەگر تەوە ،ناوەەکەی دەگەڕ تەوە بﯚ ئەو گگوندانەی و
سەنگەسەرﯾﯾش
ن پ يان وتوە نااودەشت دەرربارەی ناوی س
چيای قەندﯾل ھە کەوتوون
چ
ەوارو
ستاکە شو نە
سەنگەسەری کﯚن کە ئ س
ی
ەوەوە ھاتووەە کە لە سەرووو بەرزاﯾی س
لە
سەر
لی ببووە ،وەک س
پااشماوەی ماووە کﯚمە ک بەردی خ و گەورە و بە س
سەنگی َ
نانی ئەم ناوە گﯚﯚڕاوە بﯚ
ئەنجامی بەکارھ ی
ی
دواتر لە
ر
ی سەر،
وابووە و پ يان وتوە سەنگی
ستی
ئەنجامی دروست ککردنی بەربەس
ی
 19لە
سا ی 958 /
سەنگەسەر .وە لە دوای س
س
ەرەوەھا
ی ژ ر ئاو کەووتنی کﯚمە ک گوندی سننوورەکە و ھە
ە بووەتە ھﯚی
ئااوی دوکان کە
)دوانزە بانوو( کە
ە
شتاﯾی
گگواستنەوەی ئەو گوند و تييرە و عەشيررەتانە بﯚ دەش
قاسمی ئەوکاتەی ع راق و
ی
کەرﯾم
ەتی عەبدولک
ی ئ ستاﯾە لە الﯾەن حکومە
سەنگەسەری
س
ەنگەسەر بﯚ بەراو کردنی دەشتاﯾی دووانزە
ی ئاود ری سە
بەجی کرردنی پ ۆژەی
جی
َ
ج َ
شيرەتەکانی )مەنگوور ،ئاککﯚ،
کﯚن و تيرەو عەش
ەسەری ن
ەوەی سەنگە
باانوو ،گواستنە
مەرگەﯾی ،ميررزاڕۆستمی ،شيالنەﯾی ،کﯚمە ەﯾی ،سندۆ ەﯾی ،ھتد( بﯚ
م
ەکان و
ﯾە کﯚمە ﯾەتيە
بوونی پەﯾوەندی ە
ی
ش بووە ھﯚی ففراوان
ی تازە ئەوەش
سەنگەسەری
س
ﯾەکی تازەی پ کەوە
دنی بنچينەﯾە
ەڵ و دامەزراند
جياکانی کﯚمە
ت کە وبوونی پ کھاتە جياج
سا ی  1957 /دا لەالﯾەن
ژﯾﯾانی کﯚمە ﯾەتی لە سنوورەکەدا .سەنگەسەر لە س
چوو
خانوو بﯚ سەننگەسەر دەرچ
)ميستەر دۆم(  212خ
ر
ە ندەر کی ببەرﯾتانی بەنااوی
بە
ندەری
ی
بەجی ی ھ شتن ،ددواتر لەالﯾەن ) (3بە
چی
ن و بە نيوەچ
ەواوی نەکردن
تە
َ
دو ناسراو بە عەبەی دەالک،
سەعيد ،حاجی عەبد
،
ککوردەوە بەناوەەکانی )محەممەد
کی
بﯚ کﯚمە ەﯾيەککان دروست ککرا و خە ی
د( دواتر ) (30خانووی تر ﯚ
شەفيق أحمد
ش
چاوەکەی
ش لە ر گای ) (5حەوزی کﯚنکرﯾتی بﯚ ئاو خەزن کرردن کە سەرچ
سەنگەسەرﯾش
س
کرﯾت بە
دروست کردنی کﯚنک
ت
کەی بەکارد نااو وە
ە کەکە ئاوەکە
ە شەھيدانەوە ھاتبوو خە
لە
شتی دەکرا ببە ناوی
ئەندازﯾار کی کوردەوە سەرپەرش
ز
ەالﯾەن
در ژاﯾی ) (12کم و جﯚگا لە
)سا ح بەگ )
شتوان )
(ڕڕووبەروو دانيش
لی جيااب تەوە
ەی ژاراوەی لە سا ی 0 /
گەسەر پ ش ئەوەی ناحيە
نااحيەی سەنگ
َ 2000
سا ی /
کم 2ژمارەی دانيشتوانی س
ە م ئ ستا بﯚﯚتە ) (608م
روووبەرەکەی ) (786کم 2بە
سا ی
سەرژم ری س
 (4380ما ە و بە گو رەی س
ستا زﯾاتر لە )0
 (700) 1989مماڵ بووە ئ س
9
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 (9031) 1957کەس بووە بە م ئەو ژمارەﯾە ھە کشاوە بﯚ ) (21654کەس لە سا ی /
 2005دا لەحا ی حازر دانيشتوانەکەی ) (27000کەسە،
(پانﯚڕامای سياسی ناحيەی سەنگەسەر )
بەھﯚی پ گەی جوگرافی و سياسی شارەکە لە م ژوودا کە ھەردەم النەی شﯚڕش و
نوی دا ئەو کارەسات و نەھامەتی ﯾانەی
بەرخودان بووە لە ھەردوو شﯚڕشی کﯚن و
َ
الی خوارەوەی بەسەر ھاتووە :
•بﯚﯾەکەم جار لەسا ی  1965 /بەھﯚی رژ می ئەو کاتەی ع راقەوە بەش کی
شارەکە سوتاو و ران بووە و خە کەکەشی ئاوارە بووە .
لی تﯚمار
بی و نەدا گەورەترﯾن داستانی شﯚڕشی َ
•لە  1968 / 9 / 25لە شەڕ کی َ
کراوە و زﯾاتر لە ) (11سەﯾارەی رژ م سوت نراوە .
•حکومەتی ئەوسای ع راق لە تﯚ ەی ئەو داستانەی سا ی  1968 /لە / 5 / 14
 1969سەنگەسەر بە تەواوی لە سەر دەستی مالزم داود کە قيادەی سوپای
ع راقی کردووە سووتاوە و و ران کراوە .
•لە سا ی  1974 /بە خەستی تﯚپباران کراوە خە کەکەی بﯚ چەند جار ئاوارە بووە و
بەردەوام لەو ماوەﯾەدا لەژ ر مەترسی بﯚمبارانی ف ۆکەو تﯚپباران دا بووە ،ژﯾانی لە ناو
ئەشکەوتەکانی دەوروبەری دا بەسەر بردووە .
•لە سا ی  1983 /ھاودەنگ و ھاوھە و ست لەگەڵ باقی راپەڕﯾنی
شاروشارۆچکەکانی دﯾکەی کوردستان ئەوﯾش راپەڕﯾوە و خە کان کی برﯾندار و
شەھيد و راپ چی زﯾندانەکانی کراوە .
•لە سا ی  1988 /دا کات ک ئﯚردوگای )بەستەست ن( راگو زران بﯚ ئﯚردوگای
زۆرەملی ی حاجياوا ،ئەوەش بووە ھﯚی ئەوەی خە کی ناو سەنگەسەر جار کی تر
َ
ئاوارەی ئ ران ب ت .
•لە  1989 / 6 / 9بە ﯾەکجاری راگو زراوە و شارەکەی لەگەڵ زەوی تەخت کراوە و
زۆرەملی کانی )حاجياوا ،بازﯾان ،خەبات،
ئەو خە کەی کە مابﯚوە راپ چی ئﯚردوگا
َ
کەورگﯚسک ،دارەتوو ،تﯚبزاوا ،جدﯾدە ،ھتد( کراوە .
دزی
•لە  1991 / 3 / 4لەﯾەکەم چەخماخەی راپەڕﯾن لە خەبات لەگەڵ خە کی قە
َ
بەﯾەکەوە وەک پشدەر راپەڕﯾن و دواتر لە  1991 / 3 / 5لە تەقينەوەی راپەڕﯾن دا لە
رانيە شەھيد )محەمەد أحمد ئا ــی( وەک ﯾەک ک لە شەھيدەکانی راپەڕﯾن کە
خە کی سەنگەسەرە لە دەست بەسەردا گرتنی مونەزەمەی رانيەدا لەبەردەم
مونەزەمە دا شەھيد بوو .
•دوای پەﯾماننامەی سا ی  1975 /ی شوم کە سياسەتی سوتماک کردن ھاتە
ئاراوە حکومەتی ع راق تەواوی گوندەکانی سەر سنوری ناحيەی سەنگەسەری
ملی لە دەوروبەری ناحيەی سەنگەسەر بە
راگواست بﯚ چەند ئﯚردوگاﯾەکی زۆرە
َ
ناوی )کﯚمتان ،بەستەست ن ،توەسوران ،باﯾەوان( کە لەسا ی  1977 /بە دواوە
پەﯾ ەو کرا ،بە م لە دواﯾدا جار کی تر ئەوانەی ناوبراون و خودی ناحيەکەش لە سا ی
 1988 /و  1989بە ﯾەکجاری راگو زران و ران کردن و چﯚڵ کردنی ﯾەکجاری ئەو
ناوچەی گەورەترﯾن کارەسات و نەھامەتی بە سەر خە کەکەﯾدا ھ ناو پ کھاتەی
کﯚمە ﯾەتی ئەو ناحيەﯾەی گﯚڕی .
(سەنگەسەر لەپيگەی شﯚرشدا)
سنوری ناحيەی سەنگەسەر سەرەرای
سی جار رووخاوەو سوتاوەو  68کادﯾرو
َ
745

فەرماندەی سياسی و عەسکەری و پيشمەرگەی لەشاخ شەھيدبوەو بەسەدان
پيشمەرگەشی ھەبوە لەشاخ و دوای راپەرﯾنيش  70شەھيدی ھەﯾە ھەميشە
النەی شﯚرش بوە و سەرۆکی ھەرﯾميش بە وتەی خﯚی لە سەنگەسەر چەکی
کردۆتە شان و شﯚرشی نوﯾش ھەر لەو دەﭬەرەو قەندﯾل سەری ھەلدا بەالم
دەچی و زۆر کەمی بﯚ کراوەو ئوميد دەکەم ئاورﯾک
بەداخەوە ئەم شارە لەکەالوە
َ
لی بکر تەوە.
لەئاوەدان کردنەوەی بدرﯾتەوە و بواری کشتوکالی ببوژ نەوەو دەروﯾەکی َ
(سەنگەسەر و الﯾەنی ئابووری و کشتوکا ل )
ب ب ەی پشتی داھات و بژ وی خە کی ناوچەکە کشتوکاڵ و ئاژە داری ﯾە
کشتوکا ەکەش بە ھﯚی ئەو پ ۆژە ئاود ری ﯾەی کە دووەم پ ۆژەﯾە لە ع راقدا و وە
ﯾەکەم پ ۆژەشە لە پار زگای سل مانی کە ) (10 000دەھەزاردۆنم زەوی بەراو دەکات
لە سەردەمی رژ مدا گەورەترﯾن سەرچاوەی داھاتی کشتوکا ی بووە وە باشترﯾن
ناوچەی بەرھەم ھ نانی تووتن ھەژمار کراوە لە سەرتاسەری ع اقدا ،بە م بە
داخەوە ئ ستا بەھﯚی کەم تەرخەمی و نەبونی پالنی گونجاو لەو بوارەدا بﯚتە ھﯚی
لی نەبينر ت بﯚ
ئەوەی کە زەوی ﯾەکان ئاوڕﯾان َ
لی نەدر تەوە وەکوو پ وﯾست سوودی َ
کشتوکاڵ .
(الﯾەنی کﯚمە ﯾەتی ناحيەکە )
لی نەدانەوەی وەکوو پ وﯾست لە ئاوەدانکردنەوە و
بەھﯚی
پشتگوی خستن و ئاور َ
َ
خزمەتگوزاری لە ناحيەکە و دەوروبەری دەبينين ،زۆر لە بنەما ە دﯾارەکانی ناحيەکە
شتەجی بوون وەھەروەھا ب زاری
نەگەڕاونەتەوە ناحيەکە بە کو لە شارەکانی دﯾکە ني
َ
بی کاری
و نائوم دی بﯚتە ھﯚی کﯚچی گەنجانی ئەم شارۆچکەﯾە بەرەو ھەندەران و َ
لە ناو ئاپﯚڕەی خە کدا دروست بووە سەربارەی ئەوە زەوی و خانوەکانيشمان تاپﯚ
نەکراوە کە لە سا ی  1957 /ەوە ئەم زەوی ﯾانە نيشتەج ن و بەکارﯾان دەھ نين و لە
گەل خانوەکانيان
(الﯾەنی ھونەری و رۆشنبيری و وەرزشی )
لە بواری ھونەری و رۆشنبيری و وەرزشی ..ھتد ھەر لە کﯚن و ئ ستادا بەردەوام
لی ی و چەندﯾن گروپی ھونەری و شانﯚﯾی و وەرزشی
کﯚمە ک خە ک دانەب اوبووە َ
جی ی دەستيان دﯾار بووە .
لەم شارەدا برەوی ھەبووە و
َ
(دەربارەی گەشت و گوزار و شو نەوار )
ناحيەی سەنگەسەر ناوچەﯾەکی سروشت جوان و رازاوەﯾە و چەندﯾن شو نی وا
بەدی دەکر ت کە بﯚ بواری گەشت و گوزار دەب تە ج گای ت امانی گەشتيارانی ناوخﯚ
و دەرەوەی کوردستان وە دەب تە داھات کی باش بﯚ حکومەتی ھەر می کوردستان،
)سورەدی ،گﯚڕ
لی بدر تەوە ،بﯚ نمونە
َ
بﯚﯾە پ وﯾستە ئاوڕ کی جددی لەو بارەﯾەوە َ
کيسوی ،کونەماسی ،دۆ ی س وەﯾس و بناری چيای گە ە ،دۆ ی شەھيدان( وە
َ
لی بەدی
رﯾنی
د
زۆر
نەواری
شو
چەندﯾن
نەوارﯾشەوە
شو
روانگەی
لە
ھەروەھا
َ
ی ژﯾاوە،
دەکر ت وەکوو )قە تی شەھيدان ،ماخﯚبزنان کە ماليکی ئەژدەری ل َ
سەنگەسەری کﯚن ،دەشت وان( کە گەورەترﯾن بە گە گورستانی دەشت وانە کە
م ژوەکەی دەگەڕ تەوە زﯾاتر بﯚ ) (2000دوو ھەزار ساڵ لەمەوبەر .
(سامانە سروشتی و کانزاﯾيەکانی ناحيەکە )
سنوری ناحيەی سەنگەسەر دەو مەندە بە )نەوت ،مس ،بەردی خە وزی ،بەردی
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گرانيت ،ئاسن( لە بناری قەندﯾل وەکوو کەرەسەﯾەکی خاو ھەﯾە ،پ وﯾستی بە
ئاوڕلی دانەوە ھەﯾە لەالﯾەن حکومەتەوە
َ
سەنگەسەر لە چيەوە ھاتوە )
ی بوە وەکو
دوو بﯚچونی جياواز ھەﯾە ﯾەکيکيان
دەلی لەکﯚندا سەنگەسەر بەرد کی ل َ
َ
سەنگی سەروابوە واتە بەردەکە لەش وەی بەرد کی وەکو سەر وابوە و ئەوی
ملمالنی و شەر بوە بيە
ی لە سەردەمی کﯚندا سەنگەسەر ج گای
َ
ترﯾشيان دە َ
لی داوە بﯚ بەرگری کردن
ھەميشە سەنگەری شەر کردنی بە چوار دەوری خﯚﯾدا َ
سەرچاوە :عوسمان سەنگەسەری  -ما پەڕی قە دزێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارەدێ

شارەکان:

رانيە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1493 :

سەھﯚ ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120645
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1494 :

سەو وا
http://www.kurdipedia.org/?q=200910021010292065
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سەو وا لە ناووچەی ھەوراامان لەسەر ر گای سنە ببﯚ مەرﯾوان و لە 5 9
شارۆچکەی س
ش
زگای کوردستان ھە کەوتووە .سەو وا خاوەنی
ککيلﯚمەتری رۆژھە تی سننە لە پار ی
کی زۆر جوانە و
چەندﯾن تاﯾبەتتمەندی سرووشتی سەرننج اک ش و دﯾﯾمەن گەل ی
چ
نترﯾن ناوچەکانی پار زگای
ن
خﯚشترﯾن و د رف
ن
ھەر
سەر بەم شارۆۆچکەﯾە لە ھ
گگوندەکانی س
ککوردستانن.
ھانی  -ما پەڕڕی پەﯾامن ر
ەنووچ ھر جيھ
سەرچاوە :مە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:
ش

شارەدێ

ززمان  -ش وەززار :ک .ھەوررامی

ژمارە1495 :

کران
سەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242024319
92439
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

چﯚممان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1496 :

کران
کری سەک
سەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7132223476
67551
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با ەکاﯾەتی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1497 :

سە حيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242040059
92513
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

مەخموور
م

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1498 :

سە تەکو تو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20646
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە1499 :

سە ەسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757671
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1500 :

سە ەسی خواروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757670
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1501 :

سەﯾد سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213180841640
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بوونی
ﯾاری بە شارەد بو
ی شارەزوورەووە ،لە سا ی  1956ب ی
دەکەو تە ناوەندی ناوچەی
بە پ ی ئامار  17 %ر ژەی ددانيشتوان رووو لە
چاو سا نە ە
دراوە ،بە ش ووەﯾەکی بەرچ
شارەن.
شتەج ی ئەو ش
ت ،ئ ستا زﯾاترر لە  68ھەزاار کەس نيش
زۆۆربوون دەکات
ئەنجومەنی
ی
ﯾاری
 2007بە ب ی
ی دانيشتوانەککەی ئەو شاررە لە 7/2/21
ە ھﯚی زۆری
بە
وەزﯾران کراﯾە شارۆچکە.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

ە
شارۆچکە

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1502 :

سەﯾﯾدان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20647
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1503 :

سەﯾﯾداوا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20648
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1504 :

سەﯾداﭬا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621698
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1505 :

سەﯾدسارم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120649
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1506 :

سەﯾرانبەند
http://www.kurdipedia.org/?q=200909011002351970
گوندﯾکی مەرزی نيوان رۆژھە ت و باشووری کوردستانە،لە رووی جوگرافياوە سەر بەشاری بانەی
رۆژھە تی کوردستانە و لە دﯾوی باشووری کوردستان لە رۆژئاوای شاری پ نجو نە.
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خا کی مەرزی و بازرگانی ﯾە و رۆژانە ئا وگﯚڕ کی زۆری بازرگانی ت دا ئەنجام دەدر ت ،ھەروەھا
ژمارەﯾەکی زۆرﯾش ھاو تی باشووری و رۆژھە تی بەشيوەی قاچاغ ھاتوو چﯚی ت دا دەکەن.
بەھﯚی ئەوەی کە مەرز کی بازرگانيە ،ئيستا کﯚماری ئيسالمی ئ ران ر گە بە خە کەکەی نادەن کە
لەوێ نيشتەج ببن.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز ھەﭬاڵ نەژاد سەبارەت بە گوندی سەﯾرانبەند لە 2009-08-31
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :بانە

ژمارە1507 :

سەﯾرانبەند 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021340
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1508 :

سەﯾفئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120650
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1509 :

شاتمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120689
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1510 :

شاخک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621714
گوند کە سەربە شارەد ی )دھوک)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1511 :

شاخﯚ ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070500024058410
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ەی )شاخﯚ ن(ە
خﯚ ن ئەمە و نەی کﯚمەلگە
شاخﯚ ن ،ﯾان گوندی شاخ
ککومە گەی ش
شتووانی
ەول ر( لە دوورری  30کلم ،ژژمارەی دانيش
ی شاری )ھە
دەکەو تە باکوووری روژئاوای
ەرگەن و ئەواننی
ەکەی پ شمە
زۆربەی دانيشتووانە
ی
 10000کەس مەزەندە دەککر ت
0
دﯾکەش فەرماانبەرن.
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

شارەدێ

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1512 :

ش
خی رووش
شاخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1212227376
63969
شاری سەقزز ،لە رۆژھە تتی
ەتری باشوورری رۆژئاوای ش
ش لە  5کيلﯚمە
شاخی رووش
ش
لە بواری
 23ميترە و ە
چياﯾە لە ئاستتی دەرﯾا 317
ەرزاﯾی ئەم چ
ە کەوتووە .بە
ککوردستان ھە
دەرەجەی رۆژھە تدا
جوگ افياﯾی دا لە  46و  14دەرەجەی باکوور و  36و 08
ی
ج
ھە کەوتووە.
ھ
ە گوندەکانی
ی دەتوانين ئام
لە
ماژە بە گوندەکانی :خەﯾير ،قش خی ققازی،
ی دەورووبەری
شاخە لە
ە
ھاتووچﯚی ئەم
ی
ە تەکە توو بککەﯾن و ر گە سەرەکييەکانی
ھ جانان و سە
ەب ت و دوورتررﯾن ر گەش ر گای ھ جاناننە کە لە
ەﯾير و ھ جاناانەوە ت پەڕ ئە
گگوندەکانی خە
سەرکەوﯾت.
ت
ت بەم شاخەددا
ەش کيدا ئەب بە دەست
بە
دا
دە و لە ھەر  4وەرزی سا د
ەم ک وە لە بوواری سەرچاووەی ئاوﯾدا زۆۆر دەو ەمەند
ئە
رووش لە
شاخی ش
ن ئەتوانن کە ک لە کانيەکاانی وەربگرن ،ھەر بﯚﯾە ش
شاخەوانەکان
ش
ەخشەکاندا وەک ھەماراو ناوی ل ھ نراوە .
ھەند ک لە نە
ھ
دەبيندرێ و لە
ێ
شک
ک :گورگ ،ر ووی و کەرو ش
ە شاخی روووشدا کﯚمە ک ئاژەڵ وەک
لە
ەﯾن و لە
ەون ،بادامی ک وی و ...بکە
ن ئاماژە بە دداری گﯚﯾژ ،گە
شەوە ئەتوانين
بوواری گژوگياش
چکی ل ئەڕووێ .
شدا بە ر ژە کی بەرچاو ر واس و قارچ
وەرزی بەھارﯾش
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بە مەبەستی ر زگرتن
شدا ھەنووکە ککﯚ ەکەﯾەکی دەستکرد ە
شاخی رووشد
ە لووتکەی ش
لە
ەن کﯚمە ک لە
ھەوراز ،لە الﯾە
ە ﯾاد و بيرەوەەری شاخەوا نی کﯚچکردووو محەمەد ھ
لە
وەرزشوانانی شاری سەقزز چ کراوە .
ی
کﯚمە ک لە ش
سا ی  1388ی ھەتاوﯾدا کﯚ
ھەروەھا لە س
ھ
شاخەوانەکانی ئەم شارە لە
 2ميتری شاخ
ەرزاﯾی 2100
بە
خی رووش و لە گﯚشەی باشووری رۆژژئاوای شاخەکەدا
ستی
شو ن کيان بﯚ حەسانەوە و پشوودانی شاخەوانان ددرووست کرد کە بە مەبەس
ش
خەوانی کﯚچککردووی سەقزی خوال خﯚﯚشبوو عەبدو راشدی ،ناوی
ﯾاادەوەری شاخ
ەوﯾان ل ناوە.
ئە
ش بە ﯾەک ک لە سەرنجراک شترﯾن ک وەەکانی سەقز د تە ئەژمار و ھەموو
شاخی رووش
ش
مەبەستی
ی
شارەکانی دەورووبەر بە
ی
سا ک کﯚمە کی بەرچاو لە شاخەوانانی
س
بەرجەوەنی جوانی
ی
کە
ەم شاخەدا رروو لە سەقز ئەکەن .شاﯾاانی باسە ە
سەرکەوتن بە
س
ە ،بوەتە
وەنەوشە و چل چەمە
ە
ش ،جەوشەن،
سەقز و ک وەککانی بەردەڕەش
ەم ک وە بﯚ س
ئە
شی ئەم ک وە.
ەرنج راک ی
ھﯚی خﯚشەوﯾستی و سە
ھ
سەرچاوە :ناووەندی ھەوا ن ری سەقز
س

ژمارە1513 :

خە گەورە
شاخ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0107112312
23147
ئەم شاخە
ھە کەوتووە و بەرزاﯾی م
شاری سەقز ھ
ی رۆژئاوای ش
ە  10کيلﯚم ترری باشووری
لە
N:
 E: 46/18و N
شەوە لە 803
بواری جوگرافياﯾيش
ی
ە ئاستی دەررﯾا  2252ميتررە و لە
لە
ە کەوتووه.
36/07447ھە
7
سەرچاوە :ما پەڕی سەقزز
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شو ن:
ش

يا
چيا

ەقز
شارەکان :سە
ش

ژمارە1514 :
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شارانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857691
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1515 :

شارست ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120691
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1516 :

شارۆچکەی چەمچەماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111013011273639
ميژووی
شارۆچکەی چەمچەماڵ بە ﯾەک ک لە شارۆچکە د رﯾنەکانی کوردستان وئيراق دەژم ردر ت و نزﯾکی ١٠
کم لە گوندی )چەرموو( وە دوورە کە بە ﯾەکەم مە بەند دادەنر ت کە مرۆڤ کشتوکا ی ت دا کردووە،
ئەمەش بە ھ زترﯾن بە گەﯾە بﯚ د رﯾنی ئەم شارۆچکەﯾە کە لەو کاتەوە مرۆﭬی ت دا نيشتەج بووە.
ئەرگە چی لە رووی م ژووﯾيەوە سەرچاوەی ئەوتﯚمان نيە لەسەر ئەم شارۆچکەﯾە بە م بوونی
قە ﯾەک لە ناوەڕاستی شارەکە راستی و دروستی د رﯾنی ئەم شارە دەسەلم ن بە تاﯾبەتی پاش
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دۆزﯾنەوەی چەند پارچە ئاسەوار ک کە م ژوکەی دەگەڕ تەوە بﯚ سەردەمی ساسانيەکان
قائيمقاميەت بە ﯾەکيکە لە کﯚنترﯾن دەزگا ميرﯾەکان لەسا ی  ١٨٥١ئيمبراتﯚرﯾەتی عوسمانی و
دەسەالتداران شاری چەمچەما يان کردوە بە قەزا پاشان گوندﯾک دراوەتەو سەر با ناحيەی بازﯾان
جار کی ترو لە سا ی  ١٩٢٢سەر لە نوێ کراوەتەوە بە قەزا تا ئستاش قەزاﯾە
………..
ناوی شارۆچکەکە
سەبارەت بە ناوی شارەکە چەندەﯾن بير و بﯚچوون ،بەالم زۆربەی لە خاليک ﯾەکدەگرنەوە ئەوەﯾش
وەکو باس دەکر ت کە لە کاتی خوﯾدا ئەم ناوچەﯾە رەز و باخ کی زۆری تيدا بووە و ھەر ما ک لە سەر
رەز و باخی خوی بووە پاشان بە ھﯚی الفاو کی گەورەوە کە ئەم ناوچەﯾە دەگەڕ تەوە زۆربەی رەز و
و خاپووری دەکات ،بەالم جار کی تر و سەرلەنوێ ئەم شارە دروست
باخەکان الفاو رای دەما
دەکر تەوە.
چەمچەماڵ لە کاتی فەرمان ەواﯾی بابانەکان بەش ک بووە لە خاکی سل مانی و ئەوان ھە يان
سوڕاندووە تا سا ی  ١٨٥١کە دەولەتی عوسمانی سل مانی داگير دەکات لە کاتی داگير کردنی ئيراق
لە الﯾەن بەرﯾتانياوە ئەم شاررۆچکەﯾە خراوەتە سەر پار زگای کەرکووک ،لە کﯚتاﯾيی سالی ١٩٧٥
دووبارە ئەم شارۆچکەﯾە خراوەتەوە سەر پارﯾزگای سل مانی و ﯾەکيکی تر لە بير و بﯚچوونەکان لەسەر
شارۆچکەی چەمچەماڵ ئەوە کە لە کاتی خوﯾدا لەجەند ھوزﯾک شاری چەمچەما ی لە ئيرانەوەھاتوون
شارۆچکەکەﯾان ئاوەدان کردۆتەوە بەو ناوەوە ناوﯾان ناوە
سنووری جﯚگرافيا
شارۆچکەی چەمچەماڵ لە باکورەوە زنجيرە چيای دەربەندی بازﯾان و لەرۆزھەالت رووباری باسەڕە و
زێ خواروﯾش رۆژئاوای ئەم شارەﯾە گردەکانی بانی مەقان باشووری سنوری جوگرافيای چەمچەماڵ
دﯾاری دەکەن.
……………………………………………………………
چەمچەماڵ لە رووی ئابوورﯾەوە
لە کونەوە خە کی ئەم شارە خەرﯾکی کاری کشتوکا ی بوونەوە بژ وی خوﯾان پی پەﯾدا کردووە بە
تاﯾبەت دانەو ە ،وەکو گەنم و جﯚ و نيسک و نﯚک  ،لە گەڵ ئەوەشدا ئاژە دارﯾان کردوە و مەڕو ماالتيان
بە خيو کردووە  .پەﯾوەندی و مامە ە کردنی خە کی ئەم شارۆچکەﯾە لە گەڵ شاری کەرکوک دا بەھيز
بووە بازرگانەکان و دانيشتووانی شارەکە بﯚ دابينکردنی پيداوﯾستی بژ وی رۆژانە بﯚ شاری کەرکووک
چوون .چەمچەماڵ لە کانزادا دەو ەمەندە بە تاﯾبەتی گازی سروشتی
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ژمارە1517 :

شاری رۆشنبيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081114164672108
شاری رۆشنبيری
الﯾەن ک ھەﯾە کە لە ژﯾانی شاری سل مانيدا ناتوانر ت ھەرگيز فەرامﯚش بکر ت ئەوﯾش ژﯾانی ئەدەبی
و رۆشنبيرﯾيە ،کە باخچەﯾەکی گەورەی لەو بوارەدا پ شکەش بە م ژووی رۆشنبيری کوردستان کردووە،
ھەموو ئەو بەرفراوانييەش بﯚ دەوری بابان و دامەزراندنی شار و ماوەﯾەکيش لە سا نی دەو ەتی
عوسمانی ھەموو مەال و زاناکان شاعير و نووسەر بوون و رۆ ی مزگەوت و حوجرەش کەم نەبووە لەو
بوارەدا ،س کوچکەی بابان نالی و سالم و کوردی قوتابحانەی شيعری بابان دروستدەکەن و ئەگەر
ئەو قوتابخانەﯾە لە رووی ناوەڕۆکەوە گەل ک دﯾمەنی لە ئەدەبياتی ئەم ۆماندا نەماب ت ئەوا فﯚرمی
ئەدەبياتی ئەم ۆمان ئەوا ھەر بەرپ شچوونی فﯚرمی ئەو ئەدەبەﯾە ،ئەو زارەی پ ی دەنووسر ت ھەر
ئەو زارەﯾە ،کەس نييە بتوان نالی و سالم و کوردی و مەوالنا خاليد و مەال عەبدو الی ب توشی و
ش خ مارفی نﯚد ی و سەﯾد ئەحمەدی نەقيب و ش خ حس نی قازی و حاجی مەال ئەحمەدی د ل ژەو
محەمەد فەﯾزی زەھاوی و جەميل سدقی زەھاوی و مەال سا حی حەرﯾق و سا ح ئەفەندی ئاھی و
تاﯾەر بەگی جاف و وەلی د وانە و عەلی بەردەشانی و ز وەر مەال عەبدو ال و ئەحمەد موختار جاف و
مەال عەزﯾزی موفتی و پيرەم رد و ب خود و جەمال عيرفان و چەندﯾن نووسەر و شاعيری دوای سا ی
پەنجاکان لە ﯾاد بکات ،ھەرچەندە ھەند ک لەمانە لە ن وﯾەکدا بەھﯚی تەسەوفەوە ناکﯚکيان لە ن واندا
ھەبووە کە دﯾارترﯾنيان ش خ مارفی نﯚدێ کە بووە دوژمنی سەرسەختی مەوالنا خاليد .ئەم بوارە
بەرفراوانە ئ ستاشی لەگە دا ب ت سل مانی ت يدا پ شەنگە و ھەميشە ئەو نووسەر و شاعيرانە رۆ ی
بەرچاوﯾان لە بزوتنەوەی کورداﯾەتيشدا ھەبووە و بونەتە داﯾنەمﯚی شﯚڕشەکان ،ناشکر ت لەساﯾەی
ئەم بوارە فراوانەدا ئەوە لەﯾاد کەﯾن ﯾەکەم چاپخانە کە لە کوردستان کەوتب تەکار لە سل مانی بووە،
ﯾەکەم رۆژنامەی کوردی لە کوردستان دەرچووب ت ھەر لەسل مانی بووە)3).

ژمارە1518 :

شارﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621715
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1519 :

شارﯾکەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20692
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1520 :

شارەبان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926222202
29663
سل مانی
شارەدێ  -س
ش
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شارەدێ
ش

ژمارە1521 :

شارەزوور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1261623177
73957
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :ناوچە

ژمارە1522 :

سل مانی
شارەوانيی س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7130031146
69261
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

شو ن

ی
شارەککان :سل مانی

ژمارە1523 :

سوار
شاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546575
57632
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە1524 :

قە
شاق
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http://www.kurdipedia.org/?q=200907161245271836
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  66بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  434کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1525 :

شاليشەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120693
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1526 :

شامات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120694
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1527 :

شامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120814102274233
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1528 :

شانشين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757656
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1529 :

شاھﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060413521165024
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چيا
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :چيا

ژمارە1530 :

ھيند ژ
شاھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20695
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1531 :

ھينی
شاھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20696
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1532 :

ھيەر
شاھ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465957711
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1533 :

شاوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120697
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1534 :

شاورﯾک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621717
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1535 :

شاوەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907161247111837
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  56بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  331کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1536 :

شاوەلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120698
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1537 :

شا يشەل
http://www.kurdipedia.org/?q=200907161249121838
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  117بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی 660
کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1538 :

شپيران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120699
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1539 :

شت ﯾونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621718
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1540 :

شليا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621721
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گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1541 :

شمشير
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120700
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1542 :

شندوخا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621723
گوند کە سەربە شارەد ی )دھوک)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1543 :

شنروێ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1212318176
63973
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

چيا

ە
شارەککان :ھە ەبجە

ژمارە1544 :

جار
گار  -شنگااڵ  -سنجا
شنگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0131150617
73349
ستان.
شووری کوردس
گگەورەترﯾن شاارۆچکەی کورردی ئ زﯾدی نشينە لە باش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
چکە
شو ن :شارۆچ
ش

ژمارە1545 :

گارێ
شنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21724
شارەد ی )شننگار)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1546 :

گال
شنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21725
شارەد ی )شننگال)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1547 :

ﯚ
شنﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0908114256
61991
لەشارەکانی رۆژھە تی ککوردستان و ددەکەو تە  75کيلﯚمەتری بباشوری
شنﯚ ﯾەک کە لە
ش
کوﯾستانی ھەﯾە و لەگگەڵ
ی
ﯾەکی سازگارری
رۆۆژھە تی ورم )اورميە(( ،ئاو و ھەواﯾە
ھاوبەشی ھەﯾە،
ی
بااشووری کورددستان و باکوووری کوردستتان )عيراق و تورکيا( مەرززی
جاجم و بەرما ی نو ژ و
م
شارە کشتوککاڵ و ئاژە دارری ﯾە و
شتوانی ئەم ش
پييشەی دانيش
فەرش و بەڕە لە بەرھەمە دەستی ﯾەککانی ئەم شاارەﯾە.
فە
ستان کی چر ھەﯾە،
شت کی جوانە و لەدەوروبەرری چەند دارس
ەم شارە خاووەنی سروش
ئە
سەواری م ژوووﯾی.
جگە لەبوونی چەندﯾن ئاس
ج
ەبی سوننە پپەﯾرەو
سالم و مەزھە
شار کی تەواوو کوردنشينە و ئاﯾنی ئيس
شاری شنﯚ ش
ش
دەکەن ،بە م سەرچاوە م ژووی ﯾەکان باس لەوە دەەکەن کە لە رابردوو پەﯾ ەووانی
حی و ئاﯾنی ددﯾکەشی ل بوون.
ئااﯾنی مەسيح
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز ھەﭬاڵ نەژاد سەبارەت ببە چەند شو ن کی رۆژھە تی
س
ککوردستان لە 2009-0709
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
ە تی کوردس
و ت :رۆژھە
شو ن :شارەدێ
ش
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ژمارە1548 :

شوانکارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120709
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1549 :

شوشم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120710
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1550 :

شوشم

سەرو

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120711
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1551 :

وشەوان
شوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1241723407
73863
...

ژمارە1552 :

ک
شوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1262211027
75347
شوک دەکەو تتە ن وان بەرزاﯾی
ی قەزای سەﯾﯾدسادقە ،شو
ی سروچکی
سەر بەناحيەی
س
دۆ ە زان
چەپيشەوە ۆ
شوک الی راستو لەالی چ
ی گوندو قە ی گ لەرەو ش
ەڕۆژ لەپشتی
بە
گوندی
ی
مبەری
زۆری ل يە(و بەرام
ی دۆ کە کەڕڕەز کی ی
)وواتە دۆ ی رەەزان ،بەوپ يەی
کانی دڕکەو
ەرزاﯾی کوڕە کاژاوە ،ھاوکاات دەکەو تە ن وان گوندەککانی باراو وەندەر نەو ی
بە
گ ەرەو کاژاووو ناحيەی سرروچک.
جوگرافی
ھە کەوتەی ج
ھ
ەم گوندە دەککەو تە
چاوەﯾگرتووە ،ئە
شوک لەشوو نی جوگرافيييەوە سەرچا
نااوی گوندی ش
ماودەم
شيوەکە ھاتووەە ،پاشان دەم
شيو ﯾاخود ش
دۆ کەوە ﯾاخوود شيو کەوە ھەربﯚﯾە بەش
خﯚﯾان.
شوک وەک ش وە زاری خ
شان بووە بەش
ەشﯚکەو پاش
ەشيوەکەو بە
گگﯚڕاوەو بووە بە
لەگوندە ھەرە کﯚن ققەرەبا ەغەکاننی ئەو
ە
وەک دەگ نەووە گوندی شووک ﯾەک ک بووە
بەبيری بەتەمەنەکاانی
ی
ەمەش
نااوچەﯾە ئەم گگوندە لەکﯚند ا  180ما ی ت دابووە کەئە
دﯾارە بەھﯚی
ە
ئ ستا ناﯾەت ببەوپ يەش وتوووﯾانە 100جوووت گای بازوووی جووتی ت دابووە،
اوە ،لەپ ش راگوواستندا
دەش گﯚڕ ،
گگﯚڕانی ش واززی ژﯾان ژمارەەی دانيشتوووانی ئەم گوند
جگە
خە کی گوند بوون ،ئەمە ج
ەﯾشتە زﯾاتر للە25ماڵ کەخ
شتووانی دەگە
مارەی دانيش
ژم
ەسەربازﯾی
ەکانييانەوە لە
کيان بەخ زانە
ەی کەھەند ک
ەپ شمەرگەوو لەو گەنجانە
لە
نيشتەج ببوون.
ج
ھە تبوونو ھاتبوون لەم گووندە
ھ
ی ئاو
سەرچاوەکانی
س
سەرچاوەی ئاو بﯚ کشتوکا کردن
شتيانبەستووە بەچەندﯾن س
دانيشتووانی شوک  ،پشت
جگار زۆری
کی گەورە بووە ئاو کی ئ ج
چەمی شوک کەچەم ی
ەگوندەکەدا ککەئەوانيش؛ چ
لە
ەمە گوندەکاننی
شتوکا يان لەبەرداکردووە ،ئاوی ئەم چە
ھەبوو ،ھەمووو ما ەکان کش
ھ
بە م
تادەگەﯾشت بەچەمی قە چوان ،ە
ت
ن ل وەرگرتووەەو
گگورگەﯾەرو بزەەنيان سوودﯾان
ستا
ەراش کەئ ست
ساڵ ،سەرچاووەی کانی بە
ئ ستا زۆر کەمميکردووە بەتااﯾبەتی ئەمس
ئەم کانييە
گوند لەسەر م
د
زۆری ھەبووو تﯚڕی ئاوی
وشکيکردووە ،کانی قەواڵ ئاو کی ی
کی زۆر سازگاری ھەبوو کەبەبﯚری ھااتبووە ناو گونند ،بەداخەوە س
دروستبوو ئاو ک
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سا ە بەھﯚی وشکەسا ييەوە وشکيکردووە ،کانی خواروو کە بەالی خوارووی گونددا
دەڕوات ئ ستا ئاوی زۆر کەمە ،ھەروەھا کانی ئەلياس کەئ ستا وشکيکردووە ،ئەمە
جگە لەچەندﯾن کار ز کەھی تاکە ماڵ بوون بﯚ مەبەستی پ داوﯾستی رۆژانەو
کشتوکا کردن بەسوودبوون ،ئەوانيش؛ کار زی کانی ئەلياس ،کار زی جەبار
حەمەئەمينو کار زی ﯾوسف محەمەد ،کار زی موعتەسەم ئەحمەدو کار زی ئەحمەد
عەبدول ەحمان ،کەپ يدە ن )دێ کﯚن(و کار زی کانی قەوا و کار زی ش خ غەرﯾب
کەئەم کار زانە کەسينو تەنھا خاوەنەکەی دەتوان بﯚ کشتوکا کردن سوودی ل
وەربگر ت ،بەپ چەوانەی چەمی شوک کە گشتی بووە .جگە لەبير کی ئيرتيوازی
کەشەبەکەی ئاوی گوندی لەسەرە ئەميش ئاوەکەی کەمەو تەنھا بەشی بيست
دەقە ئاو دابەشکردن دەکات ،نزﯾکەی  12بيری تری ت داﯾە کە بﯚ خواردنەوەو
پ داوﯾستی رۆژانەو زۆر کەميش بﯚ کشتوکا کردن بەکاردەھ نر ت.
کەمبوونەوەی بەروبووم
لەبەر ئەو سەرچاوە ئاوانەی کە لەسەرەوە ئاماژەمان پ کرد ،توتنو مەرەزەﯾەکی زۆر
دەکرا کەسا نە  100باتمانيان وەک خﯚﯾان دە ن ل دەفرۆشتەوە ،خە ک لەگەرميانەوە
دەھاتن بﯚ توتن ک ﯾن ،چونکە توتنی شوک و گورگەﯾەر بەناوبانگ بوون ،ھەروەھا گەنم
جﯚو نيسکو نﯚکو تەماتەو بام و شوتيو لﯚبياو خەﯾارو چەندﯾن سەوزەی تری ت دا دەکرا،
ئەمەجگە لەڕەزو باخە چوالەو قەﯾسيو قﯚخو ھەنارو ھەنجيرو گﯚﯾژو بەڕوو و دارەبەن،
بە م ئ ستا زۆربەی زۆری ئەو بەروبوومانە ناکر ن ،چونکە ناوچەکەﯾان شاخاوﯾو
بەردە نەو بەگاجووت جاران زەوﯾيەکە دەک ا ،بە م ئ ستا بەگا جووت ناکر تو
ھەند ک ج گەی بەربوومەکەی بەدەراسەی بچووک دەدور تەوە کەبەردەستناکەو ت،
ھەروەھا کەميی ئاوو وشکەسا ی زۆربەی زۆری ئەو سەرچاوانەی وشککردووە ﯾان
زۆر کەمئاو بوون ،ھەربﯚﯾە کشتوکا کردن کەمبﯚتەوە ئەمە لەالﯾەکو لەالﯾەکی ترﯾش
بەروبوومەکانيان وەک خﯚﯾان دە ن پارەﯾەکی ئەوتﯚ ناکات کەبژ وﯾی ژﯾانيان دەربکاتو
بەقەد ھيالکيان ب ت ،دانيشتووانی ئەو ناوچەﯾە داواکارن کەحکومەت ک شەی
ب ئاوﯾيان بﯚ چارەسەربکات ،ئەوﯾش بەدروستکردنی بەنداو کی ئاوو عەمبارکردن
لەپشتی ما ەکانو بەکارھ نانی ئاوی عەمبارکراو لەوەرزی ھاوﯾنو لەکاتی پ وﯾستداو بﯚ
پ شخستنو ژﯾاندنەوەی کشتوکا کردن لەناوچەکەدا.
چﯚڵ بوونی گوندەکە
شوک سا ی  1986سووت نراوەو خە کەکەی بەئيﭭای عەسکەری براونەتە ناحيەی
بەرزنجەو معەسکەری زە  ،تەنھا شەش پياو لەگوند مابوونەوە کەخﯚﯾان شاردبﯚوەو
ئەو شەوە لەناو گوند کارﯾان کوژاندنەوەی ئەو ما نە بوو کەگ ﯾان ت بەردرابوو ،ئەوانيش
توانيان تەنھا س ماڵ بکوژ ننەوەو چواری تر بەتەواوەتی سووتان ،بەھەو ی
پياوچاکان دوای شەو ک خە کەکەی ئازادکرانو گەڕانەوە ناو گوند ،بە م ھەر لەژ ر
ھەڕەشەی رژ می ئەوسادابوون ،ئەوەبوو پاش چەند مانگ ک جار کی تر بەر ھ رشی
تﯚپبارانی رژ م کەوتنو دوو ما ی تر سووتاون ،پاشان بﯚ دواجارو لەسا ی 1987دا
خە کەکەی بەتەواوەتی داگيراو خانووەکانيانو رەزو باخەکانيان بەتەواوەتی سووت نرانو
خە کەکەشی رووﯾان لەشارو شارۆچکەکان کرد تادوای راپەڕنە مەزنەکە سا ی 1991
خە کەکە گەڕانەوە سەرز دی باوباپيرانيان ،بە م بەداخەوە نەﯾانتوانی وەک پ وﯾست
زەوﯾو باخەکانيان ببوژ ننەوە ،ئ ستاو جار کيتر راگواستن دەستيپ کردۆتەوە
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کە10ما کی ت داماوە ئەوانی تر گواستوﯾانەتەوە لەبەرنەبوونی خزمەتگوزارﯾی
پ وﯾست کەلەگەڵ پ شکەوتنی ئەم ۆی کﯚمە گەدا بگونج ت.
لەگەڵ دروستبوونی شوک دا مزگەوتی ت دا دروستکراوەو ﯾەکەم مەالی مزگەوت
خوال خﯚشبوو مەال سا ح بووەو ئ ستاش مەال موعتەسەمە ،ئەم گوندە لەسا ی
1979دا بﯚ ﯾەکەمجار خو ندنگەی ت داکراﯾەوە ،کەمامﯚستا سەعدی ھەورامی ﯾەکەم
مامﯚستای گوندبوو ،ئ ستا خو ندنگاﯾەکی گونجاوی ت دا دروستکراوە ،بە م
تاشەشەمی سەرەتاﯾيە ،بﯚﯾە زۆربەی زۆری خ زانەکان لەبەر خو ندنی مندا ەکانيان
ناچاردەبن گوندەکە ج بھ نو بچنە شارو شارۆچکەکان.
حەوت ئاشی ئاو
شوک لەکﯚندا بەھﯚی بوونی چەم کی گەورەی وەک چەمی شوک حەوت ئاشی
ئاوی ت دابووە ،خە ک لەناوچە جياجياکانەوە دەھاتن بﯚ شوک و گورگەﯾەر بﯚ باراش
ھاڕﯾن کە لەو سەردەمەدا ج گاو باﯾەخی بەرچاوی خﯚی ھەبووە.
لەکەسە دﯾارو بەناوبانگەکانی ئەم گوندە؛ خوال خﯚشبوو حاجی ئەحمەدی حسەﯾن
عەبدول ەحمان بووە کەدەگ نەوە بەو خ چﯚتە زﯾارەتی مەککەو مەدﯾنەو بەج ھ نانی
فەرﯾزەی حەج ،لەکﯚتاﯾی ھەشت سەدەکاندا کەزﯾاتر لەسا کی پ چووە بﯚ چوونو
ھاتنەوە ،خوال خﯚشبوو ش خ مارف کەخە کی گوند بووە لەشەڕی دەربەندی بازﯾان
لەشﯚڕشی ش خ مەحموود شەھيد کراوە ،خوال خﯚشبوو سابيری مام رەزا
کەڕﯾشسپيو خەمخﯚری گوند بووەو ھەميشە ھەو يداوە ک شەکان چارەسەربکات،
ھەروەھا خوال خﯚشبووان حاجی کەرﯾم حەمەسا حو عەبدول ەحمان رەحيمو عەبدو
قادر ئەحمەدو ش خ مارف کەئەمانە رﯾشسپيو خەمخﯚری گوندبوونو ھەرﯾەکەو
لەسەردەمی خﯚﯾدا خەمخﯚر بووەو ک شەکانی چارەسەرکردووەو خوال خﯚشبوو مام
رەحيم عەبدو ئەحمەد جەراحی گوند بووە کەس کی شارەزا بووە لەگرتنەوەی
شکاوﯾو لەج چوونو ئ ستاش مام رەسوڵ حەمەئەمين جەڕاح کی ل ھاتوو و
دەسترەنگينە کەشارەزاﯾيەکی باشی ھەﯾە لەجەڕاحيداو لەژﯾاندا ماوە ،لەژنانيشدا
خوال خﯚشبوو ،پورە پيرۆز عەلی مامانی گوند بووە کەس کی کارامەو ل ھاتووبووەو
دوای ئەوﯾش پورە حەالو رەحيم مامانی گوند بووە ،کەئ ستا تەمەنی نزﯾکەی حافتا
سا ەو بەداخەوە چاوەکانی لەدەستداوەو لەکارەکەی دوورکەوتﯚتەوە.
النکەی شﯚڕشو پ شمەرگە
ﯾەک ک لەسەروەرﯾيەکانی تری ئەم گوندە لەسا ی 1982بﯚ 1984النکەی مە بەندی
1ی ی.ن.ک بووە ،چەندﯾن چاالکی پ شمەرگە لەگوندەدا کراوەو ما ی چەندﯾن
سەرکردە لەن و ئەم گوندەدا بووە لەوانە؛ شەھيدی سەرکردە جەبار فەرمانو حاکم
قادرو ئاسﯚی ش خ نورﯾو حاکم سەردارو چەندﯾن سەرکردەو پ شمەرگەی تر ،بەھﯚی
زۆرﯾی ژمارەی دانيشتووانی لەوکاتەدا واﯾکردبوو کەس دوکانی وشکەی
ت دابکر تەوەو کەبابخانەو قەسابخانەی ت دابووەو تەنانەت سەروپ خانەی ت دابووە.
لەڕاستيدا زۆرجار دەوتر ت؛ حکومەت بەش کی گوندەکانی پشتگو خستووە
خزمەتگوزارﯾی پ وﯾستی پ شکەش ناکات ،دەکرا پ شينەﯾەکی بﯚ ک ﯾنو مەڕوما ت
ھەبواﯾە بﯚ گوندنشينانو کەفالەتی ل وەربگرتناﯾەو تاچەند سا ک بﯚﯾان نەبوواﯾە
بيفرۆشنەوە ،ئەوە ھاوکارﯾيەکی گەورە دەب ت بﯚ ئەو کەسانەی کەئارەزووی ما ت
بەخ وکردن دەکەنو توانای داراﯾيان نييە .لەپ ش راگواستندا مەڕو ما ت کی زۆر لەم
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گوندە بەخ و دەکرا ،بە م لەبەر نەبوونی ھيچ خزمەتگوزارﯾيەک لەناو گوند ،کوڕو
کچانيان کەھاوسەرگيرﯾی دەکەن ﯾەکسەر گوند ج دەھ نو گەنجەکانيشيان زۆربەﯾان
بوون بەپ شمەرگەو پﯚليسو ئاساﯾش ،بەوەش دەستيکار لەگوندەکەدا نەماوە لەبەر
ب بەرنامەﯾی حکومەت ،تەنھا بەتەمەنەکان لەگوندەکاندا ماون ،کەئەوانيش تواناﯾان
بەسەر کارەکاندا ناشک  ،ئاشکراشە ما ت بەخ وکردن خە ک کی زۆری دەو ت،
چونکە کار کی گرانە .ئ ستا گوندەکە کارەبای نيشتمانی پ گەﯾشتووەو ھيچی کەمتر
نييە لەشارەکان ،بە م ر گاکەﯾان ت کە ەڕ ژ کی خراپەو تائ ستا جادەی قيرﯾان
پ نەگەﯾشتووە ،ک شەی کەمئاوﯾيان ھەﯾە ،بنکەی تەندروستی ت دا نييە خە کەکەی
بﯚ چارەسەر دەچنە بنکەی تەندروستی گوندی باراو.
3500ئاژەڵ
لەپ ش راگواستندا ئەم گوندە زﯾاتر لە 3000مەڕو بزنی ت دابوو لەگەڵ زﯾاتر
لە500رەشەو خو ھەروەھا ئ سترو ماﯾنو گو در ژﯾش بﯚ کاروباری گواستنەوە ،بە م
ئ ستا نزﯾکەی 800سەرمەڕو بزنو 500سەر ک رەشەو و خی ت داﯾە ،لەبەر کەميی
بارانو نەبوونی لەوەڕگاو کەمدەرامەتی خە کی گوند ،بەو ر ژەﯾە کەميکردووە.
سەرچاوە :سﯚزان کەرﯾم  -ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1553 :

شوﯾشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120712
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1554 :

شوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120713
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1555 :

شو نە گەشتيارﯾيەکانی پار زگای ھەول ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082708532772387
پاﯾتەختی ھەر می کوردستانی ع راقە  ,بە ﯾەک ک لە شارە ھەرە کﯚنەکانی کوردستان و ناوچەکە
دادەنر ت .لە رووی جوگرافيەوە بە دووری٣٥٠کم دەکەو تە باکووری بەغدا .نزﯾکەی  3ھەزار ساڵ پ.ز
لە دەقە سﯚمەرﯾيەکان بە ) ئﯚربلﯚم  -ئﯚربيليﯚم( و لە دەقە بابلی بە )ئەربائيلﯚ( ھاتووە .ئەم ھەر مە
بەالنکەی شارستانيەتە کﯚنەکان دادەنر ت و ژﯾان بﯚ ﯾەکەم جار ل رەوە دەستی پ کردووە .ئەشکەوتی
شانەدەر کە م ژووەکەی بﯚ 60ھەزار ساڵ پ ش زاﯾن دەگەر تەوەو النکی ژﯾانی مرۆﭬی نيادرتاڵ بووە،
گوندی زەوی چەم کە م ژووەکەی بﯚ)(12ھەزار ساڵ پ.ز دەگەر تەوە ،ئاماژەی ھەبوونی
شارەستانيەت کی زۆر کﯚنن و وەرچەرخان ک بووە لە ژﯾانی م ۆﭬی ئەو کات کە لە ژﯾانی ئەشکەوت بﯚ
ژﯾانی کشتوکاڵ و ئاژە داری .شاری ھەو ر زﯾاتر لە  100ميوانخانە و مﯚت لی گەشتياری و زﯾاتر لە 100
چ شتخانەی ت داﯾە ،دەﯾان مزگەوتی کﯚن و چەند شو نەوار کی گرنگی ل يە ،دەﯾان پارک و  3پارکی
گەشتياری و چەند شار کی ﯾاری و دەﯾان بازاری گەورەی سەردەم و بازاڕی ميلی ل يە .نزﯾکەی 10
زانکﯚ و چەندان پەﯾمانگا و دامەزراوەی زانستی ل يە ،مﯚزەخانەی شارستانی و کولتووری و ئەنتيخانە و
کتيچبخانەی گشتی ل يە .لە دەرەوەی شارﯾش چەندان شو نی جﯚراوجﯚری گەشتياری ل
ھە کەوتووە .ل رەوەی چەند شو ن ک دەخەﯾنەروو:

فرۆکەخانەی ن ودەولەتی ھەول ر
بە دووری 5کم دەکەو تە باکوری رۆژئاوای شاری ھەول ر .لەدوای رووخانی رژ می پ شوو  ،حکومەتی
ھەر می کوردستان ب ﯾاری دروستکردنی دا ،پ شتر شو نەکە بنکە سەربازی کﯚنی ھەول ر بوو ،ئ ستا
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کراوەتە فرۆکەخانەﯾەکی مﯚد رنی شارستانی کە وەکو دەروازەﯾەکی گەورە بەرەو جيھان کارەکات و
رۆژانە پ شوازی لە ھەزاران ميوان و گەشتيار دەکات .
ئەم فرۆکەخانەﯾە کﯚمپانيای ) سکﯚت وﯾلسن(ی بەرﯾتانی دﯾزاﯾنی داناوەو کﯚمپانيای )ماکيﯚل
جەنگيز(ﯾش پرۆژەکەی ج بەج کرد  ،ئەم فرۆکەخانەﯾە بە ش وەﯾەک دروست کراوە کە سا نە توانای
وەرگرتنی )  ( 3س مليﯚن گەشتياری ھەﯾە و لە  16دەروازەو  6پردی ج گيری ئاسمانی
لەخﯚدەگر ت  .ھەروەھا ت رمينا ی کارگﯚزاری نوێ بە ش وەﯾەک دروستکراوە سا نە توانای 280
دوسەدو ھەشتا ھەزار تﯚنی ھەﯾە  ،جگە لە ت رمينا ی سەرەکی ،ت رميناڵ و ھﯚلی پ شوازی مﯚد رن
و خزمەتگوزاری  VIPھەﯾە .
ئەم فرۆکەخانەﯾە ﯾەک کە لە در ژترﯾن ر رەوەکانی نيشتنەوەی فرۆکە لە جيھاندا کە  4ھەزار و 80
مەترەو ﯾەک کە لە در ژترﯾن پ نج ر رەوی نيشتنەوەی فرۆکە لەسەر ئاستی جيھاندا .
م ژووی ھەول ر
م ژووەکەی دەگەڕ تەوە بﯚ ھەزارەی شەشەمی پ.ز وەک لە نووسراوە سﯚمەری و بابليەکاندا بە )
اروبيلم – ارب ال – اروبل – اربائيلﯚ ( ناوی براوە کە لەو سەردەمە مە بەندی پەرستنی خواوەندی عشتار
بووە  ،لە تشرﯾنی ﯾەکەمی سا ی )  ( 331پ.ز شەڕ کی تووند لە ن وان سوپای دارﯾﯚشی فارسی و
ئەسکەندەری مەقدۆنی روودەدات لە ) گەلی کرانيک ( کە )  ( 30کم لە ھەول ر دوورە لە نزﯾک گوندی
) گﯚکم ال ( لە دەستە راستی ز ی گەورە و لە بەر شارەزا نەبوونی دارﯾﯚش بە تەواوی لە ناوچەکە
جەنگاوەرەکانی خﯚی لە کەناری ز يەکە کﯚ دەکاتەوە بە پ چەوانەوە ئەسکەندەری مەقدۆنی ھ رش
دەکاتە سەر دارﯾﯚش و بەسەر سوپاﯾەکەی زاڵ دەب ت بەمەش ئيمپراتﯚرﯾەتی فارس کﯚتاﯾی پ د ت ،
م ژوونووسە ﯾﯚنانيە کﯚنەکان ناوی ھەول ر لە ناو کت بەکاندا وەکو خﯚی تﯚمار دەکەن ئەمەش وای کرد
سەرنجی ھەموو دونيا بﯚ کوردستان رابک ش ت و ناوی ھەول ر لە ئەنجامی جەنگی ئەرب ال بکەو تە ناو
تابلﯚ و بە گەنامە و ھونەرە م ژووﯾيەکانی ئەوروپاوە ،بناغەﯾەکی پتەوی بﯚ ناساندنی رۆژ ھە ت و
کوردستان دامەزراند .
قە ی ھەول ر
ئەم قە ﯾە د رﯾنترﯾن قە ﯾە لە جيھاندا  ،دەکەو تە ناو جەرگەی شاری ھەول ر ئەم قە ﯾە ) ( 25م
بەرزە لە رووی زەوی  ،وە بەرزی قە لە سەر ئاستی رووی دەرﯾا ) ( 431م رووبەرەکەی )(110,000م2
م ژووی بيناسازی کردنی دەگەر تەوە بﯚ ) (6000ساڵ پ.ز  ،وە خانووەکانی قە ی ھەول ر لە )(506
خانوو پ ک ھاتووە قە لـــە س گەرەک پ کھاتووە )سەرای – توپخانە – تەکيە ( خانووی چينی
دەو ەمەندەکان لە گەرەکی سەرای قە تە بەھﯚی بەکارھ نانی بنيات وبناغەی توندو بەھ ز  ،بەرگەی
ھﯚکاری رۆژگاری گرتووە بﯚ ماوەﯾەکی در ژ .وە نەخش و نيگاری زۆرﯾان ت دا بەکارھ ناوە ئەمەش بﯚتە
ھﯚی ئەوەی سەرنجی گەشتياران بﯚ خﯚﯾان رابک ش ت .
مزگەوتی قە ی ھەول ر:-
مزگەوتی قە ی ھەول ر ﯾەکەم مزگەوتە لە قە ی ھەول ر دەکەو تە ناوەراستی قە ) ﯾاقوت حەمەوی
( لە کت بی ) معجم البلدان ( باسی ئەم مزگەوتەی کردووە لە سا ی )  1220ز ( ،ھەروەھا ) إبن
مستوفی ( لە نووسينەکانيدا ) تارﯾخ أربل ( ناوی نا ) مزگەوتی قە (  ,ئەم مزگەوتە چەندﯾن جار
نﯚژەن کراوەتەوە وەکو سا ی )  1720 – 1719ز ( کە ئەم م ژووە لەسەر مينبەرەکە نووسراوە.
گەرماوی قە :-
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گەرماوی قە م ژووی ئەم گەرماوە دەگەڕ تەوە بﯚ کﯚتاﯾی سەدەی ھەژدەھەم بەرەو سەرەوە نزﯾکەی
)  ( 200دوو سەد ساڵ  ،پ ک د ت لە دوو بەش ھاوﯾنە و زستانە لەگەڵ دوو ھﯚ بﯚ خﯚشوشتن وە
دوو قوبەی گەورە و رووبەرەکەی نزﯾکەی )  782م ( 2وە ئەم گەرماوە بير کی گەورەی ت داﯾە لە
بەشـی باکـووری کە تيـرەکەی )  ( 5پ نـج مەترە  ،وە قو ﯾەکەی )  ( 45مەترە تاکو خوارەوەی قە .
قە ی خانزاد )بانەمان) :-
دەکەو تە سەر ر گای )ھەول ر _ شە ق وە(  ،بەرزﯾەکەی دەگاتە )  ( 40م لە رووی زەوی ) (22کم لە
شاری ھەول ر دوورە م ژووەکەی دەگەر تەوە بﯚ سەردەمی ميرنشينی سﯚران بەتاﯾبەتی لە ماوەی
دەسە تی ميرسل مان بەگ و شازادە خانزاد دروستکراوە  ،تاوەکو ئ ستا رووە م ژووەکەی خﯚی لە
دەست نەداوە توانراوە پار زگاری ل بکر ت  ،ئەم قە ﯾە لە بەرد و قسل دروستکراوە .
گردی قالينچ ئاغا:-
ﯾەک کە لەو ناوچە شو نەوارﯾانەی کە دەکەو تە ناوجەرگەی شاری ھەول ر ناوی ئەم گردەش لە
)قالەانجە( ھاتووە واتە قە ی گچکە بە بەراورد لە گەڵ قە ی ھەول ری د رﯾندا  ،شو نەکەی دەکەو تە
دووری )1کم( لە قە  ،وەبەرزﯾەکەی نزﯾکەی )(7م دەب ت لە رووی زەوی  ،بﯚ ﯾەکەم جار لەسا ی
)(1966ز پشکنينی ت دا ئەنجام دراوە بەھﯚی ئەو کەل و پەالنەی کە دۆزاوەتەوە توانراوە بزاندر ت کە
گردی ) قالينج ئاغا( لە چەند سەردەم کی بە دوای ﯾەکدا ھاتووە  ،کە ھەزارەی )پ نجەم و چوارەمی
(پ.ز مرۆڤ ت دا نيشتەج بووە ئەمەش بﯚ سەردەمی )حلف -ورک ْا ( دەگر تەوە ٍ◌ ٍ◌ ٍ◌ ٍ◌ ٍ◌ ٍ◌ ٍ◌ ٍ◌ ٍ◌ ٍ◌ ٍ◌ ٍ◌ٍ .

منارەی چﯚلی:-
ﯾەک کە لە شو نەوارە د رﯾنەکانی شاری ھەول ردەکەو تە باشووری خﯚرئاوای قە ی ھەول ر بە دووری
)1کم( بە منارەی )مﭭفرﯾە( ناوبانگی دەرکردووە لەسا ی )1238 - 1128ز( لەسەردەمی سو تان
مﭭفردﯾن دروست کراوە لەالﯾەن خە کی ناوچەکە بە منارەی چﯚلی ناسراوە  ،چونکە کاتی خﯚی لە
شو ن کی چﯚ دا دروست کراوە  ،بەرزﯾەکەی )22م( لە رووی زەوی.
مﯚزەخانەی شارستانی ھەول ر:-
دەکەو تە نزﯾک سەنتەری شار بەرامبەر سەرۆکاﯾەتی شارەوانی ھەول ر  ،مﯚزەخانەی ھەول ر بﯚ
پيشاندانی پارچە شو نەوارﯾەکان لە س ھﯚل پ ک ھاتووە کە لە ھەر ھﯚل ک چەندﯾن سەردەمی
جياوازی لە خﯚگرتووە  ،ھەروەھا ج گای ئاماژە پ کردنە کە ھﯚلەکان بە پ کﯚنترﯾن سەردەمی
شو نەواری تا نو ترﯾن سەردەمی شو نەواری ر ک خراون  ،م ژووی ھەند ک لەم ئاسەوارانە بﯚ زﯾاتر لە
) (5000ھەزار ساڵ پ ش زاﯾين دەگەڕ تەوە کە شارستانيەتی کﯚنی کوردستان و عي اق دەردەخات .
ھەر لەم مﯚزەخانەﯾە کت بخانەﯾەک ھەﯾە کە بە ﯾەک ک لە کت بخانە م ژووﯾيەکان دادەنر ت  ،ئەمەش
بەھﯚی بوونی چەندﯾن سەرچاوەی م ژووی گرنگ.
ئەنتيکەخانەی قە : -
دەکەو تە ناو قە ت ،لەن و ئەم مﯚزەخانەﯾەدا بەش کی زۆری کاری دەستی ت داﯾە کەنزﯾکەی )(40
پارچە دەب ت لە ھونەرکاری چنينی ھﯚزە نيشتەج و رەوەندەکانی ناوچەی پار زگای ھەول ر پار زراوە
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 .کە زۆربەی ئەم کەل و پەالنە راﯾەخ و کا و پﯚشاکن کەرەستە خاوەکەشی لەخووری و مووی مەڕو و
ما تی دروست کراون و بەڕەنگی گياو گوڵ و رووەک رەنگ کراون  ،کە ھەند ک لەم پارچانە م ژووی
سەدان سا ی ھەﯾە.

بازاڕی قەﯾسەری:-
دەکەو تە بەرامبەر قە )431م( لەسەر ئاستی رووی دەرﯾاوە بەرزە  ،م ژووی دروست کردنی
دەگەڕ تەوە بﯚ سەردەمی عوسمانيەکان لەسەر ش وەی پيتی التينی بنياد نراوە برﯾتيە لە ھﯚ کی
بەرزو فراوان کە ھەردووالی بە رﯾزە ژووری ت دا دروست کراوە بﯚ فرۆشگا  ،لە سەرەوەﯾدا چەند کون ک
ھەن کە بﯚ گﯚڕﯾنی ھەوا گﯚرکی و رووناکی بەکارھاتووە  ،بەدوو دەرگا دەتوانين بچينە ژوورەوە دەرگای
باشوورو دەرگای خﯚرھە ت .
مەزاری سو تان مزەفەرکوکبری:
مەزارەکە دەکەو تە خﯚرھە تی قە بە دووری )200م(  ،نزﯾکی چوار رﯾانی پار زگاﯾە ھەند ک پ يان
واﯾە گﯚڕی سو تانە ھەند کيش بە گﯚڕی باوکی سو تان دادەن ن .ئەم زاتە ناوی )مﭭفرالدﯾن ابن رﯾف(
لە سا ی ) 549ک( لە داﯾک بووەو لە سا ی )630ک( کﯚچی دواﯾی کردووە  ،ماوەﯾەک فەرمان ەواﯾەتی
ھەول ری کردووە ،بﯚ ﯾەکەم جار ھە ساوە بەخو ندنەوەی مەولود تاکو ئ ستاش وەکو نەرﯾت کی ئاﯾنی
لەشارەکە دووبارە دەکر تەوە.
پارکی سامی عەبدول ەحمان:
بە گەورەترﯾن پارک لە پار زگای ھەول ر دادەنر ت ،کە بە دﯾزان کی ئەندازەﯾی لــە سەر روووبەری )800
دۆنم ( بە دوو قﯚناغ دروست کراوە  ،ئەم پارکە دەکەو تە رۆژئاوای شاری ھەول ر بەرامبەر پەرلەمانی
کوردستان  ،کە چەندﯾن چاالکی جﯚراوجﯚر لەخﯚدەگر ت لەرووی گەشتيارﯾەوە وەک ) خواردنگە ،
کﯚشک  ،ﯾارﯾگا ،شەقام  ،ر ەو  ،رادﯾﯚ  ،شاشەی ھە واسراوی سينەما( رۆژانە سەدان گەشتيار بﯚ
بە سەربردنی کات کی خﯚش روو لەم پارکە دەکەن.

پارکی منارە:
بە دووری1کم دەکەو تە باشووری قەالی ھەول ر ،بە ﯾەک ک لە پارکە قەشەنگەکانی شار دادەنر ت
دەکەو تە بەرامبەر پارکی شانەدەر ،منارە بەناوبانگەکەی چﯚلی دەکەو تە ناو ئەم پارکە ،بﯚﯾە ئ ناوەی
پارکی منارەی بﯚ ھە بژ ردراوە ،رۆژانە ژمارەﯾەکی بەرچاو لە گەشتيارانی ناوەخﯚ و دەرەکی بﯚ کات
بەسەر بردن روو لەم پارکە دەکەن ،لە بﯚنە نەتەوەﯾی و نيشتمانيەکاندا بﯚ سازکردنی فيستيﭭاڵ و
ئاھەنگی جﯚراوجﯚر سوودی ل بينراوە.

پارکی شانەدەر:
دەکەو تە باشووری قە پشت مزگەوتی سەواف ،لەسەر ش وازی سروشتيکوردستان دروست کراوە،
چەند شو ن کی ﯾاری کردن و ئاوپرژە و درختی جوان و گوڵ و گو زاری زۆری لە خﯚگرتووە،
گەلەرەکيەکی ت داﯾە کە لەسەر ش وازی ئەشکەوتی شانەدەر دروست کراوە ،کات ک گەشتيار
سەردانی ئەم پارکە دەکەن ،سروشت و شو نەوارە کﯚنەکانی کوردستانی د تەوەبەرچاو.
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قە ی دووﯾن:-
قە ی دووﯾن بە قە ﯾەکی شو نەواری و سەربازی دادەنر ت ،بە ش واز کی ئەندازەﯾی لە سەر
بەرزاﯾيەکی سروشتی پتەو بەش وەی ھە کەوتنی چياکە بناغەی بﯚ ھە کەندراوە  ،لە سەر ر گاﯾەکی
ستراتيژی کﯚن دروست کراوە  ،بەرزی دووﯾن دەگاتە )(1475م لە ئاستی رووی دەرﯾا  .ئەو بەشە
بەرچاوەی کەماوە بەتاﯾبەتی بورجەکان دەگەر نەوە بﯚ ميرنشينی سﯚران  ،وە لە خوارەوەی
چەم کيمەزن ھەﯾە ،کەبﯚتە سەﯾرنگە .
شەقالوە:
شارۆچکەی شەق وە بە دووری )  ( 45کم دەکەو تە باکوری رۆژھە تی شاری ھەول ر ،لە ن وان چيای
سەفين و چيا سﯚرک ھە کەوتووە ،بە ھﯚی سروشتی جوانی بە بووکی کوردستان ناسراوە،
ھاوﯾنەھەوار کی سەرنجراک ش و ئاو و ھەوا سازگارە ،دﯾمەنی شەق وە بە دارودرختی زۆر داپﯚشراوە
و کانی و ئاوی زۆرە ،دەﯾان ميوانخانە و چ شتخانە و گوندی گەشتياری و گازﯾنﯚ و شو نی گەشتياری
ل يە ،چەندان کەلوپەل و خواردنی دەستکردی کوردەواری لە بازاری شەق وە ھەﯾە ،باخەکانی
شەق وە چەندان جﯚر ميوەی ھەﯾە ،بﯚﯾە گەشتياران لە سەرانسەری ع راق و و تانی دەرەوە رووی
ت دەکەن.
قە ی د رێ
ئەم قە کە دەکەو تە بەشی رۆژئاوای دام نی زنجيرە چيای پيرمام و بە دووری 38کم لە ناوەندی
شاری ھەول ر [دوورە ،بە دووری 2کم لە الی چەپی ر گای ھەول ر و دارەبزمارە و گوندی سەروکانی
ھە کەوتووە .قە کە لە سەر گرد کی بەرزە و پ ک ھاتووە لە شوراﯾەکی پتەوی قاﯾمکاری سەربازی کە
بەچواردەوری گردەکە دروستکراوە ،لە قو ە و دﯾوارەکانی ،کونی مەتەر زی بەرگری ھەﯾە .پاشماوەی
دﯾوارەکانی لە ) 1تاکو 6م( بەبەرزی ماوە5 ،ژوور و ھﯚل ک و حەوشەﯾەکی گەورە بە پ وانەی
21,70×23م و بيرە ئاو ک دەبينرێ.
ھيران
شارۆچکەی ھيران ،بە دووری 70کم دەکەو تە باکووری رۆژھە تی شاری ھەول ر .ھەروەھا بە دووری
23کم دەکەو تە رۆژھە تی ھاوﯾنەھەواری شەق وە .بەھﯚی ھەبوونی ژمارەﯾەکی زۆر لە دار و درخت
و ميوەجات و ئاووھاواﯾەکی ف نک سروشت کی گەشتياری وەرگرتووە ،زﯾارتر لە 5کانياو و دەﯾان باخی
ل يە .دﯾان کەپر و شو نی پشودانی گەشتياری ل دروستکراوە.
قەالی خانزاد
قە ی خانزاد بە دووری 3کم دەکەو تە بەشی رۆژھە تی شارۆچکەی ھەرﯾر .کە 1434م لە ئاستی
دەرﯾاوە بەرزە ،قە کە لە بەزای زﯾاتر لە 400م لە ئاستی دەوروبەرﯾدا لەسەر لوتکە شاخ ک دروست
کراوە .لە بەشی باشووردا ر گاﯾەک لە دام نی چياکە بﯚ سەرقە بە ش وەی پ چاوپ چ سەر دەکەو ت،
ھەندێ شو نی دﯾوارەی قە وەک خﯚی ماوەتەوە کە بەرزﯾيەکانييان لە ن وان 6-4م بەرز دەب ت .لە
ھەند ک شو ن پەﯾژەی بەردﯾن دروست کراوە .ﯾەک ر گا بﯚ قە کە دەچ ت  ،قەالکە لە دوو نھﯚم پ ک
ھاتووە ،قە کە شو نی خانزادی سﯚران و ميرسل مانی برای خانزاد بووە.کە لە سەدەی پانزە
دەس ت کی فراوانيان ھەبووە.
ب رم و م رگەکانی سيدەکان
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لە کو ستانی سيدەکان و لە باکووری بناری ھە گورد ،چەند گﯚماو کی قەبارە جياواز ھەﯾە ،کە
ئاوەکانييان زۆر سارد و سازگارە و بﯚ گەشتوگوزار لە وەرزی ھاوﯾن زۆر لەبارو گونجاون .وەک ب رمە
سارد ،ب رم ھﯚڕن با ەکيان ،ب رم دﯾندارا .ب رمە بچووک.
قە ی روست
قە کە دەکەو تە گوندی روست بە دووری 137کم لە باکووری شاری ھەول ر و دەکەو تە بەشی
رۆژئاوای چيای ھە گﯚرد ،قە ی گوندی روست بە بەرچاوترﯾن و گرنگترﯾن شو نەواری دەﭬەرەکە
دادەنرێ .لە بەشی ژ رەوەی قە کە شو نەواری کﯚگاﯾەکی خەزنکردنی ئاو بەناوی سارداو ) سارنج(
بە ئەندازەی)18م×3م×2,5م( ھەﯾە .قە کە لەسەر رووبەری )29,20م بە45,50م ( دروستکراوە ،زﯾاتر
لە ) (10ژووری ھەبووە ،لە ھەند ک بەش دوو نھﯚم بووە .چەند بەش ک لە دﯾواری بناغەی قە کە بە
بەرزی 5م کە کەوتﯚتە سەر لوتکەی شاخەکە پاشماوەی ماوە.

مەزاری ش خی ھيران: -
مەزارەکە لەسەر بەرزاﯾەکی ناوەڕاستی ھيرانە کە چوار دەوری بە رەز و باخاتی ميوە و دار بەڕووی
بەرز داپﯚشراوە .ئەم شو نە گﯚڕستانی ش خانی تەرﯾقەی قادرﯾيە ،تەکيەی ھيران کە باو باپيرانی
سافی ھيرانی لە ژ ر ئەو گردە لە ناو ئەشکەوتی دەستکرد شاردراونەتەوە ،لە جەژن و بﯚنە ئاﯾينيەکان
و لە کاتی وەفاتی ش خەکانيش دا مەراسيمی زﯾکری دەرو شان لەو شو نە بەڕ وەدەچ ت ،ھەروەھا
شو نی شەفاعەت و نزاو پاڕانەوەﯾە لە خوای گەورە بﯚ گەﯾشتن بە مراز و ئاواتيان .لە ناو باخەکانی
ھيران دەﯾان کەپری گەشتياری و شو نی پشودان بﯚ گەشتياران دروستکراوە ،بﯚﯾە لە وەرزی ھاوﯾن
ھەزاران گەشتيار روو لە ناوچەکە دەکەن.
مەزاری رەبەن بﯚﯾا:-
لە قەدپا ی چيای سەفين ،لە بەرزای دۆ کە و دەڕوان تە سەر شارۆچکەی شەق وە و سەر ر گای
گشتی ) شەق وە – ھيران( ،تاکو نزﯾک مەزارەکە ر گاﯾەی ئوتومب ل ھەﯾە ،دواتر گەشتيار بە پيادە
دەروات ،گﯚرەپان و ر گاکە لە الﯾەن حکومەتی ھەر م لە سا ی ) ( 2005دروست کراوە  ،ئەم مەزارە
پيرۆزە لە الﯾان موس مان بە )وسو رەحمان ( لەالﯾان مەسيحيەکان بە ) رەبەن بيا( ناو دەبر ت و
ھەردوال بە پيرۆزی دەزانن ،مەزارەکە لە ئەشکەوت دا لە بەرزی ) (20م لە شاخ ھە کەندراوە ،دوو
ژووری گەورە و چەند ژوور کی بچووکيش ھەﯾە ،خە کان کی زۆر لە مەسيحی و موسولمان بﯚ نزاو
پارانەوە و گەﯾشتن بە مرازەکانيان رووی ت دەکەن ،ھەروەھا گەشتيارانی مەسيحی لە دوای جەژنی
قيامەت لە زۆربەی شو نەکانی عيراق رووی ت دەکەن.

کﯚﯾە
دەکەو تە باشووری رۆژھە تی شاری ھەول ر ،لە ن وان ھەردوو پار زگای ) ھەول ر و سل مانی(.
بەدووری ) (70کم ،لە ن وان زنجيرە چيای ) باواجی وھيبت سلتان ( ،چەند ناوچەﯾەکی گەشتياری
ل يە ،وەک ) کﯚسار _ چنارۆک _ حمامﯚک _ دەرماناوی جەلی _ نازەنين _ مزار ماربينا قدﯾشا (.
ھەروەھا چەند شو نەوار کی ل يە ،وەک ) بازاری قەﯾسەری _ قە ت _ مزگەوت _ خانووی بەنەخش (
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چەند مامﯚستا و شاعير و ھونەرمەندی ل پ گەﯾشتوە ،وەک )حاجی قادر _ عونی _د دار _ باکووری
_ گاھر تﯚفيق ( و ئ ستا زانکﯚی کﯚﯾە تەواو کەری رۆشنبيری ئەم شارەﯾە.
چنارۆک:-
سەﯾرانگەی چنارۆک لە بناری ک وی )ھەﯾبەت سلگان( بە دووری 15کم لە باکووری خﯚرھە تی
شارۆچکەی کﯚﯾە و ) (95کم لە ناوەندی شاری ھەول رەوە دوورە .
کەوتﯚتە سەر ر گا کﯚنەکەی )کﯚﯾە – دوکان ) .
رووباری جلی:-
َ
بە دووری ) (95کم دەکەو تە باکووری خﯚرھەالتی شاری ھەول ر ،رووباری جەلی بە ن و گوندی
سماقولی دەروات کە ) (21کم لە باکوری خﯚرئاوای شارۆچکەی کﯚﯾەﯾە دوورە .ئەم شو نە
سروشت کی جوان ھەﯾە ،پ کھاتووە لە دۆل کی نيمچە فراوان ،گەشتيار بﯚ بﯚ سەﯾران بﯚ چارەسەری
روو لە ناوچەکە دەکات ،ئاوەکەی رووبار بەکار د ت بﯚ چارەسەری نەخﯚشيەکانی پ ست .
تەق تەق:-
بە دووری ) (98کم دەکەو تە باشووری خﯚرھە تی پار زگای ھەول ر ،ناوچەکە دارو باغات کی زۆری لە
دەورووبەرە سروشت کی جوانی ھەﯾە خە ک لە وەرزی بەھار روو لەم ناوچەﯾە دەکەن .

مەزارگەی مارب نە قدﯾشە:-
دەکەو تە گوندی ھەرمﯚتەﯾە کە ) (3کم لە قەزای کﯚﯾە دوورە و پ ی دەوترێ )مار بينا بھنام( ،لەالﯾەن
بھنام و خوشکەکەی سارە دروست کراوە ،ئ ستا ئەم ناوچەﯾە گرنگی زۆری پ دراوە کراوەتە
ناوچەﯾەکی گەشتياری و خە ک رووی ت دەکەن بەتاﯾبەتی مەسيحيەکان.

قشلەی کﯚﯾە:
ئەم قشلەﯾە دەکەو تە ناو سەنتەری شارۆچکەی کﯚﯾە بەالی رۆژئاوای دا ،لەسەر بەرزاﯾەک ) گرد کی
پان( کە رووبەری لە 2400م 2زﯾاترە .رووی دەرەوەی لە ش وەی قە دروستکراوە و لە ھەر چوار الدا
قو ەی شەڕ و بەرگری بﯚ دانراوە .لە ھەند ک شو ن بيناﯾەکە دوو نھﯚمە .لە بەش کی مﯚزەخانەی کﯚﯾە
دانراوە .لە الﯾەکی تر گەلەری ھونەری ھەﯾە.لەسەردەمی عوسمانيەکان دروست کراوە.
چوار تاقان:-
شو نەواری چوار تاقان کەوتﯚتە باشووری شاری کﯚﯾە لە سا ەکانی سەرەتاﯾی سەدەی بيستەم
کاروان سەرای ن وان کﯚﯾە و ھەول ر و کﯚﯾە و کەرکووک بووە ،ر بواران و کاروان چيەکانی دەورووبەری
شاری کﯚﯾە کە دوای پشوودان ک بەخﯚﯾان و وو غەکانيان و کەل و پەلەکانيان دەگەﯾاندنە شاری کﯚﯾە،
ئەم شو نەوارە لە سا ی )  ( 2002لەالﯾەن قائيمقامی کــــﯚﯾـــــــە نــــــﯚژەن کــــــــــراوەتـــــــەوە.
سەری کﯚسار: -
دەکەو تە باکووری خﯚرھە تی شاری کﯚﯾە بە دووری ) (5کم لە چەقی شاری کﯚﯾەوە دوورە وە )(74
کم دوورە لە شاری ھەول ر ،وە ئەم ناوچەﯾە شو ن کی بەرزە و ئاو و ھەواﯾەکی خﯚشی ھەﯾە و
ژمارەﯾەک مﯚت ل و چيشتخانەﯾەکيگەشتياری ل دروستکراوە و بﯚتە ھەوارگە.
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ساتو قە :-
شو نەوار کە لە ش وەی قەالدا کەوتﯚتە سەر بەرزاﯾەک لە گوندی ساتوقە  ،دەکەو تە باشووری
رۆژھە تی شاری کﯚﯾە بە دووری ) (24کم وە بە دووری ) (91کم لە پار زگای ھەول رەوە دوورە وە
بەرزی لە ئاستی رووی دەرﯾاوە )  ( 600م .

شارۆچکەی سﯚران
دەﭬەری سﯚران بە دووری )  ( 95کم لە شاری ھەول رەوە دوورە  ،ژمارەﯾک شو نی گەشتيار ل يە و
دەکەو تە نزﯾک سنووری ) ئ ران – تورکيا – عيراق (  ،ھەروەھا کەوتﯚتە ن وان زنجيرە چياکانی )
ھندر ن–زۆزک–حەسەن بەگ – برادۆست – کﯚڕەک ( ،دوو رووباری پ دا ت پەر دەب ت ﯾەکەميان لە
خا ی سنووری حاجی ئﯚمەران  ،وە دووەميان لە خا ی سنووری ) م رگەسﯚر (  ،وەھەروەھا
)قەزاکانی رەواندز  -چﯚمان  -م رگەسﯚر  -گشت ناحيە و گوندەکان( بە ﯾەکەوە دەبەست تەوە ( 1981
بﯚتە قەزا کە بە.
قە ی پاشای گەورە ) ئيج قە ) :-
قە ی پاشای گەورە ) ئيج قە ( دەکەو تە سەر ر گای سەرەکی سﯚران– رەواندز لەسەر گرد کی
سروشتی دروست کراوە لە بەرد و قسل و چوار بورجی ش وە بازنەﯾی ھەﯾە  ،کە تەنھا ئ ستا
پاشماوەی بناغە و ﯾەک ال دﯾواری ماوە و دەگەڕ تەوە بﯚ سەردەمی ) مير محەمەد ( سا ی )(1813
تاکو) (1837ناسراوە بە پاشای گەورە  ،ميری سﯚران.
تﯚپی وەستا رەجەب:-
ئەم تﯚپە لەالﯾەن وەستا رەجەب لە سەردەمی ) مير محەمەد ( لە سا ی )  1837 – 1813ز ( لە
رواندز دروستکراوە ،زﯾاتر لە  222دانە تﯚپ دروست کراوە ،ئيستا دانەﯾەکی لە ناوشاری رواندز پار زراوە،
دانەﯾەکيش لە مﯚزەخانەی بەغدا دانراوە کە در ژی تﯚپەکە دەگاتە (1.5م).

ھاوﯾنەھەواری گەلی علی بەگ :
95کم لە ناوەندی شاری ھەول رەوە دوورە  ،لە ن وان دوو چيا ھە کەوتووە لە خﯚرھە تيدا چيای
کﯚڕەکە کە بەرزﯾەکەی )2125م( و لە باکووری خﯚرئاواشيدا چيای برادۆستە کە بەرزﯾەکە ی )
2076کم( لەسەر ئاستی رووی دەرﯾاوە بەرزە ،در ژﯾەکەی نزﯾکەی )12کم( دەب ت ،س رووباری پ دا
دەڕوات  ،لە ناوەڕاستيدا لە ناوەراست ت کەل دەبن )ڕەواندز _ سيدەکان _ خەليفان( .سروشت کی
سەرنج راک شی ھەﯾە ،ژمارەﯾەک چيشتخانە و گازﯾنﯚ و کەپری گەشتياری و شو نی پشودانی بﯚ
گەشتياران ل دروستکراوە.
ھاوﯾنە ھەواری ب خاڵ:
105کم لە شاری ھەول ر و 5لە شارۆچکەی رواندز دوورە ،کەوتﯚتە ن وان چەند لوتکە چياﯾەکی بەرز،
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پ کھاتووە لە تاﭬگەﯾەکی سروشتی کە دەرژ تە خوارێ و دﯾمەن کی د ف نی بە سروشتی
ھاوﯾنەھەوارەکە بەخشيوە ،ژمارەﯾەک چيچشتخانە و کەپر و شو نی پشودانی بﯚ گەشتياران ل
دروستکراوە.

ھاوﯾنە ھەواری جوندﯾان:
115کم لە ناوەندی شاری ھەول رەوە دوورەو دەکەو تە دام نی چيای ھەندر ن و بە دووری
)7کم(دەکەو تە خﯚرھە تی شارۆژکەی سﯚران  ،کانيەکی ئەفسونی لەبن چيای ھەندر نەوە
ھە دەقول ت ،بەﯾەک ک لە ھاوﯾنە ھەوارە سەرەکيەکانی ئەم دەﭬەرە دادەنر ت .بە دارودرختی بەرز
ناوچەکە داپﯚشراوە ،کەش و ھەواﯾەکی لە بار ھەﯾە ،ژمارەﯾەک چ شتخانە و کەپری گەشتياری و
شو نی پشودانی خ زانی تيادا دروست کراوە.

دۆ ی ئاالنە:
ئەم شو نە نزﯾکەی  15کم لە باشووری خﯚر ھە تی شارۆچکەی خەليفانە و لەسەر ر گای ( خليفان
– باليسان ( ە تەنگە بەر کە رووباری ئا نەی پ دا دەروات ،چەندﯾن کەپر و شو نی خ زانی بﯚ
گەشتياران لەسەر کەناری چەمەکە دروست کراون.
ئەشکەوتی ب ستون:
لەسەر چيای برادۆست و باکووری خﯚرئاوای شاری ھەول ر بە دووری )97کم ( بە دوو ر گای قيرتاو کراو
دەگەﯾتە ئەم ئەشکەوتە ﯾەک کيان لە بەرزاﯾی چيای سپيلک بەرەو دۆ ی خەالن و بناوێ لەو شەوە
بەرەو بەرزاﯾی چيای برادۆست .دووەميان لە کﯚتاﯾی گەلی علی بەگ بە ر گاﯾەکی کە بەرەو خﯚرئاوا
دەڕوات لە ن وان )ھاودﯾان _سارداو( دا ر گاﯾەکی الوەکی بەرەو بەرزاﯾی چيای برادۆست سەردەکەوی
تا دەگەﯾتە ئەشکەوتی ب ستون .دەکەو تە سەر ر گاکەو دەرگاکەی نزمەو لە ژوورەوە زۆر فراوانە
کﯚتاﯾی دﯾار نييە  ،لەسەر ئەشکەوتەکەشدا کون ک ھەﯾە رووناکی دەداتە بەش کی ئەشکەوت ،زﯾاتر
لە 100م در ژ و 40م پان و 10بەرز دەب ت ،سەدان بلوری کرﯾستالی لە ناوﯾدا شﯚربوونەتەوە و
بەسەرکەوتوون ،کرﯾستالەکان جﯚراو جﯚرن و دﯾمەن کی سەرنجراک شيان دروست کردووە.

گﯚماوەکانی بناری ھە گﯚرد
بەھﯚی بەرزی لوتکەی ھە گﯚرد و پانی و فراوانی قەدپا کانی ھە گﯚرد ،لە ھەرچوار دەورﯾدا کﯚمەل ک
گﯚماو ھەﯾە ،ئاوی گﯚماوەکان سارد و سازگارە ،شو نی ھەند ک لە گﯚماوەکان و دەوروبەرﯾان بﯚ
پشوودان و گەشتوگوزار لەبار و گونجاوە .ھەروەھا م رگی ھەميشە سەوز و کانيياوی سازگار و جﯚگە
وجﯚباری سەرج اک ش دەبينر ت .سەرجەم ئەمانە و نزمی پلەی گەرمی بﯚ خوار 25پلە لە ھاوﯾن،
شو نەکەﯾان کردۆتە شو ن کی سروشت جوان .ھەند ک لە کﯚماوەکان) :گﯚمی سەرنش وە و گﯚمی
سوﯾل  ،دەکەونە دام نی رۆژھە تی ھە گﯚرد .گﯚمی چل دار ،دەکەو تە ناوقەدی رۆژھە ت ھە گﯚرد.
گﯚمی ب رمە سارد ،دەکەو تە بەشی باکووری رۆژئاوای ھە گﯚرد ،کﯚمەل ک م رگ و سەوزای لە
دەوروبەرﯾدا ھەﯾە .چەند گﯚماو کی بچوکيش لە رۆژھە ت ھەﯾە ،وەک ميوەبان ،باسکە پيواز،
ز رﯾنخان).
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کانی دەرماناوی جەلی
کانی گ اوی جەلی بە دووری 22کم دەکەو تە باکووری قەزای کﯚﯾە لە پار زگای ھەول ر .لە ھەول رەوە
بﯚ کانی جەلی  3ر گا ھەﯾە -1 ) :ھەول ر بﯚ دەربەندی گﯚمەسپان بﯚدۆ ی سماقو ی 62کم -2 .ھەول ر
بﯚ کﯚﯾە بﯚجەلی87کم -3 .ھەول ر بﯚ ھيران بﯚ نازەنين بﯚ جەلی 88کم ،کە سەرجەم ر گاکە قيرکراوە.
زﯾاتر لە 12ئينج ئاوی ل ھە دەقوو ت ،ئاوی کانيييەکە بە ش وەی بەردەوام  38پلە گەرمە ،کانيەکە
بەپ وانەی 6م×6م کراوەتە حەوز کی ئاو ،حەوزی دووەم بازنەی و تيرەکەی 2م  ،ئاوەکە مادەی کبرﯾتی
زۆرە .بﯚ نەخﯚشييەکانی پ ست ،وەک خوڕەشت ،زﯾبکەی جﯚراو جﯚر ،سووتانەوەی پ ست ،پيسبوونی
پ ست )گ ووی( .بﯚ رۆماتيزم و فەقراتيش سوودی ل وەردەگير ت.
ھەوارگەی پانکی گەشتياری:-
بە دووری )108کم( دەکەو تە باکووری شاری ھەول ر ،بە دووری 1کم دەکەو تە خﯚرئاوای قەزای
رەواندز ،لە سەر بەرزاﯾيەک بنياد نراوە کە )1100م( لە سەر ئاستی رووی دەرﯾاوە بەرزە ،رووبەری
گشتی ئەم ھەوارگەﯾە نزﯾکەی ) (400دۆنمە لە چەند بەش کی گرنگ پ ک ھاتووە ،وەک 74) :مﯚت ل
بەھەموو پ داوﯾستيەکانەوە ،لەگەڵ ) (6مﯚت لی رﯾئاسی) ، (VIPکﯚگا و ھﯚ ی کﯚنف انس و کﯚبوونەوە و
پارکی وەستانی ئﯚتﯚمب ل و ر ستورانت کی پلە ناﯾاب و کافترﯾاﯾەک و شار کی ﯾاری و مەلەوانگە.
ھەروەھا لە قﯚناغەکانی دووەم و س يەم چەندﯾن چاالکی گەشتياری گرنگ تری ل ج بەج
دەکر ت.
دۆلی ئاکﯚﯾان:
بەدووری )16کم(دەکەو تە رۆژھە تی شارۆچکەی رەواندز  ،نزﯾکەی )110کم(لەشاری ھەول ر دوورە،
بەرزی ئەم ناوچەﯾە لەئاستی رووی دەرﯾا ) (980م ،گوندی فەقيان شو ن کی گەشتياری و سروشت
جوانی ئەم ناوچەﯾە ،ناوچەکە بە دارودرختی خﯚرسک ،وەکو ) دار گو ز – چنار – سپيدار  -بی (
رازاوەتەوە ،کە دﯾمەن کی جوانی بە ناوچەکە بە خشيوە .
چﯚمان
بە دووری ) (160کم دەکەو تە باکووری خﯚرھە تی شاری ھەول ر و کەوتﯚتە ن وان زنجيرە چياکانی
)ھە گورد – سەک ان (ھاوسنوورە لە گەڵ و تی ئيران ،ر گەی ستراتيجی حاجی ئﯚمەران بەناوﯾدا
دەروات ،بە ھﯚی بوونی چەندﯾن ) ھاوﯾنەھەوار – سەﯾرانگا – رووبارو م رگ –تاﭬگەی ئاوی ( ئەم
دەﭬەرە بﯚتە ناوچەﯾەکی گەشتياری ،ھەروەھا لە رووی کشتوکا ی و ئاژەڵ داری ناوچەﯾەکی گرنگە.
پلەی گەرما لە ھاوﯾندا لە  32پلە ت ناپەر ت.
حاجی عمران:-
ئەم ناوچەﯾە دەکەو تە سنووری قەزای چﯚمان و ھاوسنوورە لە گەڵ وە تی ئيران (180) ،کم
لەناوەندی ھەول رەوە دوورە و نزﯾکەی )( 20کم لە قەزای چﯚمان دوورە ،لە زستان باران و بەفر کی زۆر
ئەم ناوچەﯾە دەبار ت ،بﯚﯾە لە وەرزی ھاوﯾن ئاوو ھەواﯾەکی خﯚشی ھەﯾە ،ش خی با ەک و کانی
دەرماناوی ش خی با ەک چەند شو ن کی گەشتياری دەکەونە ئەم سنوورە.
کانی و مەزاری ش خی با ەک:-
ئەم شو نە دەکەو تە ناو شارۆچکەی حاجی ئﯚمەران (180) ،کم لە ناوەندی ھەول رەوە دوورە وە
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نزﯾکەی ) (20کم لە قەزای چﯚمانەوە دوورە ،لە وەرزی زستاندا باران و بەفری زۆر لەم ناوچەﯾە
دەبار ت (2500) ،م لە ئاستی رووی دەرﯾاوە بەرزە ،ش خی با ەکان لە الﯾان موس مانان بە پيرۆز و
پياوچاک ناسراوە ،بﯚﯾە بەردەوام گەشتيار دەچنە زﯾارەتی ئەم مەزارگەﯾە ،لە نزﯾک مەزارگەکە کانی
دەرماناوی ش خی با ەک ھەﯾە ،ئاوی دەرماناوی ش خی با ەک لەڕووی تەندروستی سوودی بﯚ
فر دان و نەھ شتنی بەردی گورچيلە ل وەردەگير ت ،بﯚﯾە سا نە گەشتيار کی زۆر رووی ت دەکەن.

دۆ ی سەکران:
لە بناری باکوری زنجيرە چيای سەکران ھە کەوتووە ،دۆل کە بە داری سروشتی و دەستکرد
داپﯚشراوە ،رووبارﯾچکی بچوک لە ژ ردارەکان دەروات و بﯚتە ج گای کات بەسەربردن و پشودانی
گەشتياران ،لەسەرەوەی دۆلەکەش گوندی سەکران بە دﯾمەن کی جوان و کولتووری دەبينر ت ،چەند
کەپر و خزمەتگوزاری سەرەتای دروستکراون ،بە م ف نکی ئاوھەوا و سروشتی جوان و ھاژەی ئاو
گەشت کی خﯚش بە گەشتيار دەبەخش ت .
سەﯾرانگەی ر زان :
بە دووری ) (144کم لە شاری ھەول رەوە دوورە ،ئەم سەﯾرانگەﯾە دەکەو تە قەزای م رگەسﯚر کە
نزﯾکەی ) (22کم لە باشووری خﯚرھە تی بارزانەوەدوورە ،دەکەو تە سـەر رووباری ر زان و جامە لە
سـەر ر گای مەزارگـەی ) بارزانی نەمر ( .،بەرزی لە ئاستی رووی دەرﯾا ) (1200مەتر بەرزە وە لە
ھاوﯾن ئاو و ھەواﯾەکی خﯚشی ھەﯾە ھاو تيان بﯚ گەشت کردن و مەلەوانی رووی ت دەکەن .
پردی بەرسيرﯾن
شو نەواری پردی بەرسيرﯾن بە دووری ) ( 18کم دەکەو تە باکووری خﯚرھەالتی شارۆچکەی سﯚران،
لەسەر ر گای سﯚران حاجی ئﯚمەران لە ناو گوندی بەرسيرﯾن بنياد نراوە ،ئەم پردە بﯚ پەڕﯾنەوە زۆر
سوودی ل وەردەگيراوە ،دانيشتوانی ناوچەکە ئيستاش بەکاری دەھ نن ،لە سەردەمی ميری سﯚران
دروستکراوە4 ،پاﯾەی لولەی بە ش وەی ھونەری و ئەندازەی لە ژ ر دروست کراوە ،شو نەوار کە کە
خﯚراگربووەو بەرگری سروشت و ئاوی رووباری کردوە.

ئەشکەوتی شانەدەر
بە دووری 122کم دەکەو تە باکوری شاری ھەول ر ،دەکەو تە سنووری قەزای م رگەسﯚر ،لە بەشی
باشووری دام نی چيای برادۆست ھە کەوتووە ،پ ش )  ( 60.000ساڵ مرۆﭬی نياندرتاڵ لەم
ئەشکەوتە ژﯾاوە ،بﯚﯾە بە النکەی ژﯾانی مرۆڤ دادەنر ت .ش وەﯾەکی س گـﯚشەﯾی ھەﯾە بەرزی )(18م
وە در ژی ئەشکەوتەکە ) (40م وە پانيەکەی ) (27م لە ناوەوە فراوان دەب تەوە تا دەگاتە ) (60م ،بﯚ
ﯾەکەم جار لە سا ی )  ( 1961 -1951ز لەالﯾەن ) رالف سوليکی ( ھە کﯚ ينی ت دا کراوە ،لە ئەنجامی
ل کﯚ ينەوە چوار چينی شو نەواری چمارەﯾەک ئيسکەپەﯾکەری مرۆﭬی نياندرتاڵ و کﯚمە يک کەلوپەلی
بەکار ھ نانی لەبەرد دروست کراو دۆزراﯾەوە کە دەگەڕ تەوە بﯚ سەردەمی بەردﯾنی کﯚن.
سەﯾرانگای د ﯚپە
بە دووری )12کم ( دەکەو تە ل باکووری خﯚرھە تی شاری ھەول رە420) ،م( لە ئاستی رووی دەرﯾاوە
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بەرزە ،ئەم ناوچەﯾە ئاو و ھەواﯾەکی خﯚش و سروشت کی خاو نی ھەﯾە لە بەھاراندا ھەﯾە ،ھەموو
سال ک ژمارەﯾەکی زۆر لە سەﯾرانکارانی شاری ھەول ر سەردانی دەکەن .

سەﯾرانگای ھەنارە:
بە دووری )  ( 18کم دەکەو تە خﯚرھە تی شاری ھەول ر390) ،م( لە ئاستی رووی دەرﯾاوە بەرزە ،لە
دوو ر گاوە بﯚی دەڕۆﯾن ﯾەک کيان لە شەق وە و ئەوی ترﯾان لە ر گای کﯚﯾەوە  ،ژمارەﯾەکی زۆر لە لە
ھاو تيان و سەﯾرانکاران رووی ت دەکەن.
سەﯾرانگەی ماوەران:
ئەم شو نە لە باکووری خﯚرئاوای شارۆچکەی شەق وە بە دووری ) (20کم دوورە ئەم سەﯾرانگەﯾە
دەکەو تە پشت چيای سﯚرک گەشتياران رووی ت دەکەن بﯚ گەشت کردن.

سەﯾرانگای حاجی باﯾز: -
دەکەو تە سنووری شارۆچکەی شەق وە لەسەر ر گای شەق وە ھەرﯾر وە دووری لە شارۆچکەی
شەق وە )5کم( دوورە وە دووری لە شاری ھەول ر ) 53کم( دوورە لەبەر جوانی دﯾمەنی شو نەکە
خە ک لە بەھاران رووی ت دەکەن بە مەبەستی گەشت کردن بە تاﯾبەتی خە کی شارۆچکەی
شەق وە ) (1ئاﯾاری ھەموو سا ک بﯚ گەشت کردن رووی ت دەکەن .

سەﯾرانگەی تەوسکە :
ئەم سەﯾرانگەﯾە لە سەرووی دۆ کە و لە بناری چيای سەفينە دەکەو تە خﯚرھە تی ھاوﯾنە ھەواری
سە حەدﯾن بە دووری )15کم( بە ر گاﯾەکی الوەکی لە ن وان ھاوﯾنە ھەواری سە حەدﯾن و ھاوﯾنە
ھەواری شەق وە بﯚی دەچ ت ئەم سەﯾرانگەﯾە دوو دار چناری بەرزی ل يە ئەستووری ئەم دار چنارانە
)513سم(ەوە تەمەنيان بە پ نج سەد سا مەزەندە دەکر ن.
سەﯾرانگەی ش رەسوار :
ئەم سەﯾرانگەﯾە کەوتﯚتە سەر ر گای گشتی ھاوﯾنەھەواری )سە حەدﯾن – شەقالوە( بە دووری
)42کم( لە پار زگای ھەول ر سەرەتا ناوی ئەم سەﯾرانگەﯾە لە چيوە ھاتووە ؟ ش رەسوار ﯾەک ک بووە لە
دانيشتوانی ئەم ناوچەﯾە لە سەردەمی )سە حەدﯾنی ئەﯾوبی ( ژﯾاوە و بەشداری لە ئازادکردنی
شاری )قدس( ی کردووە لەبەر ل ھاتووﯾی و ئازاﯾەتی و سوارچاکی نازناوی ش رەسواری لە الﯾەن
)سە حەدﯾنی ئەﯾوبی(پ بەخشراوە  .پاش ئازاد کردنی شاری )قدس( گەڕاوەتەوە ناوچەکەی خﯚی
ئەم شو نەی ھە بژاردووە وەک ھاوﯾنەھەوار ک کە گەشتياران سەردانی دەکەن.
چﯚم حەﯾدەر:
ئەم شو نە دەکەو تە باشووری شاری کﯚﯾە بە دووری ) (21کم لە ناوەندی قەزای کﯚﯾەوە دوورە وە بە
دووری ) (101کم لە پار زگای ھەول ر ،دوورە وە ئەم ناوچەﯾە شو ن کی گەشتياری و شو نەوارﯾە .
ھەﯾبەت سو تان:-
دەکەو تە باکووری رۆژھە تی شارۆچکەی کﯚﯾە بە دووری )3کم( وە بە دووری ) (73کم لە پار زگای
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ھەول رەوە دوورە ،بەرزی ئەم چياﯾە ) ( 1260م لە سەر ئاستی رووی دەرﯾاوە بەرزە .
مەﯾدانﯚک:-
ناوچەﯾەکی گەشتياری بەرفراوانە لە رووی دار و درەخت و دﯾمەنی سروشتی جوانە  ،لە سەر ر گای
گشتی سﯚران م رگەسوورە بە ناو گوندەکانی ) ش تنە  ،ش خان  ،زﯾن  ،بﯚک ان ( بەدووری )  128کم
( لە شاری ھەول رە  ،سا نە لە وەرزی بەھار خە ک کی زۆری ناوچەکە و شارەکانی تری کوردستان
رووی ت دەکەن وە لە ئاستی رووی دەرﯾاوە )  979م ( بەرزە.
سەﯾرانگەی حەمامﯚک:-
بە دووری ) (2کم دەکەو تە سەرووی شارۆچکەی کﯚﯾە ،ھاوو تييان بﯚ سەﯾران لە بﯚنە و رۆژەکانی
پشووی ساڵ رووی ت دەکەن.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن ) (farmansalihسەبارەت بە )شو نە
گەشتيارﯾيەکانی پار زگای ھەول ر( لە23:11:20 2012-8-26 :

ژمارە1556 :

شﭭ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621728
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1557 :

شکارتە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213182557644
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مەتی
 (19لەسەردەەستی حکوم
ەسا ی )988
ەک کە لەو ئﯚررۆدوگا زۆرە ممليانەی کە لە
ﯾە
شناوەتی ت دا
دا ،سەرجەم گوندەکانی نناوچەی خﯚش
ت کرا کەت يد
ەعس دروست
بە
ئەم ئﯚردوگاﯾە درروست
ککﯚکراﯾەوەو ،دوواترﯾش سەررجەم گوندەککانيان تەخت کراو ئيتر م
زەمەن و کاتی
ن
چەندﯾن
ئەوەی ئەم ئﯚﯚردوگاﯾە بە چ
ە سەرەڕای ئە
بووو کە تا ئەم ۆ ماوە ،ئەمە
حکومەتی ھەر م ئيدارەی
ی
تا دواجار لەالﯾﯾەن
ەھامەتيدا گووزەری کرد ،ا
نااخﯚش و ،پ نە
شارەوانی بﯚ دامەزراووە ،ئەو
ی
دواترﯾش
ش
دابين کراو،
ن
پ شوو سل ماننی ئاو بﯚ ئەوو گوندە
خﯚﯾەوە
سەر بوو ئيتر گﯚﯚڕنکارﯾەکی ببەرچاوی بە خ
ە مەترسی ننەمانی لەس
ئﯚﯚردوگاﯾەی کە
و،ئەتوانين ب ن
ن
خﯚﯾەتی
ی
ەکانی
ەی فەرمانگە
خاوەنی زۆرﯾنە
ە ئەم ۆ کە خ
دﯾت ،تا دەگاتە
کەسی ت دا نيشتە ج ﯾە کە دەکاتە
ی
(665
شارۆچکەﯾەک  ،ئ ست ا)54
بﯚﯚتە نيمچە ش
ن.
 (1070خ زان
)0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شارەدێ
ش

ژمارە1558 :

ەفتيان
شکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21719
شارەد ی )ئەتتروش)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1559 :

شم
شﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20714
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1560 :

شيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120715
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1561 :

شيپانەجﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120716
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1562 :

شيخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120717
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1563 :

شيخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120718
ﯾەک لە گوندەکانی نەوسود
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی

ژمارە1564 :

شيرکوژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120719
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :بيجار
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ژمارە1565 :

رﯾن سوار
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5191144295
58050
ھﯚ بە
ن شيرﯾن سووار ،ناوی ک و کە لە نزﯾک بە زەنجيرە ک وەکانی شاھ
شيرنسوار ﯾان
ش
لە ن وان
ھە کەوتووە .ە
کامياران مەرﯾوان ە
ن
دا ،لەسەر جاادەی
روووکاری ب ەوواری کامياراند
سوراو لە
سادات( و "م سوراوو"دا ھە کەوتووو .ئاواﯾی م س
(
ئااواﯾيەکانی لﯚﯚنی گەورە )للﯚنی
روووکاری جادەی کامياران ممەرﯾوانەوە پا ی بەم ک وەووە داوە.
ی( سەبارەت بە
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11::27:21 2011
)شيرﯾن سوارر( لە1-5-19 :
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شو ن:
ش

يا
چيا

شارەکان :کاممياران
ش

ژمارە1566 :

رەمەڕ
شير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1031127548
86879
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1567 :
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شيرەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120720
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1568 :

شيالنئاوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120721
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1569 :

شيالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120317370211756
باتيفا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1570 :

شيناوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120722
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1571 :

شينکاﯾەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112423371673874
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :ناوچە

ژمارە1572 :

شيواشﯚک
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261505224931
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ەندە بە نەوت .سا ن کە
ەی کﯚﯾەﯾە و زۆر دەو ەمە
ەربە شارۆچکە
گگوند کی سە
ت لەم بيرە دەرردەھ ن ت.
ەک تی نەوت
دەستە تی ﯾە
ی ئاو نە
سەرچاوەی و نە :ما پەڕی
س

ژمارە1573 :

وی قازی
شيو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4182201288
82698
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

قەرەەداغ

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1574 :

وەبراﯾم
شيو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20723
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە1575 :

شيوەبرسيسەرشاخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120724
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1576 :

شيوەجﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120725
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1577 :

شيوەسەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120726
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1578 :

وەلﯚک
شيو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7040017597
71688
گوند
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

ھەوول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1579 :

وەڕەش
شيو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7141144067
72037
ەتی
با ەکاﯾە
سمان
سماعيل عوس
فﯚتﯚ ئيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گوند

شارەککان :چﯚمان

ژمارە1580 :

ﭭي
شيﭭ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621729
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1581 :

شيﭭ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621730
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1582 :

ش خ بز نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112515165773903
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1583 :

ش خ تەوﯾل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111314053687861
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارەدێ

شارەکان:

کەالر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1584 :

ش خ چﯚپان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052213254164830
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سەقز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1585 :

ش خ حەﯾدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200907161250561839
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ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  40بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  224کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1586 :

ش خ عەتار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757644
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1587 :

ش خ لەنگەری بچووک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091521381192278
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەەکان:

ککەالر

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1588 :

ی گەورە
ش خ لەنگەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9152138119
92277
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

ککەالر

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1589 :

ش خ مستەفا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4182208178
82699
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە1590 :

ش خ مەقسود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090709055972944
گەڕەک کی کوردنشينی شاری حە ەبە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژئاوای کوردستان
شو ن :گەڕەک

ژمارە1591 :

ش خ مەما
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621731
گوند کە سەربە شارەد ی )بامەرن )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1592 :

ش خ ھﯚمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060721065560231
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ھﯚمەر( لە24 :
ھ
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

گوند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1593 :

ش خ ھەسن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21734
شارەد ی )ئەتتروش)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1594 :

ش خ ھەسن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621735
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1595 :

ش خ وتمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420243292446
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

چﯚمان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1596 :

ش خ کاﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020611443375616
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

804

و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

موس

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە1597 :

ش خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420243192438
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

چﯚمان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1598 :

ش خان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021341
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1599 :

ش خحەﯾدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120728
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1600 :

ش خدرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621736
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1601 :

ش خشەربەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757643
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1602 :

ش خلەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120729
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1603 :

ش خمەزار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120730
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1604 :

ش خکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621737
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

807

و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1605 :

ش خەسن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621739
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1606 :

ش خەکو رە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857697
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1607 :

ش رانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621740
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شارەد ی )د ررەلوک)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1608 :

رانە 2
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21741
ەرسنک )
شارەد ی )سە
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

دھﯚک

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1609 :

رکاو
شر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7141145267
72038
ەتی
با ەکاﯾە
خير با ەک
فﯚتﯚ فاخ
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گوند

809

شارەکان :چﯚمان

ژمارە1610 :

ش رکوژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120731
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1611 :

ش رەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120732
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1612 :

ش لمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120733
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1613 :

ش لمجاڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120735
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1614 :

ش نان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120736
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1615 :

شن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122416465374451
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

ە
رانيە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1616 :

واوکان
شو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20737
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1617 :

وەسماک
شو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20738
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە1618 :

شەتونسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621726
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1619 :

شەختان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120701
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1620 :

شەروﯾنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120098
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1621 :

شەرﯾف ئاباد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504557762
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1622 :

شەرﯾف ئاوای چلچەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=200907161242071833
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  162بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی 918
کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1623 :

شەرﯾف ئاوای گﯚمەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907161242551834
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
814

سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  21بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  130کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1624 :

شەرﯾفئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120704
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1625 :

شەرﯾفاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=200902222334471387
ﯾان قەرەچياوا ﯾەک ک لە گەڕەکە مەزنەکانی شاری سەقزە کە بە ش وازی بيناسازی کﯚن و ب
دروست کراوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گەڕەک

شارەکان :سەقز
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ﯾاسا

ژمارە1626 :

شەرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120702
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1627 :

شەشﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051109494657847
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :سل مانی

ژمارە1628 :

شەق وا  -شەق وە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081217103855810
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کوردستان دەکەو تە دام نی چيای سەفين
ن
بەناوبانگەکانی
ی
ەک کە لە ھاووﯾنە ھەوارە ب
ﯾە
ەم
ەرزە لە ئاستتی دەرﯾا ،ئاو ھەواﯾەکی ببەخشيووە بە
ەالی باکورﯾەوە )(966م بە
بە
گەشتەوەرانی بووە و بەجﯚﯚر ک
ی
ماﯾەی سەردانی گ
ی
ھاوﯾنە چيای سەفين لە ککﯚنەوە
ھ
ناوەندەکەی داگير کردووە .
ی
داھاتی
ی
گگەشت و گوزاار بەش کی ززۆری
گاﯾەکی زۆر چاکە ،پلەی
ی
ی ھەول رەوە دوورە و ر گاککەی ر
شەق وا ) (51کم لەشاری
ش
ەی سەدﯾە و زستانيش )(10
ھاوﯾنە ھەوارەە بەھاوﯾنان ) 30تا  (35پلە
گگەرمای ئەو ھ
چر و پر لەو دەﭬﭬەرەدا ھەﯾە و بەزۆری )خﯚﯚخ ،گو ز،
پللەی ژ ر سفرری سەدﯾە ددارستانی ر
تررێ ،ھەنجير ،،ھەنار ).
زۆری لە
ە بەرھەمی تووەکی زۆر لە شەق وە ھەﯾە کە ناوببانگ کی ی
شاﯾەنی باسە
ش
شتەوەران
ست بﯚ گەش
ی ئەو ھاوﯾنە ھەوارە کەل و پەلی پ وﯾس
ەﯾە ،لە بازاری
ککوردستان ھە
شتخانەو چەندەھا دوووکان لە وناووەندە
و
ە ئاسانی دەەست دەکەو ت لە ئوت ل و چ
بە
پيشەﯾی کوردی
ی
ککەلو پەلی پ ووﯾست و کەلووپەلی فﯚلکلﯚﯚری کوردەوارری و دەستکرردی
ميوەجات و
ەرھەمەکانی ن و خﯚی زۆرن بەتاﯾبەتی بەرھەمی مي
و خواردن و بە
ەروەردەکردن
ن.
پە
سەرەرای
ەشتيارﯾن ،س
باشەکانی ئوت لی گە
ی
ە شەق وا داا چەند ئوت ل ک ھەن و لە پلە
لە
شوازی لە ميوانان دەکەن.
ی
ن خان ھەﯾە لە ما ەکاندا کەوا پ
ەوانە چەندان
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
چکە
شو ن :شارۆچ
ش

ژمارە1629 :

ق وە
شەق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20705
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1630 :
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شەمامک
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216225859799
شارەد ی شەمامک  56گوند دەگر تە خﯚ ،ژمارەی دانيشتوانی  34.743سەره .دەکەو تە ناوچەﯾەکی
دەشتاوی ز ی گەورە )سەروو( کەوتووتە رۆژئاوا ،کە ھەول ر لە دھﯚک موس جيا دەکاتەوە ،ر گای
ن وان خەبات و ناوەندی ھەول ر قيرتاوە ،خەبات 35کلم 25 ،خولەک لە ناوەندی ھەول ر دوورە ،لە
ھاوﯾندا گەرم و وشکە لە زستان باراناوی و ساردە ،بە م لە بەھار و پاﯾيزدا خﯚش و مامناوەندﯾە،
سامانی سرووشتی سەرەکی زەوﯾيە کشتوکا ييە بەپيتەکەﯾەتی ،باری ئابوورﯾی باش نييە ،خە کی
بە کشتوکاڵ و ئاژەڵ بەخ وکردن ،خەرﯾکن ،ھەروەھا ھەند کيشيان کارمەندی ميرﯾن ،ر ژەی ب کاری
بەرزە ،ر کخراوە نا حکوميەکان رۆ يان نييە لە ناوچەکە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شارەدێ

ژمارە1631 :

شەملکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120706
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1632 :

شەمﯚلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120707
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1633 :

شەم ران
http://www.kurdipedia.org/?q=201009262228479665
گوند کە سەربە شارۆچکەی دەربەندﯾخانە لە سل مانی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1634 :

شەھيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621727
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1635 :

شەوگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020216262875531
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1636 :

شەڕکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465557588
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1637 :

شەکەرب خ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311031910059
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  16بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  93کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1638 :

شە ماش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20708
ی رۆژھە ت
ﯾەک لە گوندەکانی
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1639 :

لجەواز
عادلج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6042159466
65038
س
بەدليس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ستان
بااکووری کوردس

شو ن:

شارۆچکە
ش

شارەەکان:

ەدليس
بە

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
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ژمارە1640 :

ەبان
عازە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926230844
49668
گگوند  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە1641 :

عا ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1041547217
74697
ناوچەی کەند ناوەی دەشتی ھەول ر
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

ن :ھەول ر
شارەکان

ژمارە1642 :

علمئئاباد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20739
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1643 :

علياوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400392503
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1644 :

عوربان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120752
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1645 :

عومەر ئاغا
823

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621742
گوند کە سەربە شارەد ی )سندی)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1646 :

عين ابو ھدالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400592516
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1647 :

عين مرميە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400492512
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان
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شو ن:

گگوند

شارەەکان:

مەخموور
م

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1648 :

عين موزان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242040059
92515
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

مەخموور
م

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1649 :

عەباابەﯾل
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09262234019667
ەبجە.
گوند کە سەربە شارۆۆچکەی ھە ە
قەرەداخی
ی
سەرچاوەەی و نە :قەﯾﯾس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
و ت :بباشووری کورردستان
شو ن :گگوند
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ژمارە1650 :

عەباس ئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=201010051001219794
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  8بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  56کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1651 :

عەجەبش ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120740
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1652 :

عەربان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120741
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1653 :

عەرببەت
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1202221224
42778
شارەزوورەوە.
ە سەربە پار ززگای سل ماننييە و دەکەو تە دەشتی ش
ەم شارەد يە
ئە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

ە
شارۆچکە

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1654 :

عەرببەنووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20742
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1655 :

عەزﯾﯾز ئاباد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091550455
57760
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گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1656 :

عەزﯾز قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102222351388239
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1657 :

عەزﯾزئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=200907161304081840
ﯾەک کە لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  14بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  90کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1658 :

عەزﯾزئاوای چلچەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=200907161305161841
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  1بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  4کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1659 :

عەزﯾزکەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120743
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1660 :

ە قونيان
عەزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2191141476
64252
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

ھەول ر
ھ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1661 :

سکەر
عەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6251707117
71354
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1662 :

سکەرئاوا
عەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20744
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1663 :

عەسەنساالران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120745
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1664 :

عەلی ئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=201010051000039792
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  77بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  489کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1665 :

عەلی ئاوای دۆ ەڕەش
831

http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657798
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1666 :

عەلی ئاوای مەڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504357727
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1667 :

عەلی ئاوای کەرەفتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504357726
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

832

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1668 :

عەلی سەرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070411273189704
13کيلﯚمەتر لە قەزای داقووق دوورە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1669 :

عەليئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120746
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1670 :

عەلياوە
833

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7122246487
70037
گوند
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

ھەوول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1671 :

مبار
عەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20747
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1672 :

ەب
عەنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1021604278
86903

834

...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گوند

ە
شارەککان :ھە ەبجە

ژمارە1673 :

عەو ئاباد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20748
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1674 :

ی
عەو تە پەسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20749
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە1675 :

عەو تەپەسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120750
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1676 :

عەو کوردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120751
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1677 :

عەﯾنکاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216224333797

836

سەرە ،دەکەو تە ناوچەﯾەکی دەەشتاﯾی،
،
41.00
ە ،ژمارەی داننيشتوانی 00
ەم شارەد يە
ئە
دەکان قيرتاو ککراوە ،عەنکاووە  5کلم
عەنکاوە و ناوەەندی ھەول ر زۆربەی گوند
ر گای ن وان ع
ساردە لە
گەرمە باراناوی و س
ە
شک و
ەول ر دوورە ،للە ھاوﯾندا وش
ە ناوەندی ھە
و  5خولەک لە
ەرەکی
سامانی سررووشتی سە
مامناوەندﯾه ،س
ستان ،بە م لە بەھار و پپاﯾز خﯚش و م
زس
عەنکاوە باشە ،بەوەەی
ە
باری ئابووری ناوەەندی
ەﯾەتی ،ی
زەەوﯾە کشتوکاا يە بە پيتەکە
يەکان
خراوە ناحکوميە
ەندی ميرﯾن ،ﯾان لە ر کخ
مارەﯾەکی زۆۆری دانيشتوا نەکەی کارمە
ژم
مارەﯾەکی زۆرﯾشيان لە دەرەوەی و ت کاردەکەن ﯾاررمەتی
گە لەوەی ژما
ککاردەکەن ،جگ
ە .بەوەی
ککەسوکارﯾان ددەدەن لە ناوەەوەی و ت ،ببە م باری ئابووری گوندەکان باش نييە
باری
بەخ وکردنن و ر ژەی ب کارری بەرزە ی
ڵ و ئاژەڵ خ
کی کشتوکاڵ
خە کی خەرﯾک
خ
ەی کﯚمە ﯾەتی نييە.
ە .ھيچ ک شە
ئااساﯾش لە نااحيەکە باشە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

شاارەدێ

ەول ر
شارەکان :ھە
ش

ژمارە1678 :

کرفتو
غارک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091550435
57732
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە1679 :

ی
غزالی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20753
837

ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1680 :

غالمئاباد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120754
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1681 :

غلبيشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621743
گوند کە سەربە شارەد ی )بامەرن )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1682 :

غلبيش
838

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621746
گوند کە سەربە شارەد ی )بامەرن )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1683 :

غەﯾبيسور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120755
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1684 :

فترە زەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009201133119559
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی فترە زەوی بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  85کەس لە  18بنەما ەدا
بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1685 :

فق حس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621747
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1686 :

فلکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120756
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1687 :

فيشخابور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621749
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان

840

شو ن :گوند

ژمارە1688 :

فەتاح ئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504457735
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1689 :

فەتاحئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120757
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1690 :

فەقيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031109235521542

841

رازاوی پ لەدارو دررەخت بەدروووی 120
ی
شت کی
ە ن وان سروش
ھاوﯾنگەی فەققيان کەوتﯚتە
ھ
تە ن و رەزو
شاری ھەول ر ،ھااوﯾنگەی فەقييان دەکەو ە
ی
ھە تی
ککم دەکەو تە باکوری رۆژ ھ
دز لەپار زگای ھەول ر،
سەرەبە قەزای رواند
ە
ن لەدۆ ی ئاکﯚﯚﯾان
بااخچەکانی گووندی فەقيان
بەخوڕ و
ڕ
چنارو چەندﯾن جﯚری ميوە دداپﯚشراوە ،ککانياوی
شو نەکە بەداار گو زو دارچن
ش
ە ،ئەوە بﯚماوەەی س سا ە گەشتيار ررووی ت دا دەککات بە م پ ووﯾستی
سازگاری ل يە
س
ھەﯾە .
ە
ەناساندو خزممەتگوزاری پ وﯾست
بە
ی بناری ھە گگورد
ھاوﯾنەھەواری
ھ
چﯚمان بەدوورری  180کم ددەکەو تە باکووری رۆژھە تتی
چيای ھە گوردد لە قەزای چ
چ
سازگاری ل يە ،بەھاووﯾن پلەی
ی
شاری ھەول رر ،لەچوار دەووری چياﯾەکە م رگ و گﯚماوی
ش
ەوارگە و شو نی
ستکردنی ھە
پلە ت ناپەر ت ..شو ن کی للەبارە بﯚ دروس
گگەرما لە  25پل
ئەوەی گەرمای
ی
ھەتاو دابنيش ت ببە ب
و
بەھاوﯾن لەبەر
ن
گەشتيار دەتواان ت
گگەشتياری .گە
ھە دەکات.
ەردەوام ھەوواﯾەکی ف نک و سازگار ە
ببب ت چونکە بە
ەکران
ی دۆ ی سە
ھاوﯾنە ھەواری
ھ
ھەول ر،
کەو تە باکوری ھ
 16کم دە و
ھەوارە بەدوورری زﯾاتر لە 60
ئەم ھاوﯾنە ھ
ھە کەوتەی ئە
ھ
سازگار
لەدارو درەختداﯾە و رووبار کی س
و
ی ،لەناو دۆ کی پ
ەی بالەکاﯾەتی
ککەوتﯚتە ناوچە
ژمارەﯾەکی زۆر کەپری گەشتياری ل
ی
ەناوﯾدا رەت ددەب ت .بەش ووەﯾەکی ساددە
بە
سا نە
ھەواکەی ،س
ی دﯾمەنی جووان و سازگارﯾﯾی کەش و ھ
دروستکراوە ،ببە م بەھﯚی
سەر دەبەن.
شو نەدا بەس
ەکانيان لەم ش
مارەکی زۆر گگەشتيار کاتە
ژم
)سەﯾرانگای فەقيان لە دۆ ی
ی
بە
تەھا( سەبارەت ە
(
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )توانا
س
ئااکﯚﯾان( بﯚ کووردﯾپ دﯾا لە 2011-03-10
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

ەﯾرانگا
سە

ەول ر
شارەکان :ھە
ش

ژمارە1691 :

فەق خدرﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20758
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی

842

شو ن :گوند

ژمارە1692 :

فەق سولەﯾمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120759
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1693 :

فەﯾدﯾ
http://www.kurdipedia.org/?q=201012081544209842
شارەد يە ،سەربە پار زگای موس ە ،داگيرکەری بەعس ناوەکەی تەعرﯾب کرد بﯚ فاﯾدە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شارەدێ

ژمارە1694 :

فەﯾروزﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120760
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

843

و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1695 :

قاجر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120761
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1696 :

قاچيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504457736
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1697 :

قادر کەرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050820441857569

844

ێ
شارەدێ
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

ێ
شارەدێ

شارەککان :کەرکوک

ژمارە1698 :

قادراوا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20762
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1699 :

وا
قاراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20763
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

845

ژمارە1700 :

قارقاراﭬا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621750
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1701 :

قارقارەﭬا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621751
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1702 :

قارنجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120764
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

846

ژمارە1703 :

قارنە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009162219359526
گوند کە سەربە شارۆچکەی نەغەدەﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1704 :

قازان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120765
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1705 :

قازﯾجﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120766
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان

847

شو ن :گوند

ژمارە1706 :

سملوو
قاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20767
ی رۆژھە ت
ﯾەک لە گوندەکانی
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1707 :

وجە
قالوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091550445
57748
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە1708 :

ێ
قالوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20768

848

ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1709 :

ن
قالو ی زەندان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20769
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1710 :

شلﯚ
قاميش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1115231952
22605
ئەرمەنيشی ت داﯾە.
ی
ستانە .ب جگە للە کورد ژمارەەﯾەکی زۆری
شار کی خﯚرئئاوای کوردس
ش
سەی
ەوە لەژ ر پ ۆس
ەری سوورﯾيە
الﯾەن داگيرکە
ەم شارە لەال
دەﯾان سا ە ئە
ەعەرەبکردنداﯾە.
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ن
و ت :رۆژئاووای کوردستان
چکە
شو ن :شارۆچ
ش

849

ژمارە1711 :

قاميشلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757633
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1712 :

قاميشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120770
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1713 :

قاميشەلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120771
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان

850

شو ن :گوند

ژمارە1714 :

قاڕن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20772
و نەکە لە گﯚڕڕستانی قورباانييەکانەوە رااک شراوە.
سەرچاوەی و نە :سﯚران ککەرباسيان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:
ش

گوند

شارەکان:
ش

نەغەدە

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە1715 :

ەرد
قاﯾبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20773
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1716 :

چووک
ەوەنی بچ
قاﯾتە

851

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062612474871520
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1717 :

قاﯾتەوەنی گەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062612474871519
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1718 :

قاﯾر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120774
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

852

ژمارە1719 :

قجر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504757800
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1720 :

قجيئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120775
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1721 :

قرنسيە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120776
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان

853

شو ن :گوند

ژمارە1722 :

قروچاوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120777
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1723 :

قروە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120778
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1724 :

قزقاپان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021343
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

854

و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1725 :

قزگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311022410051
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  48بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  260کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1726 :

قز جە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120779
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1727 :

قز قﯚپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120781

855

ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1728 :

قز قەبر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120780
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1729 :

قز کەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120782
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1730 :

قسر ﯾزدﯾن
856

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621752
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1731 :

قسرتی خواروو
http://www.kurdipedia.org/?q=200912022210092775
ﯾەک کە لە گوندەکانی ناوچەی شارەزوور و سەربە شارەد
خ ی مکاﯾە ی جافن.

عەربەتە .دانيشتووانی ئەم گوندە سەربە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :سل مانی

ژمارە1732 :

قسرتی سەروو
http://www.kurdipedia.org/?q=200912022209532774
ﯾەک کە لە گوندەکانی ناوچەی شارەزوور و سەربە شارەد
خ ی مکاﯾە ی جافن.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان

857

عەربەتە .دانيشتووانی ئەم گوندە سەربە

شو ن :گوند

ژمارە1733 :

قسقاپان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120783
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1734 :

قشالخ چەرموو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311022410052
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  39بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  109کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1735 :

قشالق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120784
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت

858

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1736 :

قشالق ئەمين بەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120785
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1737 :

قشالق سرخە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504557765
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1738 :

قش خە رووتە
859

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926231050
09669
گگوند  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە1739 :

قش ق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20786
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1740 :

ەفەر
قشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21753
شارەد ی )س م ل)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1741 :

قالتە رشکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657781
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1742 :

قلخانچەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120787
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1743 :

قلخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120788
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان

861

شو ن :گوند

ژمارە1744 :

قلعە جقە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504357725
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1745 :

قلعە جقە سفلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504557767
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1746 :

قلعە کەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504357722

862

گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1747 :

قمرﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621754
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1748 :

قندۆڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121620432474367
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رانيە

863

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1749 :

قوبادبەگيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120828
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1750 :

قوببە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120829
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1751 :

قوتور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120830
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

864

و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1752 :

قوتوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757645
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1753 :

قوتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621758
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1754 :

قوچاخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120831
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1755 :

قوچەب باس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021911414864253
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1756 :

قورشيواشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120832
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

866

ژمارە1757 :

قورﯾقە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120833
جوان ۆ
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1758 :

قوژتەپە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120834
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1759 :

قوشتەپە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216231033802
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(22.8
ھەول رە و ژماررەی دانيشتووانەکەی )850
ە پار زگای ھ
شتەپە سەربە
شارەد ی قوش
ش
حيە
دوو گوندﯾان ئاوەەدان نييە ،ناح
ھەﯾە تەنيا و
 59گوندی ھە
ی قوشتەپە 9
سەره .ناحيەی
س
کەو تە ن وان ززنجيرە گردی زۆرگە زراو زوورگەکانی
ت و گرد ،دەکە
ە ە لە دەشت
قوشتەپە ت کە
قو
ھەول ر
قوشتەپە  22کلم لە ھ
ە
ت،
ەکە ت دەپەڕ ت
شووری ناحيە
د دەوان ،ز ی بچووک بەباش
دوورە ،ر گا لە
ەول ر قيرتاوە ،لە ھاوﯾندا زۆۆر گەرمە لە ززستاندا
شتەپە بﯚ ھە
ە ناوەندی قوش
خە کی
ئابووری باش نييە ،خ
ی
ھار خﯚش و مامناوەندﯾە .باری
ساردە ،بە م لە پاﯾيز و بەھ
س
کاری بەرزە.
ەندی ميرﯾنِِ .ر ژەی ب ی
داری و کارمە
خەرﯾکی کشتتوکاڵ و ئاژە د
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

شارەدێ

شارەکان:
ش

ھەول ر

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1760 :

شچی
قوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20835
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1761 :

دەڕە
قولد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20836
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1762 :

قولەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120837
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1763 :

قولەسو روێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120838
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1764 :

قوماش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010215535986905
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...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1765 :

رﯾ
قومر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21759
نی ماس )
شارەد ی )کانی
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1766 :

قە
قومق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20839
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

870

ژمارە1767 :

قووچاخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504457753
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1768 :

قو ئەست ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120840
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1769 :

قو ت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120842
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1770 :

قو تەپە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120841
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1771 :

قو دەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120843
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1772 :

قو قو ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120844
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1773 :

قو ەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120845
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1774 :

ق وشاوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120846
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1775 :

قﯚجغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120847
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1776 :

قﯚجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120848
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1777 :

قﯚرغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120849
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1778 :

قﯚرﯾقە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120850
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1779 :

قﯚرﯾەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120851
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1780 :

قﯚزلوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120852
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1781 :

قﯚلخەتەپە
875

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120853
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1782 :

قﯚﯾتەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120854
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1783 :

قيلەسون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120855
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1784 :

قەباغلووجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120789
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1785 :

قەباکەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120790
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1786 :

قەبەغلوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120791
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1787 :

قەپ نتوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20792
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1788 :

ش
قەدش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0803155418
84638
سپی ﯾ
جوار وەرزان ددا ب رەنگ س
ب سروشت خوﯾ بالک ش و رەنگا ورەنگ د ھەر ج
سک ﭬەبوی کوليلک و گول ن ھەمە رەەنگ ﯾ داروببارو گيای
ستان و کەس
ەفرێ ل زفس
بە
گياﯾ ل د می ل ھاﭬين و بەلگ ن
ل دگەل زەراتييا بەھينا ﯾ
ل بھارێ و کەسک ت کەل
ەھا قەدش ووەک باژ رکەک رەنکا و رەەنگ و زور
زەەر ﯾ ت داروباری و باﯾ پا ﯾزێ کومەلگە
ەرا
مبەر چياﯾ گگارەی ،دناﭬبە
مەتينی بەرام
ەتە ﭬە ل بەرووژێ چياﯾ م
جوان دﯾار دکە
ج
دﯾنان سيالڤ وا ئينشک دا،
ف و دەنگ ل دەﭬەرا بەھد
گەھ ن ب ناف
ھەردوو ھاﭬينگ
ھ
ﭬە د کەفيتە باککورێ
ە
ەدش ئ کە ژ کومەلگەھ ن سەر ب قەززا ئام دﯾ
ککومەلگەھا قە
کم و ل باکورێ ناحيا
ەرێ قەزاﯾ ))باژ رێ ئام دﯾ ( و ب دوﯾﯾراتيا ) (10م
رووژئاﭬا سەنتە
ھەمی
ەرفرە و پری ھ
سەرسنک ب دوﯾراتيا ) ( 6کم ل ژ رﯾا کومەلگەھ ئاقارەک بە
س
ھەﯾە و بەرسينگ گوندێ ﯾ بەرداﯾە و
ە
تسﭫ
ی و ب تاﯾبەت
جور ن داروباری
ج
ژبو
ەھ ن دی و
دﯾن کومەلگە
قەدش وەک چەند
ش
دﯾمەنەک دلﭭﭭەکەرە ،کوممەلگەھا
 1977ھاتيە ددروست کرن پشتی
مەرەم ن سياسی ژالﯾ ررژ ما بەعس ﭬە ل ساال 7
م
دەسپ کرنا کاﭬﭬلەکرنا گوند ن سنوری ﯾ ن دەﭬەرێ و ب دوﯾراتيا پتتر ژ ) (20کم ژ سنورا،
ھەبون بەل پشتی ئاﭬاکررنا
خانيان ل گونندێ قەدش ھ
ەرا ) (50-40خ
ل بەرێ دناﭬبە
الت و ب تاﯾببەت پشتی
ککومەلگەھ ب تەنشتا گووندی ﭬە و ل الﯾ روژھەال
بونا بوارێ
باوەری و بەرفرەھي و باش ا
ی
ئاشتي و
تي
ەرار بونا
پيروز و بەر قە
سەرھەلدانا پي
س
ەرﯾانا خەلک دەربەدەر بوﯾە ئيران و توررکيا ژبەر زورددارﯾا رژ ما
ەلک و ﭬەگە
ئاابوری ﯾ خە
شتيە گوندێ ئيسفکا
گگور بگور ،ئەﭬررو قەدش گە لەک مەزن بووﯾە ل الﯾ بااکوری گەھش
گوندێ
ێ
دچيت و ژالﯾ روژژھەالت ﭬە ن زﯾک
ت
و نوکە بەرەف بن چياﯾ ممەتينی
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د رﯾنتە بوﯾە و دﯾسان ژ ھەردوو الﯾ ن باشور و روژئاﭬا ژی ﭬە بەرفرەھی دبيت ،و ئەفرو
ژ چەندﯾن تاخا پ ک دھ ت وەک شەھيدان ،گوند ،ئيسفکا ،کومەلگە ،ر کانی ،بنی
گوندی .....و خەلکەک ژ دەﭬەرو ھوزو گوند ن جودا جودا ل ئاکنجی بوﯾنە وەک
)بەرواری ،ن روەی ،ر کانی ،بەرگارەﯾی ،صبنە ،ئەرەدنی (........،و وەکی ﯾا دﯾار دەم
جھەک بوش دبيت جور و ژ دەر ن ژﯾان ژی زور دبن لەوما دێ بينين ژﯾارا خەلک
کومەلگەھا قەدش ل سەر چەندﯾن ژ دەراﯾە وەک موچە )فەرمانبەر و پ شمەرگە(
بەرھەم ن چاندن و گيانداران )جوتيار( ،کەرت تاﯾبەت )دکاندار ،پالە ،شوف ر (.....،و
ھەر چەندە ئەﭬرو بوارێ ئابوری ﯾ خەلک کومەلگەھ بگشتی ﯾ باشە ،بەل ل
دەم دوور پ چا ئابوری ل سەر عيراق ژﯾار گەلەک ب زەحمەت کەفت بو و دبيت ژ
گەلەک جھ ن دی خرابتر بو ژ بەرکو قەدش جھەک سنوری نەبو ژبو بازرکانی و
قاچاغي و پروژ ن مەزن ل نەبون بو کاری وەک باژ را ،و جھ ن بەرفرە بو چاندن
نەبون وەک دەشت و ز دەباری ک ماسي ئاﭬا چاندن  ،ل دوﯾف ئامارا ) (2006ێ
ھژمارا ئاکنجي ن کومەلگەھا قەدش ) (5160کەسن ل سەر ) (1032خ زانان دابەش
دبن و ) (1007خانی ل ھەنە ،و ئارﯾشا ئاکنجيبون وەک ھەمی پارچ ن دی ﯾ ن
کوردستان و عيراق ﯾا ل ھەی ،ژ ئەگەرێ ھارﯾکاری و پيتەدانا حکومەتا ھەر ما
کوردستان ب سەروکاتيا بەر ز )ن جيرفان بارزانی( چەندﯾن پروژ ن خزمەتگوزاری
ھاتينە ج بەج کرن وەک ئاﭬاکرنا قوتابخانا و کوالنا بير ن ئيرتيوازی...و دﯾسان
چەندﯾن دی د قوناغ ن ب چھئينان دانە وەک نەخوشخان و پروژێ ئاﭬا ﭬەخوارن و
نوکە ل قەدش س قوتابخان ن سەرەتاﯾ ھەنە و ئ کا دواناوەدﯾا و ئ کا نافنجی ،و
بنگەھەک ساخلەمي  ،شيرەتکارﯾا چاندن  ،بنگەھ پوليسان ،بەﯾتەرە ،باژ رﭬانيا
کو ھەمی ژالﯾ حکومەت ﭬە دھ نە ب ر ﭭەبرن ،ل بەرێ دا ژ دەرێ ئاﭬا ﭬەخوارن
کانيا گوندی بو بەل پشتی پشکنين و تاقيکرن ل سەر ئاﭬا وی ھاتينە کرن دﯾار بو کو
ئەوە ئەگەرێ وان ئ ش ن بەالف بو ل قەدش وەک )زەرک ،ثيفوئيد ،زک چون (....لەوما
حکومەتا ھەر م چەندﯾن بير کوالن و ئاﭬا کاني بو چاندن ھ ال و ئەو ئ شا گەلەک
ک م بون و ھندەک نەمان ،ھەژی گوتن ﯾە کو قەدش وەک ھەر پارچەکا دی ﯾا
کوردستان ژ بشکدارﯾکرن دبزافا رزگاری خوازا گەل مەدا ﯾاب بار نەبو و ب ھەمی
ش وا ب گەنجان وەک پ شمەرگە و ب خوﯾنا دەھان کەسان و ب پشتەﭬانيا شورەشا
ب ئاھ ن خوارن  ،پ زانين ،پارە ،چەکی کرﯾە ،و گەلەک نەخوشی ب سەری ھاتينە
وەک خانی سوتن و تاالن کرن و دەربەدەری شکەفتا بوﯾنە ھەست کورداﯾەتی
گەلەک ﯾ ل بەالڤ و موکومە لەوما ل سال ن )ھەشتيان دا( گەنچ ن قەدش
خوپ شاندانەک دژی رژ ما بەعس کرو ھ ز ن لەشکەرێ بەعسيا و دەزگەھ ن پوليس
و ئاساﯾش )امن( ب گولەبارانکرن و قوتان ژ ک جودا کرن.
سەرچاوە :علی ر کانی  -ما پەڕی ئام دی

ژمارە1789 :

قەدەفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009262322529674
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ی
گگوند  -شارەزووور  -سل مانی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

گوند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1790 :

ومەر
قەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20803
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1791 :

ە ھەنجير
قەرە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0103231808
83069
عس
چەماڵ .سا ننی ھەشتاکاان رژ می بەع
چکەی چەمچ
سەربە شارۆچ
شارەد يەکە س
ش
ی عەرەبی بﯚ ئەم
عەرەبکردنی.
ەبەستی بەع
شارەد يە ھ نا بەمە
د
سەدان خ زانی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
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شو ن :شارەدێ

ژمارە1792 :

قەرەئﯚمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120793
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1793 :

قەرەب غ
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071337429406
گوندﯾکە سەربە شارەد ی کﯚکسە لە شارۆچکەی کفری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1794 :

قەرەب غ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021344
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1795 :

قەرەتەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311022410055
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  54بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  273کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1796 :

قەرەچی ق ان
http://www.kurdipedia.org/?q=200908111109101939
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  50بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  324کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1797 :

قەرەچەتان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6242049007
71180
چەند کيلﯚمەتر ک لەپيرەمەگررونەوە
د
ی پيرەمەگروون-ی قەزای دوکانەو
سەر بەناحيەی
س
خی پيرەمەگگرونو گردی ناو رەشکيو دەەشتی چا ە سەوزو
دوورەو دەکەو تە ن وان شاخ
زی
سوس و کار ی
تە ن وان گوندەککانی بيرانو س
کات دەکەو ە
دەشتی قەرەچەتان .ھاوکا
ھەروەھا ناحييەی پيرەمەگگرون.
سەعيو ز و و ﯾا نقﯚزو گردەەبﯚر قازﯾاواو ھ
س
نااوی قەرەچەتتان
چەندﯾن راو بﯚﯚچوونی جياوااز ھەﯾە لەواننەش دە ن
ەسەر ناوی ققەرەچەتان چ
لە
بەمانای
ی
ەتان
ەچەتە رەشەککانەوە ھاتووەە ،قەرە بەماننای رەشو چە
قەرەچەتان لە
قە
چەتەی زۆری ھەبوووەو خە کە قاچاخو چەتەککان کە
ی
چەﯾە
چەتەکان کە گگواﯾە ئەو ناوچ
چ
شار دەدا.
ەشکەوتانەی پيرەمەگرون خﯚﯾان حەش
ەو شاخەو ئە
ھە دەھاتن لە
ھ
چونکە لەو شاخە گ کان
ە
ھاتووە،
ت :لەبەردە رەەشەکانەوە ھ
ش ھەﯾە دە ت
راﯾەکی ترﯾش
بە م تائ ستا ئەوە ساغنەببﯚتەوە.
ی لەگەڵ خﯚﯚی ھ ناوە ،ە
ەردە رەشانەی
ەقيوەو ئەو بە
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دەروازەکەی دروست کراوە.
ناسراوەکانی گوند
قەرەچەتان گوند کی گەورە بووەو لەچلەکانی سەدەی رابردوودا بووە بەناحيە،
بەڕ وەبەری ناحيەش ش خ ﯾوسفی ش خ عەزﯾز شەدە ەﯾی بووەو زۆربەی کاروبارە
ئيدارﯾەکان لەناحيەکە بەڕ وەچووە .لەسا ی 1932دا قوتابخانەی بﯚ ﯾەکەم جار
تياکراوەتەوە ،لەسا ی چلەکاندا لەناوچەکە دوو پاسی تەختە ھەبووە کە ﯾەک کيان
پاسی قەرەچەتان بووە واتە خاوەنەکەی خوال خﯚشبوو عەبدو رەزاق قەرەچەتانی
بووە کە بەم دواﯾيانە کﯚچی دواﯾی کردووە کە لەھ ی دوکان – قە دزێ کاری
کردووەو ھەند ک لەسەرنشينەکان لەبری پارەی کرێ ،ھ لکە و شتومەکی تر،
لەکاتی حوکمی عوسمانييەکاندا زەوﯾيەکانی قەرەچەتان تەسوﯾە کراوەو
لەتەسوﯾەی 1957تاپﯚی ھەبووە کە گوندەکانی دەوروبەری وا نەبووە ،ئەم گوندە بﯚ
ﯾەکەمجار لەسا ی  1947نەخﯚشخانەی تياکراوەتەوەو ج گەی  8نەخﯚشی ھەبووە
کە لەنەخﯚشخانەکە بم ننەوەو تەنانەت نەشتەرگەری بچوکيشی تيادا کراوەو
گوندەکانی دەوروبەری رووﯾان دەکردە ئەم نەخﯚشخانەﯾە بﯚ چارەسەرکردن ،بە م
بەداخەوە لەگەڵ گوندەکە ئەوﯾش روخ نراوەو دروست نەکراوەتەوەو ئ ستا ب ﯾارە
بنکەی تەندروستيان بﯚ دروست بکر ت.
لەپ ش راگواستندا ئەم گوندە زﯾاتر لە  90ماڵ بووە ،زۆری دانيشتوانی ئەم گوندە
واﯾکردووە کە پ وﯾست بکات نانەواخانەی ت دا بکر تەوە ،لەسا ی پەنجاکاندا کە
خاوەنەکەی خاليد حەسەن عەزﯾز بووەو ھەردوو وەستا عەبدول ەحمان کەرﯾم گورونو
ئا ی ھوسەﯾن -ئاری حسين -نانەوخانەکەﯾان بەڕ وە دەبردو کارﯾان ت دا دەکرد .ھەر
لەسا ەکانی پەنجاکاندا چاﯾخانەی ت دا کراوەتەو کە بەچاﯾخانەکەی خا ە مارف ناسراو
بوو کە خاوەنەکەی مارف حسين بووە ،ھاوکات لەسەرەتای ھەشتاکاندا
قەسابخانەی ت دا بووە کە لەالﯾەن عومەری خاوەرو حەمەخان محەمەدو مەحموود
تەﯾفور حەمەالو ﯾاخسەمەرﯾی بەڕ وەبراونو خاوەنيشی بوون ،لەسا ی 1972
مزگەوتی ت دا دروستکراوەو ﯾەکەم مەالش مەال محەمەد حس ن بووە .لەسا ی 1977
کارەبای نيشتمانی بﯚ ھاتووەو ھەر لەھەمان سا دا راد وو تەلەفزﯾونيش گەﯾشتﯚتە
ئەم گوندە.
قوربانيەکانی قەرەچەتان
نەجمەدﯾن ئەحمەد بەم دواﯾيانە پل تی ژمارﯾەکی ئﯚتﯚمب لی کﯚنی دۆزﯾوەتەوە لەکاتی
رووخانی خانوو دﯾواری کﯚندا کە لەحەوت جﯚش دروستکراوە کە شکاوەو بەفافﯚن
شکاوﯾەکەی چاککراوەتەوە کە نازانر ت رەقەمی چ سەﯾارەﯾەک بووەو الی خﯚی
پاراستوﯾەتی ،بە م نەﯾتوانيوە سەرچاوەکە بدۆز تەوەو دەش ت بەنيازم پ شکەشی
بکەم بەمﯚزەخانەی سل مانی.
خە کی ئەم گوندە دەگ نەوە کە ھەر لەزەمەنی سەفەر بەلکەوە ئ مە شەھيدمان
ھەﯾەو گوندەکەمان تﯚپباران دەکر تو وەک دە ن فرۆکە رەشو قومبەلە رەشەکان ل ی
داون.
ئەم گوندە لەسا ی 1963دا سوت نراوەو چﯚڵ کراوەو خە کەکەی تا ماوەﯾەکی زۆر
لەشاخو ک وەکانی دەوروبەری گوزەرﯾان کردووە .پاشان لەسا ی  1974جار کی تر
حکومەت بەفرۆکە ل يداونو بەتﯚپ زۆربەی ما ەکانی رووخاندوە ،لەسا ی 1988
بەتەواوەتی داگيراونو ھەموو خانووەکانی رووخ نراون ،دواﯾەمين گوندی ئەم ناوچەﯾە
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بوو کە چﯚڵ کرا لەگەڵ گوندی ز وێ .خە کەکەی نەھامەتيو دەربەدەری زۆرﯾان بينی
تا راپەڕﯾنە مەزنەکەی بەھاری  .1991خە کی گوند محەمەد تەﯾب ﯾەکەم کەس بوو
کە ھاتەوە ناو گوندو ب ﯾاری ئاوەدانکردنەوەی دا پاشانيش چەندﯾن خ زانی تر رووﯾان
لەگوندەکەی خﯚﯾان کردەوە بﯚ جار کی ترو ئ ستا نزﯾکەی  35ما ک لەم گوندەدا
دەژﯾنو ئاوەدانکردنەوەش بەردەوامە بەپشت بەستن بەپ شينەی خانووبەرە.
لەکﯚنداو لەپەنجاو شەستەکاندا لەم ناوچەﯾە گەنمو جﯚو نﯚکو نيسکو توتن دەکراو
خە کەکە دەچون لەچەمەکانی قازﯾاوا ،چەرمەگا ،کرژەو کﯚکە ،دەﯾان کردوو و لەپاﯾزاندا
دەگەڕانەوە ،ھەروەھا پيازو تەماتەو سەوزەواتيش دەکرا .بە م ئ ستا بەھﯚی کەمی
بارانو وشکە سا ييەوە ،بەربوومی بەراو کەم بﯚتەوەو ناکر ت .ھەرچەندە ئ ستا گەنمو
جﯚ بەکەمی دەکر ت لەم ناوچەﯾە ،بە م ئ ستا ترشو دارەبەنو بەروو قەزوانو گﯚﯾژو
چوالەو بادام دەکر ت ،ئەمە جگە لەبەربوومە سروشتيەکانی وەک ر واسو کاردو
بار زەو قارچکو چەندﯾن بەربوومی تر .ئ ستا بەربوومی سەرەکی ئەم گوندە باخە
ھەنجيرو ھەنارو رەزە.
ئاوی گوند
چەند کار ز کيان ھەﯾە کار زی ژنان ،ژنان لەم کار زە بەشە تە کە لەپ ستی بزن
دروستکراوە ﯾان بەسەت ئاوﯾان ھ ناوە ،بە م ئ ستا بﯚ کشتوکا کردن بەکاردەھ نر ت.
کانی پياوان ،بﯚ نﯚ ژکردنو مزگەوتو پاشانيش زﯾادەکەی بﯚ ما نو باخە ھەنجير
بەکاردەھ نراو ئ ستا تەنيا بﯚ کشتوکاڵ بەکاردەھ نر ت.
کار زی محەمەد قادر -حەمەی قاﯾەر چاوەش -کار زی ما ی حەسەنﯚکە ،کار زی
سادق ،کار زی کانی در ژ ،کار زی کانی پلوسک ،کار زی کانی نزرگە ،کار زی
مەحموود و کار زی کانی قو ەرەش کە ئ ستا وشکی کردووە ،ژمارەﯾەک خ زان لەم
گوندەدا بژ وی ژﯾانيان لەسەر بەخ و کردنی و خو مەڕو ما تە .کە ژمارەی و خ لەم
گوندەدا دەگاتە نزﯾکەی  500سەروو و زﯾاتر لە  2150سەر مەرو و بزن ،ئەم ژمارەﯾە
لەپ ش راگواستندا پ نج ھ ندەی ئ ستا بووە.
بﯚ خواردنەوەش پ ۆژەی ئاوو تﯚڕی ئاوﯾان بﯚ کراوە لەسەر بيری ئيرتوازی ،بە م
بەداخەوە ئەم پ ۆژەﯾە ئ ستا بەرەو لەکارکەوتن دەچ ت ،چونکە زۆربەی ما ەکان
لەسەروو تانکی ئاوەکەوە دروست کراوەو تەنکيەکەش لەسەر زەوی دروست کراوەو
بەرز نييە ،بەو پ يە ما ەکانی سەروو تەنکيەکە بەسەت دەب ئاو ببەن .قوتابخانەی
قەرەچەتان تا پﯚلی شەشی سەرەتاﯾی ت دا دەخو نر تو بﯚ ناوەندﯾو دوا ناوەندی
قوتابيەکانيان روو لەناوەندی پيرەمەگروون دەکەن .ھاوکات ھەرچەندە ر گەی
قەرەچەتان خﯚ و ناخﯚشە ،بە م خە کەکەی د خﯚش بوون بەوەی کە ب ﯾاری
قيرتاوکردنی جادەکەﯾان بﯚ دەرچووەو ب ﯾارﯾشە بەم زوانە بچ تە بواری ج بەج کردنەوە .
سەرچاوە :سﯚزان کەرﯾم  -ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1798 :

قەرەخاﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=201010071146209828
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  10بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  84کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1799 :

قەرەخدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120794
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1800 :

قەرەخەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101310230310039
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ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  41بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  291کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1801 :

قەرەداغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621755
گوند کە سەربە شارەد ی )قادر کەرەم)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1802 :

قەرەقاج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120795
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

887

ژمارە1803 :

قەرەقش ق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120796
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1804 :

قەرەقەساب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120797
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1805 :

قەرەگﯚل
http://www.kurdipedia.org/?q=200912022209242773
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شارەد
چەی شارەزووور و سەربە ش
ەک کە لە گونندەکانی ناوچ
ﯾە
جافن.
ن
ەربە خ ی ممکاﯾە ی
ەم گوندە سە
ئە
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

گوند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1806 :

ەگﯚل 2
قەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011407402
21345
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1807 :

ەلی
قەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20799
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
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شتووانی
ەربەتە .دانيش
عە

شو ن :گوند

ژمارە1808 :

قەرەول
http://www.kurdipedia.org/?q=200908111104131938
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  160بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی 881
کەسە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1809 :

قەرەومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120800
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1810 :

قەرەومەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120801
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1811 :

قەرەوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120802
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1812 :

قەرەکەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120798
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1813 :

قەرەﯾەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=200908111110551940
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ی شاری دﯾوانندەرەﯾە لە رۆۆژھە تی کورردستان .بە پ ی ئاماری
ی دەوروبەری
ﯾەک ک لە د يەکانی
م د يە پ ک ھااتووە لە  71ببنەما ە و ژماررەی دانيشتووانيشی  465کەسە.
سەرژژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم
دﯾا
چاوە :وﯾکيپيد
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1814 :

قەزازەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3301256046
67006
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گەڕەک

ی
شارەککان :سل مانی

ژمارە1815 :

ەناوێ
قەزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20804
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە1816 :

قەستەل جندۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101613361888302
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژئاوای کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

ئەفرﯾن

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە1817 :

قەسر ﯾەزدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621756
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1818 :

قەسران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400292496
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

مەخموور
م

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1819 :

سری شيرﯾن
قەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927232223
39714
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
ە تی کوردس
و ت :رۆژھە
چکە
شو ن :شارۆچ
ش

ژمارە1820 :

ن
سرﯾشيرﯾن
قەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20805
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1821 :

سرﯾک
قەس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20806
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1822 :

سرێ
قەس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0314161539
93900
کەی چﯚمانە.
ەربە شارۆچک
شارەد يە ،سە
پ شتر گوند بووو و ئ ستا ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شارەدێ
ش

ژمارە1823 :

شەفرێ
قەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21757
شارەد ی )س م ل)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1824 :

قەالتە بﯚر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420243292449
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

چﯚمان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1825 :

قەالالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120808
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1826 :

قەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122812455987030
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1827 :

قەالکﯚن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120807
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1828 :

قەلەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120809
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1829 :

قەلەڕەشە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20810
ﯾەک لە گگوندەکانی رۆۆژھە ت
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھە

شو ن:

گوند

ن:
شارەکان

سەرردەشت

باشوور
زمان  -ش وەزار :ک .با

ژمارە1830 :

قەمتتەرێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20811
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1831 :

چيان
قەمچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546565
57625
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان
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شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1832 :

قەمەشە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009161402289519
گوند کە لە ناوچەی ماھيدەشتی کرماشان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1833 :

قەوﯾلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032910141066718
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
شارەکان:

سل مانی

ژمارە1834 :

قە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120812
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1835 :

قە رووتە ە
http://www.kurdipedia.org/?q=200908111115431942
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  230بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی 1222
کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1836 :

قە وليان
http://www.kurdipedia.org/?q=200908111113171941
ﯾەک ک لە د يەکانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری
سەرژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  41بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانيشی  280کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1837 :

قە وليانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657788
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1838 :

قە ت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120813
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1839 :

قە تاسيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120814
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1840 :

قە تان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120815
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1841 :

قە تی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120817
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1842 :

قە تيدوڕگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120818

902

ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1843 :

قە تيموتاوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120819
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1844 :

قە تينە ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120820
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1845 :

قە تە سوران
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400292492
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1846 :

قە تەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120816
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1847 :

قە جوانرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120821
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1848 :

قە جوغە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20822
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1849 :

قە جی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1191835428
86594
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :رۆژھە تی کوردستان

ژمارە1850 :

قە چواالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1160051073
32774
شارەددێ
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شو ن:

ێ
شارەدێ

ی
شارەەکان :سل مانی

ژمارە1851 :

قە چەرمە ە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014041
1114590310
00392
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
شو ن :گوند
و ت :باشووری کوردستان

ژمارە1852 :

قە دزێ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0412111323
34147
کی م ژووﯾی
ی و قە دزێ ببەتاﯾبەتی خاوەنی تﯚمار ک
نااوچەی پشدەەر بە گشتی
مرۆﯾی و
رووداو و پ شھات و کارەساتە م
و
جيرەی
گگەورەﯾە ،کەوەەختە ب م زنج
ەی ترە ،بﯚﯾە لەزوو کەوە پ وﯾست بوو خﯚی بﯚ
چەندﯾن ناوچە
ی بارتەقا ی چ
سياسيەکانی
س
سﯚزانەوە کاری تﯚمارککردنی بﯚ ئەننجامبدر ت .
ە
ید
ەرخان بکر ت و بەنيەت کی
تە
لەڕۆشنبيرانی قە دزێ
ی
سەدەی رابردووودا ،بەش ک
ەشتاکانی س
ەسا نی ھە
لە
ەوەی بابەتە ففﯚلکلﯚرﯾەکان و لەڕێ
تﯚمارکردن و ب و کردنە
ن
ەر کﯚکردنەوەە و
ککەوتبوونە سە
قسەﯾان لەسەر دەککرد .بە م ھييچ کات ک
ن
ی چاپکردن و سازکردنی ککﯚڕ و سيميناارەوە
ەر
جوگرافيەکەی ناوچەکەدا نەچوون .ھە
ی
دە م ژووﯾی و سياسی و
ەالی رەھەند
بە
کی کەم سەباررەت
سەرە د ی
گە لەچەندە س
ستا دەگات جگ
ەمەش واﯾکردد کەتا بەئ س
ئە
شدەردا
قە دزێ و پش
ھا لەئاست ە
ە ﯾەتيەکان ،شت کی وەھ
ەڕووداوە سيااسی و کﯚمە
بە
ن بەکەمی بااسی ل وە کرراب ت .
ەنووسراب ت ،ﯾاخود باب ين
نە
 197دا
لە سا نی 70
سەدەی رابردوو ،وە بەتاﯾبەتی ە
ی
سەرەتای سا نی حەفتاککانی
س
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بەڕ ز )رەفيق سابير( بﯚ ﯾەکەمجار بابەت کی کورتی سەبارەت بە م ژووی پشدەر لە
ميانی ) (2الپەڕەی سەربەخﯚدا لەژمارە ) (4ی گﯚﭬاری
(بەﯾان( دا ب و کردۆتەوە ،پاشانيش لەالﯾەن رەوانشاد )عەالدﯾن سەجادی( ﯾەوە
لەميانی کت بی )گەشت ک لە کوردستاندا( لەپا باسکردنی ھەندێ شار و ناوچەی
کوردستاندا بە ) (2الپەڕە باس کی کورتی سەبارەت بەقە دزێ نووسيوە ،بە م
سەرنجەکانی سەر پ يين و بەش وەﯾەکی ئەکادﯾمی نەنووسراوە و ،زۆرتر )أنگباع( ی
کەس تين نەک راستی م ژووﯾی .
لەسا ی  1984دا )محەمەد فيدا( ی شاعير لەدﯾوانی شيعری )ڕەش و سپی دا(
کورتەﯾەکی ) (2الپەڕەﯾی سەبارەت بە پشدەر تﯚمارکردووە و شيعر کی در ژﯾشی بﯚ
پياھە دانی قە دزی تەرخان کردووە ،لەسا ی  1990ﯾشدا بەڕ ز )عەبدو ئاغای
س وە ە( کت ب کی بەن وی )ﯾاداشتەکانم( ب و کردەوە کەتياﯾدا زۆرتر باس لە رۆ و
کارەکانی خﯚی دەکات لە رووی سياسی و حزباﯾەتی و ،لە دەرەوەی ئاماژەکردن بﯚ
عەشيرەتی ميراودەلی ،زانيارﯾەکی م ژووﯾی گشتی نەخستﯚتە روو سەبارەت
بەقە دزێ و رووداوە د رﯾن و نزﯾکەکانی .ھەر ئەو کت بەش چەند سا ک دواتر
لەو تی ئ ران لە ر گای ناميلکەﯾەکەوە بەتوندی وە می دراﯾەوە کە لەالﯾەن کەس ک
بەن وی )محەمەد ساالری( نووسرابوو .
ئەگەر چی لەھەندێ کت ب و نووسراوی تردا لەنموونەی ﯾاداشتەکانی )ئەحمەدی
تەقی( و )ڕفيق علی( و )ڕە مزی قەزاز( دا ﯾاخود کت بەکانی )ئەدمﯚنز و دەبيلو ھی
شار کرﯾس کﯚچ را( و ھەند ک رۆژھە تناس و کەساﯾەتی سياسی رۆژئاواوە
بەش وەﯾەکی الوەکی ئاماژە بﯚ ناوبردنی قە دزێ و پشدەر کراوە لەميانی گ انەوەی
ژﯾانی سياسی و کﯚمە ﯾەتی ئەو کەسانەدا ،بە م ئەمە لە الﯾەک لە روانگەﯾەکی
تاﯾبەتيەوە نووسراوە و ،لەالﯾەکی ترﯾشەوە ئەوەندەی تاﯾبەت بووە بەبارودۆخە
سياسيەکانی سەردەمی ئينگليز لەع اق و کوردستان ) 1918بەدواوە( بەو ھ ندە
باﯾەخی بەڕاستی ﯾە م ژووﯾی ﯾە گشتگيرەکانی دی نەداوە .
لەماوەی سا نی پاش راپەڕﯾندا ) 1991بەدواوە( ل رە و لەوێ وتار و کت ب گەل کی
م ژووﯾی ب و کراونەتەوە کەتياﯾاندا بەش وەﯾەکی الوەکی سووکە ئاماژەﯾەکيان بﯚ
پشدەر و قە دزێ کردووە .ھەروەھا س تا چوار کت بيش سەبارەت بەناوچەی
پشدەر لەقﯚناغ کی م ژووﯾدا نووسراون ،بە م خەوشی ھەرە گەورەی ئەم چەند
کت ب و نووسراوانە لەوەدا کﯚدەب تەوە کەھەم لەڕووە زانستی ﯾەکەﯾدا نائەکادﯾمين و
ھەم لەڕووە مرۆﭬی و کﯚمە ﯾەتيەکەشيەوە ج گای ب وا و رەزامەندﯾن .ئەمەش
دەگەڕ تەوە بﯚ پشتنە بەستنی تەواوەتی بە دﯾکﯚم نتە م ژووﯾيەکان )بەگو رەی توانی
بەدەست خستنيان بەزمانەکانی دی ،ئەگەر ھەبن( و چاوپ کەوتنە مەﯾدانيەکان
و ،الﯾەنگری کردن لەبير و بﯚچوون و مەبەست کی تاﯾبەتی ﯾا رازﯾکردنی کﯚمە ک
لەسەر حسابی کﯚمە کی دی ،کە ئەمەش واﯾکردووە ھەم راستی ﯾەکان وەک
پ وﯾست ئاشکرانەبن و ھەم زۆر رووداو و پ شھات جار کی تر لەنووسيندا بش و نر ت .

لە قﯚناغی ناوەندﯾەوە ھەميشەوا راھاتبووم کەھەر بابەت و و نە و نووسراو ک
لەسەر قە دزێ و پشدەر لەکت ب و گﯚﭬار و ب وکراوەﯾەکدا ببينم بەدواﯾدا بچم و
بەدەستی بخەم .کات ک نووسەر و قە ەمبەدەست کی
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شارەکە ﯾا ناوچەکە بابەت کی ب و دەکردەوە بەقەدەر ئەوان شادمان دەبووم ،بە
تاﯾبەتيش ئەگەر بابەتی )کەمال ميراودەلی ،غرﯾب پشدەری ،ئەحمەد قادر سەعيد،
رەفيق سابير( و زۆری دی بواﯾە .تەنانەت ئەگەر نووسراو ک بەدﯾو کی
کارەساتئام زﯾشدا ئاماژەﯾەکی بچووکی بﯚ شار و ناوچەکە بکردباﯾە بەدەستم
دەخست .کات ک بەڕ ز
(محەمەد بەدری( شاعير لەسا ی  1985بابەت کی لەدوا الپەڕەی رۆژنامەی )ع راق(
ی عەرەبيدا بەن وی
(سالگا ﯾا قلعدزە اِﯾتھا المدﯾنە الژکری( ب و دەکردەوە ،تياﯾدا ر ز و ستاﯾشی خﯚی
لەپاش چەند سا بﯚ کوڕانی ئەو شارە دووپات کردبﯚوە کە لەسا ی  1960بﯚ
ﯾەکەمجار وەک مامﯚستای ناوەندی تياﯾدا دامەزراوە ،ھ ندە خﯚشحا بووم نەب تەوە .
جار کيشيان لەسا ی  1986دا کات ک پەﯾامن ری رۆژنامەی )ھاوکاری( ھاتە شارەکە
تا ر پﯚرتاژ کی گەورە لەسەر شارەکە ئامادەبکات ،ھەو مدا ل ی بەئاگابم ،بﯚﯾە
بەﯾانيەکيان کەلەچوارچ وەی ر پﯚرتاژەکەﯾدا سەردانی
(کت بخانەی گشتی قە دزێ( ی کرد و منيش لەو دەمەدا لەوێ بووم ،بەوردﯾگو م بﯚ
پرسيار و قسەکانی ھە خست و لە کﯚتاﯾشدا کات ک داوای کرد و نەﯾەکی ھﯚ ی
خو ندنەوەبگر ت ،گورج چوومە دەرەوە و چەند برادەر کم لەگە خﯚمدا ھ نان تاکو لە
ھﯚ ی خو ندنەوەدا دابنيشن و خﯚﯾان بەخو ندنەوە سەر گەرم بکەن و ،لەو نە گرتنی
کاکی پەﯾامن ردا کەبەڕ ز )ئازادمستە فا مەحمود(بوودﯾمەنی ھﯚ ەکە بەقە ەبا غی
دەربکەو ت،ئەمەش بﯚئەوەبوو بزانر ت کەگەنجانی شارەکە بەچ ی روولەکت بخانەی
گشتی دەکەن ودەخو ننەوە.
لە کاتی بﯚردومان وکارەساتەکانی شەڕی)ع راق-ئ ران(ﯾشدا ھەميشە لەپاڵ
ترس کدادەموﯾست نوسراوەکانی تاﯾبەت بەوکارەساتە کﯚبکەمەوە کە
لەرۆژنامەوگﯚﭬارەکاندا ب ودەبوونەوە،بﯚو نە کات ک ف ۆکەﯾەکی)ئ رانی(لەئەنجامی
تەقەل کردندا لەڕۆژئاوای شارەکە)نزﯾک گردی حوسنی(کەوتە خوارەوە،ت ک ای و نە
کانی ئەوو ف ۆکەﯾەم پاراست کەدواترلەرۆژنامەکانی )ع اق
وجمھورﯾە(ﯾبەغداداب ووببونەوە،ھەرچەندەبەداخەوە دواتر لەدەمی راگواستن داوەک
زۆر شتی دی فەوتان!
تەنانەت کات ک لەگەرمەی ئەووشەڕەدا)شەڕی شارەکان-حرب المدن(دەستی
پ کردوتيا بﯚﯾەکەمجار لەماوەی ئەوشەڕەدا بﯚماوەی )(3کاتژم ر بەتﯚپی قورس شارەکە
بﯚردومان کرا،من سەربەخﯚ بەکاميراﯾەک کەوتمە و نەگرتنی)ژ رزەمينە کەﯾما يخﯚمان
وکﯚگای تووتن وشەقامی گشتی قە دزێ وکانی ش خە وقە ت(،ئ ستاش نازانم چ
جورئەت کی ھەرزەکارانە بوو وای کردبوو کەبەو بو رﯾەوەئەوکارە بکەم کەلەچاووی
بەعسدا نەک تاوان بوو،بە کوو ماﯾەی لەت لەت کردنی جەستە بوو))!1
لەسا ی خو ندنی)(1991-1990کات ک لە کﯚل ژی پەروەردەی زانکﯚی موس ەوە خﯚم
بﯚبەشی م ژوی کﯚليژی ئەدەبياتی زانکﯚی سە حەدﯾن گواستەوە و،دواترﯾش
راپەڕﯾن بەسەرداھات وبﯚﯾەکجاری بواری کارکردن لەسەر م ژوو وبوارەکانی دی
نووسين ئازادبوو،ھەو مداباشترخﯚم بﯚئەووبوارە تەرخان بکەم،بﯚﯾە بەگو رەوەی توانا
زوربەی ھەرەزۆری کت بخانە گشتی وتاﯾبەتەکانی ما ەوەی روناکبيرانی دﯾاری
ھەول رگەڕام وەک بەڕ زان)مومتازحەﯾدەری،مارف خەزنەدار،جەمشيد
حەﯾدەری،حسامەالدﯾن نە قشبەندی(،جگە لەئەرشيفی
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رۆژنامەوگﯚﭬارەکانی)براﯾەتی،کوردستانی نوێ،وو ت،پ شکەوتن،خەباتی
قووتابيان،ئا ی ئازادی(م بەسەرکردەوە)).2
لەسا ی1992دوای ئەوەی لەالﯾەن ھەند ک مامﯚستای بەڕ زی بەشی
م ژوو)کﯚمە ەی م ژوونووسانی کورد(دامەزرا،
لەسەر رەزامەندی مامﯚستابەڕ زەکان بوومە ئەندام کەئەوکاتە ژمارەی
ئەندامەکانی)(43کەس بوو،وەبەڕ زدکتﯚرحسام الدﯾن نەقشبەندی سەرۆکی
کﯚمە ەوبەڕ ز)مامﯚستانەبەزمەجيد(ج گری کﯚمەلە کە بوو.ئيدی ھەستم کرد
دەب تبەگو رەی توانام شتگەل ک لەسەرئەم شارو ناوچەﯾە بەتاﯾبەتی بەدەست بخەم
وب وی بکەمەوە،شانبەشانی ئەوەش لەبواری م ژووی کووردداھەو ی خﯚم
بدەملەماوەی سا نی)(1995-1992تائەوکاتەی
زانکﯚم تەواو کردچەند بابەت کی پوختە کراوم ب و کردەوە لەسەر قە دزێ
وپشدەر،شان بەشانی ئەوەش نزﯾکەی )(20بابەتی تری م ژووﯾشم لەسەر م ژووی
کووردبەگشتی خستە بەرچاو،ئەمە جگە لەوەرگ انی چەندبابەت کی
م ژووﯾيلەزمانی عەرەبيەوەکەتائەوکاتە تەرجەمەی کوردی نەکرا بوون.بەش ک لەو
بابەتە م ژووﯾيانەش کەلەوماوەﯾەدا ب وم کردنەوەئەمانەبوون!
قە دزێ لەچاوی م ژوودا-کوردستانی نوێ)3)1993-لەنامرێ بﯚقە دزێ-براﯾەتی)4)1993-قە دزێ لەناسنامەی م ژوودا-کوردستانی نوێ1993-قە دزێ ﯾاسەمای رگەکان-براﯾەتی1993-تراژﯾدﯾای راگواستنی قە دزێ لە راگەﯾاندنی ناوخﯚﯾی وجيھانيدا –
کوردستانی نوێ – 1993
قە دزێ و الپەڕە ونەکانی م ژوو – رۆژنامەی ﯾەکگرتن – 1993پەﯾوەندﯾەکانی کورد و بو گار – براﯾەتی )(4ئەلقە – 1994کورد لەلوبنان – براﯾەتی – 1993نووﯾشک ک لەخەباتی گەلی کورد لەسەدەی نﯚﯾەمی زاﯾينی دا – ھەر م – 1992نووﯾشک ک لەخەباتی گەلی کورد لەسەدەی نﯚﯾەمی زاﯾينی دا – کوردستانی نوێ– 1993

لەپاش دامەزراندنم لەسەرەتای سا ی  1995دا ،لەﯾەکەم رۆژی دەستبەکار بوونمدا
وﯾستم بە وەسيلەﯾەک سەرنجی خو ندکارەکانی )ناوەندی قەندﯾلی ت کە ( بﯚالی
خﯚم رابک شم ،بﯚﯾە بەئاگاداری و ر پ دانی بەڕ ز مامﯚستا
(محەمەد سﯚران( بەڕ وەبەری ناوەندی ناوب او ،بﯚماوەی ھەفتەﯾەک سەرە قە ەمە
گرنگيەکانی تاﯾبەت بەم ژووی پشدەر و قە دز م بﯚ روونکردنەوە و پاشانيش بەکورتی
)بنەچەی ناوی پشدەر و قە دزێ و ناسنامە کﯚنەکانی و ،سنووری جوگرافی و
رووداوە سياسی ﯾەکان و بﯚردومانی  1974و راپەڕﯾنی  1982و راگواستنی  1989و
راپەڕﯾنی  1991ی خەبات و رانيە( مان نووسيەوە .ئيدی خو ندکارەکانی پﯚلی ﯾەکەم
و دووەم و س ﯾەمی ناوەندی بەو پەڕی تامەزرۆﯾی ﯾەوە گوێ ﯾان بﯚگرتم و
پاشانيشھەموو نووسيبووﯾانەوە ،وەک )ئاو و دۆ( لەبەرﯾان کردبوو .
ئەو کارەی من ئەگەرچی لەنيەتدا کار کی پﯚزەتيف و پ وﯾست بوو کەدەموﯾست
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خو ندکارەکان لەم ژووی شار و ناوچەکە و رووداوە گرنگەکانی ئەو دەﭬەرە بەئاگا بکەم
و خﯚشم لەگە يان رابھ نم ،کەچی بەداخەوە دواتر وەک چەک کی دووسەرە بەزﯾانی
)خﯚم( و )حەقيقەتی م ژوو( تەواو بوو ! چونکە لەوکاتەوە تا دەگاتە ئەم ۆ ھەموو ئەو
زانيارانەی بەخو ندکارە بەڕ زەکانم بەخشی و ئەوانيش تﯚمارﯾان کردن دەستا و
دەست گوازرا لەڕک فی شەرعی من دەرچوو ،بەو واتاﯾەی کەخە کان ک لەڕێ ی
ھەمان ئەوزانيارﯾە بيستراوانەوە )ب ئاماژە کردن بﯚ سەرچاوەکانيان( کەوتوونەتە
دووپاتکردنەوەی زانيارﯾەکان لەبﯚنە تاﯾبەتی و گشتيەکاندا ،چ لەگفتوگﯚ تەلەفزﯾﯚنەکان
و چ لەب و کراوە ناوخﯚﯾەکاندا .لەوەش ناخﯚشتر ئەمەﯾە کەکات ک لەدەمی ﯾادەوەرﯾە
گەورە و گرنگەکانی شارەکەدا کەنا ە فەزاﯾی ﯾە تەلەفزﯾﯚنيەکان دەخوازﯾچوپ کەوتن
ساز بکەن ،زۆر لەکاربەدەست و با دەست و بەرپرس و کەسەکان بەساناﯾی بەدەم
ئەو داخوازﯾانەوە دەچن و ،ھەمان ھەمان ھە ە م ژووی ﯾەکان دووپات دەکەنەوە و،
ئامادەنين خﯚﯾان ببو رن ،ﯾاخود ھو بدەن زانياری وردتر کﯚبکەنەوە ،ﯾاخود بەدوای
راستی ﯾە م ژووﯾەکان دابچن و سەرچاوە م ژووﯾەکان بپشکنن ،ﯾا تەنانەت پرسە
گورگانەﯾەک بﯚ بکەن بﯚ ئەمانەتە م ژووﯾی ﯾەکان ! )) 5
دەشخوازم ل رەدابەنﯚرەی خﯚﯾان سوپاس و دەست خﯚشی لەھەر ﯾەکە لە بەڕ زان
)تەھا بابان( و
(ئەبوبەکر کرﯾم( و )مﯚفەق ميراودەلی( و )داراحس ن( و )محەمەد ئەحمەندەﯾی( و
ئەو چەند برادەرە بکەم کەل رە و لەوێ دەخوازن بە گو رەی توانای خﯚﯾان چەند د ک
بخەنە سەر الپەڕە شاراوەکانی م ژووی ناوچەکە ،ئەگەر چی بەش وەی سەرە
قە ەميش ب ت .
ئەگەر چی کاری تﯚمار کردن و نووسينەوەی م ژووی ناوچەﯾەک ﯾاخود شار ک کاری
تاکە کەس ک نيە و پ وﯾستی بە ھەرەوەز کی دەستە جەمعی ھەﯾە ،بە م
لەئەم ۆدا مرۆﭬەکان لەباکگراوەندی قەﯾران و بار و دۆخە سەپ نراوەکانی ھەلومەرجی
نو دا زۆر بەدەگمەن ئامادە دەبن بەش وەﯾەکی خﯚبەخشانە و نيەت کی رەھای
درووستەوە بﯚئاکار کی ئاوا ئامادەﯾی دەربب ن .بﯚﯾە لەالﯾەن خﯚمەوە دەخوازم
ئەوەندەی تەمەن وھەلومەرجی تەندروستی و ژﯾانی کﯚمە ﯾەتی و ئابووری ر م
پ بدات بە پا پشتی خودا و ئەو زانيارﯾە کە ەکە بووانەی لەالم کﯚبوونەتەوە ھەو ی
کار کی لەو ش وەﯾە بدەم و بتوانم لەچوارچ وەی کت ب کی سەربەخﯚی ﯾەک جلدﯾدا
چەند الپەڕەﯾەک لە م ژووی شاراوەی قە دزێ و پشدەر بﯚ )م ژوو( ئامادەبکەم .
پەڕاو زەکان
1بەداخەوە بەش کی زۆری بە گە نامە و و نە دەگمەنەکان لەپا چەندﯾن کت ب ورۆژنامە و بابەتی دﯾدا لەگەرمەی ئا و گﯚڕە سياسی ﯾەکان ماوەی شەری ناوخﯚ ،دا
سوتان و لەناوچوون .
2شانازی دەکەم کە بﯚﯾەکەمين جار دووسەروەرﯾم بﯚ شارەکەم تﯚمارکردووە،ﯾەکەميان توانيم بﯚ ﯾەکەمجار ناوە کﯚنەکانی قە دزێ پەی پ ببەم و ئاشکراﯾان
بکەم ،دووەميشيان ناوھ نان و ب وکردنەوەی ﯾەکەمين و نە و ژﯾاننامەی شەھيد
)بەختيار( کە لە راپەڕﯾنی)خەبات( دا شەھيد بوو .
3ئەم بابەتە بەش وەﯾەکی ناشيرﯾن لەالﯾەن کەس کەوە لەپاش ت کە ک ش کردنینووسين کی ترمدا بەناوی
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(قە دزێ لەچاوی م ژوودا( سەرلەنوێ بەھەمان ناونيشانی ﯾەکەمەوە دووجار دزراوە
و ب وکراوەتەوە جار کيان ب وکراوەی تاﯾبەت بە ) (4/24ی )بەڕ وەبەر تی کار و باری
شەھيدان و ئەنفالکراوەکان( لەسا ی  2007داو جار کی ترﯾش لە ژمارە ) (2ی
گﯚﭬاری)پشدەر( ی مە بەندی ) (24ی پشدەردا ب وبﯚتەوە ،ئەمەش جگە لە نابابەتی
لە نووسيندا ،دەب تە تاوان کی ﯾاساﯾی .
4ئەم بابەتە دووجاری ترﯾش ب وکراوەتەوە ،جار ک لەگﯚﭬاری )ڕووداو( داکەخو ندکارانی )ئامادەﯾی قە دزێ( لەﯾادی ) (4 / 24دا لەسا ی  1999دا ب وﯾان
کردەوە و جار کی ترﯾش لەالﯾەن بەڕ ز )تەھا بابان( ەوە لەکت بی )کﯚستی شار ک( دا
چاپکراوەتەوە و دەستەواژەی )نووسينی بەنرخ( ی بﯚ بەکارھ ناوە .
5لەسا ی ) (2002بەوالوە ،چيتر ئامادەی چاوپ کەوتنی کەنا ەکانی راگەﯾاندننەبووم ،چەنکە پ موابوو ھەم مەبەست کی رﯾکالمی رووت و ھەم نياز کی بازرگانی و
سياسی لەپشتەوەﯾە ،ئەمەش واﯾکرد خە کان کی دی لەميانی ئامادە بوونيان بﯚ
چاوپ کەوتنە بينراوەکان لەڕووی راستی ﯾە م ژووﯾيەکانەوە ،دووچاری ھە ەی زەق
ببنەوە و ئەو ھە ە زەقانەش بەنﯚرەی خﯚﯾان م ژووی جوانی شارەکە شلﯚی بکەن
لەج ی ئەوەی سەروەری پ بدەن.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )خدر ئيبراھيم خدر( سەبارەت بە
)دەربارەی سەرە داوەکانی م ژوی قە دزێ( لە17:18:53 2010-10-31 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارەدێ

شارەکان:

رانيە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1853 :

قە رﯾانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120824
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1854 :

قە مکاﯾ ی خوارﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511465961702
گوندﯾکی ئەنفالکراوی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1855 :

قە مکاﯾ ی ژوورﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091511465961701
گوندﯾکی ئەنفالکراوی سەربە شارەد ی قادر کەرەمە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە1856 :

قە ڕﯾانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311022410041
ﯾان قە ر حانە ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی
ئاماری سەرژم ری سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  41بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی 255
کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1857 :

قە ی جوانرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120825
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1858 :

قە ی ز وێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201005211506114299
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ی ز وﯾە لە  55کيلﯚم تری باشووری رۆۆژھە تی شااری سەقز و لە
قە ی م ژووﯾی
ەر تەپﯚ کە ک ھە کەوتوه.
بااکووری گوند ک ھەر بەم ن وە و لە سە
بەرزاﯾيەکەی لە ئاستی زەەوﯾيەکانی دەەوروبەری
ڕوووبەری ئەم ققە  ،پتر لە  4ھ کتارە و بە
کە جوان بە چووار دەوری
بوونە واﯾکردوە ە
ە
ئاستی بەرز
ی
ھەر ئەم
 90تا  110ميتتر دەب ت و ھە
0
شی ھەﯾه.
سەرنج راک ش
خﯚﯾدا ب وان و بەرجەوەن ککی جوان و س
خ
ﯾەک ک لە
ز وﯾە ﯾا )ئيزﯾپييه( ﯾا )زﯾپيا( لە سەدەی ھەشتەمی پ ش زاﯾينی مەسيح ،ک
ەکان بە ن وی گەلی
ی ھﯚزی مانا ببووە و لە کت ببە ئاشوورﯾيە
نااوەندەکانی ددەسە تداری
ەن دەو ەتەکاانی
دا ھاتوە کە ئئەم شو نە زۆۆر جار لە الﯾە
ی ل براوە وت يد
م ننی( ،ن وی
)م
کات نەبەزﯾوە و
ئەم گەلە ھيچک
ەر ،بە م م
ی کراوەتە سە
ئااشوور و ئوراررتوو ،ھ رشی
سا نامەی
وی ز وﯾە لە س
قە کەی بە ددەستەوە نەد اوه .شاﯾانی باسە کە ﯾەکەم جار ن ی
ەمدا تﯚمار کرراوه.
ە تداری ساررگ نی دووھە
ە کاتی دەسە
ئااشووری و لە
ەوەی
ەکان و پاش ئە
دەسە تی ماناﯾيە
ە
ەی ژ ر
نااوبراو پاش ھ رش کردن بﯚﯚ سەر ناوچە
دوو قە ی
شاکەﯾانی بە ن وی )ئيرانزووو( بەزاند ،و
ير کرد و پاوش
پ تەختی ماناﯾﯾيەکانی داگير
ت( ،داگير
دی ھەر می مانای بە ن ووی زﯾپيە )ئيزﯾپييە ئيزﯾپنا( و )ئارماسيت
گگرﯾنگی ناوەند
ەکان،
ەوارە م ژووﯾيە
شارەزاﯾانی بواری ئاسە
ی
ن و پسپﯚڕان و
ککرد ،کە زۆربەی نووسەران
ەی سەقزه ،و لەوانەشە ککە شو نی ققە ی
ھەر ئەم ز وﯾە
پ يان واﯾە کە ئەو زﯾپييه ،ھ
ەپ نتوو ب  ،ککە لە  5کيلﯚم تری ز وﯾە ھە کەوتووه.
ئاارماسيتيش لە گوندی قە
گە سەرنج بوووە ھيچ
سە تدارەتی گگرﯾنگ و ج ە
ە کی دەس
ە ی ز وﯾە ،قە
ەوەﯾدا کە قە
لە
بواری ئاسەوارە د رﯾنەکان نيە و تا
شک و دوو د ي ک لە ن وان شارەزاﯾان و پسپﯚڕانی بو
ش
سەر قە ی ز ووﯾە
ی نزﯾک بە تەوواوی نووسەرران و ئاسەواررناسان لە س
ئ ستا زۆربەی
ساﯾەتييانە پرۆۆفسﯚر
ﯾەک ک لەو کەس
م بارەوە ل دوانييان داوه .ک
ل کﯚ ينەوەﯾان کردوە و لەم
گگيرن س ،ل کﯚ ەر و ئاسەوار ناسی بە ن وبانگی فەڕانسەﯾی و نوووسەری پەرتتووکی
مەنشی( ،پ ييواﯾە کە قە ی ز وﯾه ،قە کی
ن لە دەورەی ماد و ھەخام
ھﯚنەری ئ ران
)ھ
سەوارە م ژووﯾی و بە نرخ و ب و نانە ککە لەم
ھەموو ئەو ئاس
حوکم انی بوووە و ناوبراو ھ
ح
سەکاﯾی دەزان ت کە بە حورمەتی ئەوەووە لە
قە پەﯾدا بوە بە ميراتی پااوشا کی سە
گگە يدا لە گﯚڕ نراوه.
13
کە سا ی 325
ی قە ی ز وﯾﯾە بﯚ کات ک ددەگەڕ تەوە ە
بانگی جيھانی
گگرﯾنگی و ن وبا
ی ،بە ھﯚی باران و الفاوەوە بەش ک لە قە کە
194ی زاﯾينی
ھەتاوی بەرانببەر لەگەڵ 46
ھ
ەواری دەگمەن و بە
سەدان پارچە ئاسە
ن
خات و بەم ھﯚﯚﯾەوە
خﯚی دەردەخ
دادڕووخ ت و خ
نررخ لەم قە ددا پەﯾدا کرا .پااش ئەو رووداوە کەس ک بە ن وی ئەﯾوووب ربنﯚ کە ددەگوتر ت
سەوارەکانی ئەم قە لە
گەڕان بە دوای ئاس
ن
ھ نان و
جوولەکە بووه ،ئيزنی دەرھ
ج
وەردەگر ت و ناوبراو  8ساڵ بە ش وازی
ر
ەوی
ی رژﯾمی گە ندە ی پەھلە
دەسە تدارانی
ەردەوام  ٪95قە کە و زەووﯾيەکانی دەووروبەری و گﯚﯚڕستانی م ژوووﯾی ز وﯾە ژ ر و ژوور
بە
نەکانی ئەم
ی
ەوارە بە نرخ و ب و
لە پارچە ئاسە
دەکات و ھيچ ئاسەوار ک لەم قە و ە
ری
ولە ژ ر چاوەد ی
دەست و پ وەندەکانی خﯚی ە
ت
شو نە ناھ تتەوە و بە ھاووکاری
ش
ھەموو ئاسەوارە گررﯾنگەکان لە
و
ەتيدا،
ی رژﯾمی گەنندە ی پاشاﯾە
ککاربەدەستانی
ھانی
خانەکانی بە ن وبانگی جيھ
دەکات و بە مﯚزەخ
ت
یو ت
ککوردستان ئاوددﯾوی دەرەوی
دەفرۆش ت .
سەقز ،راز نەرەەوەی مﯚزەخاننە بەن و
ژووﯾی ز وﯾەی سە
ی
ە یم
ەوارەکانی قە
ھەنووکە ئاسە
ھ
گراد و
ميتاژ لە ل نينگ
ه ،لەندەن لە ئينگليس ،رم
باانگەکانی دنييا وەکوو :لوورر لە فەڕانسه
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ئﯚرشەليم لە ئيسرائيل و نيوﯾﯚرک لە ئامرﯾکا ،فيالد لفيا و دەﯾان مﯚزەخانەی گرﯾنگی
دﯾکە لە جيھاندان و تەنھا بەش کی بچووک و کەم لە ئاسەوارە ز ەکان ،ز وەکان و
قوڕﯾنەکان لە دەستی ر کخراوەی ميراتی کولتووری پار زگای کوردستانداﯾه .
ئەﯾووب بەم خەﯾانەتە گەورە کە بەڕ وەی برد ،زەبر کی کارﯾگەری لە جەستەی م ژوو
و رەسەناﯾەتی ناوچەی سەقز و کوردستان وەشاند و ھەنووکەش ئاسەواری کردەوە
ت کدەرانەکانی ئەﯾووب جوولەکە و تاقمە خﯚفرۆشەکەی پاش ئەو ھەموو سا ە
ھەرماوە و بە ھﯚی ئەو کاول کارﯾانەی ناوبراو ،لە زۆربەی بەشەکاندا بە ھيچ ش وە ک
ناتواندر ت در ژە بە ل کﯚ ينەوە و گەڕان بدر ت و پرۆسەی دەرھ نانی ھەموو قە کە
لە گەڵ تەنگ و چە ەمە بەرەو روو دەب ت .
بە ب وای شارەزاﯾان و پسپﯚڕانی ر کخراوەی ميراتی کولتووری کوردستان ،ئاسەوارە
قوڕﯾنەکان و باقی ئاسەوارەکانی ز وﯾە ئەوە نيشان ئەدەن کە لە ن وەڕاستی سەدەی
ھەشتەمی پ ش زاﯾين تا سەرەتاکانی دەسە تداری ھەخامەن شييەکان ،ژﯾان لەم
قە بەردەوام بوە و پاش بە دەسە ت گەﯾشتنی دارﯾوشی ھەخامەنشی و ھ رش
کردن بﯚ سەر ناوچەی سەقز ،ژﯾان لەم قە دا کﯚتاﯾی پ ھات .
سەرچاوە :ما پەڕی سەقز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

قە

شارەکان :سەقز

ژمارە1859 :

قە ﯾگ گ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120826
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1860 :

قە ببەزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6062200266
65063
1977
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1861 :

قەﯾللەسوون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20827
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1862 :

وان
قەﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5101534195
57831
چيا
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :سل مانی

ژمارە1863 :

گابارا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621810
گوند کە سەربە شارەد ی )ش خان)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1864 :

گاپي ﯚن
http://www.kurdipedia.org/?q=201001040120503079
سا ی  2005بەفەرمانی ئەنجومەنی وەزﯾرانی حکومەتی ھەر م بەفەرمی لەگوندەوە کراوەتە
شارەدێ و زﯾاتر لە ) (17حەﭬدە گوند لەخﯚ دەگر ت ،دەکەو تە دۆ ی جافەتييەوە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارەدێ

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە1865 :

گاخوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120985
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1866 :

گادان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050214184576042
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
شو ن:

گوند

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
شارەکان:

سل مانی

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە1867 :

گادمە گتر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657774
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە1868 :

گارا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5032203528
82765
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

چيا

شارەککان :دھﯚک

ژمارە1869 :

گارەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21811
شارەد ی )د ررەلوک )
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1870 :

ل
گاگل
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546555
57589
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە1871 :

ەش
گاگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20986
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1872 :

گام ش تەپە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926233342
29676
ی
گگوند  -شارەزووور  -سل مانی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

920

ژمارە1873 :

گام شان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120987
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1874 :

گام شگﯚلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120988
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1875 :

گاومەتر
http://www.kurdipedia.org/?q=200912022200272769
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  74بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  449کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
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ژمارە1876 :

گاوەسن توو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657794
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1877 :

گاوەشەلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311022410047
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  150بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  888کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1878 :

گاوەکەچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120989
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1879 :

گاڕانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120990
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1880 :

گبيبە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400492506
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1881 :

گرباسک
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120992
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1882 :

گرتک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050511525457307
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :ھەول ر

ژمارە1883 :

گردئاشەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120994
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1884 :

گردشەﯾتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120995
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1885 :

گردمخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120998
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1886 :

گردمرﯾشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120999
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1887 :

گردنە ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121000
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1888 :

گردوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120993
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1889 :

گردکسپيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120996
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1890 :

کشانە
گردک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20997
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1891 :

ی خدر
گردی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926234028
89680
ی
گگوند  -شارەزووور  -سل مانی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە1892 :

ی سەفا
گردی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926234139
99681
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ی
گگوند  -شارەزووور  -سل مانی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

گوند

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە1893 :

ن
ی سەﯾوان
گردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8191124557
72263
مانی
تانی سل ی
گترﯾن گﯚڕستا
بەناوبانگ
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
شارەکان :سل مانی

ژمارە1894 :

ی قازی
گردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1031506498
86876
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1895 :

ی قەبران
گردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21009
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1896 :

ی گﯚ
گردی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926234319
99682
ی
گگوند  -شارەزووور  -سل مانی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە1897 :

گردﯾﯾاقوب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21007
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1898 :

گردﯾعەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121008
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1899 :

گردﯾگالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121011
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1900 :

گردﯾکاوالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121010

930

ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1901 :

ە نازێ
گردە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926233934
49679
ی
گگوند  -شارەزووور  -سل مانی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە1902 :

ەبن
گردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21001
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1903 :
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گردەسپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072321434189487
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژئاوای کوردستان

شو ن:

شارەدێ

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە1904 :

گردەسور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121002
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1905 :

گردەس ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081414495367441
دەکەو تە رۆژئاوای شاری ئاکر و  96گوند لەخﯚ دەگر ت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارەدێ
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زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە1906 :

گردەشينان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121003
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1907 :

گردەقيت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121004
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1908 :

گردەگﯚزﯾنە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009250927119619
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سەربە شارۆچککەی کەالرە.
شارەد يە ،س
ش
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شارەدێ
ش

ژمارە1909 :

ەوان
گردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21005
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1910 :

ەڕەش
گردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21006
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1911 :
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گردەڕەشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030323063482437
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :ھەول ر

ژمارە1912 :

گرژاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121012
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1913 :

گرفيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621812
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1914 :

گرفيلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621813
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1915 :

گرگسگەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121016
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1916 :

گرگو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621818
گوند کە سەربە شارەد ی )د رەلوک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1917 :

گرون
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400292493
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1918 :

گرک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121013
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1919 :

گرکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621817
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گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1920 :

گرکاشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121014
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1921 :

گرک

لەگ

http://www.kurdipedia.org/?q=2013012118124675119
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژئاوای کوردستان

شو ن:

شارەدێ

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
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ژمارە1922 :

گرکەگور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121015
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1923 :

گری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621819
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1924 :

گرێ پان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621820
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

939

ژمارە1925 :

گرێ پەحن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621821
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1926 :

گرێ گەورێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621822
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1927 :

گر زﯾرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012118121375118
ناوچەﯾەکی سەر بە شارۆچکەی )گرک

لەگ (ﯾە.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژئاوای کوردستان
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شو ن:

نااوچە

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە1928 :

گر زە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926234438
89683
ی
گگوند  -شارەزووور  -سل مانی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە1929 :

جﯚ
گرەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21017
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1930 :

گزەرردەڕە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21018
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1931 :

گل تپە سفلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504557771
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1932 :

گل تپە عەليا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504457741
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە
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ژمارە1933 :

گل قباغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504557766
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1934 :

گل قلعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504557756
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە1935 :

گل ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121019
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

943

و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1936 :

گلە
http://www.kurdipedia.org/?q=201008271527214943
گوند کی شارستانی مەرﯾوانە .خە کی گلە بە ش وەزاری سﯚرانی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی
لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  316کەس لە  77بنەما ەدا بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا

ژمارە1937 :

گمارەلەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657621
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1938 :

گمﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051015341957832
چيا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :سل مانی

ژمارە1939 :

گنبدکاووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121020
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1940 :

گواز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121047
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1941 :

گوان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009091236559460
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ەم گوندە دەککەوﯾتە
قەزای سﯚران ،ئە
ی
سەر بە
ەکيکە لە گونندەکانی ناحييەی دﯾانای س
ﯾە
مال ،رﯾژەﯾەکی زۆری
،
دانيشتووانی دەگاتە زﯾاتتر لە 90
ی
ی
بنناری چيای زۆۆزک و رﯾژەی
گوندە ھەر لە زووەەوە
ە
ی بەرەو شارری سﯚران کﯚﯚچيان کردووووە .ئەم
دانيشتوانيشی
شدا قوربانی زۆری داوە.
ەرگەکانی کورردستان بووەو لەو بيناوەش
النەی پيشمە
ال
بە
 (basharسەبارەت ە
(
دﯾا لەالﯾەن )azizz
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
12:27:22
1
20
)گوندی گوان(( لە010-9-9 :

ژمارە1942 :

ە
گوتبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21837
شارەد ی )سييميل)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1943 :

ەل
گودە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21048
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1944 :

ورشين)
گورئئوﯾماک )نو
946

http://www.kurdipedia.org/?q=2012060421594665040
بەدليس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باکووری کوردستان

شو ن:

شارۆچکە

شارەکان:

بەدليس

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە1945 :

گورجی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001312218043353
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  15بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  99کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1946 :

گورگان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121020530974287
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

947

و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

کەرکوک

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1947 :

گوزگيران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621839
گوند کە سەربە شارەد ی )تلعفر)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1948 :

گوفکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621840
گوند کە سەربە شارەد ی )باتيفا)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1949 :

گوگجە
948

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121050
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1950 :

گوالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465957702
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1951 :

گولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621841
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1952 :

گول
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621842
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1953 :

گولەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121051
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1954 :

گومەتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121052
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

950

ژمارە1955 :

گونبەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121053
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1956 :

گوند کوسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621843
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگيشک)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1957 :

گوندک نبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621845
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە1958 :

گوندک نەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621846
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1959 :

گوندکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621847
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1960 :

گوندی ئاالنگورەن )باسکيل)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818490964110
گوندی ئاالنگورەن )باسکيل( گوند کە سەر بە قەزای باسکيل لە کوردستانی تورکيا ،لە بنەرەتدا ناوی
گوند لوتانە ،ئەم گوندە لە بەر  250سال لە الﯾەن کوردەکانی ئ ران ئاوەندان کردووە ،و زوربەی
دانيشتوانی ئەم گوندە کوردەکانی مەزھەب شيعينە ،لەم گوندەدا خو ندگاﯾەکی سەرەتاﯾی ،توری

952

ئاوی خواردنەوە ،ھەروەھا ھ لی کارەبا و تەلەفون ھەﯾە ،ژمارەی دانيشتوانی ئەم گوندە بەم
ش وەﯾەﯾە  :لە سالی  291 / 1997کەس لە سالی  225 / 2000کەس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باکووری کوردستان

ژمارە1961 :

گوندە ژ ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812492674005
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1962 :

گوندەژۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081909113660738
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە1963 :

گوندەو ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121054
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1964 :

گووڕﯾچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757648
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1965 :

گوکەگەنی
َ

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121049
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان

954

شو ن :گوند

ژمارە1966 :

گو ننە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091550475
57808
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە1967 :

گو پ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926234757
79685
ی
گگوند  -ھەوراممان  -سل مانی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە1968 :

چيەر
گو چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546575
57659
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گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1969 :

گو چەرموو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121055
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1970 :

گو ماوەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121056
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

956

ژمارە1971 :

ەخانە
گو ە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926235030
09688
ی
گگوند  -شارەزووور  -سل مانی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە1972 :

کجەلی
گوﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21057
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1973 :

گو ئااغاج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21058
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
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شو ن :گوند

ژمارە1974 :

چکەدەرێ
گو چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21059
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1975 :

زان
گو ز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9041147596
60941
شارەد ی گە ەﯾە
سەربە ش
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

چﯚممان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1976 :

زەب غ
گو ز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21060
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1977 :

گو زەگەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121061
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1978 :

گو زەکو رە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857692
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان
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ژمارە1979 :

کتەپە
گو ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21062
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1980 :

گ او
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2112144488
87307
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

ھەوول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1981 :

گ گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21063
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1982 :

گ گ گەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121064
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1983 :

گ نک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121065
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1984 :

گ کەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122417220587083
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ستکراوە.
ەول ر ،سا ی  1965دروس
دی شاری ھە
ەکانی ناوەند
خچە بەناوبانگە
ەک کە لە باخ
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

ەول ر
شارەکان :ھە
ش

ژمارە1985 :

ەنگ
گ کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21066
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1986 :

گﯚ ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21068
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1987 :

ە
گ يە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465957707
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە1988 :

گ ەزەردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051015341957827
چيا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :سل مانی

ژمارە1989 :

گ ەسوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121067
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان

963

شو ن :گوند

ژمارە1990 :

گﯚپا ە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1010210936
69926
شارەد ی بازﯾﯾانی سەربە شارۆچکەی چەمچەما ە.
کی سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1991 :

ەپە
گﯚپتە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113114412
23252
ھاوو تی
و
ەدا 150
ی  1988کيميابارانکرا ،لەو کيمابارانکردنە
ەم گوندە لەممانگی ئاﯾاری
ئە
کی
راپەڕﯾن  105تەرميان دۆزراﯾەوە ئ ستا مەزار ک
ن
ەدوای
ەھيد بوون لە
ەو گوندە شە
ئە
لەم
ە  305ئەنفالييان ھەﯾە لە ئ ستاشدا  200خ زان م
تااﯾبەتيان بﯚ کرراوە ،گوندەکە
ەج ن.
گگوندەدا نيشتە
سەرچاوە :ما پەڕی پوک مميدﯾا
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە1992 :

ەپەی د م
گﯚپتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12809475610913
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گاو
سەنگ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1993 :

گﯚجاار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21069
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە1994 :

گﯚجااڕ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5101534195
57828
چيا
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ن
ی کوردستان
باشووری

شو ن:

چيا

ی
شارەەکان :سل مانی
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ژمارە1995 :

گﯚدەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121070
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1996 :

گﯚران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121071
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە1997 :

گﯚرانئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121072
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە1998 :

گﯚرۆنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420243192436
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

چﯚمان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە1999 :

گﯚزﯾب غ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121074
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2000 :

گﯚزەب غ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121073
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2001 :

گﯚشخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121075
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2002 :

گﯚگجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757629
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2003 :

گﯚليمەرزﯾنگان
968

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121077
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2004 :

گﯚل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121078
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2005 :

گﯚمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121079
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2006 :

گﯚمااو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21080
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2007 :

ەالر
گﯚمە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09272224519698
گگوند  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە2008 :

ە يان
گﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21081
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
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شو ن :گوند

ژمارە2009 :

گﯚمەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504457742
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2010 :

گﯚڕ قەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112914572374024
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :کﯚﯾە

ژمارە2011 :

گﯚڕباوەل
http://www.kurdipedia.org/?q=201005181359534265
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ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  79بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  473کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2012 :

گﯚکيچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121076
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2013 :

گﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121082
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

972

ژمارە2014 :

ژە
گﯚﯾژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12621072810896
بەناوی چيای گﯚﯾژژە وە
ی
ەورەﯾدا
ی سل مانيە لە کﯚنی و گە
ەکەم گەڕکی
ﯾە
ەدا ئەم گەرەەکە دروستکرراوە.
نااونراوەکە.لەگگەڵ دروستکرردنی شارەکە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

گەڕەک

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2015 :

گجەلی
گﯚﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21083
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2016 :

ل
گﯚﯾل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21084
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2017 :

گيادوروان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121085
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2018 :

گيتکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121086
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2019 :

گيچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121087
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2020 :

گيزمل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121088
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2021 :

گيزمل خوارۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657799
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە
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ژمارە2022 :

گيزمل سەرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201005211309464291
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  41بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  263کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

دﯾواندەرە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2023 :

گيزێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120502181212351
د رەلوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2024 :

گيسالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121089
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2025 :

گيلکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621848
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2026 :

گ چيقە سی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121091
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2027 :

گ چينە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009262349139687
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گوند  -سورداش  -سل مانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2028 :

گ چە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120102
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2029 :

گ سيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121092
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2030 :

گ دەرە
978

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927222733
39699
گگوند  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە2031 :

کەران
گ يک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546565
57626
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە2032 :

گەپ ەسەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21021
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە2033 :

گەچينە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009262348339686
گوند  -ھەورامان  -سل مانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2034 :

گەربەراسک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621823
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2035 :

گەربەرساک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621826
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە2036 :

گەردﯾگالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040810265432965
گوند  -سەقز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سەقز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2037 :

گەرد نە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121022
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2038 :

گەرگول
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121023
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2039 :

گەرماو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121024
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2040 :

گەرماﭬا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113008223811106
گوند کی سەربە پار زگای دھﯚکە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2041 :

گەرمک
982

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10210180210548
بونی چەندﯾن ککانی و
بەھﯚی سەوزای و ھەروەھا ی
ی
ەک کە لەدێ ھەر د ف نەککان و
ﯾە
تاﯾبەتی
ی
شيەکی
خﯚش و گەش
ی ئاوەسپی ببەن و د کەدا ت پەڕدەب ت خ
ھاوکات روباری
ھ
وان ناوچەی داوودە و بناری گگلەوە و
ەسروشتی ئئەم د ە داوە و دەکەو تە سنوری ن ن
بە
ەکەی  88زﯾااتر لە  150ما ی
ەم د ە سەر بەقەزای دوووزخورماتووە و پ ش ئەنفا ە
ئە
زﯾاتر لە 300
ر
لەئەنفالی س دا
ی
ەنگەر و ھەروەەھا
شەھيدی سە
ت دابوە و خاوەنی دەﯾان ش
ککەسيان ئەنفاالکراوە لەگەننج و پ ر و ژن و منداڵ.
سەبارەت بە )گوندی گەرمک( بﯚ
ت
کی(
سەرچاوە :ناممەﯾەکی )عەببدو گەرمکی
س
2010-11-01
ککوردﯾپ دﯾا لە 1
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە2042 :

ﭬر
گەرﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21829
شارەد ی )زماار)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2043 :

ۆر
گەرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21025
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
983

و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2044 :

گەرەبەشە صابير
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400392502
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2045 :

گەرەبەشەرەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400292489
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە2046 :

گەرەسور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400292494
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2047 :

گەرەگو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621827
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2048 :

گەرەگوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621828
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2049 :

ەوان
گەرە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0906143923
39376
کەنزﯾکەی )(200
ی
دۆالکﯚ ) (9گونند لەخﯚ دەگرر ت گەورەترﯾﯾن گوند )گەرەوانی خوارووو( ە
شوری شاری رواندز.
(14کيلﯚمەتر دەکەو تە باش
ە بەدووری )4
خانەوادە ی ت دانيشتەج يە
خ
شو نی حەواننەوەی
ميشە النەو ش
ک زۆربەی گووندەکانی کورردستان ھەم
ەم گوندە وەک
ئە
ەتاﯾبەتی شﯚرەشی نو ی
شﯚرشەکانی ککوردستان بە
پ شمەرگە بوووە لەھەموش
گگەلەکەمان.
دروست بونی مەفرەەزەسەرتای
ت
ەگەل
شی ئەﯾلول لە
سی شورشی
ەدوای ھەرەس
لە
سەرگوندی گەررەوان لە
گەورەی کردۆتە س
ی
رش کی
ەکان،رژ می بەعسی لەنناو چوو ھ ش
ﯾە
کەسوکاری پ شمەرگە دەستگير بکات
ی
کە
خاوی خﯚی ە
 1976/10/10بەخەﯾالی خ
0
بەالم کەسەربازەەکان
م
شمەرگە
ک چاوترس ن بکات وبﯚئەوەەی نەبنە پ ش
بﯚﯚئەوی خەلک
ەرﯾن
شمەرگە و خەلکی گگوند ل يان راپە
ە
ک ،پ
دەکەکەوتنە و زەی خەلک
گگەﯾشتنە گوند
شکيندراو
زەبەالحەکەی رژ م ت ک ش
ی
شەردەستی پ کرد بەماوە ی چەند کاتژژم ر ک ھ زە
ش
ھەلەداوان دەەرباز
ەدﯾل گيران ئئەوانی تر بەھ
چەندﯾن سەرببازو دەرەجەددار کوژران و بە
چ
نوێ بوو لەکورددستان.
ﯾن داستانی شﯚرشی ێ
بووون.گەورەترﯾن
ەوێ
تووشی چەندﯾن ککارەسات بووەە،ئەوەی دەمە
ی
گگوندی گەرەواان بەدر ژاﯾی م ژوو
مەزان
گی پيرۆز رەم
لەرۆژێ ھەﯾنی مانگ
ێ
1985
ەکەی 5/5/25
ەم کارەساتە
بااسی ل وەبکە
کردەسەر گوندەکە
ر
ەری رژ می ببەعسی لەناوچوو ھ رشييان
ی مەرگ ھ نە
پﯚﯚل ک فرۆکەی
کە
کە ئەوەبوو ە
ی خو نيان کرردو تەنھا تاواننی ئەم خەلک
ولە چاو تروکانن کدا خەلتانی
ەرﯾکی کارو ککاسبی خﯚﯾان بوون تازە ببەرەو ماڵ دەگەرانەوە
ککوردبوون .خەلکی گوند خە
خەرﯾکی ماڵ
ی
ەوت بﯚ نو ژی ھەﯾنی ژنانييش
پيياوان خﯚﯾان ئئامادە دەکرد بﯚچونە مزگە
کﯚالنەکان ﯾارﯾان دەکررد لەکات
ن
زەوی و
ی
پااک کردنەوە و چ شت ل ناان بوون مناالن لە ناو
می بەعس گووندەکەﯾان
جەنگی رژ ی
م ر ) (11ی پ ش نيوەرۆ ) (8فرۆکەی ج
ژم
ەلکەکەشی کەوتە
ەخت بوون خە
چەند خانو ک سوتان ولەگگەل زەوی تە
بﯚﯚردومانکردو چ
)سﯚفی محەمەد( ئەو پياوەی ککە ھەمو بەﯾانيان
ی
ی خانوە رخاووەکان
ژ ر دارو پەردوی
ھەموﯾان کەوتنە
ن
ەل خانەوادەککەی
دەستان لەگە
ی لەخەو ھەلد
گە خﯚشەکی
خەلک بەدەنگە
خ
ھاوسەرکەی و
شەھيد بوون کە خﯚی و ھ
ن ھەموﯾان ش
ی خانوەکەﯾان
ژ ر دارو پەردوی
ککچەکەی و دووومنالی ب داﯾک و باوک کە بەخ وی دەکردن ،ھەردوو رووناک لەر گای
مام رەسول ئئەو پياوە بەزەەوقەو
شەھيد بوون م
ن بەرلەوەی ببگنەوەماڵ ش
ئااو ھ نان بوون
خدر
ھيد بوو مام خ
ھەﯾنی شەھي
ی بﯚ بﯚمزگەووت بﯚنو ژی ھ
ەر گای چونی
قسەخﯚشە لە
قس
بەعس وتيان ئەب بل ی
س
ەبرﯾنداری براﯾە نەخﯚشخاانەی رواندز ببﯚتيمارکردن پپياوانی
بە
بەرۆژم ھەرگيز
م
وتی من
بەالم مام خدر تی
م
فرۆکەکانی ئ رران بون گوندەەکەﯾان بﯚردووومانکرد
فر
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درۆناکەم فرۆکەکانی بەعس بون گوندەکەمانيان و ران کردو بﯚﯾەبەدەرزی
شەھيدﯾانکرد پورە)مرﯾەم(خەرﯾکی مال پاک کردنەوە بوو کاکە)دانيال(خەرﯾکی ﯾاری
کردن بوو )دەعيە شەھاب( ئەو گەنجەی لەگوندی مەلەکان ھاتبوو لەناو گەلی
گەرەوان شەھيدبوو.لەم کارەستاەدا  12شەھيدو بەدەﯾان برﯾندار بوون.ھەقە ئەوش
لەبير نەکين کە خەلکی گوندەکانی دۆالکﯚ وشاری رواندز بەوپەری لەخﯚبردوی
بەھانای خەلکی گەرەوان ھاتن برﯾندارەکانيان گواستەوە بەرەو نەخﯚشخانەی رواندز
خەلک روﯾان لەنەخﯚشخانەی رواندزکرد بﯚ بەخشينی خو ن بﯚ برﯾندارەکان .دﯾسان
لەرۆژی ھەﯾنی پاشتر واتە  6/1گوندەکە بﯚردوان کراﯾەوە چەندﯾن خانووی تر لەگەل
زەوی تەخت کران ئەمجارە خەلکەکە گوندەکەﯾان بەج ھ شت و روﯾان لە ئەشکەوت و
بن تاشە بەردەکان کرد بﯚپاراستنی ژﯾانی خﯚﯾان بەالم کەس ئامادە نەبوو بگەر تەوە
باوەشی رژ م.بﯚﯾە ژﯾانی ناو ئەشکەوت و شاخەکانيان ھەلبژارد ..لەم ﯾادەدا
داوالەحکومەتی ھەر می کوردستان دەکەﯾن کەئاور کی جدی لەگوندەکەمان بداتەوە
چيتر بەب نازی نەﯾھ ل تەوە دەستی خزمەت گوزاری بﯚ در ژبکات کەتاکوئيستا
خەلکی گوندەکە بە تەنەکە و گﯚزە بەشان ئاو د نن ......
ئەمەی خوارەوەش ناوی شەھيدەکانە.
ناو ی شەھيد سالی لەﯾک بون
1.محەمەد عبداللە عزﯾز1928
2.عائيشە رسول حاجی مەال1929
3.خاتون محەمەد عبداالە1958
4.فاتيمە عزﯾز1974
5.رسول حمەد مەحمود1931
6.مرﯾەم مستەفا مەحمود1942
7.خدر الس مستەفا1930
8.روناک عوسمان1972
9.روناک مستەفا قادر1981
10.نارﯾن محەمەد رسول1983
11.دانيال عمر مسلح1975
12.دەعيە شەھاب ......
لەبەرزۆری برﯾندارەکان ناوی برﯾندارەکانم نەنوسيوە داوای ل بوردن لەﯾەکەﯾەکەﯾان
دەکەم ..
ئا.محەمەد عبداللە گەرەوەی
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )زرار( سەبارەت بە )گەرەوان( لە:
22:35:30 2012-3-16
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند
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شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2050 :

گەرەوانی خواروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420332892456
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2051 :

گەرەوانی سەروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420332892457
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە2052 :

گەزانەوشکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121026
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2053 :

گەزگەزارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121027
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2054 :

گەزنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121028
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2055 :

گەزننە 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7132318157
72030
گوند
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

چﯚممان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2056 :

سگەسک
گەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21029
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2057 :

گەلنناسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21830
نگ شک)
شارەد ی )مانگ
کە سەربە ش
گوند ک
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2058 :

ەفت
ی ئەشکە
گەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9251450262
25084
دەﭬەرری بارزان
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شو ن

ژمارە2059 :

ەفت
ی ئەشکە
گەلی

ﭬەری بارززان
 ،دەﭬ

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2051225508
87424
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :ناوچە

ژمارە2060 :

ی عەلی ببەگ
گەلی

991

htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121623382
20807
خەليفان و
ن
کەی
لەن وان شارۆچک
ەو ھاوﯾنەھەوارە لە گەروووی ر گای ھااملتﯚنداﯾە ن
ئە
لە بەرزاﯾەکی ب ند
عەلی بەگ ە
گەی گەلی ع
ن بە در ژای ) (12کم .تاﭬگ
شاری سﯚران
ش
خی کﯚڕەک و
ەتەوژم کی خ را ئاو کی ززۆر د تە خوارەوە لە ن وان ھەردوو شاخ
بە
بررادۆست .
ھاوﯾنەھەوارە
بە ﯾەک ک لە ھ
م لە ھەو رەووە دوورە و ە
ەگ ) (130کم
گگەلی علی بە
ەوارە لە ئاستتی رووی
دادەندر ت ،بەرزی ئئەو ھاوﯾنەھە
ر
ستان
ەول ر و کوردس
جوانەکانی ھە
ج
پلەی ژ ر
دەرﯾا ) (800ممەترﯾەو ھاوﯾناان پلەی گەررمی دەگاتە ) (35سەدی و ) (10ی
سفر لە زستاناند .
س
ماﯾەی حەساننەوە و
کەم
دەقو
ھەر لەوگەروووەدا چەند کاننييەکی دﯾکە ھەﯾە و ھە د
ھ
کافترﯾيان لە تەک کراووە.
ن
شتخانە و
ە
ەوا چ
شتەوەرانە کە
رابواردنی گەش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

ەﯾرانگا
سە

ەول ر
شارەکان :ھە
ش

ژمارە2061 :

کورک
چيای خواک
ە زنجيرە چ
ی لﯚالن لە
گەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7040008427
71687
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :رووبار

ژمارە2062 :

گاڵ
ی لە شنگ
ی کورسی
گەلی

992

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4222137547
75930
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەککان :شنگال
شو ن:

گا
سەﯾرانگا

ژمارە2063 :

گەليين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21030
ﯾەک لە گگوندەکانی رۆۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

شو ن:

د
گوند

ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک .ھ

ژمارە2064 :

گەليي

رمانی

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21833
شارەد ی )ئەتتروش)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە2065 :

گەلي

رومان

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621834
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2066 :

گەلي

رومانی

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621835
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2067 :

گەل ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121031
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سنە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2068 :

گەلە ژ ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812492674006
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2069 :

گەنجئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121032
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2070 :

گەنگەچين
995

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121033
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2071 :

گەنمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121034
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2072 :

گەنەجار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121035
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

996

ژمارە2073 :

گەنەدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121036
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2074 :

گەنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=200909171406242034
ﯾەک ک لە گوندەکانی گوندستانی کە تەرزان ،لە ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .بە
پ ی سەرژمارﯾی جەماوەر و خانووی ئ ران لە سا ی  2006ز ) 1385ھەتاوی( ،ژمارەی دانيشتوانی
گوندی گەنەوە  561کەسە ) 278پياو 283 ،ژن( کە لە  119خ زانی ئەو گوندە دا دەژﯾن .لە  561کەس
دانيشتوانی گەنەوە 327 ،کەسيان توانای خو ندن و نووسينيان ھەﯾە کە دەب تە  58.3لە سەدی
جەماوەری گوندەکە .لەم  327کەسە179 ،ی پياون و 148ی ژنن.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا

ژمارە2075 :

گەوجاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121037
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2076 :

گەوالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121038
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2077 :

گەولەھان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121039
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2078 :

گەونتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121040
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

998

ژمارە2079 :

گەو توو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121041
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2080 :

گەو ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757634
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2081 :

گەڕاوی خورماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201009252246349636

999

ڵ
خورماڵ
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت :باشووری ککوردستان
شو ن :ناوچە

ژمارە2082 :

ەب لە کەررکوک
ەکی عەرە
گەڕە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0212055018
88257
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گەڕەک

شارەککان :کەرکوک

ژمارە2083 :

گەﭬللەسن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21836
ەرسنک )
شارەد ی )سە
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2084 :

گە ز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21042
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2085 :

گە

ە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1110150236
62906
شارەد ی چﯚﯚمان  -ھەول ر
سەربە ش
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی باابەت
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

شاررۆچکە

ن:
شارەکان

چﯚممان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2086 :

گە

ە2

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21043
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2087 :

گە

ە3

http://www.kurdipedia.org/?q=2011111101493862905
ﯾەک لە گوندەکانی باشوور ناوچەی شينکاﯾەتيی سەربە شارۆچکەی ماوەت  -سل مانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2088 :

گە وان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121044
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2089 :

گە وو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121045
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت

1002

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2090 :

گە يخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121046
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2091 :

الچين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121093
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2092 :

اللش
http://www.kurdipedia.org/?q=201001040053143078

1003

شوو نی پيرۆزی ﯾەزﯾدﯾيەکان

ژمارە2093 :

جان
الھيج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5241409335
58179
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
چە
ناوچ

شو ن:

ژمارە2094 :

سان
الو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546595
57703
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە2095 :

الو ن
1004

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121094
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2096 :

لگبن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121095
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2097 :

لومانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621849
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2098 :

لونيسادتلﯚن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121099
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2099 :

لوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121100
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2100 :

لﯚرزنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121101
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

1006

ژمارە2101 :

ەکانی کوررتەک
لﯚفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1282133397
75406
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

ناوچە

شارەککان :رانيە

ژمارە2102 :

سادات
لﯚنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21102
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2103 :

ی گەورە
لﯚنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5182134575
58042
گوند  -کامياران
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2104 :

لﯚنەکانﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051821345758041
گوند  -کامياران
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2105 :

ليناﭬا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621850
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2106 :

لو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121103
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت

1008

ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2107 :

لەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21096
لە رۆژھە تی کوردستان
رانی مەھاباد ،ە
ی شارو ی
ەک لە گوندەەکانی دەﭬەری
ﯾە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
ە تی کوردس
و ت :رۆژھە
شو ن :گوند
ش

ژمارە2108 :

شگرگە
لەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21097
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2109 :

جاوا
لەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546585
57680
1009

گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2110 :

لەنگەدێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050712344376093
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
شو ن:

گوند

شارەکان:

پ نجو ن

و ت:

باشووری کوردستان

ژمارە2111 :

لەنگەر ز
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211458499579
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی لەنگەر ز بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  243کەس لە  71بنەما ەدا
بووە
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

1010

و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2112 :

لەﯾالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010322163818549
شارەدێ  -کەرکوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شارەدێ

ژمارە2113 :

لەﯾالنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121098
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2114 :

مائی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621851
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )

1011

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2115 :

مائ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621853
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2116 :

مارنج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121104
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2117 :

مارونسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621854

1012

گوند کە سەربە شارەد ی )گەڤ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2118 :

مارونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621855
باکوور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باکووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2119 :

مارەغان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121105
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2120 :

مازوانبەن
1013

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121106
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2121 :

مازﯾبن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072203210960478
گوند کی شارستانی سەو واﯾە .خە کی مازﯾبن بە ش وەزاری سﯚرانی قسە دەکەن .لە سەرژم رﯾی
سا ی  2006دا 408کەس ژمارەی دانيشتووانی بووە.
سەرچاوە -وﯾکيپيدﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2122 :

ماستەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121107
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2123 :

ماسوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121108
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2124 :

ماسيدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081230162847956
ئەم گوندە دەکەو تە سەر ناحييەی گەرمک و سەربە قەزای پ نجو ن ،نزﯾکەی  28کيلﯚمەتر لە ناو
شاری پ نجو نەوە دوورە و رووبەر کی کەمی دەشتی ھەﯾەو بە شاخی )زەنگی( و )کانی بەڕۆژ(
دەورە دراوە .ئەم گوندە پ ش داگيران نزﯾکەی  12ما ی ت دا نيشتەج بووە و ئ ستا نزﯾکەی  25ما ی
ت داﯾە و ژمارەی دانيشتوانی  172کەسە و ژﯾانيان بە گشتی لەسەر بەخ و کردنی ئاژەڵ و چاندنی
دانەو ەی وەک )گەنم و جﯚو نﯚک(ە و لەبەر وشکی و کەمی ئاو لەو گوندەدا بەرووبوومی ھاوﯾنە و
بەراوﯾان نييە ،ھەروەھا ھەند ک خ زان بە ھﯚی نزﯾکی گوندەکە لە مەرزی سەﯾران بەنەوە خەرﯾکی
کاری مەرزﯾن .ئەم گوندە دەور کی زۆر گرنگی بينيوە لە رووی ﯾارمەتی بە ھ زی پ شمەرگەی
کوردستان و ھەميشە لە خزمەتی کورداﯾەتی دا بوون ھەربﯚﯾە لەسا ی  1978لەالﯾەن رژ می
بەعسی گﯚڕ بە گﯚڕەوە روخ نراوە ،لەسا ی  1991واتە پاش راپەڕﯾن ئاوەدان کراوەتەوە .لەڕووی
خو ندنەوە لە سا ی  1998ەوە خو ندنگەی ت دا کراوەتەوە کە کابينەﯾەو تا شەشی سەرەتاﯾی ت داﯾە و
دوو گوندی دەوروبەرﯾشی سودی ل دەبينن.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :پ نجو ن

1015

ژمارە2125 :

ماسيەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657622
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2126 :

ماسيەرشيخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121109
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2127 :

ماشکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121110
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان

1016

شو ن :گوند

ژمارە2128 :

مافەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121111
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2129 :

مامبراﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121112
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2130 :

مامھەﯾبە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121114
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

1017

و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2131 :

مامﯚ ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121115
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2132 :

مام زدﯾنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621856
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2133 :

مامەخەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050217070618651
گوند

1018

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :سل مانی

ژمارە2134 :

مامەزﯾنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121113
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2135 :

مانگ شک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120501484412345
شارەدێ  -دھﯚک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شارەدێ

ژمارە2136 :

مانگ ش
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21857
نگ شک )
شارەد ی )مانگ
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2137 :

ماواننە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21116
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2138 :

ماوناان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101017596
63188
دۆ ی با ەﯾيان  -بنااری قەندﯾل
فﯚتﯚ :شوان وەساننی
ی بابەت
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2139 :

ماوﯾلليان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5212051248
83013
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

روواندز

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2140 :

ەت
ماوە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0113115122
23253
ە ،سەربە پار زگای سل ماانييە.
شارەد يە
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

ستان
باشوووری کوردست

شو ن:

شارەەدێ

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە2141 :

وان
ماکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6041351306
65023

1021

چيا
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :چيا

ژمارە2142 :

ﯚ
ماکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4291110423
32681
شار
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :شار

ژمارە2143 :

ماڵ
ما م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21117
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2144 :
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ی
ە سل مانی
ما ی جەالل تتا ەبانی لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2032120073
33115
دەباشان
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

شو ن

ی
شارەککان :سل مانی

ژمارە2145 :

ە
ما ی معمار بااشی سنە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0903123344
41975
دروست کردنی ئەم
ت
دای سنە ،ش وازی
ەقامی شھد
ی دەکەو تە بباشووری شە
ما ی ميعمار باشی
ئەم کﯚشکە
ەوﯾەکان ،م
سەرەتای سەرردەمی پەھلە
جارﯾەکان و س
سەردەمی قاج
کە دەگەڕ تەووە کﯚتاﯾی سە
کﯚشک
سەردەمانی پەھلەوی پ کھاتووە
ی
ەکی زۆرەوە ککە تاﯾبەتە بە
ش و جونکارﯾە
ھﯚم بە نەخش
م ژووﯾﯾە لە س نھ
گای ژﯾانی خﯚﯚﯾی و خانەواادەکەی بووە ،ئەم
ت کراوەو ج گ
ەوە بە ناوی ممعمار دروست
و لەالﯾەن کەس کە
ەبووە.
مە دەوری ھە
کﯚنەکانی ئەو سەردەم
ی
خانوو و کﯚشککە
ە خﯚی لە دروستکردنی خ
کەسە
تی کوردستان لە -02
نی رۆژھە ی
ەند ک شو ی
ەبارەت بە ھە
چاوە :نامەﯾەککی کاک ھەﭬﭬاڵ نەژاد سە
سەرچ
200
09-09
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :شو ن

ژمارە2146 :

ماﯾنبب غ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21118
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ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2147 :

دۆڵ
ماﯾند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
09272230519700
گگوند  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە2148 :

ی
ماﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21858
نی ماس )
شارەد ی )کانی
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2149 :

1024

ەکئاوا
مبارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21119
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2150 :

ﯾوە
مرزﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20103
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2151 :

ە
سەنی لﯚکە
جی حەسە
ەوتی حاج
مزگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9062210329
92158
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

ی
شارەککان :سل مانی
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ژمارە2152 :

مژێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621859
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2153 :

مسک نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121120
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2154 :

مس رﯾک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621860
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2155 :

مشار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400292491
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2156 :

مشارا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621861
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2157 :

ملھمبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621862
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2158 :

ملکەرەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121121
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2159 :

ملەسوورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010216221321364
گوند کی ناوچەی گەرميانە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2160 :

منداﯾزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420243292450
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

چﯚمان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2161 :

مھانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400492509
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2162 :

موب ە
http://www.kurdipedia.org/?q=200911052138112488
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سل مانی ،لە بباشووری
ری پار زگای س
گگوندی موب ە دەکەو تە سننووری ناوچەی شارباژ ی
غای
الﯾەن قادر ئاغ
 1ﯾەکەم قوتاببخانەی ت داکرراوەتەوە لە ال
ەسا ی 1946
ککوردستان .لە
خانی کچی قادرااغا بووە،
ی
خانە تە
چوب تە قوتابخ
موب ە ،ﯾەکەم کچيش لەو ناوچەﯾە کە چ
م
گوندی موبرە دەﯾان شەھيدی ھەﯾە
ی
ککە لەو دەمەددا شت کی دەەگمەن و ناواززە بووە.
شﯚرشەکانی کوردستان.
ەسەرجەم ش
لە
موب ە لە 2009-11-05
نەژاد سەبارەت بە گوندی ب
د
ک ھەﭬاڵ
سەرچاوە :ناممەﯾەکی کاک
س

ژمارە2163 :

کی
موتک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6042159466
65042
س
بەدليس
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ستان
بااکووری کوردس

شو ن:

شارۆچکە
ش

شارەەکان:

ەدليس
بە

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2164 :

مورادقولی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
01311022410053
ەرژم ری
ستان .بە پ ی ئاماری سە
ھە تی کوردس
شاری دﯾواندەەرەﯾە لە رۆژھ
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری ش
سە.
م د يە پ ک ھااتووە لە  44بننەما ە و ژماررەی دانيشتوانی  238کەس
سا ی  ،2006ئەم
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
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شو ن :گوند

ژمارە2165 :

ساالن
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21151
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2166 :

س
موس

ەوا
سل  -نەﯾنە
 -ميس

http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0103003710
03063
ەک کە لە گەوورەترﯾن باشوووری کوردستتان ،دەکەو تە باکوری ئيراق لە سەر
ﯾە
کورد و تورکمەنەککان ،عەرەب ،سرﯾانی
د
لە ج گای
ل وارەکانی روبباری دﯾجلە ،لە موسل ە
و ئ زدﯾەکان دەەژﯾن.
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
12:00:53 2012
سل  -نەﯾنەوا ( لە2-1-29 :
موس  -ميس
)م
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شار
ش

ژمارە2167 :

شيرئاوا
موش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21152
1031

ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2168 :

موعييناوا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091550445
57749
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە2169 :

موواان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927223440
09702
گگوند  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش
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ژمارە2170 :

مووسک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757673
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2171 :

مووﯾنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121153
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2172 :

موکری ق ان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081209104844585
ئەشکەوتی موکری ق ان لە نزﯾک گوندی خﯚراسانەی بﯚکان کە لە سەردەمی شا عەباسی سەفەوی
لەم ئەشکەوتەدا کارەسات کی مرۆﭬی رووﯾداوە و سەدان مرۆﭬی کوردی ناوچەی موکرﯾان لەو
ئەشکەوتە خزاندووە و بە دووکەڵ ھەمووﯾان ق کراون .ئەمەش بﯚتە ھﯚی ئەوەی کە بيرەوەری ئەم
کارەساتە مرۆﭬييە لە بيری م ژووﯾی خە کی ئەم ناوچەﯾەدا بم ن تەوە و وەک ژﯾنوساﯾد لە م ژووی
کورددا سەﯾر دەکر ت.
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :ئەشکەوت

ژمارە2173 :

م انە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121154
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2174 :

م گ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857693
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2175 :

مﯚشاڤ ميتاڤ
1034

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3250940048
82612
ی ئيسرائيل
کی کوردنشيين لە باکووری
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ل
ئيسرائيل

ژمارە2176 :

ەبە
مﯚکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3232002178
80084
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2177 :

مﯚ ننان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546595
57712
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند
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شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2178 :

مياندواو
http://www.kurdipedia.org/?q=201002091018073434
لە شارەکانی پار زگای ئازەرباﯾجانی رۆژاواﯾە لە ئ راندا .جەماوری شارەکە تورکی ئازەرباﯾجانی و کوردن
کە ژمارەی تورکەکان زۆرترە ،بە م زۆربەی گوندەکانی دەوروپشتی کوردنشينن .بەپ ی سەرژمارﯾی
گشتيی جەماوەر و خانووی ئ ران کە لە سا ی 2006دا ئەنجامدرا ،ژمارەی دانيشتوانی ئەو شارە
 112٫933کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :شارۆچکە

ژمارە2179 :

ميانە
http://www.kurdipedia.org/?q=200909251233382047
ﯾەک ک لە گوندەکانی گوندستانی نگ  ،لە ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .بە پ ی
سەرژمارﯾی جەماوەر و خانووی ئ ران لە سا ی  2006ز ) 1385ھەتاوی( ،ژمارەی دانيشتوانی گوندی
ميانە  1440کەسە ) 697پياو 743 ،ژن( کە لە  379خ زانی ئەو گوندە دا دەژﯾن .لە  1440کەس
دانيشتوانی ميانه 934 ،کەسيان توانای خو ندن و نووسينيان ھەﯾە کە دەب تە  64.9لە سەدی
جەماوەری گوندەکە .لەم  934کەسە470 ،ی پياون و 464ی ژنن .گوند ميانە لە نزﯾکی گوندی زۆنج و
گوندی نگ ە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2180 :

ميانە 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021349
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2181 :

مياوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121155
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2182 :

ميراباد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121156
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان

1037

شو ن :گوند

ژمارە2183 :

ميراجيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420332992464
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2184 :

ميراسب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121157
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2185 :

ميراوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121158

1038

ی رۆژھە ت
ﯾەک لە گوندەکانی
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2186 :

وای
ميراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21159
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2187 :

وێ
ميراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21160
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2188 :

دەر
ش خ حەﯾد
ميرش
1039

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21161
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2189 :

گەسار
ميرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21162
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2190 :

ەدێ
ميرە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0927223644
49703
گگوند  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

گوند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2191 :

ميرەدێ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021350
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2192 :

ميرەوسوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121164
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2193 :

ميرەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121163
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2194 :

ميسوراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121165
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2195 :

ميشياو
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261331404047
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  36بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  237کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2196 :

ميشەد ی
1042

http://www.kurdipedia.org/?q=2012081716564372221
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

پيرانشار

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2197 :

ميشەرو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621872
گوند کە سەربە شارەد ی )گرمک)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2198 :

ميمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010721404963699

1043

تە
شاری د ھلوراانە ،دەکەو ە
ەڕﯾن ئابادی ش
ە ناوچەی زەڕ
شارۆچکەی مميمە ،سەر بە
ش
کوردستان.
ن
ی
پاار زگای ئيالممی رۆژھە تی
ف(.
تاﭬگەﯾەکی ئاوی ل يە بەناوی )ئابتاف
ی
ئيالمە و
ە
ەشتياری پارر زگای
نااوچەﯾەکی گە
ساڵ پ ش
ڵ
4100 -4500
4
چەﯾەکی م ژوووﯾيە و م ژووەەکەی دەگەڕ تەوە بﯚ
ھەروەھا ناوچ
ھ
ميالد.
م
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:
ش

شارەدێ

شارەکان:
ش

ئيالم

ززمان  -ش وەززار :ک .لوڕی

ژمارە2199 :

و
م راو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21166
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2200 :

گاس
م رگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21167
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2201 :

گ
م رگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21873
شارەد ی جزﯾررە لە باکوور
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2202 :

گە
م رگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3292144547
79800
تی
با ەکاﯾەتی
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

چﯚممان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2203 :

گە نەخشيينە
م رگ
1045

http://www.kurdipedia.org/?q=2012052213254164827
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سەقز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2204 :

م رگەپيتک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121168
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2205 :

م رگەدر ژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657598
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

1046

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2206 :

م رەدێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121169
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2207 :

م سواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121170
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2208 :

م سک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621874
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)

1047

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2209 :

م شرو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120613205810945
گەرمک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2210 :

م ھماندار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121171
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2211 :

م ونە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121172

1048

ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2212 :

مەجل مەخت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621863
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2213 :

مەجلمەخت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621864
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2214 :

مەچلوبە
1049

http://www.kurdipedia.org/?q=2012112518025173907
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2215 :

مەحمود پەرﯾزاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061109423358769
سەربە تەکيەی جەباری لە چەمچەماڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :چەمچەماڵ

ژمارە2216 :

مەحمودە
http://www.kurdipedia.org/?q=201005181402074266
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  30بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  188کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

1050

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2217 :

مەحمەشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121122
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2218 :

مەحمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465557591
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2219 :

مەخموور
http://www.kurdipedia.org/?q=201001022334353060

1051

چکە
شارۆچ
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت :باشووری ککوردستان
شو ن :شارۆچکە

ژمارە2220 :

مەراان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242024319
92443
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

چﯚمان
چ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2221 :

جانئاوا
مەرج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21123
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

1052

ژمارە2222 :

مەرخوز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121124
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2223 :

مەرخووز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121125
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2224 :

مەرقەدی ئەکاشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051912501658055

1053

ی کاشتەر
لە گوندی
حاميد دروودی
سەرچاووەی و نە :حا
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شارەکاان :کامياران

ژمارە2225 :

سەر
چەی روانس
قەدی وەﯾﯾس القرەننی لە ناوچ
مەرق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5191247085
58054
سەرچاوەەی و نە :حامميد دروودی
ندﯾيەکانی باببەت
تاﯾبەتمەند
و ت :رۆۆژھە تی کووردستان
شو ن
شو ن :ش

ژمارە2226 :

گەوەر
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21126
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2227 :

1054

مەرنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121127
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2228 :

مەرونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621866
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2229 :

مەرون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621867
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

1055

ژمارە2230 :

مەرﯾﯾنا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21868
شارەد ی )س م ل)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2231 :

مەرﯾﯾوان
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110811572
29119
کيلﯚمەتر
ر
مەرﯾوان تەنھا 16
ستی ئ ران .م
ستانی بندەس
شار کە لە پارر زگای کوردس
ش
ھەروەھا
ھەورامان و ھ
بار و ناوچەی ھ
ەسنووری ئ رران و ع راق ددوورە .نزﯾک بوون بە زر ر
لە
سنوورەوە ،بووەەتە ھﯚی پەررەگرتنی ئابووورﯾی دانشتوووانی ئەم شاارە.
قاچاخی لەس
قا
کەس دانيشتوی ھەبووە.
 200مەرﯾوان  91664س
ەپ ی ئامارەککان سا ی 06
بە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ە تی کوردس
و ت :رۆژھە
ستان
چکە
شو ن :شارۆچ
ش

ژمارە2232 :

ەخيل
مەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21128
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

1056

ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2233 :

ەﯾەر
مەرە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0917140338
82033
ی شاری دﯾوانندەرەﯾە لە رۆۆژھە تی کورردستان .بە پ ی ئاماری
ی دەوروبەری
ﯾەک ک لە د يەکانی
م د يە پ ک ھااتووە لە  29ببنەما ە و ژماررەی دانيشتووانيشی  173کەسە.
سەرژژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2234 :

مەزاارگای عەللی سا ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1072124036
63697
شاری
ی سا ح ،دەەکەو تە شارۆۆچکەی سا ح ئاباد ،لە ش
مامزادە( عەلی
مەزارگای )ئيم
م
تی کوردستان
ی رۆژھە ی
م ھران ،لە پاررﯾزگای ئيالمی
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ننەتەوە:

کورد

و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

جﯚری کەس:
ج

ئاﯾينی

شو ن:
ش

شو ن

شارەکان:
ش

ئيالم
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زمان  -ش وەزار :ک .لوڕی

ژمارە2235 :

مەزرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121129
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2236 :

مەزناوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121130
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2237 :

مەسعودئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504357730
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

1058

و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە2238 :

سيح
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2300046108
87013
شی
شاری دھﯚک و م ژووەکەش
ە لە کﯚنترﯾن گەڕەکانی ش
سيح( ﯾەک کە
گگەڕەکی )مەس
رووونکراوەتەوە کە ھی چەنند ساڵ پ ش ئ ستاﯾە.
ەرەکی
سەرچاوەﯾەک لە دانيشتوانی ئەو گەرەەکە کە ئ ستا بە ناوی "گە
ەپ چەند س
بە
ە .کە ھەند ک لە
گەڕەکە کﯚنترﯾن گەڕڕەکی دھﯚکە
ە
مەسيح"ی ناووﯾان ل ناوە  ،ئەو
م
شو نەوارناساان دەل ن ئەو گەڕەکە دھﯚﯚکی کﯚنە.
ش
سا نی 1700ز و لەو کاتەدا
ەر تەوە بو س
ستکردنيو ئەم گەڕەکە دەگە
م ژووی دروس
ەو گەرەکەدا نيشتەج ببووون.
جولەکەکان لە
ج
می
حين و چەند خ زان کی کەم
ەکە مەسيحي
ئ ستاش سەررجەم دانيشتتوانی گەرەکە
موسلمانيش لەگە ياندا دەەژﯾن.
م
ەند گوھەرزی
خەندان -رەﭬە
خ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

گەڕەک

شارەکان:
ش

دھﯚک

ززمان  -ش وەززار :ک .باکوورر

ژمارە2239 :

مەال داود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1131044198
87865
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2240 :

مەال محەمەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012122225563968
مەال محەمەو ،ﯾەک کە لە چياکانی شاری سەقزی رۆژھە تی کوردستان.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :سەقز

ژمارە2241 :

مەال وەﯾسە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009272232239701
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گگوند  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

گونند

شارەکان :سلل مانی
ش

ژمارە2242 :

مەالباستەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21132
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2243 :

مەالش خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21133
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە2244 :

مەالعيسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121134
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2245 :

مەلونە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121135
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2246 :

مەمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621869
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگيشک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

1062

ژمارە2247 :

مەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621870
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2248 :

مەمکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121136
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2249 :

مەمکاوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121137
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە2250 :

مەمی خەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420125188207
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

چﯚمان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2251 :

مەم ند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121142
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2252 :

مەمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121138
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2253 :

مەمەليان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121139
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2254 :

مەمەليانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121140
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2255 :

مەمەنداوا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011090922335761066
بنگرد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :سل مانی

ژمارە2256 :

مەمەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121141
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2257 :

مەنسورئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121143
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2258 :

مەنسورئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121144
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2259 :

مەنيجە ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121145
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2260 :

مەنيچەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121146
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2261 :

ھاباد
مەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1115164023
32577
ھە تی کوردستانە .مەھااباد لە
شارەکانی رۆژھ
ەک ک لە گەوورەترﯾن و بەنااوبانگترﯾن ش
ﯾە
پار زگای
شارەکانی ر
وەکوو ﯾەک ک لە ش
و
لە ئ راندا
ی دابەشکارﯾﯾی و تيی ە
روووی پ کھاتەی
شارە بە زمانی ککوردﯾی سﯚرانی و
ە
کی ئەم
ی رۆژئاوا د تە ئەژمار .خە ک
ئاازەرباﯾەجانی
ەزھەبن .ژماررەی
زاراوەی موکرﯾﯾانی قسە دەەکەن .زۆربەﯾاان موس مان و سونی مە
ران لە
خانووی ئ ن
گشتيی جەماوەر و خ
ی
ەم شارە بە پ ی سەرژمارﯾی
دانيشتوانی ئە
شاری مەھاباد قازی محەمەد و ھەژار و
ی
ەسە .لە ناوددارانی
سا ی  133،154 ،2006کە
س
ھاباد( بوو.
ختی کﯚماری کوردستان ))کﯚماری مەھ
مەھاباد پاﯾتەخ
ھ من دەکرێ ناو بەرﯾن .مە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:
ش

شار

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2262 :

ی
مەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091550445
57738
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

شارەەکان :دﯾواندەررە
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ژمارە2263 :

مەڕان خوارۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504557755
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2264 :

مەڕان سەرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504357721
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2265 :

مەڕەخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121148
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2266 :

مەڕەدەڕە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121149
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2267 :

مەک وە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121131
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2268 :

مە

لەر

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121150
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت

1070

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2269 :

مەﯾدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112410335473856
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارەدێ

شارەکان :خانەقين

ژمارە2270 :

مەﯾدۆڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757654
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان
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ژمارە2271 :

نارست
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121173
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2272 :

ناوبەرگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420243192437
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

چﯚمان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2273 :

ناوپردان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090613373761002
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

1072

و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

: 2274
ژمارە4

ەنگ
ناوزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9092237146
61068
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2275 :

ناوەنندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2091449087
74254
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

چﯚممان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2276 :

ێ
ناڕێ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121174
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2277 :

ناڤ ئاشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621875
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2278 :

ناﭬدارا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621876
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2279 :

ناﭬشکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621877
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2280 :

ناﭬشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621878
گوند کە سەربە شارەد ی )مانکشک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2281 :

نا پار ز
http://www.kurdipedia.org/?q=201005201301174286
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ی ناحيەی نا پار ز ئەگەڕ تتەوە بﯚسا ی ) (1978ولەو کاتەدا رژ م ئەو
دروست بوونی
شارەوانی بﯚدانا .
ی
شو نەی کرد بەئﯚردووگا ی زۆرەمل و ئيدارەی ناحييەو
ش
ەسا ی ) (1988دابوو بەناووی )ئەحمەدد( ناسراو بە ))ئەحا
ی ناحيەکە لە
ەکەم مد ﯾری
ﯾە
حمەد( بوو .
ئەوﯾش ناوی )ئە ح
ش
ری کرد
کەم مد ﯾر بەللەدﯾە کەکا ی
ەﯾل ( وەﯾەکە
لە
ی ع راق ئ راننەوە سا ی )(1983چﯚڵ ککراو روخ نرا و ئاوەدانی تياانەما.
ەھﯚی شەڕی
بە
ئاوەدانی بﯚگەڕاﯾەوە 0
نی
نا پار ز
 (199و کﯚڕەو جار کی تر ا
پااش راپەڕﯾن للەسا ی )91
وەجيھانيەکان ھاتنە ناو کووردستانە وە و لەسا ی )(1991
ن
ەوکاتە ئيدارەە نەبو ر کخراو
ئە
نگە کانی ناو نا پار زﯾان
گی سور ی ن و دەو تی )(icrcﯾە ک ک لە خو ند ە
ر کخراوی مانگ
نﯚﯚژەن کردەوه.
سا ی
ەکيش تا سا ی ) (1992ئئەور کخراوە ببەڕ وەی دەبررد پاشان لەس
ەخﯚشخانەﯾە
نە
کوردستان و وەزارەتی تەندروستی بەڕ وەی دەببرد
ن
ی
) (1993حکوممەتی ھەر می
ھەزار
شتەر گەری گگەورەو بچوک برﯾتی بو لە ) (10000دەھ
 (19کﯚی نەش
تااسا ی )997
ەشتەر گەرﯾوو ئ ستا تەنھاا بنکەﯾەکی تتەندروستی تياﯾە
نە
کی بەڕ ز
اش سەردان ی
سا ی ) (1992بنکەی پﯚلييسی بﯚ گەڕاﯾەوە تاسا ی ) (1998پ ش
س
ەزای پ نجو ن گەڕانەوەی ئيدارەی
ئەنجومەنی وەزﯾران بﯚقە
ی
ی
ت( سەرۆکی
ککاک )کﯚسرەت
وبەڕەسمی نا پار ز جار کی تر
ی
کاری تەواوی بﯚکررا
نااحيەی نا پار ز خستە بەرر نامە و ی
مەزرا ﯾەکەم ببەڕ وەبەری نناحيەی نا پار ز
ەر می تيادام
حکومەتی ھە
دامو دەزگای ح
پاش
دەست بەکار بو ش
ت
(1999
ت عمر قادر( بووولە )9/2/15
ھەر م )ئاوات
ەحکومەتی ھ
لە
دارە بەشەکا نی تری ئيداررە ی تيادامەزرا
گگەڕانەوەی ئيد
مانگی )(1999/6تييادامەزرا
ی
فەرمانگەی بارری شارستاننی لە
فە
لققی کشتوکا ی لە سا ی ) (2000دا ددامەزرا
ھە بژاردن کراو دامەزرا
(20دا تياﯾد ا ھ
شارەوانی لە سا ی )000
ش
ەزرا
ی دارستان لە سا ی ) (2004دا دامە
بننکەی پﯚليسی
ن ودروستی ئئاژەڵ لە ) (2002/4/1دا ددامەزرا
بننکەی سامان
ئەمين  -ما پەڕی پ نجو ن
ن
سەرچاوە :عوومەر ئەحمەدد حەمە
س

ژمارە2282 :

شک نە
نا ەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21175
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە2283 :

نجار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121177
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2284 :

نجنی خوارو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121178
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2285 :

نج
http://www.kurdipedia.org/?q=201009201533029563
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی نج بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  310کەس لە  70بنەما ەدا
بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا

1077

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2286 :

نزار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121179
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2287 :

نزارک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621880
گوند کە سەربە شارەد ی )دھوک)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2288 :

نژمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857688

1078

گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2289 :

نسارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121180
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2290 :

نسارەی خوارۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201010051004019796
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  58بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  293کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

1079

ژمارە2291 :

نسارەی سەرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311022410042
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  209بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  1033کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2292 :

نستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121181
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2293 :

نسرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621882
گوند کە سەربە شارەد ی )ئەتروش)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان

1080

شو ن :گوند

ژمارە2294 :

نس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0827152912
24944
ەکانی
کيلﯚمەترﯾی باکووری گﯚﯚشخانيداﯾە و باخ و زەوﯾيە
ی
کی شارستاننی سەو واﯾﯾە .نس لە 1
گوند ک
سنە
ئەم دوو گوندە زۆر سەرسەوز و پ پيتن .جاد ەکەشيان بﯚ سەر جادەی سەرەکيی مەرﯾوان -ە
ی سﯚرانی و
سە
لەھجەﯾەکی نزﯾک بە ئەردە نی قس
ی
خە کی نس بە ش وەزاری
ئەسففا ت کراوە .خ
شتووی ھەبوووە.
 7کەس دانيش
م رﯾی سا ی  2006دا 746
ن .لە سەرژم
دەکەن
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2295 :

نس ببين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12920543611099
کەوە لکاون و تەنھا
ی جزﯾرە و بﯚتانە ،لەگەڵ قااميشلﯚدا پ ک
ی مە بەندی
شارۆچکەﯾەکی
ش
زگای
ەربە پار ی
ک و عەرەب ل کيان جووداددەکاتەوە .سە
سنووری داگيررکەرانی تورک
س
م ردﯾنە.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ن
و ت :باکوورری کوردستان
چکە
شو ن :شارۆچ
ش

ژمارە2296 :

1081

کاش
نشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546585
57678
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە2297 :

نگ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0925122752
22044
دستانی نگ  ،لە ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی
دەکانی گوند
ەک ک لە گوند
ﯾە
13
ی جەماوەر و خانووی ئ ران لە سا ی  2006ز )385
سنەﯾە .بە پ ی سەرژمارﯾی
س
ەسە ) 825پيياو 872 ،ژن( کە لە
ھەتاوی( ،ژماررەی دانيشتووانی گوندی نگ  1697کە
ھ
نگ  1153 ،کەسيان
 169کەس داننيشتوانی گ
 414خ زانی ئئەو گوندە دا ددەژﯾن .لە 97
4
دەکە.
ەماوەری گوند
لە سەدی جە
ن ھەﯾە کە دەب تە  67.9ە
ن و نووسينيان
تووانای خو ندن
سە587 ،ی پياون و 566ی ژنن.
ەم  1153کەس
لە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
ستان
ە تی کوردس
و ت :رۆژھە
شو ن :گوند
ش

ژمارە2298 :

ج
نمنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21182

1082

ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2299 :

ێ
نواوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21202
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2300 :

شە
نودش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21203
ﯾەک لە گگوندەکانی رۆۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

شو ن:

د
گوند

ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک .ھ

1083

ژمارە2301 :

نورﯾاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121204
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2302 :

نورﯾاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121205
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2303 :

نورێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121206
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

1084

ژمارە2304 :

نوسرەتئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121207
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2305 :

نوشمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121209
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2306 :

نﯚبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121210
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان

1085

شو ن :گوند

ژمارە2307 :

شە
نﯚتش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201010
02516164510240
گگوند  -ھەوراممان
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە2308 :

شە
نﯚدش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20104
ی رۆژھە ت
ﯾەک لە گوندەکانی
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2309 :

نﯚرﯾااو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21212
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی

1086

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2310 :

نﯚسمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121213
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2311 :

نﯚسمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122912465818542
پاوه
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2312 :

نﯚسمە 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021351
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ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2313 :

ک
نﯚڕک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0112212357
73246
مانی.
سەربە پار زگگای سل ی
ی شارباژ ی س
ەو تە ناوچەی
گگوند کە دەکە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە2314 :

نيرواان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21214
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2315 :

ەسيتو
نيروە
1088

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621883
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2316 :

نيسانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121215
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2317 :

نيسکاوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121216
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

1089

ژمارە2318 :

نيسکەجﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912022209102772
ﯾەک کە لە گوندەکانی ناوچەی شارەزوور و سەربە شارەد
خ ی مکاﯾە ی جافن.

عەربەتە .دانيشتووانی ئەم گوندە سەربە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2319 :

نيشکﯚ ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121217
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2320 :

نيوەلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121218
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان

1090

شو ن :گوند

ژمارە2321 :

نييەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121219
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2322 :

ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121220
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2323 :

ن چەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121221
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2324 :

ن چە ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121222
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2325 :

ن رگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121223
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2326 :

ن رگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121224
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت

1092

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2327 :

ن روا سيتوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621884
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2328 :

ن روە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120613244710656
ب بو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2329 :

ن زڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465957708

1093

گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2330 :

ن زێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121226
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2331 :

ن زەرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121225
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2332 :

ن ژاوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121227
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2333 :

ن وچوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121228
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2334 :

ن وە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011714185774867
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2335 :

نەبيئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121183
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2336 :

نەبيکەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121184
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2337 :

نەجەفئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121185
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە2338 :

نەچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657599
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2339 :

نەرزﯾوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121187
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2340 :

نەرزەميز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121186
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت

1097

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2341 :

نەرگسە ە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009291047569726
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  3بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  18کەسە .ئەم د ە ھ دی
ھ دی چﯚڵ بووە و دانيشتوانی بەروە شار ﯾان د کانی دﯾکە کﯚچيان کردووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2342 :

نەروێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121189
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2343 :
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نەرو ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121190
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2344 :

نەرە ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121188
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2345 :

نەزەرئاباد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121191
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2346 :

نەسل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121192
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2347 :

نەغەدە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009152314029513
لە شارەکانی رۆژھە تی کوردستانە .لە پ کھاتەی دابەشکارﯾی و تيی ئ راندا ﯾەک ک لە شارەکانی
پار زگای ئازەرباﯾجانی رۆژئاواﯾە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :شارۆچکە

ژمارە2348 :

نەفتخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042820140119464
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ەوت.
ەمەندە بە نە
ناوچەﯾەککی زۆر دەو ە
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

باشووری کوردستان

ن :خانەقين
شارەکان

ژمارە2349 :

سان
نەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9092359556
61071
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2350 :

ەشير
نەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21193
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2351 :

ەڵ
نەمە
1101

http://www.kurdipedia.org/?q=200912022213082781
ﯾەک کە لە گوندەکانی ناوچەی شارەزوور و سەربە شارەد

عەربەتی شاری سل مانييە.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :سل مانی

ژمارە2352 :

نەناس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121194
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2353 :

نەنﯚر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121196
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2354 :

نەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857698
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2355 :

نەنەلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121195
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2356 :

نەوبەھار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504457750
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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شو ن:

گوند

شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە2357 :

سود
نەوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21208
ھەورامانی تەخت
ی
ی
شارەد يەکانی
ﯾەک لە ش
بەت
ندﯾيەکانی بابە
تاﯾبەتمەند
و ت:

ستان
ە تی کوردس
رۆژھە

شو ن:

شارەەدێ

شارەکان:

شان
کرماش

ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک .ھ

ژمارە2358 :

ەرۆز
نەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1212207096
63963
شاری
ەناو بانگەکان ،دەکەو تە ش
کە لە لوتکە بە
ەکەرۆز ﯾەک ە
ی سەرکەشە و لوتکەی نە
نەکەررۆز ،چياﯾەکی
سەقزز ،لە رۆژھە تی کوردستان.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

چيا

شارەەکان :سەقز
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ژمارە2359 :

نە س
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121197
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2360 :

نە ﯚس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121198
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2361 :

نە ﯚسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121199
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2362 :

نە يوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121200
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2363 :

نە ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121201
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2364 :

ھاجانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621885
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە2365 :

ھاجسن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621886
گوند کە سەربە شارەد ی )سيميل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2366 :

ھارﯾنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621887
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2367 :

ھاشمئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121229
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2368 :

ھالەدەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121230
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2369 :

ھانيس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121233
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2370 :

ھانەش خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465557590
گوند
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە2371 :

ەگالن
ھانە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0925122956
62046
ی شاری دﯾوانندەرەﯾە لە رۆۆژھە تی کورردستان .بە پ ی ئاماری
ی دەوروبەری
ﯾەک ک لە د يەکانی
م د يە پ ک ھااتووە لە  19ببنەما ە و ژماررەی دانيشتووانيشی  101کەسە.
سەرژژم رﯾی سا ی  ،2006ئەم
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2372 :

ەگەرمە ە
ھانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21232
ﯾەک لە گگوندەکانی رۆۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

شو ن:

د
گوند

ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک .ھ
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ژمارە2373 :

ھاوار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6191057585
59042
کی پيرۆزی ئاﯾينزای کاکەﯾﯾيی ت داﯾە.
چەند مەزار ک
ەﯾيەکانە کە چ
گگوند کی کاکە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:
ش

گونند

ە ەبجە
شارەکان :ھە
ش

ژمارە2374 :

ھد ننەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21888
نی ماس )
شارەد ی )کانی
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2375 :

ھروررێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21889
نی ماس )
شارەد ی )کانی
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە2376 :

ھژﯾرک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121213051712550
سمل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2377 :

ھسن بەکرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621891
گوند کە سەربە شارەد ی )د رەلوک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2378 :

ھلﯚرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092421122062081
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2379 :

ھوارغل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400292497
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2380 :

ھوالە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121263
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2381 :

ھوشياری
1112

http://www.kurdipedia.org/?q=2011080800100460590
سەربە شارەد ی نا پار ز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

پ نجو ن

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2382 :

ھووﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=200909251237272048
ﯾەک ک لە گوندەکانی گوندستانی ژاوەرۆی رۆژئاوا ،لە ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی
سنەﯾە .بە پ ی سەرژمارﯾی جەماوەر و خانووی ئ ران لە سا ی  2006ز ) 1385ھەتاوی( ،ژمارەی
دانيشتوانی گوندی ھووﯾە  1149کەسە ) 580پياو 569 ،ژن( کە لە  290خ زانی ئەو گوندە دا دەژﯾن.
لە  1149کەس دانيشتوانی ھووﯾە 683 ،کەسيان توانای خو ندن و نووسينيان ھەﯾە کە دەب تە 59.4
لە سەدی جەماوەری گوندەکە .لەم  683کەسە389 ،ی پياون و 294ی ژنن.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2383 :

ھووﯾە 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021352
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2384 :

ھوﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121264
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2385 :

ھوﯾەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121265
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2386 :

ھﯚدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121266
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2387 :

ھﯚدەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121267
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2388 :

ھﯚلستانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121268
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2389 :

ھﯚﯾە
1115

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121269
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2390 :

ھيئت ئاباد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504757809
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2391 :

ھيزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060421594665041
بەدليس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باکووری کوردستان

شو ن:

شارۆچکە

1116

شارەکان:

بەدليس

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2392 :

ھيزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621900
گوند کە سەربە شارەد ی )م رگەسور)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2393 :

ھ توت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621901
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2394 :

ھ جان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311022410044
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  34بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  231کەسە.
1117

سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2395 :

ھ جانان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121270
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2396 :

ھ روێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121271
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2397 :

ھ يە
1118

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121272
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2398 :

ھەباسئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121234
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2399 :

ھەبەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121235
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

1119

ژمارە2400 :

جمنە
ھەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3141425195
54456
سەر بە شاری
ر
ستان کە
رۆژھە تی کوردس
ە
ەم گوندە ﯾەکک کە لە گوندەەکانی
ئە
بە 1700
شاری مەرﯾوانەوە دوورە و ھەرروەھا نزﯾک ە
ی
ەم گوندە  km 35لە
سەو واﯾە .ئە
س
دارﯾە.
ە
کاڵ و ئاژە
گوندە کشت و ڵ
ە
کی ئەم
ککەس لەوێ ددەژﯾن .ئيش و کاری خە ک
 (kurdoسەباارەت بە )ھەجمنە(
دﯾا لەالﯾەن )o
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
14:19:55 20
ە011-3-14 :
لە
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:
ش

گوند

شارەکان:
ش

مەرﯾوان

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2401 :

جيج
ھەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21237
ﯾەک لە گگوندەکانی رۆۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی با بەت
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

شو ن:

د
گوند

ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک .ھ

ژمارە2402 :

دﯾنەی
ھەد
1120

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621892
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2403 :

ھەد نە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621893
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2404 :

ھەد نەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621894
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

1121

ژمارە2405 :

ھەرزن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121238
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2406 :

ھەرميلەھەرميل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121239
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2407 :

ھەرم لە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121240
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

1122

ژمارە2408 :

ھەرﯾر
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0803104516
64622
چکەی شەق واﯾە.
سەربە شارۆچ
شارەد يە و س
ش

ژمارە2409 :

ھەزارکانيان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21241
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2410 :

سارێ
ھەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1280853043
33059
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :رۆژئاوای ککوردستان

1123

شو ن :گوند

ژمارە2411 :

ھەسنبەکرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621895
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2412 :

ھەسنەکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120515455012366
ئەتروش
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2413 :

ھەسەناو ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757674
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

1124

و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2414 :

ھەشتراک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121242
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2415 :

ھەشتيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121243
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2416 :

ھەشەميز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121244

1125

ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2417 :

ھەشەم ز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121245
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2418 :

ھەلوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621896
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2419 :

ھەلوە ئيسالم
1126

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621898
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2420 :

ھەلەقوش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121246
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2421 :

ھەماراو
http://www.kurdipedia.org/?q=200905141531551755
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  38بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  252کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

1127

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2422 :

ھەمران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121247
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2423 :

ھەمزاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121248
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2424 :

ھەمزە قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121249
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

1128

ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2425 :

ھەناارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8072114566
67534
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2426 :

جيران
ھەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546555
57587
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە2427 :

جيف
ھەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21250
1129

ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2428 :

ھەنداوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121251
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2429 :

ھەنگژان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121252
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2430 :

ھەنگوژان
1130

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121254
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2431 :

ھەنگەژا ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465957704
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2432 :

ھەنگەوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121253
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

1131

ژمارە2433 :

ھەنيو خ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121256
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2434 :

ھەنەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121255
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2435 :

ھەوارخﯚڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121257
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

1132

ژمارە2436 :

ھەوارەکﯚن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420332992466
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2437 :

ھەورازە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121258
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2438 :

ھەورامان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081107171102103

1133

ەکەی
کەوتووە ن وان سنوووری ئ ران و ع راق ،خە کە
ە
خاکی کوردستتان و
ەش کە لە خا
بە
ەزمانی کوردی ھەورامی دەئاخاو نن ئئەم ناوچەﯾە ناوچەﯾەکی زۆر جوان و رەەنگينی
بە
ککوردستانه.
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
شو ن:
ش

ناوچە

ژمارە2439 :

ورﯾسک
ھەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21899
شارەد ی )س م ل)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2440 :

وشين
ھەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21259
شاخان
سەرش
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2441 :

1134

ول ر
ھەو
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8120911164
46594
گەﯾەکی
ساڵ بەر لە زاﯾﯾينەوە نشينگ
سنووری ) (6000س
ی
زاناﯾان بﯚ ئەوەە دەچن ھەولل ر لە
مە.
ئااوەدان بووب تا ئەمرۆش ھەر بەردەوام
ھات و
ەرداگرتنی داھ
مەبەستی دەەست بەسە
 2پ.ز( و بە م
ە سا ەکانی )2316-2371
لە
توونەتە
سەرگﯚنی ئەککەدی گەﯾشتو
ی دەﭬەرەکە ،پەالماری ھ ررشەکانی س
فرە سامان تی
فر
ستی بەسەردداگيراوە .
ھەول ر و دەس
ھ
ەرەکی لە دەەو ەتی گووتيييەکان
2050-215پ..ز( بووە بە بننکەﯾەکی سە
ەسا نی )50
لە
ککە لە نەتەوە د رﯾنەکانی ززاگرۆسن .
خانەوادەی س ھەمی
ی
پ.ز( کەوتﯚتە ژ ر دەسە تتی
 1950-2050پ
ە سا نی )0
لە
ی ئووری سﯚممەرﯾيەوە .
ئييمپراتﯚرﯾەتی
ەوە ،کە مەزەەندە واﯾە
تی کاشييەکانە
-16پ.ز( و دوواتر کەوتﯚتە ژ ر دەسە ی
ەسا ی )600
لە
ەکانی کورد ببووبن .
ە ھﯚزە د رﯾنە
لە
ەند ھﯚز کی تری وەکوميتاانی و
ش لە باکوور دامەزرا و چە
ەتی ئاشوورﯾش
ھاوکات دەو ە
ھ
ەکانی ئاشووور و ھەول ر و
پەﯾدا کرد لە ناوچە
ا
خﯚرﯾيەکان دەسە تيان لەوو ناوەدا
خ
ميتانييەکاندا بوون .
ی دەو ەتی م
ککەرکووک لە ژ ر دەسە تی
 612-2500پ.ز( ھەول ر لە ئەوپەڕی
2
ەوە لە )
ەرمان ەواﯾی ئئاشوورﯾيەکانە
ە رۆژگاری فە
لە
شوورﯾيەکان و تەختی
ن و پ شکەوتننی دابوو ،ئەووکاتە پاﯾتەختتی ئاﯾينی ئاش
گگەشەسەندن
ھەول ر لە
شتار ئەربيال( پەرستگای ئااشوورﯾيەکان بووە ،ناوی ھ
ەشتار )عەش
خوداوەندی عە
خ
ما( ھاتووە کە دەکاتە )ما ی
)ئی-کشان-کالم
خيەکانەوە بە ش وەی ی
نوووسراوە م خ
عەشتاری نەﯾﯾنەوا(ش
مای سەرکەووتن بووە و )ع
ەرچاوە و ھ م
ەر م( کە سە
خانمەکەی ھە
خ
ەﭬين و رابوارددن بووە .
خوداوەندی ئە
خ
ﯾبی کوڕی بوووە بە
ەرگونی ئەکەددی سەنحارﯾب
 681-7پ.ز( ،لە دوای سە
سا نی )705
س
کيلﯚمەترەوە لە رووباری بەستﯚڕەوە ئئاوی بﯚ
ە
ە دووری )(20
ەو پادشاﯾە لە
فەرمان ەوا ،ئە
فە
سەردەم
حارﯾب ناسراووە و بﯚ ئەو س
جﯚگەی سەنح
شاوە ،کە بە ج
ھەول ر راک ش
شارو قە ی ھ
ش
ەن و مەزن بوووە .
ککار کی دەگمە
ەول رﯾش کەوتە ن و ئەو
پ .ز( ئيمپراتﯚﯚرﯾەتی ميدﯾا دامەزرا و ھە
سا ی )612پ
س
تی ئەو ئيمپراتﯚﯚرﯾيە .
ناوەندی دەسە ی
ی
ئييمپراتﯚرﯾيەتەوە و بووە بە بەش ک لە بننکە و
خامەنشی )ھەخامەنی ).
ەول ر بووە بە بەش ک لە ددەو ەتی ھەخ
دوای ئەمە ھە
ەسکەندەری مەکدۆنی و لە شەڕی )ئئەربيال(
33پ ز( و بە ففەرماندەی ئە
ە سا ی )31
لە
سەر ھەخامەننييەکان زا بووون و ھەول ر ببووە بەش ک لە
ی ﯾﯚنانی بەس
ئييمپراتﯚرﯾەتی
ەتە .
ەو ئيمپراتﯚرﯾيە
مولکەکانی ئە
م
ل ،ھەول ر )ت ک ای
لە شاری بابل
ی ئەسکەندەەر لە سا ی )-323پ.ز( ە
ە پاش مردنی
لە
س( کە ﯾەک ک بووە لە
ە ژ ر دەسە تی )سلﯚقس
ع راق و سووررﯾا(ش کەوتنە
فەرمان ەواﯾە ھەول رری زۆر ئاوەدانکردۆتەوە و خزمەتی
ن
ی ئەسکەندەرر ،ئەم
فەرماندەکانی
فە
ککردووە .
سەر سلوقييەکاندا زاڵ بن کە بەر
فارسەکان توانيان بەس
ن
2ز(
.148پ.ز226-
ە سا نی )8
لە
دامەزراند کە لە
د
ەت کی فيدرا يييان
م انی ھەول ر بوون ،ئەم فاارسانە دەو ە
ەوکاتە حوکم
لە
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چەند ميرنشين ک پ کھاتبوو وەک ميرنشيينەکانی )رەھا ،تەدمور ،شنگار ،حەزەر،
دواترﯾش حەدﯾاب( ،ھەول ر گرنگترﯾنی شارەکانی ميرنشينی حەدﯾاب بووە .ئەم
ميرنشينە )لە ن وان ھەردوو ز ی گەورە و گچکە دامەزراوە( ميرەکەی )ئيزات( بووە ،لە
ميرە بە ناو و مەزنەکانی فارسان بووە ،مافی لەسەرکردنی تاجی بەرز و خەوتنی ن و
چوار پاﯾەی ز ﯾنی ھەبووە ،ئەم پلە و پاﯾەی بە خە ت پ درابوو لەالﯾەن پادشا
)ئورتەبانی س يەم( ،کە ھاوکارﯾی بووە بﯚ گەﯾشتن بە تەختی پادشاﯾی .
سا ی )83پ.ز( و بﯚ ماوەی ) (10سا ک لە رۆژگاری )نيگران شا(ی ئەرمەنی ھەول ر
کەوتە ژ ر رک فی سوپای ئەرمەنەوە .
لە دوای چەن پەالمار و ھ رش کی رۆمانەکان و بەناوبانگترﯾنيان ھ رشی پادشا
)کەراکوال( بوو سا ی )2167ز( ھەول ر داگيرکراو ،فارسەکانی وەدەرناو لە ناوی
بردوون ،ئەو پادشاﯾە ستەمکارە ئەوەندە د ەق بوو گﯚڕی مير وپادشاکانی
فارسەکانيشی ھە تەکاندوون ،سا ی )226ز( لە رۆژگاری )شا ئەردە ش ر(ی
ساسانی ،لە مەدائينەوە پەالماری ھەل ر دراو ،ھەول ر کەوتە ژ ر دەسە تی
ساسانييەکان و پەرستگای ئاﯾينی زەردەشتيی ل درووستکرا ،ھەندێ لە
پادشاکانی ساسانی جەور و ستەميان دەرھەق بە گاور و فەلەکان کردوون ،لە
دواﯾين سا ەکانی فەرمان ەواﯾی ئەم دەو ەتە ،ھەول ر و زۆربەی ناوچەکانی دەوروبەر
گﯚڕەپانی شەڕ و پ کدادانی توند و خو ناوی بوون ،تا ھە کەوتنی بانگی پيرۆزی
ئيسالم .
سا ی ) 612ز( لەترسی پەالماری سوپای ئيسالم ،ساسانييەکان مەدائين و ھەول ر
و زۆربەی ناوچەکەﯾان ج ھ شتن .
سا ی )16ی کﯚچی( و لە رۆژگاری )خەليفە( ج نشين )عومەری کوڕی خەتاب( بە
فەرماندەی )عوقبەی کوڕی فەرقەد( لەشکری ئيسالم گەﯾشتە ئەو ھەر مە و ھەول ر
و نەﯾنەوا و زۆربەی ھەرە زۆری ناوچەکانی دەورووبەر کەوتنە ژ ر ئا ی دەو ەتی
ئيسالم .
سا ی )132ی کﯚچی( و لە نزﯾک ھەول ر و لەشەڕی )زاب(ی ﯾەکالکەرەوە،
عەباسييەکان سەرکەوتن بەسەر ئەمەوﯾەکاندا و ھەول ر کەوتە ژ ر فەرمان ەواﯾی
عەباسييەکانەوە .
لە رۆژگاری دەسە تدار تی بوەﯾەﯾيەکان لە بەغدا )447-333ی کﯚچی( کوردە
ھەزبانييەکان توانيان ميرنشين کی بەدەسە ت لە ھەول ر دابمەزر نن ،ھەول ر لەم
سەردەمەدا پ گە و باﯾەخی شاﯾستەی خﯚی وەرگرتەوە و پەﯾوەندی دۆستاﯾەتی و
ئا وو ری بازرگانيی پتەوی لەگەڵ ميرنشينەکانی حەمدانيەکان و عوق ييەکاندا لە
موس و شام ھەبوون .
ئەم ميرنشينە در ژەی ک شا تا ھە کەوتنی )عيمادەدﯾنی زەنگی( لە موس لە
سا ی )521ی کﯚچی( کە توانی کﯚتاﯾی بەم ميرنشينە بھ ن ت و تەواوی ناوچەکەی
خستە ژ ر دەسە تی خﯚﯾەوە .
سا ی )539ی کﯚچی 1144/ز نەدﯾنی عەلی کوچک کوڕی بەکتەکين کە فەرمانداری
قە ی موس بوو لە ساﯾەی عيمادەدﯾنی زەنگی ،توانی ميرنشين کی سەربەخﯚ لە
ھەول رو دەورووبەرﯾدا دابمەزر ن ت و بە ميرنشينی بە کتيکی ناسرا .
سا ی  1168ز نەدﯾن عەلی کوچک کﯚچی دواﯾی کرد و کوڕە بچووکەکەی )ز نەدﯾن
ﯾوسف( دەسە تی وەرگرت ،پاشتر لە سا ی )568ی کﯚچی 1190/مزەفەرەدﯾنی
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گورگە بﯚری کوکبری برای بوو بە فەرمان ەوای ميرنشينی ھەول ر ،لە ساﯾەی
حوکم انی مير مزەفەری ئەتابەگ ميرنشينی ھەول ر بوو بە بەھ زترﯾن و ناودارترﯾنی
ميرنشينەکانی ئيسالمی و ئەو پەڕی پ شکەوتن و گەشەی زانستی و ئاوەدانی و
دەسە تی ھەبوو ،ماوەی حوکمرانيەتی لە ن وان )586ک630-ک1190/ز 1233-ز(
در ژەی ک شا ،مزەفەرەدﯾن بەﯾعەتی دا بە پ شەوای کوردﯾی سە حەدﯾنی ئەﯾوبی و
پتر ل ی نزﯾک بﯚوە بە خواستنی )رەبيعە خاتوون(ی خوشکی سە حەدﯾن ،لە
رۆژگاری شا موزەفەردەﯾن فەرماندار تی ميرنشينی ھەول ر گەﯾشتە ئەوپەڕی ھ ز و
دەسە ت و تەواوی ناوچەی شارەزوور کەوتنە ن و دەسە تی ئەو ميرنشينە کە ھەر
لە ز ی گەورەوە تا سل مانی و داقوق دەگر تەوە .سو تان موزەفەر پياو کی خ رخواز و
زانست پەروەر و دادپەروەر کی لە خواترس وخزمەتکاربووە ،لە رۆژگاری ئەودا ﯾادە
ئاھەنگەکانی مەولوودی پ غەمبەر کراوە و شەوانە تا بەرەبەﯾان چراخان ھە کراون و
ئاھەنگ و خ روشادی بەردەوام بووە ،ھەول ر بووە بە رووگەی زانا و دانا و ەزرەوان و
پياوانی زانست و فەلسەفە و م ژووناسان و دەﯾان ف رگە و قوتابخانە و فەرمانگەی
خزمەتگوزاری و چاود ری کﯚمە ﯾەتی لەو شارەدا کراوەتەوە ،خزمەت کی زۆری ھەول ر
کراوە و ئەو پەڕی ئاوەدانی و پ شکەوتنی بەخﯚوە بينيوە،ھەول ر لەو رۆژگارەدا لە
چەرخی ز ﯾنيدا بووە .دﯾارﯾترﯾن شو نەوارەکانی ئەو سەردەم منارەی چﯚلی و
قوتابخانەی موزەفەرﯾيە و بازارگاکانی قەﯾسارﯾەی ھەول رن .
دوای وەفاتی سو تان موزەفەرەدﯾن لەسا ی  1233ميرنشينی ھەول ر چووەوە ژ ر
ساﯾەی خەليفە موستەنسير بياللی عەباسی و لەسا ی  1235لەشکر کی بە
فەرماندەﯾی )ئەبوفەزﯾل ئيقباليشەڕابی( ناردە سەر ھەول ر و داگيری کرد .
ھەول ر لە رۆژگاری موزەفەردەﯾن و لە دوای وەفاتيشی دوچاری پەالماری مەغﯚلەکان
بووە و خﯚڕاگرانە لە بەرامبەر ئەو دوو پەالمارەدا خە کی ھەول ر وەستاون و داکﯚکی
جوام رانەﯾان لە شارەکە کردووە و نەبەزﯾون ،ھەر بﯚﯾەش ھەول ر بە شاری ھﯚالکﯚ
بەز ن ناسراوە .
دواتر لە دوای رووخانی دەو ەتی عەباسی بەدەست مەغﯚلەکانەوە ،لە سا ی
)656ی کﯚچی 1258 /ئيتر ھەول ر کەوتە ژ ر فەرمان ەوای مەغﯚلەکانەوە .
لە سا ی  1337کەوتە ژ ر دەسە تی ئيلخانييەکانەوە دواترﯾش جەالئيرﯾەکان .
پاشان کەوتە ژ ر رک فی فەرمان ەواﯾی دەو ەتی بەرخە رەش وئينجا لە سا ی )1410
کەوتە ژ ر دەو ەتی بەرخە سپی .
سا ی  1508کەوتە ژ ر دەسە تی دەو ەتی سەفەوﯾەکان ،تا شکانی سوپای فارس
لە بەرامبەر ھ رشی سوپای سو تان سەليمی دووەمی عوسمانلی .
سا ی  1514لە دوای شەڕی چالد ران و سەرکەوتنی لەشکری سو تان سەليمی
دووەمی عوسمانلی ،ھەول ر و ئينجا ھەموو ع راق کەوتە ژ ر دەسە تی دەو ەتی
عوسمانلييەوە .
ئەم ھەر مانە تاسا ی ) 1917لەژ ر دەسە تی عوسمانلييەکان مانەوە ،کەلە
سەردەمی ئەواندا دان بە نيمچە سەربەخﯚﯾی ميرنشينەکانی کورد نرابوو ،لەوانە
ميرنشينی سﯚران لە ناوچەی ھەول ر ،لە سەرەتای سەدەی نﯚزدەھەم بەھ زترﯾن و
پ شکەوتووترﯾنی ميرنشينەکانی کورد بوو .
لە دوای ھە گيرسانی جەنگی ﯾەکەمی جيھانی و لەپاش پەﯾمانی ساﯾکس-پيکﯚ و
لە بەھاری سا ی ) 1916بە فەرماندەﯾی ليوا )پاراشﯚف( ھ زەکانی روسيای
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نەقين و ورم بە مەبەستتی داگيرکردننی بەغدا رەوواندزﯾان
ە ر گەی خانە
ھاوپەﯾمانی لە
ھ
گيرسانی شﯚڕشی ئئﯚکتﯚبەر لە رووسيا لەو ھەر مە
ی
ھە
شان بەھﯚی ھ
داگير کرد .پاش
ککشانەوە .
گليزەوە ھەول ر کەوتە
لەدوای داگيرککردنی بەغدا لەالﯾەن ئينگ
سا ی )1918ی زاﯾين( و لە
س
انی ھەول ر .
بوو بە حوکم ی
ی ئينگليز و کاابتن ھای و
ژ ر دەسە تی
مەتی ع راق و لکاندنی
سا ی )1921ی زاﯾين( لە دوای دروستتبوونی حکوم
س
ق ،ھەول ر کراﯾﯾە موتەسەرففييەت و )ئەح
ککوردستانی بااشوور بە دەوو ەتی ع راق
حمەدە
ھەول ر بووە .
مان( ﯾەکەم مموتەسەرﯾف )پار زگار(ی ھ
فەندی عوسم
فە
شارەوانی )حااجی
ﯾەکەم سەرۆکی ش
م
ھەول ر دامەزرراوە و
سا ی ) 1858شارەوانی ھ
س
ھاب( بووە .
ی عەبدولوەھ
ەحمەد ئاغای
ئە
سا ی  1913ﯾەکەم شەقاام لە ن و شارری ھەول ر قييرتاوکراوە .
س
فەرمانبەران لە ھەول ر ککراوەتەوە .
ن
ی
سا ی  1928ﯾەکەم ﯾانەی
س
شاری ھەول ر .
ی
شتﯚتە
سا ی  1932و بﯚ ﯾەکەمجاار کارەبا گەﯾش
س
ەرماوەدا
ھەول ر لەم گە
درووستکراوە و خە کی ھ
ە
سا ی  1775گەرماوی قە تی ھەول ر
س
قوو ييەکەی 60مەتر و
خﯚﯾان شتووە و بﯚ ئەم مەببەستە بير ک لە قە ت ل دراوە کە و
خ
ککەمەرەکەی  5مەتر بووە.
سەرچاوە :ما پەڕی ھەول ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

شار

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2442 :

2-1
ول ر 1930 -
ھەو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1114231144
42549
بەر قە ..
ەندﯾيەکانی ببابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شارەکاان :ھەول ر
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ژمارە2443 :

ھەوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121260
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2444 :

ھە توشانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121261
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2445 :

ھە شﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261310244926
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ەوە سەر بە قەزای پشدەەرەو چواردە ککيلﯚمەتر لە ققە دزێ وە دووورە و
ە روی ئيدارﯾە
لە
دەگر ت.
ر
ەزار بووەتە نا حيەو بيست و حەوت گونندی ئاوەدان لە خﯚی
سا ی دوو ھە
س
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾامن ر
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە2446 :

گورد
ھە گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7132257106
66811
...
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

چيا

شارەککان :چﯚمان

ژمارە2447 :

وێ
ھە و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21262
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە2448 :

ھە ييزاوا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546595
57716
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە2449 :

ەبجە
ھە ە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110717122
23104
ەتر لە
ە گﯚشەی باککوری خﯚرھە تی ع راق و ) (78کيلﯚمە
جە دەکەو تە
شاری ھە ەبج
ش
ی سل مانيەوەەﯾەو لەسەر ھ ی در ژی  46پلەی خﯚﯚرھە ت
ھە تی شاری
بااشوری رۆژھە
جاﯾە
ەی ) (1594کيلﯚمەتر دوج
(36-3ی باکووورو رووبەرەکە
و ن وان دوو ھ ی پانی )35
ەرزە ) (16کيللﯚمەتر لە سننوورەکانی ئ ررانەوە
ە ئاستی روووی دەرﯾاوە بە
 (726مەتر لە
)6
شاخی شنرووآ و لە
لەگەڵ ئ راندا ،لە ررۆژھە تەوە ش
ڵ
سنورە
دوورەو ) (75ککيلﯚمەتر ھاوس
مبﯚ لە باکوورو ررۆژئاواوە
شاخی با ﯚ
ی ھەوارمان و لە باشوورەەوە زنجيرە ش
بااکوورەوە چپای
ن داوە.
دەرﯾاچەی سييروان دەورﯾان
ەوە ھەن ،راﯾﯾەک
چەندﯾن راو بﯚﯚچون و گ ِرانە
ی ھە ەبجە چ
سەبارەت بە ببنچينەی ناوی
س
)ھە وژە(وە
ەجەب با(ی ففارسيەوە ھاتتووە ،راﯾەکی تر دە ت لە وشەی ە
دە ت لە )عە
)ئە ەبجا(وە ھااتووە کە ئاماژژەﯾە بﯚ ناوی )ئە ەب
ی تر دە ت للە وشەی ە
ھاتووە ،راﯾەکی
ھ
سورﯾاو
ەشار کە لە س
وشەی )حەلەب(ەووە ھاتووە کە
ی
ەرسەالن( راﯾﯾەکی تر دە ت لە
ئە
شارەکەمان لە
ن
وتوﯾانە
ە
ئەو شارە
رووﯾان کردۆتە و
ن
خە کی بﯚ کاررو باری بازرگاانی کە
خ
ەندﯾن
ک( لەگەڵ چە
حەلەبی بچوک
ەبچە( واتە )ح
ن ناوە )حەلە
چ ت ئيتر ناوﯾان
حەلەب( ئەچ
)ح
جە.
شەی ھە ەبج
راو بﯚچوونی تتر لەسەر وش
بونياتی شاری ھە ەبجە دەگ ِرننەوە بﯚ سا ننی
ی
سەرچاوە م ژوووﯾەکان سەررەتای
س
ەر ئەو سەرچااوانەش
ەسەردەمی ددەسە تی توورکەکاندا ھە
((1860-1850ی زاﯾينی لە
)0
سپی و
جاف بە بونياتننەری شاری ھە ەبجە دەەزانن ،ھەند ک لە رﯾش س
عەشيرەتی ج
ع
لەالﯾەن بەگەکانی )شيوە کەڵ((ەوە بونيات نرراوە کەلە
ن
ەبجە
ن دە ن ھە ە
پيياوە د رﯾنەکان
گشتی سەرچاوە
ی
ن ،بە
کاندا بە ) (13ما ە ناسراون
ھە ەبجەﯾيەکا
دواﯾيدا لەناو ھ
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م ژووﯾەکان دە ن سا ی ) (1889بەفەرمانی تورک ھە ەبجە کراوە بە قەزا ،سا ی
) (1940بﯚ ﯾەکەم جار کارەبا گەﯾەنراوەتە ھە ەبجە لە سا ی  1925ﯾەکەم
قوتابخانەﯾتيادا کراوەتەوەو سا ی  1929ﯾەکەم نەخﯚشخانە کراوەتەوە لە ھەمان
تﯚری ئاوی خواردنەوە بەناوشاردا دابەش کراوە ،سا ی  1924بﯚ ﯾەکەم جار
سا يشدا ِ
ر گای ئﯚتﯚمبيل گەﯾەنراوەتە ھە ەبجەو لەھەمان سا يشدا داﯾەرەی تەلەفونات
کراوەتەوە ،بەھﯚی بە پيتی ناوچەکە لە رووی کشتوکا يەوە سا ی  1954کارگەی
پوختەکردنی توتن کراوەتەوە.
لە بواری رۆشنبيرﯾيەوە ھە ەبجە مە بەند کی رۆشنبيری گەورەبووەو دەﯾان شاعيرو
روناکبيری ھونەرمەندو رۆشنبيری لە ئام ز گرتووە وەک )نالی( کە بە دامەزر نەری
قوتابخانەی شيعری کالسيکی دادەنر ت ،مامﯚستا گﯚرانيش کە بە دامزر نەری
شيعری نو ی کوردی دادەنر ت لەم شارەدا لە داﯾک بووە ،ئەحمەد موختار جاف
کەﯾەکەم کەسە دوای جەميل صائب چيرۆکی کوردی نو ی نوسيوە ،چەندﯾن کە ە
شاعيری تری وەک مەولەوی و تاﯾەر بەگی جاف و ناتيق و حيلمی و صا ح ھەژار و
صا ح شارەزووری و ع.ع .شەونم و کاردۆخی و خورشيدە بابان ،و شاھﯚو ئەژی
گﯚران.
ﯾەکەمين قەزاﯾە لەسەرەتاکانی سەدەی رابردوو خانم کی وەک عادﯾلە خانم کە
داﯾکی ئەحمەد موختار جافە ت يدا دەست رۆشتوو برِﯾاردەر بووەو رۆ ی قاﯾمقامی لە
رووی کارگ ِرﯾەوە لەم شارەدا بينيوە.
ھە ەبجە مە بەندی گەورەی تەرﯾقەتی نەقشيە بە چەشن ک گەر ھەرکەس ک تا
سيەکانی سەدەی رابردووش ئەلف و باﯾەکی لە بواری خواناسی و ئەدەبيات و
تەصەوف دا زانيب ت دەبواﯾە لەو خانەقاﯾانەوە ف ربواﯾە.
شﯚرشگ ِری و نيشتمان پەروەرﯾەوە ھەميشە مە بەندی بە گژاچونەوەی
لە رووی
ِ
داگيرکەرانی کوردستان بووە ،ﯾەکەمين شارە لە کوردستاندا کە خاوەنی س
کارەساتی گەورەی وەک بﯚردومانەکەی سا ی ) (1974و جينﯚساﯾدەکەی سا ی
) (1987و کيميابارانەکەی سا ی )(1988ە.
لەسەرەتای سا نی شەستەکاندا خە کی ئەم ناوچەﯾە گەل ک جار دووچاری
درندانەو ب بەزەﯾيانە بوونەتەوەو بەسەدان و ھەزاران شەھيد و
پەالمارو ھ رشی ِ
قوربانيان داوە دﯾارترﯾنيان رەشبگيرﯾەکەی سا ی  1974وە سا ی  1987کە تياﯾدا
بەسەدان کەس زﯾندە بەچاڵ کراوون و سەروەت و ما يان بەتا ن براوە.
درندانەدا کە بەکارەساتی کيميابارانکردنی شارەکە ناسراوە لە
وە دواتر لە ھ رش کی ِ
 1988/3/16بەچەکی کيمياوی ئەم شارە کيمياباران کراوە ،زﯾاتر لە ) 5000ژن و
منداڵ و خە کی ب گوناھی شەھيد کردووە و بەدەﯾان ھەزار ھاو تی برﯾندار بوون
دانيشتوانەکەی ئاوارەی ئ ران بوون و لە ئﯚردوگاکاندا ژﯾانيان بەسەربردووە ،تا
ئ ستاش شو نەواری ئەو چەکە بەسەر خە کی ناوچەکەو دانيشتوانەکەﯾەوە ماوە ،لە
گەراونەتەوەو سەر ز دی باوباپيرانيان.
راپەرﯾنی سا ی  1991خە کی ناوچەکە
دوای
ِ
ِ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :شارۆچکە

ژمارە2450 :

وادی الغراب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400392498
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2451 :

وارامچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121273
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2452 :

وارماوە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009231525499607
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دﯾخانە.
سەربە شارۆچککەی دەربەند
شارەد ە ،سە
ش
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :شارەدێ
ش

ژمارە2453 :

ن
واوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21274
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2454 :

ورم
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
05141534211756
ﯾاان ئوروميە ﯾان رەزاﯾيە لە شارەکانی پاار زگای ئازەررباﯾجانی رۆژئااوای ئ رانە .ببە پ ی
توی
بنەما ە دانيش ی
ا
215،34
ئاامارەکان سا ی  ،2006وررم  856،914کەس و 41
ئازەری و  10.5%دەەرسەد
ی
ھەبووە .وا بەرراورد دەکر ت  85.7%دەررسەد دانيشتتوانی
ھ
جی.
ککوردی کورمانج
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
ە تی کوردس
و ت :رۆژھە
شو ن :شار
ش
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ژمارە2455 :

وزمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504557761
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2456 :

وزمان خوارۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121717045712937
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  21بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  157کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2457 :

وزمە ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052213254164828
...
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سەقز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2458 :

وزنتاش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121275
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2459 :

وزەمەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121276
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2460 :

وسوکەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121277
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2461 :

وسوەکەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121278
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2462 :

وشترمل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121279
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2463 :

وشتيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621902
گوند کە سەربە شارەد ی )ش خان)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2464 :

وشتەپە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121280
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2465 :

وشکين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121281
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە2466 :

وشکە ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757635
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2467 :

ول
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757652
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2468 :

وليان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042919221657160
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گوند
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

گوند

ی
شارەککان :سل مانی

ژمارە2469 :

ن
وليان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4060942355
56134
 20مالی
کوند ی وليان سە ربە ناوجە ی قە رە داخە سە ربە بارﯾززکای سليماننی لە ئيستادا نزﯾکە ی 2
جە ندﯾن
ە لياوا.تلە زە ﯾت.داری زﯾاﯾﯾن.زە ﯾدعمر..ئە م کوندە ج
تيداﯾه.ھاوسنورە ککانی ئە م کووندە باخان.ئە
کانی تر کوردستتان بە
دﯾق وعزﯾز.ئە م کوندە وە ک کوندە ی
ە وانە شە ھييد علی وصد
ھيدی داوە لە
شە ھ
198
ە ساالنی 88
رشاالوی خابورکردن کە وتوە لە
ە-4-6 :
دی وليان( لە
)ئاکام عادل( سەباارەت بە )کوند
م
ەالﯾەن
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
9:25:48 2011
 (akamسەباارەت بە )وليان( لە2011-7-13 :
ەالﯾەن )m adil
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
13:2
23:31
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

سل مانی
س

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2470 :

ولەژژﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21282
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2471 :

ولەژ ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121283
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2472 :

وﯾزﯾەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121298
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2473 :

وﯾزە
1151

http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420243292447
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

چﯚمان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2474 :

وﯾسەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121299
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2475 :

و سەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211001259565
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی و سەر بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  470کەس لە  121بنەما ەدا
بووە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2476 :

و لەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=200912022211002777
ﯾەک کە لە گوندەکانی ناوچەی شارەزوور و سەربە شارەد

عەربەتی شاری سل مانييە.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :سل مانی

ژمارە2477 :

و ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657623
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2478 :

و ەدەر
1153

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051201056
69684
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2479 :

مينتاران
وەرام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21284
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2480 :

وەرت
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0928150918
89721
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شارەددێ  -چﯚمان
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت :باشووری ککوردستان
شو ن :شارەدێ

ژمارە2481 :

دێ
وەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21285
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2482 :

دە
وەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242024319
92440
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

چﯚمان
چ

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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ژمارە2483 :

وەرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121286
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2484 :

وەرمزﯾار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121287
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2485 :

وەرم ل
http://www.kurdipedia.org/?q=201012081527089844
کانی ماس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2486 :

وەرمەزﯾار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121288
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2487 :

وەرمەھەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121289
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2488 :

وەرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465957713
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە2489 :

ێ
وەرێ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1001105156
69739
سنوری قەزای رانيەﯾەو
ەروچاوەی س
بە ناحيەی سە
گگوندی وەرێ لە روی ئيدارﯾﯾەوە سەر ە
مياباران کرا و لە
الﯾەن ف ۆکەککانی رژ می ببەعسەوە کيم
ئ وارەی ) (1988/5/18لە ال
ھيدبوون.
ھاو تی شەھ
ەنجامدا  36ھ
ئە
ە و ست ناوددەشتی  -ما پەڕی پەﯾامن ر
سەرچاوە :ھە
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە2490 :

ەخەل
وەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21903
شارەد ی )د ررەلوک )
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2491 :

وەزاشکەندی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121290
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2492 :

وەزن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121291
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2493 :

وەز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121292
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2494 :

وەزﯾر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101311022410048
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  83بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  475کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2495 :

وەزﯾر 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021353
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2496 :

وەسنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857694
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2497 :

وەس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121293
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2498 :

وەلەدب گ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121294
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2499 :

وەلەژﯾر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121295
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2500 :

ەند
وەلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21296
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2501 :

در نە
وەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6242051077
71181
ختی
ەناحيەی بەرزنجەﯾە .سەخ
گگوندی وەندر ننە گوند کی تری کوردستتانەو سەر بە
ەقەزای
ەم گوندە ھاووشانی ملەککەوەو گوندەککانی سەر بە
ی زستانی ئە
ککەش و ھەوای
پ نجو نە.
رژ می
دانيشتووانی ئەم گوندە ژممارەﯾان  51خ زان بووە پ ش راگواستنياان لەالﯾەن ژ
دانيشتووانی زۆر زﯾادﯾکرردووە گەﯾشتتﯚتە زﯾاتر
ی
ژمارەی
ی
سا ی نەوەدەەکاندا
ەعسەوە لەس
بە
ە  90خ زان ،لەدوای راپەڕڕﯾنەکەی سا ی  1991وە تەنھا  45خ ززانيان گەڕاوەتەوە،
لە
چەندﯾن
مان لەﯾاد بچ ت کە ئ ستا ئەم ژمارەی خ زانانە زۆر ززﯾادﯾکردووە چ
نااب ئەوەشم
ئەوکات دەبن.
ت
تﯚتەوە کە دەککر ت ب يين ددووئەوەندەو وونيوی
ەوەﯾان خستﯚ
نە
س جار راگوواستن
خﯚﯾەوە بينيوەە،
وەندەر نە لەمم ژووی خﯚﯾدا س جار کاولکارﯾی و راگگواستنی بەخ
ھيدو
جگە لە شەھ
ەسا ی  1974حکومەتی عيراقی بەف ۆکە بﯚردوماننی کردووە ،ج
لە
خانوو
ھاوو تی دﯾکە بررﯾنداربوون  3خ
و
ەدەنيش کوژرراون و 7
مەرگە 2 ،مە
بررﯾنداری پ شم
چﯚ کراوە
تر ئەم گوندە چ
 19جار کی ر
ەتەواوەتی روووخاوە ،پاشا نيش لەسا ی 986-1985
بە
کەکە
خە کەکەی چووونە گ دەرە ،پاشان خە ک
ی شەڕی عيرراق -ئ ران خ
ەبەر تﯚپبارانی
لە
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چوونەتەوە ناو گوندو بﯚ ماوەی سا ک بە کولەمەرگی لەو دا ژﯾانيان بەسەربردووە،
دواجار لەسا ی 1987دا ،بەتەواوەتی پ يان چﯚڵ کراوەو بە شﯚف گوندەکەﯾان
روخ نراوەو پاشانيش سووت نراوەوخە کەکەشی راپ چی ئﯚردوگا زۆرەمل کانی نەسر و
بارﯾکە و عەربەت کراوەو ھەند کيشيان بەرەو سل مانی ر گاﯾان گرتﯚتە بەر بەھﯚی
بوونی کەس وکارﯾان .وەک خە کی گوندەکە ئاماژەﯾان پ کرد ژمارەﯾەک خ زانی ئەم
گوندە وەک ھەموو خ زانەکانی تری ناوچە جياجياکانی کوردستان تەمەن کيان
لەزﯾندانە تارﯾکەکانی رژ می بەعس بەسەربردووە ،لەوانە لەبەندﯾنخانەکانی
سەماوەو ئەبو غر ب و ئەمنی سل مانی ،لەڕاپەڕﯾندا رزگارﯾان بووە تەنھا تاوانيشيان
ئەوەبووە کە کەسوکاری پ شمەرگەبوون.
33شەھيدﯾان داوە
شاﯾانی باسە دانيشتووانی ئەم گوندە بەجﯚر ک ھەستی نەتەواﯾەتی لەناخياندا
ھە قوالوە کە زۆربەﯾان بەشدارو پ شمەرگەی ئازادﯾخوازی کوردستان بوون،
شاﯾەتيش بﯚ ئەم راستيە بوونی  33شەھيدە کەشەھيد کيان شەھيدی کﯚماری
مھابادەو  32ترﯾش شەھيدی شﯚڕشە ﯾەک لەدوای ﯾەکەکانی کوردستانن.
لەبەر سەختی شو ن و کەش و ھەوای وەندەر نە لە الﯾەک و لەالﯾەکی ترﯾشەوە
کەمی ئاو بﯚ بەکارھ نانی کشتوکاڵ واﯾکردووە کە دانيشتووانی ئەم گوندە کەمتر
خﯚﯾان بەکشتو کا ی بەراوەوە خەرﯾک بکەن ،ھە بﯚﯾە پشتيان بەستووە بەباخداری
وەکو ھە وژەو قەﯾسی و بەربوومە د مييەکانی وەک رەزو چوالەو قەزوان و ترش و
بەڕوو .لەالﯾەکی ترﯾشەوە ھەندێ لەدانيشتوانی ئەم گوندە بژ وی ژﯾانيان
لەسەرکردنی بن شتەو ھەند کی ترﯾشيان لەسەر بەخ وکردنی رەشەوالخ و بزن و
مەڕە کەئەمەش سامان کی تری نيشتمانييە و بوژانەوەﯾەکی تری ژ رخانی ئابووری
کوردستانە .
ئەم گوندە تﯚڕی ئاو و ئاوەڕۆی ھەﯾەو لەڕووی ئاوی خواردنەوەوە تا رادەﯾەک باشە،
ئاوەکەﯾان بەشی پ وﯾستی رۆژانەﯾان دەکات .بﯚ ئاژە يش پشت دەبەستن بەئاوی
بيری ئيرتيوازی ناو گوندەکە گەر کارەبا بەردەوام ب ت ،چونکە ﯾەک ک لەک شەکانی ئەم
گوندە نەبوونی کارەبای بەردەوامە بەتاﯾبەت لە وەرزی زستاندا ،چونکە ھ ی کارەبای
لەسەﯾد سادقەوە بﯚ ھاتووەو خەت و عەمودەکان کﯚنن بەڕەشەباو بارانی زۆرو بەفر
تەلەکان دەپچ ن و چەند رۆژ کی پ دەچ ت تا چاکدەکر تەوە.
بەروبوومی کشتوکا ی
خراپی ر گاوبانی ئەم گوندە واﯾکردووە کەجوتيارانی ئەم گوندە تا رادەﯾەک ھان نەدات
بﯚ بەردەوامی لەسەر کشتوکا کردن ،چونکە ناتوانن بەئاسانی بەروبوومەکانيان بن رنە
بازاڕ ھەروەھا کەمی داواکارﯾی لەسەر بەروبوومەکانيان ﯾان باشتر ب يين
پەﯾدانەکردنەوەی نرخی ت چوونی ئەو بەروبوومە کە بەرھەمی د نن ،ئەمەش
فاکتەر کی ترە بﯚ کەم بوونەوە ی بەروبوومی ئەم ناوچەﯾە.
ھەر لەم ژەوە رﯾش سپيانی گوند ھەو يانداوە ک شەکانی ناو گوند لە ن و خﯚﯾاندا
چارەسەربکەن و لەوانەش لەڕابردوودا رﯾش سپی گوند عەلی سەعيد شەرﯾف و
ناسراو بە عەلی ب تەل و ئ ستاش کەرﯾم خواڕەحم کە خەمخﯚرو رﯾش سپی
گوندەو بەھاوکاری خە کی گوند ھەميشە لەھەو ی بەردەوامدان بﯚ ھ نانی
خزمەتگوزاری زﯾاتر بﯚ ناو گوندو خزمەتکردنی خە کەکەی.
روودەکەنە بەرزنجە
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وەندر نە لەگەڵ ئەوەی بنکەﯾەکی تەندروستی ت داﯾە بەالم ناتوان ت ھەموو
چارەسەر کی پ وﯾستی خە کەکە دابينبکات ھەربﯚﯾە گوندنشينان ناچار دەبن بﯚ
ھەندێ نەخﯚشی روو بکەنە ناحيەی بەرزنجە ،کە ئەمەش کار کی ھەروا ئاسان نييە
بە تاﯾبەتی لەوەرزی زستاندا کەوەک باسمان کرد زستانی ئەم ناوچەﯾە زۆر سەختە
زۆربەی جار بەفر ر گەکە دەگرێ ،ھەربﯚﯾە نەخﯚشەکانيان بە ھيالک دەچن.
شاﯾانی باسە ئەم گوندە خاوەنی تيپَکی ھونەری شانﯚﯾی ل ھاتوون بەناوی -تيپی
ھونەری وەندەر نە -کە پ کھاتووە لە  16ھونەرمەندی پياو دەرھ نەر و سينارﯾست و
چەند ئەکتەر کی کارامە تا ئ ستا  3بەرھەميان ھەﯾە ئەوانيش) :ڕ گاﯾەکی دوور ،قالە
کوژراو ،والتی من( .ناب ت رۆ ی ژنان لەﯾادبکەﯾن ئەم تيپە ھاوکاری دەکر ن لەالﯾەن
چوار ژنی گوندەکەوە بە ئامادەکاری بﯚ و نە گرتن ھەر لە بينينی رۆ ی الوەکی
پ وﯾست و ئامادەکردنی خواردن و ج گەی پ وﯾست و ھەروەھا ئامادەکردنی جلو
بەرگ.
ئەندامانی ئەم تيپە داواکارن لەوەزارەتی رۆشنبيرﯾی الﯾەکيان لی بکاتەوەو ھاوکارﯾان
بکات بﯚ پ شکەشکردنی بەرھەمی نوێ و دەستگرتنيان ھەروەھا ک ﯾنی ھەندێ
کەلوپەلی پ وﯾست وەک کام راﯾەکی دﯾجتاڵ ،ئەمەش بﯚ برەوپ دانی ھونەر لە ن و
گوندەکانی کوردستاندا .
سەرچاوە :سﯚزان کەرﯾم  -ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2502 :

وەندەر نە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120521324012387
ئەم گوندە پا يداوە بەشاخی کوڕە کاژاوەوە بەدر ژی  45کيلﯚمەتری رۆژھە تی سل مانييەوە ،ئەم
گوندە سەر شارەد ی بەرزنجەﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە2503 :

وەن نەی خواروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465957714
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2504 :

وەن نەی ژووروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465957715
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2505 :

وەنەوشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012122122363965
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وەنەوشە ،ﯾەک کە لە چياکانی رۆژھە تی کوردستان و دەکەو تە شاری سەقز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :سەقز

ژمارە2506 :

وەڕاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060911285060243
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2507 :

وە يو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121297
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە2508 :

وەﯾسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757665
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2509 :

کادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120856
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2510 :

کاروک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621767
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2511 :

کارۆخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2051221568
87425
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :چيا

ژمارە2512 :

کارﯾتتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1291652257
74025
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

مەخموور
م

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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ژمارە2513 :

کار ز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120857
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2514 :

کار زﯾگەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120858
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2515 :

کار زە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101310221910038
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  36بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  227کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە2516 :

کارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621761
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2517 :

کارەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621764
گوند کە سەربە شارەد ی )چەمانک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2518 :

کارەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621765
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2519 :

کازاڕڕ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4112145507
70144
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ستان
بااکووری کوردس

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
شارەەکان:

ئاامەد

شو ن:

شارۆچکە
ش

ژمارە2520 :

و
کاژاو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926232444
49675
گگوند  -سل ماننی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە2521 :
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کاژێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120859
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2522 :

کاسورەدێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120861
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2523 :

کاسەکەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120860
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2524 :

شتەر
کاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5191233115
58053
سەر جادەی کامياران مەررﯾوانە کە لە ن وان
ەر ﯾەک ک لە ئئاواﯾيەکانی س
ئااواﯾی کاشتە
کەوتووە .ئاواﯾﯾيەکە پا ی دداوە بە ک وی "کوچک
ئااواﯾيەکانی "ببزوەش" و "و زﯾەر"دا ھە ک
پشتەوەی کوچک چەررمووش
ی
ەناوبانگە و دﯾووی
ی ب ەواردا بە
چەرموو"ەوە ککە لە ناوچەی
چ
سحابە
خسی "ئەس
ەرقەد و شەخ
ەبەر ئەوە لەم ئاواﯾيەدا مە
ەی ژاوەرۆ .لە
دەب بە ناوچە
ئاواﯾيە رۆحانين و خاوەنی
ە
دانيشتووەکانی ئەم
ی
ەی بنەما ە د
ەوتووە و زۆربە
ککاشە" ھە کە
ﯾان کەسی نااودار لەم
خو ندووە و دەﯾا
ەکيە و خانەققا بوون لە زۆرر کﯚنەوە خە کی ل يان و
تە
ەالئەدﯾن
رناودارەکانيان "بابا مردخ ررۆحانی"" ،عە
ن
ئااواﯾيە ھە کەوتوون کە دەتتوانين لە ھە
شاعيری ناودارر "حەرﯾق"و ...ناوبەرﯾن.
سجادی" و ش
س
ی( سەبارەت بە
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
)کاشتەر( لە12:21:05 2011-5-19 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شو ن:
ش

گونند

شارەکان :کاممياران
ش

ژمارە2525 :

ش
کاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21768
شارەد ی )بات ل)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2526 :
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کاقولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101310185010035
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  25بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  145کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2527 :

کاموس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120864
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2528 :

کامياران
http://www.kurdipedia.org/?q=201004192128154169
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شانە.
ەﯾەکی ن وان سنە و کرماش
شارۆچکە
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت :ررۆژھە تی کووردستان
شارۆچکە
شو ن :ش

ژمارە2529 :

ەم
کامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20863
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2530 :

کان
ی ئاسکان  -کان سک
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12621104810899
مانە
سل مانی داﯾە کاتی خﯚی سنوری باکوررو باکوری خﯚﯚرئاوای سل م
ەی شاری س
ئ ستا لە ناوجەرگە
ەرەکی ژا ە ببييەکان دەگر تەوە بە ناوەکەشيا
ئەم گەرەکە نناوچەکانی ش خان و بازارەە بچکﯚلەو گە
بووە،ئە
ناوچەﯾەدا بينراون.
ا
ئەو
بوەو لە نزﯾک کانييەکەی ئە
ی ئاسکە ک ووی زۆری تيابو
دﯾارە ککە ماتی خﯚی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگەڕەک

شارەەکان:

سل مانی
س
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2531 :

ی بارام
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1031104278
86881
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2532 :

ە
ی بوچکەلە
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20865
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2533 :

ی بەست
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5241522247
76451
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ھەر مە و دەکەو تە ن وان ھەرردوو
ر
ی بەست( تاﭬﭬگەﯾەکی سرروشتی
تااﭬگەی )کانی
تی
دەکەو تە رۆژھە ی
و
ﯾکەی ) (8کيللﯚمەتر
چيای کﯚخە و ش ح ناسر ،بەدووری نزﯾک
چ
ی ،دادەنر ت بەبەرزترﯾن و جوانترﯾن تاﭬﭬگەی
نااحيەی قەسررێ-ی دەﭬەرری با ەکاﯾەتی
ھەر می کورددستان.
ھ
ن
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شارەکان :چﯚﯚمان
ش
شو ن:
ش

ەﯾرانگا
سە

ژمارە2534 :

ی پانکە
کانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926233526
69677
ی
گگوند  -شارەزووور  -سل مانی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە2535 :

ی پەمو
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
71916373318778
سەر بە ناحيەی قﯚﯚرەتوو
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە2536 :

کانی چای
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504457740
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2537 :

کانی چەرموو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504457737
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2538 :

کانی خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080916275689216
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

پ نجو ن

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2539 :

کانی رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120866
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2540 :

کانی سانانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120867
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2541 :

کانی سپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420243292448
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

چﯚمان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2542 :

کانی سپی دەشتەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120882
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2543 :

کانی سپي
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621771
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2544 :

کانی سفيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504557764
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2545 :

کانی شا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120868
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2546 :

کانی گو ز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120890
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ﯾەک لە گگوندەکانی رۆۆژھە ت
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

شو ن:

گوند
د

ن:
شارەکان

بانە

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە2547 :

ی ماران
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3111023372
21831
فان ،ئەمەش خﯚی
سﯚران-خەليف
ەی گشتی س
ەوارە دەکەو تە سەر ر گە
ەم ھاوﯾنە ھە
ئە
دەرەوە و
ە
برادۆست د تە
ت
شاخەکانی چييای
ەکانياو ک دەەبين تەوە ،کە لەدام نی ش
لە
ەﯾەکی
ەند چ شتخانە
تە دەرەوە ،چە
ن ،ئاو کی ساازگاری ل د ە
دەکەو تە رۆژ ئاوای سﯚران
سانەﯾە
باشی حەسانەوەەی گەشتياراان و ئەو کەس
ی
ستکراوە ،شوو ن کی
ەبەردەم دروس
لە
خە کی
رو داھات بﯚ ە
ﯾنەھەوارەکەش بﯚتە خ و
ش
ەدا ھامﯚشﯚ دەکەن ،ھاوﯾ
ککە بەم شو نە
ەوارە.
ەم ھاوﯾنەھە
دەورەوبەری ئە
سەرچاوە :ناممەﯾەکی بەڕ ز )توانا
ن( بﯚ
)سەﯾرانگای کانی ماران
ی
بە
تەھا( سەبارەت ە
(
س
2011-03-10
ککوردﯾپ دﯾا لە 0
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :سەﯾررانگا
ش

ژمارە2548 :

ی مازێ
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21770
ەمانک )
شارەد ی )چە
کە سەربە ش
گوند ک
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2549 :

ی مرواری
کانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0926233707
79678
ی
گگوند  -شارەزووور  -سل مانی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە2550 :

ی ميران
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20869
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2551 :

ی ميل
کانی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5101305215
57824
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2552 :

ی وەتمان
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1261514517
75330
تە بناری زنجيررەچيای کﯚسررەتەوە،
ی قەزای دوکانە ،دەکەو ە
ی خەلەکانی
سەربە ناحيەی
س
تە ن وان گوندەەکانی
سو تانە ،ھاوککات دەکەو ە
ی ھەﯾبەت س
ەڕۆژئاواشيەووە زنجيرەچيای
لە
لەکانەوە ،سننووری
ئاودەلوکو س وەسەنو ناحيەی خەلە
و
ە و
م وژەو باسەڕەەو حاجی قە
ی کﯚﯾە پ ک د نەوە.
ەم ناوچەﯾە للەگەڵ دەشتی
ئە
ەوە بﯚ سا ەککانی
ک دەﯾگ نەوە ززۆر کﯚنە کە ررەنگە بگەڕ تە
ستبوونی وەک
م ژووی دروس
ە باوکو کوڕ ک لە)کفری(ﯾﯾەوە ھاتوونەتتە ئەم ناوچەﯾە ،جا بەھەررھﯚﯾەک
 ،1650ئەوکاتە
0
بووە لەالی
حەسەن ە
ەشی ناوی ح
ب ت کەنەزانراووە ،باوکەکە نناوی وەتمان بووەو کوڕەکە
شان بەکانی وەتمان
ککانيو ئاو ک گييرساونەتەوەوو ب ﯾارﯾان داوە لەو شو نە ج گيربن پاش
باوکيشی کە
ی
مانە
دی کانی وەتم
ەسەن( گﯚڕەەکەی لەگوند
نااوی رۆﯾشتوووە ،ئ ستا )حە
ی کﯚچی دواﯾی دەکات ،ککانی وەتمان ج دەھ تتو
وەتمان بووە ککات کوڕەکەی
دەگيرس تەوە کە گگوندی ش خ ووەتمانی
س
کی تر
ەتيو لەشو ن ک
چەی با ەکاﯾە
رووودەکاتە ناوچ
سەر دەبات تاککﯚچی دواﯾی دەکاتو گﯚڕەککەشی
ی چﯚمانەو لەووێ ژﯾان بەس
سەر بەقەزای
س
ھەر لەو يە.
ھ
بننەما ەکانی ککانی وەتمان
ئەوانيش )کە وڕ()) ،بەبە-
ش
دانيشتوانی ککانی وەتمان لەچوار بنەما ە پ ک ھاتووون کە
ەما ەی
ی( ،لەگەڵ بنە
باابان( کە نەوەەی فەق ئە حمەدی دارەەشمانە بوون() ،باجە نی
کە وی
ەم بنەما نە بە ئارامی ژﯾاان پ کەوە دەگگوزەر ننو ت ە
)ززەند( کە چەنند سا کە ئە
ھەﯾە.
ژننو ژنخوازﯾان ھ
 60ما ک بوووە ،لەئ ستادا ژمارەی
راگواستندا نزﯾکەی 0
ت
ەم گوندە لەپپ ش
دانيشتوانی ئە
جياواو چوارقوڕڕنەو
ھەند کيان تائ ستا لەحاج
ەو خ زانانە دەگاتە  137خ زان لەگەڵ ھ
ئە
وی ژﯾانو
لەبەر دۆزﯾنەوەی سەرچاوەﯾەککی تری بژ ی
ر
ەج نو نەگەڕاوونەتەوە
ھەول ر نيشتە
ھ
ناوچەکەدا وەک خﯚﯾان ئامااژەﯾان پ کرد.
ککەميی خزمەتگوزارﯾی لەنا
سا ی  1963لەالﯾەن
ەندﯾن جار کاوولکارﯾی بەخﯚﯚﯾەوە بينيوە للەوانەش لەس
ەم گوندە چە
ئە
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رژ می ئەوسای عيراقەوە بەتﯚپو تەﯾارە کاولکراوە ،بەبيانووی بوونی پ شمەرگەو
بوونی ھەستی کورداﯾەتی لەناوچەکەوە ئەوسا کاکەحمەی مام رەزا بنکەﯾان ھەبووە
لەو سنوورە کە خە ک کی شﯚڕشگ بوون ،لەئاکامدا خە کەکە ئاوارەی گوندەکانی
دەوروبەر بوونو ھەند کيشيان چونەتە دەشتی کﯚﯾەو پاش چەند مانگ ک گەڕانەتەوە،
پاشان جار جارە شەڕو پ کدادان لەم ناوچەﯾە رووی داوە تاسا ی  1974-1970کە
دانوستان بووە خە کەکە توانيوﯾەتی بەئارامی بژی ،ئەوەبوو دوای شکستھ نانی ئەو
دانوستانەو نسکﯚی  1975جار کی تر ئەم گوندە کەوتەوە ژ ر ھەڕەشەی تﯚپو
تەﯾارەی رژ مو خە کەکە ئاوارەبوون ،ھەند کيان چوونەتە چياکانی دەوروبەری
گوندەکە ،ئەو خ زانانەی پ شمەرگەﯾان ھەبوو رووﯾانکردە ئ ران گوندەکەش ھەند کی
تﯚپی بەرکەوتو چەند ما کيش سوت نرا .
شﯚڕش لەکانی وەتمان
ئەو خ زانانەی کە چوونەتە ناو ئ رانەوە ﯾەک لەوانە کاک ئەحمەد عەبدو ناسراو
بەئەحمەدە رەش بوو کە کادری پارتی بووەو خە کی کانی وەتمانە وتی) :چووﯾنە
ئ ران پاش ماوەﯾەکو دوای نسکﯚکە  47000کەس بوﯾن کە گەڕاﯾنەوە بﯚ عيراق،
ئەوەبوو رژ ميش نەفی کردﯾن ،دابەشی کردﯾن بەسەر قەزاو ناحيەکانی خواروودا،
منو خ زانەکەم ن ردراﯾنە ناحيەی مشخاب سەر بەپار زگای نەجەف تاسا ی  1976کە
خە کی
رژ م جار کی تر بەقاف ە گەڕاندﯾنيانەوە بﯚ شو نەکانی خﯚمان لەگەڵ کﯚمە
پشدەرو سل مانی من ھاتمەوەو لەگوندی خﯚمان نيشتەج بوومەوە
تاسەرھە دانی شﯚڕشی نوێ).
پاش دروستوبوونەوەی شﯚڕشی نو و سەرھە دانی پ شمەرگە لەناوچەکەدا جار کی
تر بارودۆخی گوندەکان تادەھات خراپتر دەبوو ،بەبيانووی بوونی ھ زی پ شمەرگە
لەگوندەکەو دەوروبەری ،رژ م س رەبابەی لە دەوروبەری ئەو گوندانە دامەزراند بﯚ
سەرکوتکردنی شﯚڕشو خە کی گوندەکە.
پ شمەرگە لەناوچەکە جموجﯚ ی ھەبووە جار کيان لەمانگی دووی سا ی 1982
شەھيد شەماڵ کە ئەوکات سەرتيپی تيپی  93کﯚﯾە بوو خﯚﯾو  11پ شمەرگە شەو
لەگوندەکەدا مابوونەوە رژ م پ ی زانيبوو ھاتنە سەرﯾانو پ شمەرگە بەھ ز کی کەمەوە
بەھاوکارﯾو ھيمەتی خە کی گوند ل يان ھاتوونەتە دەستو پاش شەڕ کی قورس 13
ئيﭭای عەسکەرﯾيان سووتاندوەو  21سەربازﯾان ل کوشتوونو چەندﯾنی تر برﯾندار کراون
لەپ شمەرگەش تەنھا خدر خەلەکانی برﯾندار بووەو توانيوشيانە دەستبگرن بەسەر
ﯾەک دووربينی شەوبين کەزۆر گرنگبوو ،لەگەڵ  21ک شينکﯚف .لەسا ی 1986-1985
گوندی کانی وەتمان تادەگاتە گوندی کانی مازوو چﯚڵ کراو سوت نرا ،خە کەکەی
رەوانەی ئﯚردوگا زۆرە مل کانی حاجياواو پيرەمەگرون کران ،ھەند کيشيان رووﯾانکردە
پار زگای سل مانيو ھەول ر ،تا لەسا ی  1992ئەوگوندە جار کی تر ئاوەدانکراﯾەوە.
باری ئابووری گوند
باری ئابووری ئەم گوندە پشتی دەبەست بە :ﯾەکەم کشتوکاڵ کە لەکﯚندا توتنو
گەنمو جﯚو نيسکو نﯚکو گو ەبەڕۆژەو سەوزەو ميوەی ھاوﯾنە دەچ نراو چەندﯾن رەزو
باخە ھەنارو ھەنجيرو س و قﯚخو ميوەی ترﯾش کەمکەم دەکرا ،بە م بەداخەوە
بەھﯚی سووتانی زۆر ک لەو باخانەو وشکەسا ييەوە بەم دواﯾيانە نەتوانراوە وەک
پ وﯾست ئاوەدانبکر تەوە.
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دووەم ئاژە دارﯾی کە دەکرێ بوتری زۆربەی زۆری ما ەکان ئاژە يان ھەبووە ،ئەم گوندە
لەپ ش راگواستندا زﯾاتر لە  1250سەر مەڕو  750سەر ک رەشە و خی ھەبووە
بە م لەئ ستا نزﯾکەی  350سەر ک ما تو  250سەر رەشە و خی ت داﯾە.
سەرچاوەی ئاوەکان برﯾتين لە) :کانی پياوان( کە ئاوەکەی دەچ بﯚ مزگەوتو
کاروباری مزگەوت بەکاردەھ نر ت کە ئاو کی زۆری ھەبووە کە تا بەرجادە ھاتوە
خ زان کی زۆر کشتوکا يان لەبەردا کردووە) ،کانی ژنان( کە دەکەو تە الی مەرقەدی
ش خ رەشە کە باخو باخات کی زۆرو کشتوکا ی لەبەردا کراوە) ،کانی سەرسول( کە
لەپاش چەند سەد مەتر ک لەگەڵ کانی ژنان ت کەڵ دەب تەوە ئەميش توتنو بەراو کی
زۆری لەبەردا کراوە) .کانی ن ر( کەدەکەو تە رۆژئاوای گوندەکە شو ن کی سەرنج
راک شی زۆر خﯚشە ئاوەکەی وەک تاﭬگە واﯾە) .کانی ز وکە( کە دەکەو تە رۆژھە تی
گوندو ئ ستا کراوەتە پ ۆژەی ئاو لەگەڵ ئاوی بير کی ئيرتوازی بﯚ ناو گوندەکە،
سەرچاوەﯾەکی تری ئاو کە پ ی دە ن )ڕووبارەکە( تابەھار کی درەنگ دەم ن بﯚ
ئاودانی مەڕووما ت بەسوودە ئەم رووبارە بەچەند گوند کدا ت پەڕ دەب ت پاشان
دەچ تە ناحيەی خدران وپاشانيش دەرﯾاچەی دوکان.
کەساﯾەتييەکان
م ژووی دروست بوونی مزگەوت زۆرکﯚنە زۆر نزﯾکە لەدروستبوونی گوندەکەوە کﯚنترﯾن
مەالش کە بەبيری خە کەکەی ب ت مەال محەمەدی مەال عەلی لەوێ دەرسی دﯾنی
وتﯚتەوە چەندﯾن فەق ی ھەبووە ،کانی وەتمان لەسا ی  1978بﯚ ﯾەکەمجار کارەبای
نيشتمانيی پ گەﯾشتووە ،لەسا ی  1954جادەﯾەکی ت کە ەڕ ژی بﯚ ل دراوە ،جار
ھەبووە لەزستاندا ئﯚتومبيل کە چەقيوە بەمانگ لەوشو نەدا ماوەتەوە ،لەسا ی 1972
قيرکراوە .ﯾەکەم رادﯾﯚ سا ی  1964مام ئەحمەدە رەشو لەسا ی  1968عەلی بەگ
کە ئاغای گوند بووە تەسجيلی قاوانی ھ ناوەتە گوند ،لە  1965حاجی قادر کانی
وەتمانی لﯚری ھ ناوەتە ناو گوندو ھی خﯚی بووە.
لەکەسە دﯾارو بەناوبانگەمانی ناو گوند ،خوال خﯚشبوان مام حەمەد ئەمينی پور
حەنيف ،عەبدو عەزﯾزو مام حسەﯾن عەبدو )حسەﯾن چاوشين( ،ھەروەھا
خوال خﯚشبوو کو خا مەمەند کە کو خای گوند بووە ،کو خا عوسمان کە موختارو
ئەنجومەنی گوند بووە ،ھەموو ئەوانە پياوچاکو رﯾش سپی گوندبوون ھەميشە
ک شەکانی گوندﯾان چارەسەر کردووەو راو ژﯾان پ کراوە.
خوال خﯚشبوو حاجی رەسوڵ مەمەند کە کەس کی چاالک بووە خزمەت کی زۆری
گوندی کردووە ھەو يشی داوە کەموکووڕﯾيەکانيان چارەسەر بکات ،ئەحمەد عەبدو
عەزﯾز کە کادری پ شمەرگە بووە ل پرسراوی داراﯾی بووە لەناوچەکەداو ھاوکاری گوند
بووەو خە ک گو يان ل گرتووە.
لەژنانيشدا خوال خﯚشبوو پورە ئاﯾش کە مامانی گوند بووە لەھەمان کاتدا حەکيمی
مندا ن بووە چارەسەری ترسانو بەبﯚن کەوتنو نەخﯚشييە باوەکانی کردووە ،ھەروەھا
پورە خونچە کەمامانو حەکيمی مندا نی گوند بووە بە م بەداخەوە چﯚتە تەمەنەوەو
توانای کارکردنی نەماوە .
ئ ستا کانی وەتمان بﯚتە شو ن کی گەشتيارﯾيو چەندﯾن چ شتخانەی تيادا کراوەتەوە
چەندﯾن دوکانی ماستو ميوەھاتی ت داﯾە کە جو ەﯾەکی بازرگانی بچووک ھەﯾە
لەناوچەکەدا.
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کەموکووڕﯾيەکانی ئەم گوندەش برﯾتين لەنەبوونی جادەی قير بﯚ ناو گوندو نەبوونی
ئاوەڕو نەبوونی خزمەتگوزاﯾی شارەوانی تائ ستاش لەسەر ئەرکی خﯚﯾان سەﯾارەﯾان
گرتووەو ھەفتەی جار ک خﯚ و خاشاکەکانيان کﯚدەکاتەوەو لەگوندەکە دووری
دەخاتەوە تائ ستاش ميراوﯾان نييەو خﯚﯾان کەس کيان بەکرێ گرتووە بﯚ کﯚنترۆ کردنو
بەردانەوەی ئاوی خواردنەوە.
سەرچاوە :سﯚزان کەرﯾم  -ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2553 :

کانی کوردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101213271310015
ﯾەک ک بوو لە گوندەکانی دەوروبەری شاری سل مانی ،لەم سا نەی دواﯾيدا بەھﯚی فراوانبوونی
شاری سل مانييەوە ،بووەتە گەڕەک ک ل ی.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
شو ن:

گەڕەک

ژمارە2554 :

کانی ک ل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051912055658052
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ەی ناوچەی ب ەواری کامييارانی
ەکای بەر ئاواﯾی چرۆسانە
ککانی ک ل ﯾەکک ک لە کانييە
کانيا زﯾاتر لە  60ساڵ
ا
سەر بە پار زگگای کوردستا ن لە رۆژھە تی کوردستاانە .ئەم
س
ست کراوە بﯚ ئەوەی
کە دواتر کرا بە سمنت دروس
ەمەنيە و لە پ شيدا قوم ککی دارﯾن ە
تە
کانی ک ل کە لە
ەبەر ئەوەش پ ی دە ن کا
مەڕ و ما تی دێ ئاوی ل بخﯚنەوە .لە
م
لە نيوسەدەﯾە کەسی
کﯚن ھە کەوتوووە کە زﯾاتر ە
ستان کی ن
ەپﯚ ەکەکەی نزﯾکەوە گﯚڕس
تە
ل نەن ژراوە ،خە کەکە گﯚﯚڕستانی تازەەﯾان لە بەرامببەر ئاواﯾيەوە کردووەتەوە.
ی( سەبارەت بە )کانی
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
12:02
ک ل( لە2:45 2011-5-19 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شارەکان :کاممياران
ش

ژمارە2555 :

ی کەوان
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242033289
92458
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

روواندز

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2556 :

وسی)
حاجی موو
ی کەوو )ح
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091550465
57793
گوند
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە2557 :

مەڕان)
ی کەوو )م
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091550435
57728
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە2558 :

ی کەوە
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1031503368
86878
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2559 :

کانيا مەال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1009180744
49919
ی
گگوند  -ئام دی
سەرچاوەی و نە :فەﯾسبوووکی قەﯾس قەرەداخی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
تان
و ت :باشوووری کوردستا
شو ن :گوند
ش

ژمارە2560 :

کانيبباغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20870
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2561 :

کانيببداغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20871
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی

1190

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2562 :

کانيبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120873
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2563 :

کانيبەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120872
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2564 :

کانيپانکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120874

1191

ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2565 :

کانيتﯚمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120875
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2566 :

کانيتەمەرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657628
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

1192

ژمارە2567 :

کانيخواروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120876
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2568 :

کانيدر ژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120877
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2569 :

کانيدﯾنار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857684
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

1193

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2570 :

کانيدەستار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120878
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2571 :

کانيرەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120879
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2572 :

کانيزەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120880
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

1194

و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2573 :

کانيسانان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757667
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2574 :

کانيسپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120099
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2575 :

کانيسپيسەروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120883

1195

ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2576 :

کانيسپيکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657611
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2577 :

کانيسﯚرک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120884
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

1196

ژمارە2578 :

کانيس و
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120885
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2579 :

کانيقە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120886
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2580 :

کانيگورگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120889
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

1197

ژمارە2581 :

کانيگ وژان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120891
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2582 :

کانيميران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120893
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2583 :

کانيمەال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120892
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان

1198

شو ن :گوند

ژمارە2584 :

کانيناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120894
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2585 :

کاني ەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120896
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2586 :

کانيکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621772
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

1199

و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2587 :

کانيکل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120887
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2588 :

کانيکووزە ە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009091312029461
گوند کی شارستانی مەرﯾوانە .خە کی کانيکووزە ە بە ش وەزاری سﯚرانی قسە دەکەن .ژمارەی
دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  100کەس لە  19بنەما ەدا بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2589 :

کانيکەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120888

1200

ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2590 :

ەشر
کانيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20895
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2591 :

ت
کاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1191410108
86597
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
ت
شو ن :ئەشکەوت

ژمارە2592 :

کاواننە
1201

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20897
بە شاری کاميياران لە پار زگگای
ەواری سەر ە
ئااواﯾيەکی چوووکەﯾە کە لە ناوچەی ب ە
ئەوەی بەس ک لە ئاواﯾی کردبووﯾانە ئەو
ی
سنە( ھە کەووتووە .قەدﯾن لەبەر
ککوردستان )س
کاوانەی کﯚن و کاوانەی
ی
ەوە کە بە بەرر ما ەکاندا دەەچوو ،پ يان ددەوتن
ەری چﯚمەکە
بە
ستيشدا
تاازە .دواتر کە کﯚنەکە نەما پ يان دەوتن کاوانەی خوار و کاوانەی سەر .لە راس
نەبن،
بنە ە بوون ،ھ نند کيان ن
ەنيا چەند ە
ش نەدەبوون تە
ھەردووکيان پ کەوە ئاواﯾش
ھ
چەند کيلوميتر ک لە ﯾەک
د
ئاوای چرۆسانە ککە تەنيا
ی
شتوانی
ن لەگەڵ دانيش
پااشماوەکەﯾان
کاوانەی تازە ﯾان کاوانەی
ی
دڕۆﯾی ﯾە.
ی
دوورن ،خزمن و پشتناوەکانيشان وەک ئەوان
حەممەخان بووو ،حەممەخاانيش
ەما ەﯾەک بووون کە گەورەککەﯾان ناوی ح
خوارووﯾش بنە
خ
ئاواﯾی ب وای پ ب ن .ھەر بﯚﯚﯾە بەو
ی
ک لەبەر ئەوەە خان گەورەی ئەو
نااوی وابوو نەک
حەممەخان.
چەند ما ەی ئئەوبەرﯾان دەووت کاوانەی ح
چ
ەوتووە.
ککاوانە لە سەرر ر گای کاميااران مەرﯾوان و لە  18کيلووميتری کاميارانەوە ھە کە
ی( سەبارەت بە
حاميد درودی
دﯾا لەالﯾەن )ح
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
21:49:5
)کاوانە( لە54 2011-6-17 :
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

کوردستان
ن
ی
رۆژھە تی

شو ن:
ش

گوند

شارەکان:
ش

کامياران

ززمان  -ش وەززار :ک .باشو ور

ژمارە2593 :

ەکﯚن
کاولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20898
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

1202

ژمارە2594 :

کاو ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120899
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2595 :

کاکوزەکەرﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757651
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2596 :

کاڵ خواروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757663
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

1203

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2597 :

کاڵ سەروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757664
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2598 :

کبرتو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621773
سەرب قەزا )س م ل )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2599 :

کبروک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400492510

1204

...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2600 :

کتنيسواران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120900
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2601 :

کرفتو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504357729
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

1205

شارەەکان :دﯾواندەررە

ژمارە2602 :

کرمااشان
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8110811552
25118
کەکەی بەزمانی
شينە و خە ک
ەک ک لەپار زگاکانی خﯚرەەھە تە و شااڕﯾکی کوردنش
ﯾە
شارە
ەکانی ئەم ش
ەوارە م ژووﯾيە
ەک ک لەئاسە
ککوردی کەلھﯚڕڕی و لەکی ددئاخاو نن .ﯾە
بﯚ سەردەمی ساسانييەکان.
تااقوەسانە کە سەرەتای دەگەڕ تەوە ﯚ
خودی شاری کرمااشان ﯾەک ک لەوانە.
ی
شار پ ک ھاتوووە کە
شان لە  12ش
پاار زگای کرماش
سەرپ زەھاوو ،جوان ۆ،
سرشيرﯾن ،س
م ئاباد غەرب ،گيالن ،قەس
شارەکان ئەماانەن :ئيسالم
ش
ەحنە ،کەنگاووەر و سونقور.
ەرسين ،سە
تاازاوا ،پاوە ،ھە
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ستان
ە تی کوردس
و ت :رۆژھە
شو ن :شار
ش

ژمارە2603 :

دغرب
کرند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20901
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2604 :

کروﯾﯾنی
1206

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621776
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2605 :

کرکو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621774
گوند کە سەربە شارەد ی )ئام دﯾ )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2606 :

کرۆژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041719474656726
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :کﯚﯾە

1207

ژمارە2607 :

کزو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21777
شارەد ی )زاوﯾﯾتە)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2608 :

ی
کفری
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0129131239
91235
ەر پار زگای ددﯾالە و
شارۆچکەی ککفری لە ناوەڕڕاستی سەددەی رابردوودا خراوەتە سە
ش
سل مانی
پ شتر لەسەرر قەزای کەرککوک بووە 185) ،کم( لە باشوری خﯚراووای شاری س
ەوە دوورە.
9کم( ﯾش لە باشوری خﯚررھە تی ناوەندی کەرکوکە
و نزﯾکەی )91
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

ە
شارۆچکە

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2609 :

ر ئاباد
کلھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091550465
57785
گوند

1208

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2610 :

کواشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621786
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2611 :

کواش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621787
س ميل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2612 :

کوتک
1209

http://www.kurdipedia.org/?q=201005181350274263
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  59بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  363کەسە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2613 :

کوتک 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021348
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2614 :

کوتکەسەالس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120932
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2615 :

کودﯾلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400492508
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2616 :

کورا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621792
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2617 :

کوران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120933
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2618 :

کورتەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101009445662267
چيا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :چيا

ژمارە2619 :

کورتەکەوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120934
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2620 :

کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902081649361258

1212

ناوی کوردستان بﯚ ﯾەکەمجار لە سەدەی دوازدەمينی زاﯾينەوە لەالﯾەن سو تان سەنجەری
سەلجوقی ،کە لەماوەی سا نی )557-511ک1157-1118/ز(دا دەسە تی بەدەست بووە
بەکارھاتووە ،ھەروەھا گەڕﯾدەی ئيتا يش )مارکﯚ پﯚ ﯚ  ،(1323-1254ﯾەکەم کەس بووە وشەی
)کوردستان(ی لەنووسيندا بەکارھ ناوە ،دواترﯾش لەپەرتووکەکانی )جامع التوارﯾخ( لەنووسينی
)رەشيد ئەلدﯾن فەزلو ھەمەدانی( لەسا ەکانی )1311-1310ز( و )نزھة القلوب(ی م ژوونووسی
ناوداری ئيسالمی )حەمەدو ی قەزو نی(دا ،کە لەسا ی )750ک1349/ز(دا نووسيو تی ،ناوی
کوردستان ھاتووە.

ژمارە2621 :

کوردەميری ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111314064487860
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

کەالر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2622 :

کورکو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621793
گوند کە سەربە شارەد ی )د رەلوک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

1213

ژمارە2623 :

کورکەنای
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120935
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2624 :

کورﯾت گاﭬانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621796
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2625 :

کور ت گاﭬانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621797
گوند کە سەربە شارەد ی )زاوﯾتە)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

1214

ژمارە2626 :

کور م
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120502311812353
مانگ شک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2627 :

کور مەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621798
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2628 :

کورەمارکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621794
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان

1215

شو ن :گوند

ژمارە2629 :

کورەمارک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621795
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2630 :

کورەﯾخوارو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120936
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2631 :

کورەﯾسەروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120937
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2632 :

کورەﯾسەالس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120938
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2633 :

کوزو
http://www.kurdipedia.org/?q=201012061506479888
زاوﯾته
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2634 :

کوزەرەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120939
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2635 :

کوزەگر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120940
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2636 :

کوزەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122912424618780
سە ماس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2637 :

کولکەرەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120942

1218

ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2638 :

کوليجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120943
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2639 :

کوليچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120944
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2640 :

کومبلی
1219

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621799
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2641 :

کوندڕێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120945
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2642 :

کونور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120100
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

1220

ژمارە2643 :

کونەمشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120946
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2644 :

کوڕانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120947
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2645 :

کوڕکوڕە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120948
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

1221

ژمارە2646 :

کوڕە
کوڕک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1031548218
86871
...
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2647 :

کوﭬللی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21800
نگ شک )
شارەد ی )مانگ
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2648 :

کوﭬلل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21801
نگ شک )
شارەد ی )مانگ
کە سەربە ش
گوند ک

1222

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2649 :

کوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120941
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2650 :

کو ەھەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120949
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2651 :

کوﯾگجەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120951

1223

ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2652 :

کوﯾک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120950
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2653 :

ک پچنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020521525475600
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

1224

ژمارە2654 :

ک ک ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120952
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2655 :

ک شکەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011116535563783
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2656 :

ک وەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120953
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2657 :

ک وەی د وانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122910361363579
ب تواتە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :چيا

ژمارە2658 :

کﯚئيک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120954
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2659 :

کﯚترانس
http://www.kurdipedia.org/?q=200904271209261730
گوندەکی جولەم رگ
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا

ﯾە کو ژئا لي

دەولەتا ترک ﭬە ھاتيە ﭬاالکرن.

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

1226

و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دھﯚک

ژمارە2660 :

کﯚچکەتەميش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120955
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2661 :

کﯚخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120956
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2662 :

کﯚدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071322213467559

1227

با ەکاﯾەتی
فﯚتﯚ ککارزان زاھير
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :چيا

ژمارە2663 :

شت
کﯚرببناوسردش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20957
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2664 :

کﯚرە
کﯚرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20958
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2665 :

1228

کﯚرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120959
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2666 :

کﯚرەئەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465957701
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2667 :

کﯚرەدەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120960
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2668 :

کﯚرەدەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120961
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2669 :

کﯚزەرەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120963
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2670 :

کﯚزەڕەقە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021907580082323
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

1230

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2671 :

کﯚزەکەر ز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120962
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2672 :

کﯚس عەنبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008221703024831
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  48بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  246کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا

ژمارە2673 :

کﯚستەی بان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041213331056475
گوند  -سل مانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

1231

و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :سل مانی

ژمارە2674 :

کﯚستەی چەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120301
گوند  -سل مانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :سل مانی

ژمارە2675 :

کﯚسەپيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120964
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2676 :

کﯚسەکەر ز
1232

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120965
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2677 :

کﯚليتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103012055188128
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

پ نجو ن

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2678 :

کﯚلەسارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120966
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە2679 :

کﯚلەھەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120967
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2680 :

کﯚلەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112919500074046
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2681 :

کﯚمەدەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120968
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت

1234

و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2682 :

کﯚنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120101
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2683 :

کﯚنەخانان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420243192442
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

چﯚمان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2684 :

کﯚنەخان
1235

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120969
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2685 :

کﯚنەقە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120970
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2686 :

کﯚنەالجان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120971
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2687 :

کﯚرە
کﯚڕک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20972
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2688 :

ێ
کﯚڕێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4171128256
64554
گوند
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

ن:
شارەکان

ھەوول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2689 :

س
کﯚکس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0907133605
59405
ی کفرﯾيە.
شارەدد يە ،سەربە شارۆچکەی
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ژمارە2690 :

کﯚڵ )گوند)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657789
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2691 :

کﯚ ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465757669
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2692 :

کﯚ يت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657616
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2693 :

کﯚ ەسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120973
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2694 :

کﯚ ەھەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120974
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2695 :

کﯚﯾک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120975
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ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2696 :

ە
کﯚﯾە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20091
1202215842
22768
 19بووە
لە سا ی 918
شارە د رﯾنە کاانی باشوری کوردستان ،ئە م شارە ە
ە کيکە لە ش
ﯾە
قامی کﯚﯾە ی پ بە
ﯾە کە م قاﯾمق
شە رە فی ە
ە قە زاو ش خ عوسمانی سە رگە و ش
بە
شﯚڕش،
دﯾت  :ئاشتی،تتە قتە ق .ش
خشراوه،کﯚﯾە لە روی ئيدارری لە پ نج نااحيە پ ک ت
خ
سکتان ،س گررتکان ،ھە رووە ھا  134گووند سە ر بە قە زای کﯚﯾە ن.ھە ر وە ا کﯚﯾە لە
س
ول ره.
رووی ئيدارە وە سە ر بە پارر زگای ھە ل
شاری ھە
ی
رۆژھە تی
ە
 79کيلﯚمە ترددە کە و تە بااشوری
ە روی جوغراافيا کﯚﯾە بە 9
لە
سنوری شارە وانيە کە ی دە ک
شاری کە رکووک دوورە و س
و يرو بە  75کييلﯚمە تر لە ش
ھە و ير،کە رککوک.
سولە ﯾمانی ھ
ی ھە رس پارﯾزگای س
و تيتە مابە ﯾنی
سو تان و
شی باواج و ھە ﯾبە و
چيای سە رکە ش
ی
ھە رددو
ە و شارە کە وتﯚتە ن وان ھ
ئە
شت کی پان و بە رﯾن و بە پيت و بە رە کە تی کﯚﯾە ﯾە و
بااشوری شارەە کە ش دە ش
شارە کە ش ددە کە و تە ناوچە ﯾە کی نيمچە شاخاوی و روبار کييش بە
سە نتە ری ش
س
لە و کانی دە ررژﯾتە
چە ند جﯚگە ە
ری ولە ر گا ە
الی رۆژھە تی شارە کە دا ت دە پە ی
ال
رێ و گە ورە ددە ب .
ە دە ناسرێ و بە بناری کﯚﯚﯾە ت دە پە ێ
سە ری و بە ررووباری کﯚﯾە
س
زە مانە وە
بە وە دە کە ن کە شاری ککﯚﯾە لە د ر ە
زۆۆربە ی سە ررچاوە م ژوﯾە کان ئاماژە ە
نااوچە ﯾە کی پ جمو جﯚل و ئاوە دان بوووە و بە ب دداب ان مرۆڤ ت يدا نيشتە جی بووە
ە ک کە لە گونندە د رﯾنە کانی ناوچە ﯾکﯚﯚﯾە کە
 3000ساڵ
3
ی پيبازۆک ﯾە
بﯚﯚ نمونە گوندی
سە رچاوە ی ترﯾش
زﯾﯾاترە کە ئە م گوندە بە ئاووە دانی ماوە تە وه،بە پ ی ھە نذی س
ە م گوندە دە گە ر تە وە ببﯚ  10000سااڵ پ ش زاﯾن دە گە
ست کردنی ئە
دﯾرۆکی دروس
رۆڵ و ناوی
ستيە دە سە للم نن کە ڵ
ە وە ش ل کﯚﯚ ينە وە نو ە کان ئە وڕاس
ر تە وە جگ لە
ﯾە کە کﯚﯾە م ژوﯾە کی
مانای ئە وە ە
ئە وە ش بە م
ە د رﯾنە کان ددا ھاتووە و ە
ککﯚﯾە لە دە قە
گی شارستاننيە ت بووه
ناوچە ﯾە کی گرنگ
ە
ە و ھە ر لە ککﯚنە وە
د رﯾنی ھە ﯾە
کيپ دﯾا
سەرچاوە :وﯾک
س

ژمارە2697 :
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کيسن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120976
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2698 :

کيسە ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120977
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2699 :

کيلکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621802
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2700 :

کيلە سفيد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657786
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2701 :

کيلەچەرمو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120978
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2702 :

کيلەشين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420400392499
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان
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شو ن:

گوند

شارەکان:

مەخموور

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2703 :

کيکن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657597
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2704 :

کي يگەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120979
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2705 :

ک چاوا
1243

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120980
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2706 :

ک ستە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621804
گوند کە سەربە شارەد ی )کانی ماس )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2707 :

ک ال سپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621806
گوند کە سەربە شارەد ی )بات ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2708 :

ک لک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621807
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2709 :

ک لکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621808
گوند کە سەربە شارەد ی )س م ل)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2710 :

کل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120983
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2711 :

ک لە سيپان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3022255003
33652
...
ی بابەت
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :چيا

ژمارە2712 :

ک لە کەوو
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1005100204
49795
ەرژم ری
ستان .بە پ ی ئاماری سە
ھە تی کوردس
شاری دﯾواندەەرەﯾە لە رۆژھ
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری ش
سە.
م د يە پ ک ھااتووە لە  73بننەما ە و ژماررەی دانيشتوانی  289کەس
سا ی  ،2006ئەم
چاوە :وﯾکيپ دﯾا
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2713 :

ک لەسيپان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20981
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2714 :

ک لەشين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120982
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2715 :

ک وی ئيمام
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012122320463970
ک وی ئيمام ،ﯾەک کە لە چياکانی شاری سەقز لە رۆژھە تی کوردستان.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :سەقز

ژمارە2716 :

ک وی جاقل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012122355663971
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شاری سەقز ،لە ررۆژھە تی کووردستان.
ی
ک وی جاقل ،ﯾﯾەک کە لە چيياکانی
سەقز
ی ھەوا ن ری س
سەرچاوەی و نە :ناوەندی
س
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:

رۆژژھە تی کورددستان

شو ن:
ش

يا
چيا

ەقز
شارەکان :سە
ش

ژمارە2717 :

ەڕەش
ک وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5101534195
57835
چيا
مەندﯾيەکانی بابەت
تاﯾبەتم
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

چيا

شارەککان :رانيە

ژمارە2718 :

الن
ک ﭭال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21809
شارەد ی )س م ل)
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە2719 :

ک

نە

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120984
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2720 :

کەپەک
http://www.kurdipedia.org/?q=201008291143584957
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  120بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  670کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا

ژمارە2721 :

کەپەک 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021346
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

1249

ژمارە2722 :

کەپەکەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120902
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2723 :

کەتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051015341957833
چيا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

چيا

شارەکان :سل مانی

ژمارە2724 :

کەچە ئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120903
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2725 :

کەراوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120904
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2726 :

کەرجﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120905
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2727 :

کەردز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021911414864255
گوند

1251

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2728 :

کەرزەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021911414864256
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

ھەول ر

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2729 :

کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=201009132030099484
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پ.ز( لەالﯾەن
ەی کوردستانی ﯾە لەسا ی ) 1600پ
شار کی کورددی و ناسنامە
ش
ەھەمان
گگﯚتييەکانەوە ککە ھﯚزو تيرەەی گەلی کورردن دروست کراوەو قە ی کەرکوک بە
ھەمان بەروارردا .کەرکوک ناو کی
ست کراوە لەھ
ش ووە لەسەرردەستی گﯚتتييەکان دروس
ەوﯾش
ەوە سەرچاووە دەگر ت ئە
ھەر لەھەمان واتای نەوت و ئاگرو ب سە
ترری ھەﯾەو ھە
ی کوردی ﯾە .ھەندێ لەزااناﯾان دە ن نناوی شاری ککەرکوک
نااوی )باباگوڕگگوڕ( ەو ناو کی
دەبەخش ت چونکە ئئەم شارە
ش
ميدﯾای کﯚن واتای ئاگر
ی
ە )کورکوا( ەووە ھاتووە بەززمانی
لە
ھەﯾە کە
ە
سەرچاوەی گگەورەترﯾن و ددەوو ەمەندترﯾن ئابووری و باری ماکی )مادی(
س
(Black
دە ن ئا تونی رەشk Gold).
جيھانی بازرگگانيدا پ ی ە
ی ئﯚپک و لەج
ەوتەو لەبازاڕی
نە
ﯚمەرﯾيەکانەوە ھاتووە دە ت :
ە
ەم ژووی سﯚ
ەکی تری م ژژووﯾی ﯾەوە لە
ەسەرچاوەﯾە
لە
ک لە )کارکوک(( ەوە ھاتووە بەوواتای کارری تەواو ﯾان ئيشی ر ک و پ ک
نااوی کەرکوک
ککەواتە ئەمە ج ی سەرنج و ت امانە بﯚ ئەوانەی کەککەرکوک بەکووردستان نازاننن و
ەھەرس ناووی )باباگوڕگووڕ( و
لەگەڵ ئەوەشدا کە
ڵ
ک و عارەبی ددەزانن
ەما ی توورک
بە
ەند ھەزار
ەرکوکە لەچە
ەی کوردستاانی بوونی کە
)کورکوا( و )کارکوک( ھەر ککوردﯾەو بە گە
نەجەف و کەربەال ﯾان سەماوە کوردی ب ت و ب ين
ف
ەرەوە) .دەب ت ناوی
ساڵ لەمەوبە
س
بەپ چەوانەوە .! ...ﯾان کورد چی دەکات لەواسط و کووت
ەو شارە عارەەبی ﯾە ﯾان بە
ئە
ەگەر ھ زو دەەسە ت ک و بەرژەوەندی ﯾەک نەﯾبردب ت کەواتە لەڕڕاستيدا عارەەب
ئە
ی دەکات ئەگگەر دەسە ت و ميری ع رراق خﯚی نەﯾﯾھ نابن
ەکەرکوک چی
لە
وەﯾەش تورکومان وەەچەی وەچەککانی عوسماننلييەکانن
ش
ەوش
بﯚﯚکەرکوک.؟ .((.ھەروەھا بە
عارەبی رەسەن ئەوانيش
ی
ەند ک پ يان ددە ن
 .(1514عارەببەکانی کەرککوکيش کەھە
)4
ەی ئەو خ زاننە
ەرکوک و ج گە
خە کی باشوووری ع راقن و بەئاشکرا ھ نراون بﯚ کە
خ
ئاوارەی
ی
سەدەﯾەکە دەرﯾان کردووون و
ە
نزﯾکەی
ی
ککوردانەﯾان پ پ کردونەتەووە کە
ستانی
جی کاربەدەس
ن و و تانی تترن) .بﯚئاگاداری و سەرنج
شو نەکانی ترری کوردستان
ش
ەرکوکدا وەکو چﯚن بەغداو ئەنقەرە
ککوردستان  :توورکومان و عاارەب لەپالن دداناندان لەکە
شارە
ناوبانگی بەرھەمی نەوتی ئەم ش
ی
ووە( .ناوو
.
کردووە بەھە مان ش
گگفتووگﯚﯾان ل ک
باشی و گرانی و ھەروەھا
ی
دەوو ەمەندە ئئەوەﯾە کەدوووھەم نەوتە للەجيھاندا بﯚ پاکی و
) (National Economicsگگەلی کوردە.
E
ی نەتەوەﯾی
گگەورەترﯾن ساامانی ئابووری
شتوانەکەﯾەتی
ی
ەرژم ری دانيش
ستانی بوونی کەرکوک سە
ە گەﯾەکی ترری بەکوردست
بە
عارەب و
شاری کەرکووک بەکوردو ع
نە  :ژمارەی ددانيشتوانی ش
 (19دا بﯚنمونە
ەسا ی )957
لە
دەکاتە ) (279000ککەس کە ) (178000
ە
(1957
دو ئاشورەوە بﯚ سا ی )7
توورکومان و کلد
ی کورد بووە ببە م سەرژمم ری سا ی ) (2003دەکاتتە ) (756000کەس زﯾاتر للە
دەربەدەرن و ھەتا
ن
ەمە ب جگە لەو کوردە ئاواراانەی کە ب الننەو
 (400000ی کورد بووە ئە
)0
سەر ز دی باوووباپيرانيان لەببەر ب
ەڕاونەتەوە س
 (5خ زان لەوو ئاوارانە نەگە
ئ ستاش )500
سە تی کورددی و
دەرامەتی و بااری ناھەموارری ماکی الوازو پشتگوێ خستنی دەس
جەنگی سارددی ) (ccold warن وان ﯾەک تتی و پارتيدا زەرەرمەندبووون.
ج
لەسا ی ) (1957بەم جﯚرە بوووە:
ا
کەرکوک
شتووانی خە ککی شاری کە
مارەی دانيش
ژم
 (178بووە.
ا //کورد )8000
 (4800بووە.
ب /عارەب )00
ب
ج /تورکومان ) (43000بووەە.
ج
 (100بووە.
د /ئاشووری و کلدان )000
ی
ەھەمان سا ی ) (1957ددا ژمارەی کر کارو کاربەدەستانی کورد لە
لە
کﯚمپانيای نەوتی
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کەرکوکدا لەسەدا ھەشتا ) (%80بووە بە م سەرژم ری کردنی کر کاری کورد
لەسا ی ) (2003دا لەسەدا بيست ) (%20بووە ئەمە بە گەی ئەوپەڕی
شﯚﭬ نيستی بەعس و دەوو ەتی ع راق دەردەخات کەچﯚن ساڵ لەدووای ساڵ
کوردﯾان نان ب اوو دەربەدەر کردووە .کار کی تری ژ ربەژ ر ھەﯾە لەبارەی کەرکوکەوە
ئەوﯾش پەﯾمان و ر ککەوتنی )تورکيا  /ع راق( ە کەمن د نيام بەنھ نی ئەم کارە کراوە
چونکە لەچەند سا ی دووای سەربەخﯚﯾی و دەوو ەمەندبوونی کوردستان دەترسن.
گەڕەکەکانی شاری کەرکوک:
1/گەرەکە کوردنشينەکان )ڕەحيم ئاوا ،ئازادی ،مامﯚستاﯾان ،شﯚرجە ،ئيسکان ،بالخ،
قﯚرﯾيەشکاو ،حەسيرەکە ،تەپەی مەال عەبدو  ،دەروازەی باکووری کەرکوک ،ئيمام
قاسم ،شﯚراو ،ئەحمەد ئاغا).
2/گەڕەکە تورکومان نشينەکان )مصلی ،معلمين ،ر گەی بەغدا ،قەسابخانە،
ئە ماس).
3/گەڕەکە عارەب نشينەکان )طرﯾق بەغداد1 ،ی حزﯾران ،وحدة ،حرﯾة ،اشتراکية،
ممدودة7 ،نيسان ،حی البعث ،نصروالعروبة ،قادسية ،غرناطة).
4/گەڕەکە کلدوئاشوورﯾيەکان )شاطرلو ،عرفە ،الماس).
چونکە لە پ ش ئەو بەروارەدا ) 1921پاشاﯾەتی( و لە دووای ئەو بەروارە ) (1957ەوە
دەسە تی ع راق بەھەموو جﯚرەکانی ﯾەوە ھەرخەرﯾکی ھ نانی عارەب بوون
لەباشوورەوە بﯚ کەرکوک و ناوچەکانی کوردستان و بەتاﯾبەت ناوچەی حەوﯾجە
کەئ ستا لەسەدا ھەشتا ) (%80ی عارەبی سوننەﯾەو ھەند ک تورکومانی ت داﯾە
بە م لەبنەڕەتدا قەزاﯾەکی سەر بەشاری کەرکوکەو خاکی کوردستانە بەداخەوە
ئ ستا شو نی بەعس و عارەبستان کی تەواوە .ئامارو سەرژم ری دانيشتووانی قەزای
حەوﯾجە نزﯾکەی چوارسەدوپەنجاھەزار ) (450000کەسە و دووری حەوﯾجە لەشاری
کەرکوکەوە  30کيلﯚمەتر دەب ت لەباشووری کەرکوکەوە زۆربەی زۆری خە کەکەی
لەعارەبی ھاوردەی سوننين و لەعەشرەتی )جبور ،شمر ،عبيد( ن.
شاری خانەقی )خانقين( عارەبی ھاوردەی زۆربوو بە م دووای رزگارکردنی
لەدەسە تی بەعسی بەغدا دووجار ) (2003 / 1991ر ژەی زۆری عارەبەکان رۆﯾشتن
و گەڕانەوە بﯚ باشووری عيراق کەل وەی ھاتبوون بە م کەرکوک و شەنگال و
مەندەلی و ھەندێ ناوچەی تری بەعارەب کراوی کوردستان عارەبەکانی ھەرت دا
ماون و خﯚﯾان و دەسە تی ناوەند بەع راقی دەزانن .خانەقيش دووەم شاری نەوتيی
کوردستانەو پا وگەی ئە وەن )الوند( رۆ کی ئابووری گەورەی ناوچەکەﯾەو وزەی کارو
بەرھەمی رۆژانەی رۆژی دوانزە ھەزار ) (12000بەرميل نەوت بەرھەم دەھ ن ت .ئاوی
ئە وەن کەبەناوەڕاستی خانەقيدا ت دەپەڕ ت ئەوشارە دەکات بەدووبەشی زۆرجوان و
رەنگين و چەندەھا گﯚرانی و بﯚنە ھەﯾە لەسەر ئاوی ئە وەن و بﯚتە سومبوولی
جوانی و ئاوەدانی شاری خانەقی .خانەقی شار کی دەوو ەمەندو جوانە ب
لەبەرھەمی نەوتيی خاک کی بەپيتی بەرفراوانی ميوەجاتەو چواردەوری ئەم شارە
بەباخ و ب ستان رازاوەتەوەو بەناوبانگە بە )خورما ،ھەنار ،پرتەقاڵ ،اللەنگی ،قەﯾسی،
ھە وژەو ..ھتد( .خانەقی بەزمانی کوردی وش ووە زاری کە ھوڕی و گﯚران دەپەﯾﭭن و
زۆربەﯾشيان ش ووەزاری سل مانی دەزانن و خە کەکەی بەخە ک کی رۆشنبير ناوﯾان
ھەﯾە .ھﯚزو تيرە کوردﯾيەکانی کەلەو دا دەژﯾن زۆرن و ئەمەش ناوی ھەند کيانە :
)باجە ن ،ئەرکەوازی ،دەلوو ،جاف ،تا ەبانی ،کاکەﯾی ،ھەمەوەند ،سورەم ری).
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باس لەم ژووی دو ن و ئەم ۆی کەرکوک بکەﯾن سەرتاپای ئەم شارە گﯚڕاوەو
بەعارەب کراوەو ھەتا ئ ستاش کەسا ی ) (2008ەو ) (5پ نج سا يشە کەرکوک
لەدەست زوو می بەعسی ﯾەکان رزگاری بووە کەچی ) (500خ زانی کوردی ئاوارەی
کەرکوک ھەتا ئ ستاش نەگەڕاونەتەوە بﯚ کەرکوک کەئەمەش گوێ پ نەدان و
بەتەنگەوە نەھاتنی دەسە تی کوردی دەسەلم ن و ب جگە لە بەرژەوەندی تەسکی
پارتاﯾەتی و شەڕی ساردو ک ب ک ی خراپی پارتاﯾەتی و ک شەی ناوخﯚو ..ھتد کەبﯚتە
ھﯚی لەبيرکردن و پشتگوێ خستنی ئەم شارە گرنگە کەب ب ەی پشتی ئابووری و
ماکی و تی کوردستانە بەھەرچوار پارچەکەﯾەوە.
نەوتی ع راق کەئ ستا بەروبوومەکەی بﯚ دەسە تی ناوەندەو نەوتی کەرکوک
لەسەدا چلی ) (%40ئەو بەرھەمەﯾە کەبﯚ ع راقە تەنھا لەکﯚی ھەموو بەروبوومی
ئابووری ع راق تەنھا لەسەدا حەﭬدەی ) (%17ی بﯚ کوردستانە کەزۆرکەمە لەچاو
ر ژەی بەرزی ئابووری ع راق لەڕاستيشدا ئەو بەرھەمە ئابووری و ماکی ﯾە ناچ تە
بەردەم پارلەمان و راستەوخﯚ ﯾارمەتی ميللەتی کوردی پ بدر ت بە کو لەسەدا
پەنجاودووی ) (%52بﯚ پارتی و لەسەدا چل و ھەشتی ) (%48بﯚ ﯾەکيتی ﯾە و
ئەوانيش ﯾارمەتی ھاوپەﯾمانانی خﯚﯾان دەدەن بەو پارەﯾە وەکو پارتە بچووکەکانی
کوردستان .راستە لەباری ﯾاساﯾی ﯾەوە دەب ت پارتە بچوکەکان ﯾارمەتی بدر ن بە م
ئەو پارەﯾە وەکو دەم چەور کردن ک واﯾە بﯚﯾان بﯚﯾە لەدووای حەﭬدە ) (17ساڵ و ھەتا
ئ ستا بەو ھەموو خراپەکاری و کەم و کوڕی و پشتگوێ خستنەی خە ک و و ت
لەکﯚی بيست ) (20پارتی بچووکی کوردستانيی تەنھا پارت ک ورتە ناکات و رەخنە
ناگر ت لەدەسە ت کەبەڕاستی ج ی داخ و نيگەرانی ﯾەو ھەتا ئ ستاش
بەرھە ستکار کی ) (oppositionراستەقينەو ﯾاساﯾيمان نی ﯾە لەپەڕ ەمانی
کوردستاندا) .ڕەخنە لەد سﯚزی ﯾەوە د ت کەمرۆڤ مشووری کار ک دەخوات بﯚ
جوانترو باشترکردنی ئەوکارە ئەگەر رەخنەکە دروستکەرب ت نەک ناوو ناتﯚرەو وشەی
بازاڕﯾی ناشرﯾن ..کورد خﯚی دە ت  :دۆست ئەوەﯾە دەتگر ن  ..ھتد).
پارتی بەعس و دەسە تداری ع راق لەھەموو کات کدا بيری و رانکردنی کەرکوکی
ھەبووەو ھەميشە عارەبی ھاوردەی باشووری بﯚ ھ ناوەو کوردی کەرکوکی ئاوارەو
دەربەدەرو ب خاک و ماڵ کردووە بﯚﯾە لەنزﯾکترﯾن کاتدا لەبەرواری ) (2003/3/17دا
پ ش رووخانی دەسە تی بەعس لەالﯾەن ئەمرﯾکاوە بە )  (22رۆژ ،حەوت ) (7خ زانی
کوردی ناو شاری کەرکوکی ز دی باووباپيرانيان وەدەرناوەو ئاوارە کردووە ئەوە بە گەی
ئەوەﯾە کەدەسە تداری خو ناوی ع راق ھەتا دوواھەناسەی خﯚی دژاﯾەتی ميللەتی
کوردو شاری کەرکوکی کردووە.
لەڕاستيدا باشووری کوردستان لەگەڵ و تی ع راقدا سنوری راستەقينەی خﯚی
دﯾارە پ ش پەﯾمانی لﯚزان ) (1923وپالنی ئينگليزو فەرەنسا و تورکيا بﯚ دابەشکردنی
کوردستان سنوری باشووری کوردستان لە شاخی حەمرﯾنەوە دەست پ دەکات
کەنزﯾکەی )  130کم( )حەمرﯾن  /بەغداد  130کم( بەرەو باکووری بەغداو ئەوالی
کەرکوکە بەڕووی ع راقداو بەغدادا کەپاﯾتەختی ع راقەو سنوری حەمرﯾن ) 120کم(
)حەمرﯾن  /کەرکوک  120کم( دەب ت بەرەو کەرکوک کەواتە دووری شاری کەرکوک بﯚ
شاری بەغداد کە پاﯾتەختی ع راقە )  250کم( دەب ت.
لەکات و سەردەمی دەوو ەتی پاشاﯾەتی ع راق و لەسەردەم و کاتی دەسە تی
فەﯾس پاشای ﯾەکەمەوە )الملک فيصل االول  (1921وەھەروەھا سەردەمی
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کﯚمارﯾی دەوو ەتی ع راق ) (1958لەوسەردەمەوەو ھەتا ئ ستا دەسە تی ع راق و
عارەب چاوﯾان ھەرلەسەر شاری کەرکوک بووە کەئەکاتە ھەشتاو حەوت ) (87ساڵ
پ ش ئ ستا ئەمە ب جگە لەوەی کەدەسە تی توورک لەم ژە لەسەردەمی
عوسمانلييەکانەوە ھەتا ئ ستا ) (2008 / 1514چاوی داگيرکردنی لەسەر شاری
کەرکوکە .ئەو دەسە تە شﯚﭬ نيی و رەگەزپەرستە ﯾەک لەدووا ﯾەکانەی ع راق
بەبەرنامەو پالن دانان عارەبيان لەباشووری ع راقەوە بﯚ شاری کەرکوک ھ ناوە
بەمەبەستی شﯚرﯾنەوەو س ﯾنەوەی ھەموو بە گەنامەکانی کوردبوونی کەرکوک
)تعرﯾب )) Ethnic Cleansingبەتاﯾبەت لەسەردەمی بەعسدا )(2003 / 1968
وەھەروەھا لەسەردەمی دەسە تی )ئەﯾاد عەالوی و ئيبراھيم جەعفەری و نوری
مالکی( دا ) (2008 / 2003ھەمان کاری بەعارەب کردنی کەرکوک بەردەوام بووە.
واتای ئەوەﯾە دەسە تە شﯚﭬ نی و رەگەزپەرست و کﯚنەپەرستەکانی ﯾەک
لەدوواﯾەکی دەوو ەتی ع راقی چاوی پيسيان لەسەر ئەم شارە کوردستانی ﯾە
نەتروکاندوەو بەئاسانيش ل ی ناگەڕ ن بگەڕ تەوە سەر ھەر می کوردستان بﯚﯾە
ئيبراھيم جەعفەری لە ساﯾتی )العراقية( دا لەبەرواری  2008/8/13ی رۆژی
چوارشەمە وتوﯾەتی  :کەرکوک شار کی ع راقی ﯾەو گفتووگﯚی زﯾاتر ھە ناگر ت.
دەستە خوشکی کەرکوک زۆرن کەبەعارەب و بەبەعسی )تعرﯾب و تبعيث( کراون و
دڵ و چاوی کوردستانن وەکو شاری خانەقی و مەندەلی و شەنگال و ..ھتد.
دەوو ەتی ع راق بەدر ژاﯾی ) (87سا ی رابردوو سودی لەھە ەو براکووژی و
) (fratricideبيری تەسکی بەرژەوەندی تاﯾبەتی و بەرژەوەندی پارتاﯾەتی ناوخﯚی
گەلی کوردی بينيووە بﯚﯾە لەدووای نەمان و روخانی بەعسی عارەبی بەناو
سﯚسياليستی ) (2003کە شيعە دەسە تدارە ت يدا ئ ستا سوودی لە شەڕی
ساردی ﯾەک تی و پارتی بينيووە بﯚ داگيرکردنی ناوچە کوردﯾيەکان لەھەر می
کوردستاندا وەکو کەرکوک و خانەقی و شەنگال و مەندەلی و ..ھتد .کەچی
دەسە تی کوردی سوودی لەوە نەبينيووە کەدەوو ەتی ع راقی نو ی دووای سەدام
کە سا ی ) 2003و  2004و  (2005ە و ب ھ زە لەڕووی ئابووری و سەربازﯾيەوە
دەتوانر ت کاری باشی رامياری ﯾان سەربازی بکر ت بﯚ ھ نانەوەی ناوچە داگيرکراوە
کوردﯾيەکان بﯚسەر ھەر می کوردستان بە م نەکرا ئەوﯾش لەبەر بەرژەوەندی
پارتاﯾەتی و ک ب ک و جەنگی بەرژەوەندی خﯚﯾی ن وان پارتە کوردی ﯾەکان بووە
ھﯚی لەدەست دانی گرنگترﯾن ناوچەکانی ئابووری و ماکی کورد کە کەرکوک و
خانەقی و دووای ئەو ھەموو رەخسانی بوارو کاتەی کەلوواوە بﯚ کورد لەکيس خﯚمان
دا ئ ستا د ين شيووەنی بﯚ دەگ ﯾن و دەسە تی کﯚنەپەرستی ع راقيش وەکو ﯾاری
بەھەستی کورد بکات و بابەتی ) (58الدەبات و دەﯾگﯚڕ ت بﯚ ) (140و ئەوﯾش
بەب ﯾاری کﯚمە ک شﯚﭬ نيستی ناو ئەنجومەنی ع راق دەﯾگﯚڕ ت بﯚ ﯾاسای ژمارە )
 (24و لەش وە کودەتاﯾەکی رامياری دەچ ت و ئەم پالنەش بەسەرۆکاﯾەتی
)مەشھەدانی( دەب ت کەسەرۆکی ئەنجومەنی ع راقە ئەم کارەی لەوە دەچ ت وەکو
منداڵ بخە ەت ن ت ئاواﯾە .بەڕاستی و دروستی لەبەرئەوەی کورد لەﯾەکەم ساتەکانی
) (2003 / 1991کەدووجار کەرکوکی رزگارکرد بەخو نی پ شمەرگەو ھەژارانی
ميللەتی کورد کەچی کەرکوکی نەخستە سەر ھەر می کوردستان کەلەکات کدا ھيچ
دەسە ت ک لەبەغدا بوونی نەبوو کەئەوەشيان نەکرد دەبواﯾە ھەر ھيچ نەب ت
ﯾەک تی و پارتی و پارتە وردەکانی تری کوردستانی بەکاری رامياری و بەرنامەی جوان
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لەناو شاری کەرکوک و خانەقيدا و ج گەکانی تری داگيرکراومان دەتوانرا تورکومان و
عارەب و ئاشووری و کلدان و مەسيحی و ئەوانی ترﯾش بکراناﯾە بەدۆستی کوردو
خﯚﯾان دەسە تی بەغداﯾان رەت بکرداﯾەتەوەو دەسە تی ھەر می کوردستان و
گەلی کوردﯾان ھە بژارداﯾە بە م مخابن تاڕادەﯾەکی باش ئەوﯾش نەکرا .بەداخەوە
زﯾاتر لەسەدەﯾەک خەبات و ت کﯚشان ف ری کاری رامياری و زانستی کاری رامياری
)العلم السياسة )) (Politics Scienceبەرنامە داڕشتن و سەرنجی خە کی لەکاری
باش و پ کەوە ژﯾانی بەرژەوەندی ھاوو تی کوردو نيشتمان نەبووﯾن.
لەسەردەمی پارتی بەعس و ھاتنە سەرکارﯾان لەماوەی ) (4چوار سا دا و بەناوی
خﯚما ی کردنی نەوتی ع راق )التاميم النفط( لەدەست داگيرکەری ئينگليز )(1972
ناوی شاری کەرکوکيان گﯚڕی بە ناوی )التاميم( و بﯚ ئەوەی لەدوواڕۆژدا بيکەنە
بە گەی تەوواوی عەربی و ع راقی بوونی ئەم شارەو بەتەواوی داگيری بکەن.
ھەو کی شﯚﭬ نستی تری دوو ەتی ع راق ئەوەبوو ھە ستا بە گوڕﯾنی ناوچەو
نەتەوەی کورد )دﯾموگراف( مەبەست لەم زاراوەﯾەش گﯚڕﯾنی ناوچەکە بە ناوو
نەتەوەوە لەکوردی ﯾەوە بﯚ عارەبی بەمەبەستی داگيرکردن بﯚ نەوەی داھاتوﯾان بﯚ
نموونە  :گﯚڕﯾنی نەتەوەی کورد ) (Barterبەعارەب و گﯚڕﯾنی ناوی ناوچەکان و
گەڕەکەکانی کەرکوک لەکوردی ﯾەوە بﯚ عارەبی و گﯚڕﯾنی بيروباوەڕ لەکورداﯾەتييەوە بﯚ
بەعس تی و )تعرﯾب ،تبعيس ،تبعيد( ھ نانی ھەزاران عارەب لەباشووری ع راقەوە
لەبەسرەو ناسری ﯾەو نەجەف و ..ھتد بﯚ کەرکوک و بەخشينی پارەو زەوی و مو ک و
ھەموو شت کی ماکی بﯚﯾان لەپ ناو ج گيربوونيان لەکەرکوک و بەمەبەستی گﯚڕﯾن و
داگيرکردنی شاری کەرکوک بﯚ دوواڕۆژی خﯚﯾان و نەتەوەی عارەب .لەبەرئەوەی ئەم
شارە زۆر دەوو ەمەندە لەباری ئابووری ﯾەوە بﯚﯾە دەوو ەت و دەسە تە ﯾەک لەدووا
ﯾەکەکانی ع راق ) (2008 / 1921چاوﯾان ت ب ﯾووەو بەئاسانی وازﯾان ل نەھ ناوەو
ل ی ناھ نن .کەرکوک کوردستانە ئيدی دووژمن پ ی خﯚش ب ت ﯾان پ ی ناخﯚش ب ت
ناخﯚش دەب ت بە م ئەم نووسين و بە گەنامانە خﯚﯾان
من د نيام دووژمن پ
دەدو ن و لەکﯚتاﯾيدا ھەموو ما ک دەگەڕ تەوە بﯚ خاوەنی بنەڕەتی و راستەقينەی
خﯚی و داگيرکاری و بيری کﯚنەپەرستی و شﯚﭬ نيستيش بﯚکەس ناچيتە سەر.
داگيرکردن و چەوساندنەوەو زوو م و ستەمی تورکياو ئ ران و سورﯾاو ع راق و
دەوو ەتە موسو مانەکانی کەنداوی عارەبيش ھەتاسەر ناب ت بەرامبەر بەميللەتی
کورد.
بابەت کی تری گرنگ لەباسەکەماندا ج دەکەﯾنەوە بﯚ دەوو ەمەند کردنی وتارەکەمان و
بەپ زکردنی م ژووی کوردو رەش کردن و پيشاندانی بيری دووژمنکارانەی دووژمنانی
کورد ئەوﯾش زوو م کی تری دەسە تی ع راق دەسەلم ن ت بەرامبەر کوردو مرۆﭬی
ع راقی لەسەردەمی دەسە تی پاشاﯾەتيدا لەسەردەمی فەﯾسەل پاشای دووەم
)الملک فيصل الثانی( کەئەوﯾش ئاگادارکردنەوەی زۆربەی جولەکەکانی ع راق و
بەتاﯾبەت جولەکەی کەرکوک و خانەقی و بەغداو ناردنەوەﯾان بﯚ ئيسرائيل لەدووای
جەنگی جيھانی دووەم ) (1947کەژمارەﯾان پتر لە شەش ھەزار ) (6000کەس دەبوو
بەھﯚی ک شەی فەلەستينەوە کەبيانوﯾەکی زۆر ناﯾاسيی و نامرۆﯾی بوو چونکە
جولەکەی ع راق پەﯾوەندی نەبوو بەکاری رامياری ئيسرائيل و فەلەستينەوە .ئەم
بابەتی ناردنەوەﯾە زەرەر کی تربوو لەگەلی کورد کەوت چونکە زۆربەی جولەکەکانی
ع راق کوردبوون و بەوەش ميللەتی کورد زەرەرمەندبوون لەباری ئابووری و مرۆﯾی و
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سەرژم ری ﯾەوە چونکە زۆربەی زۆری جولەکەکانی ع راق بەتاﯾبەت جولەکەکانی
سل مانی و کەرکوک و خانەقين و موس و شەنگال مخابن کوردبوون و
دەوو ەمەندﯾش بوون .سا ی ) (1973دەوو ەتی ع راق عارەبی ھاوردەی باشووری
ع راقی بەرەو کەرکوک بەڕێ کردو زەوی و پارەو دەسە ت کی زۆری پ دان و ج گەی
ئەو کوردانەی پ پ دەکردەوە کە دەری دەکردن خە کی ناوچەکەش ناو کی بﯚ ئەو
عارەبە ھاوردانە دروستکردو پ يان دەووتن )دەھەزاری( چونکە دەسە تی ئەوکاتەی
بەعس بﯚ ھەر خ زان کی ھاوردە دەھەزار ) (10000دﯾنار پارەی ع راقی پ
دەبەخشين )دەھەزار دﯾناری ع راقی )چاپی سوﯾسری( سا ی ) (1973دەکاتە
) (35000سی و پ نج ھەزار دۆالری ئ ستا( .ئەوەی شاﯾانی باسە بەدر ژاﯾی ھەشتاو
دوو ) (82ساڵ دژاﯾەتی و رکەبەری و و رانکردن و بەعارەب کردنی کەرکوک و
ناوچەکانی دەوروبەری نزﯾکەی دووسەدوپەنجا ھەزار ) (250000کورد لەکەرکوک ماڵ
و ران و دەرکراوە کەچی ئەنجومەنی ع راق بەدەنگدان کی ناحەزانەو لەبەرواری
) (2008/7/22دا بەئامادەنەبوونی زۆر ک لەئەندامانی ئەنجوومەن ب ﯾاری بابەتی
) (140ی گﯚڕی بە بابەتی ﯾاسای ژمارە ) (24کەھ شتا بەو ھەموو زوو مەی
لەکەرکوک کراوەو ئەو ھەموو کوردەی ل دەرکراوە رازی نابن بە ھە بژاردن و دەنگدانی
خە کی شاری کەرکوک بﯚ چارەنووسی خﯚﯾان ئەوە ئەوپەڕی فاسيستی و تاک
رەووی ﯾە لەبيری کﯚنەپەرستی دەسە تدارانی ع راقدا ھەﯾەو بﯚﯾە لە بەرواری )
 (2008/7/28دا خە کی بەشەرەف و ئازادﯾخوازی کەرکوک دەستيان کرد
بەخﯚپيشاندانی ئاشتی و نەک تەنھا کەرکوک بە کو سەرتاپای کوردستان
خﯚپيشاندانيان کرد دژبە بابەتی ژمارە ) (24بە م مخابن لەکاتی خﯚپيشاندانی
ئاشتيانەی خە کی کەرکوکی قارەمان خﯚکووژ ک خﯚی تەقاندەوەو بيست و شەش
) (26شەھيدو دووسەد ) (200برﯾنداری ل کەوتەوە کەبەڕاستی ج ی نيگەرانی
زۆربەی و تانی جيھان بوو .دوابەدوای ب ﯾاری بەغداو خﯚپيشاندانەکانی کوردستان
ئەنجومەنی با ی کەرکوک دەستەوەستان نەبوو بﯚﯾە زۆر بو رانەو زۆرکوردانە
ئەنجومەنی پار زگای کەرکوک لەکﯚبوونەوەﯾەکی نائاساﯾيدا لەبەرواری  2008/7/31ی
کاتژم ر ﯾەکی ) (1پاشنيوەڕۆی ھەمان بەروار بەب گەی س ) (3بابەتی )مادە( ی
دوو ) (2ی ﯾاسای ژمارە سيانزە ) (13ی ج بەچ کردنی ﯾاسای ھەر مەکان بﯚ سا ی
) (2008بەزۆرﯾنەی دەنگ داوای گەڕانەوەی شاری کەرکوکيان کرد بﯚسەر ھەر می
کوردستان .وەکو ﯾاسا وەکو دﯾموکراتييەت وەکو ج بەج کردنی ﯾاسای ھەر مەکان لە
سيستمی فيدرا ييەتدا ئەو ب ﯾارەی ئەنجومەنی پار زگای کەرکوک زۆر ﯾاساﯾی و
بەج بوو ب جگە لەوەی زۆر ب ﯾار کی شﯚڕشگ انەو نيشتمان پەروەرانەبوو ب ﯾار کی
م ژووﯾی بوو بە م ھەتا ئ ستاو ھەتا کاتی نووسينی ئەم وتارە کە بەرواری
) (2008/8/25ە دەسە تی ناوەند وە می داخوازﯾيە رەواکەی ئەندامانی ئەنجومەنی
پار زگای کەرکوکيان نەداوەتەوە .ئەوەی شاﯾانی باسە و گرنگيدان بەکەرکوک و
پيشاندانی بﯚ دووژمنان کە ئەم شارە کوردستانەو وە م کی ناڕاستەوخﯚو وە م کی
تاڵ بﯚ تورکياو بەغدا ئەوە بوو کە کاک مەسعود بارزانی لە )  (2008/8/8دا سەردانی
شاری باباگوڕگوڕی کردو سەردانەکەی ناول نا )پەﯾامی ئاشتی و براﯾەتی( بﯚ خە کی
کەرکوک بە م لەڕاستيشدا ئەو سەفەرەو لەوکاتەدا زەنگ ک و ئاماژەﯾەک بوو بﯚ
دووژمنان و بەپيرەوە چوونی داواکەی ئەنجومەنی پار زگای کەرکوک بوو .
وو ت و دەسە تی تورکيا سەرسەختترﯾن و دوواکەوتوترﯾن دووژمنی گەلی کوردە ئەو
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نەک پ ی رەوا نی ﯾە مافی کوردەکانی باکوور بدات بە کو چاوی لەبەشەکانی
ترﯾشەو ھەر می کوردستانی باشوورﯾش بﯚتە دومە ی سەر د ی و نزﯾکەی )/ 2007
 (2008بەبەردەوامی بﯚردومانی خە کی سﭭيلی قەندﯾل و باشووری کوردستان
دەکات .دووژمنانی کورد ھەموو چاوﯾان ب ﯾووەتە کوردستان و بەتاﯾبەت کەرکوک بﯚﯾە
تورکيا خﯚی بﯚنەگيراو سەردان کی نھ نی کەرکوکيان کرد چوونەکەشيان بەم ش وەﯾە
بووە ..سەردانی تورکيا بﯚ شاری کەرکوک سا ی ) (2006بەب رەزامەندی
ئەنجومەنی پار زگای کەرکوک بووە تەنھا لەسەر بانگھ شتی پارت کی تورکومانی بووە
ئەمەش بﯚخﯚی کار کی ناﯾاساﯾی و ب ر زی ﯾە بە ھەﯾبەتی ھەر می کوردستان و
ع راق .تورکيا خﯚی وانيشان دەدات کەد سﯚزی تورکومانەکانە بە م ئەوکاتەی گەلی
ع راق و کوردو تورکومان لەژ ر زوو م و رەزالەتی بەعسدا دەچەوسانەوە تورکيا لەکوێ
بوو.؟ .ﯾان ئەو ھەموو تەنگاوی و پەلەقاژ يەی تورکيا بﯚ تورکومانە ﯾان بﯚ کەرکوکە.؟.
ﯾان کارەکە زۆر لەوە گەورەترەو دەترس ت کورد بيبات و بخر تە سەر ھەر می
کوردستان و ئەوکات ھيچ ر زو بوون ک بﯚ تورکيا دانەن ت .ﯾان دەسە تی توورک
شﯚﭬ نيستی و نەژاد پەرستی و رک و کينەو ناﯾاساﯾی بەشيرەوە خواردووە.؟ .تورکيا
لەئەم ۆ ناترس ت کەکوردستان ھەمووی پارەخواردن و گەندە ی بينەقاقای گرتووە
بە کو لەسبەﯾن دەترس ت کەسەربەخﯚدەب ت و پەل دەھاو ت بﯚ بەشەکانی تری
کوردستان ..ئەو رۆژە د ت و خەووخەﯾاڵ و ئاواتی لەم ژﯾنەمان دەب تە ژﯾان کی
راستەقينە .سەرنج لەفاشيستی و ب متمانەﯾی دووژمن بدەی بەئاسانی دڵ پاکی
و نەزانی کاری رامياری سەرکردەی کوردمان بﯚ دەردەکەو ت  .ئەوکاتەی ع راق
لەگەرمەی تەپوتﯚزی شەڕدا بوو لەگەڵ شەڕی ناوخﯚ( ) (civil warدەسە ت و
سەدرﯾيەکان( ) (2005 / 2004 / 2003فرسەت کی باش بوو بﯚ کورد خﯚی بەدەستی
خﯚی کەرکوکی ببرداﯾەو لەوکاتەدا دەوو ەت الوازبوو لەباری ئابووری و سەربازﯾدا
نەﯾدەتوانی ھيچ بکات بە م کورد ف ری کاری رامياری و بەڕ وەبردن ناب ت تەنھا لەﯾەک
کاردا زرنگ و چاالکين ئەوﯾش بەرامبەر بەﯾەکترو بەرژەوەندی تەسکی پارتاﯾەتی.
ئ مەی کورد ئەگەر بەھ زی سەربازی ئەوەمان نەکردوو بەھە ەمان دەزانی لەڕاستيدا
ئەو بيرکردنەوەﯾە خﯚی ھە ەبوو دەنا و ت و خاکی خﯚت ئەم ۆ بيبەﯾت لەسبەﯾن
باشترە .بەداخەوە چاوەڕ ی دەسە تی ناوەندبووﯾن خﯚی کەرکوکمان بدات ھەرگيز
کورد چاوەڕ ی ئەوە نەکات دووژمن خﯚی خاک و ئاوی کوردستانی بداتەوە
بەپ چەوانەوە ئاواتی دووژمنانی گەلی کورد ئەوەﯾە نەتەوەی کوردﯾش نەھ ت.
پ وﯾستە کورد لەمەودووا بەبيروھﯚش کی رامياری و بەرژەوەندﯾانە بيربکاتەوەو خە کی
ھﯚشيارو راميارزان لەخﯚی کﯚبکاتەوەو ب ﯾاری رامياری چارەنووس سازی گەورە بﯚ
ميللەتی کورد بدات) .ئەنتﯚنی داماتﯚ( ﯾاساناس و گەورە نووسەری ئەمرﯾکی دە ت :
کورد پ وﯾستە ب ﯾاری سەربەخﯚﯾی خﯚی بدات ) (independenceلەباشووری
کوردستان و ناوچەﯾەکی نزﯾک لەموس بدات بەئەمرﯾکا بﯚ ئەوەی پار زگاری ل بکات
چونکە بەگەڕانەوەی ھ زی ئەمرﯾکا بﯚ وﯾالﯾەتە ﯾەکگرتووەکانی ئەمرﯾکا خﯚی کورد لەم
بارە ناھەمووارەﯾدا ب ت دووژمنانی دەﯾخﯚن.
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز حەميد عەزﯾز سەبارەت بە کەرکوک لە 2010-09-13
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شار

ژمارە2730 :

کەرۆس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120910
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2731 :

کەرﯾەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=201008271605314945
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی کەرﯾەنە بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  135کەس لە  38بنەما ەدا
بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا

ژمارە2732 :

کەر زان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120911
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2733 :

کەر زە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120912
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2734 :

کەرەجﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120906
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2735 :

کەرەچﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120907
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2736 :

کەرەفتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120908
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2737 :

کەرەونانقروە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120909
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2738 :

کەرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420333292487

1262

...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2739 :

کەزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120913
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2740 :

کەزنەزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120914
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2741 :

کەژﯾکەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120915
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2742 :

کەسنەزان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216230609801
شارەد ی کەسنەزان سەربە پار زگای ھەول رە و ژمارەی دانيشتوانەکەی ) (61.150سەره .ئەم
ناوچەﯾە دەکەو تە رۆژھە تی شاری ھەول ر بە دووری  17کلم سەر بە قەزای دەشتی ھەول رە .ئەم
ناوچەﯾە  29گوند و دوو کﯚمە گا )کﯚمە گای شاو س و مەال ئومەر( ،دەگر تە خﯚ ،ناحيە کەسنەزان
پ ش سا ی  2002کﯚمە گا بوو ،بە م حکومەتی ھەر می کوردستان کردی بە ناحيە سەر بە قەزای
دەشتی ھەول ر ،کەسنەزان ناوچەﯾەکی دەشتاوﯾە لە ھاوﯾندا زۆر گەرمە و لە زستان ساردە ،باری
ئابووری باشەو ھەروەھا باری راميارﯾش باشە ،خە کەکە خەرﯾکی کاری جوتيارﯾن و بازرگانين،
رووبەری کەسنەزان  1651دۆنمە ،بە ش وەﯾەکی گشتی خە کی ناوچەکە بارﯾان باشە و ھەروەھا
چەند کارگەﯾەکی ل يە و کارگەی قير و کارگەی کاشی و کارگەی مافوور و مەﯾدانی ئاژە ن.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :شارەدێ

ژمارە2743 :

کەسنەزان )گوند)
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218161222847
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ئاواﯾی کەس نەزان ﯾەک کی دﯾکە لە گوندەکانی ناوچەی سەرشيوی سەقزە کە لەباری جوگرافياﯾی
ﯾەوە بەم ش وە ھە کەوتوە لە رۆژئاواوەئەڕوان تە گوندی )سماق وو( لە رۆژھە تەوە ئەروان تە )خورمتا(
لە شيمالەوە ئەروان تە گوندی )ھ جانان( لە جنووبيشەوە ئەڕوان تە گوندی )دەرﯾاوی( ،ئ ستە کە
سا ی  1386ھەتاوی ﯾە پ کھاتووە لە 125ماڵ و ئيمکاناتی وەک خانەب ھداشت و تەلەﯾفوونی ماڵ
بەماڵ و ئاوی لوولەکەشی ماڵ بەماڵ و قوتابخانەی سەرەتاﯾی و ناوەندی شەو ورۆژی ھەﯾە و 36
کيلومتر جادەی قيرەتاوی ھەﯾە لە سا ی  1316دا ﯾەکەم قوتابخانەی بە ش وەی فەرمی ت دا دامەزراوە
کە ﯾەکەم مامﯚستای )رەشيدخان ئيمامی( بوە و 75قوتابی بوە ،پاسگای ئينتزامی ھەﯾە کە لە سا ی
 1320ھەتاوی ﯾەوە دامەزراوە.
داھات وکەسب وکاری خە ک بە زۆری باغەوانی ﯾەو کشت وکا ی وەک گەنم وجﯚ وتەرەکا يشيان
ھەﯾە ،شو نەواری م ژووﯾی ئەتوانين ئاماژە بە )قەبرستانی کﯚنی ز وﯾە( قە ی قە گا ...لە
وشکەسا ی سا ی  1378دا حاجی موحەممەدی سەعيدی لە خەوﯾدا ژ ربەرد کی بە کانی بينيبوو
کە ئ ستەﯾش ئەو شو نە ھەرئاوی ھەﯾەو بە ئاوەکەی کەس نەزان ناوبانگی دەرکردوە و خە ک بﯚ
تەبەڕک وشفا ئەﯾبەنەوە.
خو ندەواری زۆری ت دا پەروەردەبووە تەنانەت مامﯚستای زانکﯚﯾشی ت دا پ گەﯾشتوە،سەردار کی
ناوداری لە رﯾزی ﯾانزە سوارەکەی سەقزداﯾە بە ناوی )ش خ ئەمين ئەسعدی( ئەفسەری دەوری
کﯚماری کوردستان لەمەھاباد.
شاعيران و نووسەرانی بەتوانای ھەﯾە کە بەش کيان برﯾتين لە :مامﯚستا ش خ نەجمەدﯾن ئەسعەدی
)با ی( ،مامﯚستا مەال محەمەد عەالﯾی )سووتاو(عەلی حەﯾات کەس نەزانی ،مامﯚستا غەفوور کەس
نەزانی )ژاکاو)...
گەل ک دەنگخﯚش وگﯚرانی ب ژی خﯚما ی ت دا بوە کە ئەکر ت ئاماژە بە گﯚرانی ب ژان  :سادقی موئزی
)سادق خەﯾات( ،سادقی سﯚفی حەمەرەحيم ،ئەنوەر فاتمی ...
ئاشەکانی کە پ شتر بە ئاوکارﯾان کردوە بەش کيان ئەمانەن  :ئاشی کوورە ،ئاشی کەو ە ،ئاشی
حاجی نەجمەدﯾن ئاشی نووری.
کانی ﯾەکانی ئەمانەن  :کانی سارد ،کانی توان ،کانی خوالن.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2744 :

کەشان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009182034099544
دﯾ کەشان بە بادﯾنی )گوندێ کەشان ( گوند کی ھەر می کوردستانی ئ راقە ،سەر بە قەزای
زاخوی پار زگای دھوک ،دووری  35کيلوم ترە لە زاخو ،ئەم گوندە گەشت و گوزاری زور ل ھەﯾە،
روژانە بە سەداب گەشتيار سەرەدانی ئەم گوندە دەکەن ،لە بەر کەش و ھەوای ف نک ،دﯾسان ج گای
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جوغرافی ئەم گوندە کە لە سەر سنوری کوردستان-ئ راقە ،گرنگي کی ترداﯾە ئەم گوندە.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات سەعيد( سەبارەت بە )کەشان( لە-9-18 :
16:55:39 2010
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2745 :

کەشکاو ژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122917152119037
سە ماس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2746 :

کەشکاو ژ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021347
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2747 :

کەشەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120916
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2748 :

کەال ش خو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621778
گوند کە سەربە شارەد ی )بامەرن )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2749 :

کەالر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009262346289684
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تانی ع راق( ە ،لەسەر روووباری سيروان
شار کی کورددستانی باشووور )کوردستا
ش
رابردوو
و
ەدەی
ەفتاکانی سە
ی نو ييە ،تا سەرەتای حە
ھە کەوتووە ،ککەالر شار کی
ھ
شارەکە،
ەگەڕەکانی ش
ستا ﯾەک کە لە
کەالری کﯚن کە ئ س
ی
ەناوی
گگوزارشت بوو لە د يەک بە
سەرقە بووەە ،ئ ستا
ەدەی مەرکەزی ناحيەی س
سييەکانی سە
سەرەتای س
ھەرچەندە لەس
ھ
خەم نر ت .
 22کەس دەخ
شتووانی بە زﯾﯾاتر لە 26000
مارەی دانيش
ژم
حکومەتی ناوەندی ع راقو
ی
ەکاتی راگەﯾاندنی بەﯾانناممەی ﯾانزەی ئازارو ر کنەوتتنی
لە
سنوری ناوچەی
مستەفا بارزاننی لەسەر س
شﯚڕشی کورد بەسەرکردااﯾەتی مەال م
ش
چەند ب ﯾار کی دەەکرد بﯚ
د
ەخ رای
ەرۆکاﯾەتی ککﯚماری ئەوکاتتی ع راق ،بە
ئﯚﯚتﯚنﯚمی ،سە
لەپار زگای کەرکووک ،لەو پ ناوەەشدا کەالر ببە
ر
شينەکان
داب ﯾنی شارۆۆچکە کوردنش
سەر بەپار زگای کەرکوک
ر
مەرسومی کﯚﯚماری ژماری  137لە  1970/2/28کرا ببە قەزاو
م
ی زۆری کوردە راگو زراوەکاننی پار زگای کەرکوکو شارری خانەقين
بووو ،بەش کی
ن.
شتەج بوون
ەشارەکە نيش
لە
شتوانی
مارەی دانيش
سا ی  1975و زﯾادبوونی ژم
شی کورد لەس
سی شﯚڕشی
ەدوای ھەرەس
لە
1975
 60لە 5/11/6
ماری ژمارە 08
ەرسومی کﯚم
بەعس بە مە
ی تر رژ می بە
ککەالر ،جار کی
مارەی
حەفتاکاندا ژم
ی ،لەکﯚتاﯾی ح
ە سەر پار زگای سل مانی
ەڕووی ئيدارﯾييەوە خستيە
لە
ھﯚی
شتاکاندا بەھ
لە کﯚتاﯾی ھەش
کەس بووە ،ە
ەی  10000کە
شارەکە نزﯾکە
دانيشتوانی ش
ەکەی
زرانی دانيشتوانە
ی
شا وەکانی ئئەنفالو و انکرردنی گوندەکاانی کوردستان و راگو
ش
ھەزار کەس .
ر
 20تا 25
شتوانی کەالر زﯾادبوو بﯚ 2
مارەی دانيش
ژم
خەم نر ت و
بەزﯾاتر لە  226ھەزار کەس دەخ
ر
ی کەالر
ی دانيشتوانی
ئ ستا ژمارەی
ناوەندی ئيدارەی
ی
دادەنر ت،
ر
ی ھەر می کوردستان و ع راق
ەزا گەورەکانی
ەﯾەک ک لە قە
بە
شﯚڕش لە کەرکوک داب ان،
ش
سی
ەدوای ھەرەس
ە ئەو قەزا دابب اوانەی لە لە
گگەرميانە ،واتە
 600ھەزار
ەوە ژمارەی دانيشتوانيان ززﯾاترە لە 6
وەک کەالر ،کففرﯾو چەمچەمماڵ .کە پ کە
ککەس .
موس مانی سوونننی
ەوانەش س
ن ،زۆرﯾنەی ئە
نززﯾکەی  %98دانيشتوانی کەالر کوردن
لەسەر ئاﯾنی
ر
ەکەی
ەب ،بەش ک لەدانيشووانە
شيعە مەزھە
ش کيشيان ش
مەزھەبن ،بەش
م
ککاکەﯾين.
پاار زگای گەرمميان
شارەکەی
بە نی بە پار ززگاکردنی شا
سەرەتای نەووەدەکانەوە ە
ەر م ھەر لەس
حکومەتی ھە
ح
ەتی ع راق بووو
ستی حکومە
ی ئەوەی کەرکوک لەبندەس
ەوکات بەھﯚی
داوە ،بە م ئە
يانوابوو
و
ەس پ
کردنی نەبوو ،چونکە زۆرکە
ەو جﯚرە ئيمکاانی ج بەج ک
پررۆژەﯾەکی لە
اوە رزگاکراوەکاننی
گەرميان( بەپار زگا ،واتە کورد
(
ن )قەزا داب ە
ەحا ەتی کرددنی گەرميان
لە
کھ نرا لە قەزاکانی
زگای کەرکوک پ ک
ەرکوک شﯚردوووە .بﯚﯾە ئەووکات پار ی
دەستی لەکە
دەربەندﯾخان کە ئەمەی ددواﯾيان ھەرگگيز سەر بە ککەرکوک
ن
ککەالر ،کفری ،چەمچەما و
ەبووە ،بە م ئەوکات بەھﯚﯚی نەبوونی بينا بﯚ فەرماننگەکانی پار ززگا لەکەالر
نە
زگای کەرکوک.
دەربەنيخان دﯾﯾارﯾکرا بﯚ ناوەەندی پار ی
ەسا ی
مانەکانيەوە لە
شووی ع راق لەالﯾەن ئەمررﯾکاو ھاوپەﯾم
ی رژ می پ ش
دوای رووخانی
شاﯾيەکی
ی گەرميان ککە کەالر مەرککەزەکەﯾەتی تووشی بﯚش
کی تر ناوچەی
2003دا ،جار ک
3
ەندﯾخان .چارەەنووسی
ەھﯚی ھە وەەشانەوەی پاار زگای کەرککوک لە دەربە
ئييداری ھات بە
ەرکوک داب ننران )کەالر ،ککفری،
ی پرۆسەی تەعرﯾبدا لەکە
ی لەچوارچ وەی
ەو قەزاﯾانەی
ئە
دەستووری ع راقەوە ،ککە
ی
ەمادەی 140ی
چەمچەما و دوووزخورماتوو( بەستراوە بە
چ
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تاﯾبەت بەناوچە ج ناکﯚکەکان لەن وان حکومەتی ع راق و ھەر مدا ،ج بەج نەکردنی
مادەی 140ی نەگەڕانەوەی کەرکوک بﯚ سەر ھەر می کوردستان ﯾان قەزا داب اوەکان
بﯚ سەر ھەر م ،ئيدارەی ناوچەی گەرميانی بەھە پەس راوی ھ شتەوە بەھﯚی
دووری ناوچەکەش لەسل مانييەوە ،لەژ ر فشاری ر کخراوەکانی کﯚمە گای مەدەنی
لەگەرميان ،لە سا ی 2008دا ئەنجوومەنی وەزﯾرانی حکومەتی ھەر م ناچار بوو
ب ﯾار ک دەربکات کە گەرميان وەکو پار زگا مامە ەی لەگەڵ بکر ت ،بەش وەﯾەکی
کاتی بﯚ راﯾيکردنی کاروباری ئيداری خە کی ناوچەکەو دەسە تی پار زگارﯾش
ببخەش تە سەرپەرشتياری ئيدارەکە .
قە ی ش روانە
ً
قە ﯾەکی کﯚنی م ژووﯾيە ،لەسەر تەپﯚلکەﯾەکی دەستکرد لەسەر رووباری سيروان
لەشاری کەالر بتياتنراوە ،لەباری م ژووی دروستکردنی قە کەوە زانياری وردو
ساغکراوە نييە ،ھەند ک دە ن لەالﯾەن ئەنەوشيروانی ساسانييەوە بنياتنراوە،
ھەند کيش راﯾانواﯾە حەمە پاسای جاف دروستيکردووە ،ھەرچەند ناوبراو کﯚچەر بووەو
لەقە دا نەژﯾاوە ،بە م الﯾەنگرانی ئەم راﯾە دە ن کﯚشکی زستانەی حەمە پاشا
بووە ،بە م گومان لەسەر ئەم راﯾە دروستدەکات بوونی تون لکی ژ ر زەوی بووە لە
قە کەوە بﯚ سەر رووباری سيروان ،کە ھەند ک دە ن ئەوە دەاللەتە لەوەی کە بﯚ
حا ەتی شەڕوو گەمارۆدان سوودی ل وەرگيراوەو ئاوی ل وە ھ نراوە بﯚ ناو قە کە.
راﯾەکی دﯾکەش ھەﯾە دە ت تەپﯚ کە خﯚ ەکە لەالﯾەن ئەنەوشيروانی ساسانيەوە
بنياتنراوەو کﯚشکەکە لەالﯾەن حەمە پاشاوە دروستکراوە .
زانکﯚی گەرميان
بەھﯚی ئەو گەشەسەندنە خ راﯾيەی کە کەالر پ دا ت پەڕﯾووە ،ئ ستا ژمارەﯾەکی
بەرچاوی خو ندکارانی ئامادەﯾی ت داﯾە ،زۆربەی خو ندکارانی دەرەوەی شار
)بەشەناوخﯚﯾيەکانی( زانکﯚکانی سل مانی ،سە حەدﯾنو دھﯚک خە کی کەالر بوون،
ئەوەش حکومەتی ھەر می ھاندا بەکردنەوەی کﯚل ژی پەروەردە لەکەالرو پاشان
زانکﯚی گەرميان.
ب ﯾاری کردنەوەی زانکﯚی گەرميان لەکەالر سا ی  2010لەالﯾەن ئەنجومەنی
وەزﯾرانی حکومەتی ھەر مەوە دراوە ،پ شتر کﯚل ژی پەرەوەردەو پەروەردەی بنيات
لەکەالر ھەبوون ،کە ﯾەکەميان لەسا ی خو ندنی  2005 2004کراوەتەوەو دووەميان
لەسا ی خو ندنی  2007 2006کراوەتەوە ،ھەروەھا کﯚل ژی ئادابيش لەشاری
خانەقين سەر بەم زانکﯚﯾە دەب ت.
لەئ ستا تەنھا دوو کﯚل ژەکەی شاری کەالر نزﯾکەی  10ھەزار خو ندکاری ھەﯾە ،ب ﯾارە
لەسا ەکانی ئاﯾندە چەند کﯚل ژ کی تر لەکەالرو کفری بکر نەوە .ھەروەھا
چاوەڕواندەکر ت ھەﯾکەلی ئيداری زانکﯚو سەرۆکاﯾەتيو ئەنجومەنی زانکﯚ پ ش
کﯚتاﯾھاتنی وەرزی خو ندنی  2011 2010دﯾارﯾبکر ن.
ﯾانەی وەرزشی ش روانە
ﯾانەی وەرزشی ش روانە لەسا ی  1992لەالﯾەن کﯚمە ک وەرزشەوانی شاری
کەالرەوە دامەزر ندا ،بەھﯚی ئەوەی پ ش راپەڕﯾن حکومەت مﯚ ەی دامەزراندنی
ﯾانەکەی نەدابوو بە وەرزشەوانانی شارەکە .
ﯾانەی ش روانە لەسا نی نەوەدەکانی سەدەی رابردوو ،ﯾەک ک بوو لەﯾان
ھەرەبەھ زەکانی ھەر می کوردستان و دواترﯾش لەناوچەکانی ژ ر کﯚنترۆ ی ﯾەک تی
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نيشتمانی کوردستان ،ھەرچەندە ھيچ سا ک ﯾانەکە نەبوو بە پالەوانی خولی ﯾانە
ناﯾابەکان ،بە م ھەميشە ﯾانەﯾەکی رکابەری بەھ زبووەو ھەميشە لەڕﯾزبەندی
سەرەوەی خولەکاندا بووە.
دوای ئەنجامدانی خولی سەرتاسەری ﯾانەکانی ھەر می کوردستان ،ﯾانەی ش روانە
بەھﯚی کەمی و نەبوونی بودجەوە دابەزی بﯚ خولی پلە ﯾەکەکان ،پ شترﯾش زۆربەی
ﯾارﯾزانانەکانی رووﯾان لەﯾانەکانی شاری سل مانی کردبوو ،بە م دوای سا ک بە
پلەی ﯾەکەمی خولی ﯾانە پلەﯾەکەکان سەرکەوتەوە بﯚ خولی ناﯾاب ،کەچی
دﯾسانەوە دابەزﯾەوە بﯚ خولی پەلە ﯾەکەکان.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ورﯾا حەمە تاھير( سەبارەت بە
)کەالر( لە23:15:42 2010-10-7 :
چەند بﯚ چون ک ھەﯾە لە سەر ناوی شاری )کەالر(ھەند ک پ يان واﯾە کەالر بە مانای
لە )کەڵ ﯾار( ەوە ھاتوە واتە نيشتيمانی
گوندی دوورە دەست ،بﯚچون کتر ئە
ئاسک چونکە لە کﯚندا ژمارەﯾەکی بەرچاو ئاسکی تيا ھەبووە ھەروەھا زۆر ک
لەخە ک شاھيدی ئەوە دەدەن کە لە پ ش شەڕی ناوخﯚ ر ژەﯾەکی بەرچاو ئاسکی
تيابووە ،بﯚچوونی تر ھەﯾە دە ت کەالر لە )قە ت( ەوە ھاتووە واتە ناوەکەی بەھﯚی
)قە ی ش روانە(وە بووە،
چەند زانيارﯾيەکی تاﯾبەت بە شاری کەالر
بﯚ ﯾەکەمجار لە سا ی  1933قوتابخانە لە شاری کەالر دروستکرا لەالﯾەن )حەمە
بەگی فەتاح بەگی محەمەد پاشای جاف( ،ﯾەکەم مامﯚستا )تﯚفبق عەلی( ناو ک
بووە کە وانەی بە خوﯾندکارەکان وتوە ،لەو سا ەدا  33خو نکار وەرگيراوە کە  4صوارﯾان
کچ بوون
لە سا ی  1944ژمارەی خيزانەکان 50 2خ زان بووە
لە سا ی  1957ژمارەی دانيشتوانی  603کەس بووە
بەڕ وبەراﯾەتی بنکەی پﯚليس لە سا ی  1931دامەزراوە
بدالە تلفون سا ی 1952
ڕاک شانی ھ ی کارەبا سا ی 1955
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )نەوزاد کەالری( سەبارەت بە
)کەالر( لە8:35:36 2011-4-13 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارۆچکە

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە2750 :

کان
کەلک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4302041315
57181
گوند
ەندﯾيەکانی باابەت
تاﯾبەتمە
و ت:

ستان
شووری کوردس
باش

شو ن:

د
گوند

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2751 :

کەل تتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0242033319
92482
...
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

روواندز

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2752 :

ەبەدرێ
کەلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21779
شارەد ی )س م ل )
کە سەربە ش
گوند ک
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ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2753 :

کەماا نی خواروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1031106589
92770
سل مانی.
گگوند کە سەربە شارەد ی عەربەت لە پار زگای ل
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:
ش

گوند

شارەکان:
ش

ی
سل مانی

ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

ژمارە2754 :

ەروو
کەماا نی سە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0204223817
73399
مانی.
شارەد ی عەرربەت لە پار زگگای سل ی
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

بااشووری کورددستان

شو ن:

گگوند

شارەەکان:

سل مانی
س
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ژمارە2755 :

کەمپپی وەليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6071311406
60225
لە باشووری ئ اق ..پەنابەرران لەم
ەرانی کوردی رۆژھە ت ە
ەتە بە پەنابە
ککەمپ کی تاﯾبە
خ کی زۆر خراپيان ھەبووە.
ککەمپەدا ھەمييشە بارودۆخ
ەکانی بابەت
تتاﯾبەتمەندﯾيە
شو ن:
ش

شو ن

ژمارە2756 :

الن
کەمپپی گەوﯾال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4191148237
75896
ەردەرەشە و س
لە روووی کارگ رﯾيەووە سەر بە ناحيەی کە ەککی قەزای بە
رۆژئاواا لەو کەمپەدا نيشتەج ن.
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری کووردستان

ژمارە2757 :

ەکا
کەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21781
نگيشک )
شارەد ی )مانگ
کە سەربە ش
گوند ک
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ھەزار و  500پەنابەرری

و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2758 :

کەمەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20101209212704697
مانگ شک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2759 :

کەندەسور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120917
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2760 :

کەندەقو ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120918
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2761 :

کەندەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120919
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2762 :

کەنگاوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120920
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2763 :

کەنگاوەر  -کەنگەوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009152321219514
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ﯾەک لە شارەکانی پار زگای کرماشانی ئ رانە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :شارەدێ

ژمارە2764 :

کەنيسی
َ

http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120921
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2765 :

کەھرﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120922
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2766 :

کەوب
1276

http://www.kurdipedia.org/?q=2013121321052487267
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رانيە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2767 :

کەوب ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090300123088974
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رانيە

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2768 :

کەوپ چ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120618373374212

1277

...
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی باببەت
و ت:

ستان
ھە تی کوردس
رۆژھ

شو ن:

گوند
د

ن:
شارەکان

بانە

زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

ژمارە2769 :

کەوپپەڕ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20923
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2770 :

سان
کەوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20924
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە2771 :

کەو ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504757805
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2772 :

کەوەرت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102420243192435
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

چﯚمان

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2773 :

کەڕئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120925
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2774 :

کەڕەپوانتاران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120926
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2775 :

کەﭬنەمژێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621783
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنکی)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2776 :

کەﭬەرک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621785
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گوند کە سەربە شارەد ی )چەمانک )
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :باشووری کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2777 :

کەکەوسان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009301217039736
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  27بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  191کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2778 :

کە ت
http://www.kurdipedia.org/?q=201009201133469560
گوند کی ناوچەی کە تەرزان ،سەر بە شارستانی سنەﯾە .خە کی کە ت بە ش وەزاری کوردﯾی
ناوەندی قسە دەکەن .ژمارەی دانيشتوانی لە ئامارەکانی سا ی 2006دا  621کەس لە  152بنەما ەدا
بووە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2779 :

کە تەرزان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211433569578
کەوتﯚتە رۆژئاوای شاری سنە و رۆژھە تی شاری مەرﯾوانەوە.ئەم ناوچەﯾە خاوەنی  48گوندە .ناوەندی
ئەم ناوچەﯾە ،شاری شو شەﯾە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :ناوچە

ژمارە2780 :

کە ش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120927
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2781 :

کە کانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120928
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2782 :

کەجان
کە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5091546575
57666
گوند
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

رۆژھە تی کوردستاان

شو ن:

گوند

ن
شارەەکان :مەرﯾوان

ژمارە2783 :

کەسماق
کە ـک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1262208547
75346
گگوندی کە کەسماق سەرر بەقەزای دوککانەو دەکەو تتە ن وان بەرززاﯾيەکانی شااخی
ەو تە ن وان گووندی قە تو سارتکەو
شاخی ساراو ھاوکات دەکە
زەەردو شاخی کﯚسرەتو ش
گوندە واﯾکردووە
ە
جوگرافی ئەم
ی
شو نی
ی سورەکەو ئيلە وە ،و
قاميشەو کانی
قا
ەی ساردو بەففراوﯾی ب ت ببەوپ يەی کەددەکەو تە بنارری چياکەوە.
ککەشوھەواکە
ەگەڵ
زۆری ھەبووەو لە
سماق کی ی
سماق دە ن ئئەم گوندە س
سەبارەت بەنااوی کە کەس
س
ەکی سماق ناوونراوەو
بﯚﯾە بەکە ی
ەوەشدا ئەم شو نە شو ننی کە ەکو ببەرزاﯾيە ھەربﯚ
ئە
پااشان دەماوددەم بﯚتە کە ککەسماق.
ەتگوزارﯾی پ ووﯾست
ەبوونی خزمە
نە
ەکانيش ناودەەبر نو
عەباس کە بە بەگە
س
ەی مەال
ەی پ کھاتووەە لەبنەما ی
دانيشتووانەکە
لەو گوندەدا
پشت قە دزێ-وە ھاتوونو و
ت
شمانەی
ەبنەچەدا لەگگوندی دارەش
لە
ەی الی قەزای ماوەت
شيوکو گە ی
ی تر کە لەگووندەکانی شي
نييشتەج بوونوو دوو بنەما ەی
کەسماق لەکﯚنداو ل رە نيشتەج بووون،
ق
ی ھاتوونەتە ککە
ی کﯚمە ﯾەتی
ەبەر ک شەی
لە
شەنو گوندی قﯚچ بەگ کەسەرکردە بوووە،
شتووانی گونندی قەرەقﯚش
ھەروەھا دانيش
ھ
ھﯚﯾەک بووب ت گوندەکانيان ج ھ شتوووەو
گگوندەکە بەناووی ئەوەوە ناوونراوە بەھەرھ
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چوونەتە گوندی کە کەسماقە کﯚن ،سەرکردەکەﯾان قەرەقﯚشەن لەوێ بووە،
کەئاﯾينی ئيسالم ھاتووە ئەوان ج يانھ شتووەو ھەند کيشيان لەبەربەرەکانيدا
لەناوچوون ،کەبەمدواﯾيانەش شو نەواری گﯚڕەکانيان دﯾاربوو لەگەڵ گﯚڕستانی کيژان
کەگﯚڕستانی مەسيحييەکان بوو کەدەکەو تە ن وان گوندی قە تو گوندی
کە کەسماقە کﯚن .کە کەسماق لەسا ی  1986چﯚ کراوەو لەسا ی 1988
خاپورکراوە ،ئەوکاتە ژمارەی دانيشتووانەکەی دەگەﯾشتە زﯾاتر لە150ماڵ کە بەداخەوە
لەئ ستادا ئەو ژمارە زۆرە نەﯾانتوانيوە بگەڕ نەوەناو گوند لەئ ستا زﯾاتر لە 110ما ی
ت داﯾە ،ھەرچەندە دانيشتووانی ئەم گوندە پ يانواﯾە نەبوونی خزمەتگوزارﯾی پ وﯾست
واﯾکردووە ئەم ر ژە کەمە بگەڕ تەوەناو گوند ،بەبەراورد بەزﯾادبوونی ژمارەی
دانيشتووانەکەی.
کانيو کار زەکان
سەرچاوەی ئاوی گوندەکە برﯾتيبوون لە)کانی کەسکەو کانی وەنەوش( کە بﯚ
خواردنەوەو پ داوﯾستيی رۆژانە بەکاردەھاتنو کشتوکا ی وەک تەماتەو بام و
سەوزەواتی لەبەردەکرا) ،کانی کورگە( کە لەگەڵ کانی کەسکە ت کەڵ دەبوو ،ئاوی
ئەم کانی توتن کی زۆری لەبەردا دەکرا ،لەگەڵ باخە ھەنارو ھەنجيرو رەزو ھەروەھا
تەماتەو بام ) ،کانی پاش قەبران( کە بەکاردەھات زﯾاتر بﯚ ئيشوکاری ژنانو
کەم کيش کشتوکا ی لەبەردا دەکرا) ،کانی بەرزی سپی( کەتووتنو چەند باخە
ھەنارو ھەنجيری لەبەردا بووە جگە لەسەوزەوات) ،کانی چکە چکە( لەشاخ دەھاتە
خوارەوە کەم کەم جﯚگەلەی بﯚ کراوە ،ئاوەکەی سازگاربووە بﯚ خواردنەوە .ھەروەھا
چەندﯾن کار زﯾش ھەبوون کەئەوانيش کار زەکانی) :فەق س مان ،بەردە سپی،
کانی قازی ،قەرەقﯚشەن ،پەﯾنکەی ب ەی ،مەال ھەباس ،گورج  ،قﯚچ بەگ،
پەڕکان،کانی م وﯾلە ،تﯚپزاواو کار زی ھەنجيری کەتان ،کەئەم کار زانە کشتوکا ی
زۆری لەبەرداکراوە ،بە م بەھﯚی وشکەسا ييەوە زۆربەﯾان وشکيانکردووەو ئەوەندە
ئاوی پ داناﯾەت کەسو سکەﯾەک ت ر ئاو بکات.
لەپ ش راگواستندا رووبەر کی زۆر توتن کراوە بەش کی زۆری بژ وﯾی ژﯾانی ئەم گوندە
لەسەر تووتن بووە ،ھەروەھا رەزو باخە ھەنارو ھەنجيری زۆر بووە ،ئەوکات خە ک
دﯾارنەبووە لەبەر باخو باخات ،خە کی ئەم گوندە ھاوﯾنان چوونەتەسەر باخو
رەزەکانيانو لەوێ ماونەتەوە ،تاساردی کردووە ئەوسا گەڕاونەتەوە ما ەکانی خﯚﯾان کە
لەناو گوند بوو ،بە م ئ ستا زۆر ک لەو کشتوکا نە ناکر ت لەبەر کەمئاوی،
بەروبوومی سەرەکی ئەم گوندە لەئ ستادا رەزە .چەندﯾن رەزﯾشيان ھەﯾە کە لەالی
خاوەنەکانيانەوە پشتگو خراون لەبەرئەوەی ئەو ب ە پارەﯾەی لەبەرھەمی کشتوکاڵ
دەستياندەکەو ت بژ وﯾی خ زان بەڕ وەنابات.
سا ی  1968قوتابخانە لەگوندی کە کەسماق کراوەتەوە کەﯾەکەم مامﯚستا ئەﯾوبە
فەندی بووەو ﯾەکەم خو ندکار کەمال خدر حەمەد بووە کەتﯚمارکراوەو ئ ستا
خو ندنگەی بنەڕەتی ت داﯾە واتە تا س ی ناوەندی خو ندکارەکانيان بﯚ خو ندنی
دواناوەندﯾی روودەکەنە قەزای دوکان.
خوال خﯚشبووانی گوند
خوال خﯚشبوو ش خ مامە رەزا کەدروستکەری خانەقای کە کەسماقە لەسا ی -1919
 1920کەدر ژەپ دەری تەرﯾقەتەکەی ش خ ئەحمەد سەردار کەئەوﯾش لەمەوالنە
خاليدی وەرگرتووە ،پاشان پشتاوپشت بﯚﯾان ماوەتەوە ،کەھەر لەسەرەتاوە ھەو يداوە
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کارەبا بﯚ گوندەکە رابک ش ت ،سەرەتا مامە رەزا کەد تە ئ رە ھيچ تەکيەو خانەقاﯾەکی
نەبووە بﯚﯾە دەستيکردووە بەدروستکردنی مزگەوت چەندﯾن فەق ی لەمزگەوت
پ گەﯾاندووە کەئ ستا بوونەتە مەال دواتر بەھاوکارﯾی گوندەکە دەستيکردووە
بەدروستکردنی خانەقا ھەر لەبيستەکاندا لەوکاتەدا ئەو خانەقاﯾە کەدروستکرا زﯾاتر
لە 100مورﯾدو سﯚفی ت دا ژﯾاوە بەژنو پياوەوە ،دواتر مزگەوتو خانەقاکە پەرەدەست ن تو
بەدر ژاﯾی شﯚڕشەکانی کورد بەشدارﯾانکردووە ،لەوانە مامەڕەزا  40کەسی
بەسەرکرداﯾەتيی ش خ محەمەد ئەمين مە حە دەن ر ت بﯚ کﯚماری مھاباد بﯚ
بەشدارﯾی شﯚڕش ،سا نی 1961و  1975بەشدارﯾی شﯚڕشی ئەﯾلوليان کردووەو
لق کيان ھەبووە بەناوی مامەڕەزاﯾيەکان کەکاک عەبدولحەميدی مامەڕەزا ل پرسراوی
لق بووە لقەکەش پ کھاتبوو لەبراﯾانی حەقەو مامە رەزاﯾيەکان پاش سا ی 1986
دەربەدەری دەستپ دەکاتو مامە رەزا تيپ ک دروستدەکات لەبراﯾانی حەقەو مامە
رەزاﯾيەکان بەناوی تيپی 29ی کە کەسماق کەش خ ھاوڕ ی کاکە حەمەی کوڕی
دەکاتە سەرتيپو بەشدارﯾی شﯚڕشی نوێ دەکەن ،پاشان بەھﯚی بارودۆخی
سياسيی کوردستانەوە چەندﯾن شو ن دەگﯚڕنو دەچنە ئ رانو دوای راپەڕﯾن
دەگەڕ نەوە .کە کەسماق لەسا ی 1997دا ش خ مامە رەزا بەنەخﯚشيی کﯚچی
دواﯾی دەکات ،ئ ستاش مەرقەدەکەی لەتەنيشت خانەقای کە کەسماقە پاش
ئەوﯾش ش خ ھاوڕێ بەکﯚی دەنگ دەکر تە رابەری بزووتنەوەی حەقەو در ژەپ دەری
ھەم تەرﯾقەتەکەو ھەم خانەقاکە تەرﯾقەی نەقشبەندی .ئەم بنەما ەﯾە ھەميشە
ھاودەمو ھاوکاری گوند بوون ،ھەميشە ھەو يانداوە ک شەکانيان بﯚ چارەسەربکەن،
ئەگەر ھەبووب ت ھەردەم لەھەو ی ئەوەدابوون کەخزمەتگوزارﯾو رۆشنبيرﯾی بھ ننە
گوندەکەو بەرەوپ شی بەرن.
کەسە دﯾارەکانی گوند
لەکەسە دﯾارەکانی ناو گوند :خوال خﯚشبوو مام قادری حەمانی کەجەراحی گوند بووە
دەستو قاچی لەج چوو و شکاوی چاککردۆتەوە لەسا ەکانی چلەکانداو ھەروەھا
دەرمانی کوردەوارﯾی دروستکردووە بﯚ سووتان برﯾنو دەرمانی چاو ئ شەو )دەردە
مانگا( ئەوکاتە منداڵ تووشی سکچوون کی زۆرو رشانەو دەبوو منداڵ وشکدەبﯚوەو
ھەند جار لەھﯚشخﯚی دەچوو ،ئەو نەخﯚشييە باوانەی ئەو سەردەمە ھەروەھا بەبﯚن
کەوتنی چارەسەرکردووە .خوال خﯚشبوو گو ەی ئەوڕەحمان کەمامانی گوند بووەو
مندا کی زۆری ئەم گوندە لەسەردەستی ئەودا ھاتﯚتە دنياوەو دەرمانی بﯚ مندا ن
دروستکردووەو ئ ستاش خورشيدی حەمەی حاجی حەمەدئەمين دەستگرتنەوە
قاچگردنەوەی کردووە.
مام سا ح رەسوڵ مەال ئەو رﯾشسپی گوندبووە ک شەی ن و گوندی
چارەسەرکردووە ،حەمەی مەحمود خدر رﯾشسپی گوند بووە ،کاتی خﯚی جووتيارو
دەست ۆﯾشتوو بووە لەکاتی خﯚﯾدا ش خ مامە رەزا تاڕای ئەوی وەرنەگرتب ت ھيچ
کار کی نەکردووە.
ھيچ سوود کی وەرنەگرتووە
لەڕووی گەشتوگوزارﯾەوەو لەگەڵ ھە کەوتنی گوندەکە وەک شو ن کی گەشتيارﯾو
بوونی گوندی گەشتياری لەناوچەکەو بوونی گەشتيار بﯚ ناوچەکە کە کەسماق ھيچ
سوود کی ئەوتﯚی وەرنەگرتووە لەجوو ەی گەشتوگوزار لەناوچەکەدا تاوەک خﯚﯾان
دە ن بﯚ دروستکردنی ئەو کابينەو بينا گەشتيارﯾانەش دەستی کارﯾان لەدەرەوەی
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ناوچەکە ھ ناوە ،ئەمان ھيچ سوودمەندنەبوون ،ئەوکاتەی گوند چﯚ کراوەو ئەو
خ زانانەی پ شمەرگەﯾان ھەبووە چوونەتە دەشتی کﯚﯾە لەوێ بەر چەکی کيمياﯾی
کەوتوون ،پ نج خ زانيان کەخە کی ئەم گوندە بەرکەوتوون کەئەوانيش خ زانی
عەبدو شەرﯾف پ نج کەسو خ زانی کاکەمەمو مەولود دوو کەسو خ زانی حەمە
ئيبراھيم حەوت کەسو خ زانی سەعيدی مام فەتاح دوو کەسو غەرﯾبـی مەال دوو
کەس بوون ،ئەمە جگە لەدوو شەھيدی سەنگەرو چەندﯾن شەھيدی تر کەبەر
تﯚپباران کەوتوون ،ھەروەھا ئەم گوندە قوربانی مينيان ھەﯾە کەڕژ می فاشی ئەوسا
لەو ناوچەﯾە چاندبووی.
ئەم گوندە پ ۆژەی ئاوی لەسەر بير کی ئيرتيوازی بﯚ کراوە لەالﯾەن حکومەتی
ھەر می کوردستانەوە ،بە م بەداخەوە ئەو ب ە ئاوە لەگەڵ ژمارەی دانيشتووانو
پ داوﯾستی ئەم ۆی خە کەکەدا ناگونج ت بەتاﯾبەت لەوەرزی ھاوﯾندا تەنانەت ئاوەکە
ئەوەندە نييە کەبﯚ ئام ری ف نککەرەوەکان بەکاربھ نر ت .لەالﯾەکی ترەوە خە کی ئەم
گوندە داواکاربوون کەدﯾواری راگر بﯚ ئەو شاخەی پشتی گوند بکر ت ،کەسا نە
لەوەرزی زستانداو بەھﯚی بارﯾنی بەفرو باران کی زۆرەوە دادەڕم  ،ھەربﯚﯾە ترسی
ئەوەش ھەﯾە کەئەم تلە بەردانە بەرب تەوە بﯚ ناو گوندو بب تەھﯚی داڕمان ﯾاخود
گەﯾاندنی زەرەری گيانی ﯾاخود ما ی.
خﯚشبەختانە خ زان کی زۆر سوودﯾان لەپ شينەی خانووبەرە وەرگرتووە ،تائ ستا 60
ما ک بەپشتبەستن بەم پ شينەﯾە خانووەکانيان بەش وەکی مﯚد رن دروستکردووە،
ئەم گوندە خزمەتگوزارﯾی کارەبای پ گەﯾشتووە ،کارەباﯾان وەک شارەکان ھەﯾەو
بنکەی تەندروستی ت داﯾەو بﯚ نەخﯚشيی قورس روو لەدوکان دەکەن.
دوکانەکەی کە کەسماق
شاﯾانی باسە ،لەم گوندەدا دوکان ک ھەﯾە کەخاوەنەکەی وەستا عوسمانە ،شەوو
رۆژ کراوەﯾە بەڕووی خە کی گوندو ر بواراندا بەب ئەوەی کەس لەدوکانەکەدا ب ت،
تەنھا بەنووسراو ک کەھە يواسيوە بەڕووی دوکانەکەﯾدا ب وای تەواوی خﯚی بﯚ ئەو
کەسانە دەرب ﯾوە ،کەسەردانی دوکانەکەی دەکەن ،ھەروەھا نرخی
شتومەکەکانيشی ھە واسيوە ،ھەر کەس کيش پ داوﯾستييەک لەدوکانەکەی
دەک ت ،خﯚی پارەکەی دادەن تو باقيش ئەگەر ھەب ت ھە دەگر تەوە.
سەرچاوە :سﯚزان کەرﯾم  -ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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ژمارە2784 :

کە ەو نجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465857677
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان

ژمارە2785 :

کە ەکئاوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120929
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2786 :

کە ەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008221708514833
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  196بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  1252کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
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و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2787 :

کە ەکچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040109143968197
کﯚمە گای کە ەکچی کە گەورەترﯾن کﯚمە گە ﯾە لە ھەر می کوردستاندا کە لە سا ی  2014ژمارەی
دانيشتوانی نزﯾکەی  40ھەزار کەسە،پاش داواکاری زۆری خە کەکەی لە الﯾەن سەرۆکی ھەر می
کوردستان دەکر تە ناحيە و لە موس ەوە دەخر تەوە سەر پار زگای دھﯚک.
کﯚمە گەی کە ەکچی 25کيلﯚ مەتر لە ناحيەی ش خان دوورە و سەر بە ناحيەی قەسرۆکە لە قەزای
ش خان ،کە ەکچی لە سا ی  1975لە الﯾەن بەعس کراوەتە کﯚمە گای زۆرە مل و سياسەتی
راگواستنی خە کی رەسەن و نيشتەجيکردنی عەرەب لە ش و نی خە کی رەسەن ﯾەک ک بوو لە
سياسەتەکانی بەعس بﯚ بە عەرەبکردنی کە ەکجی.
بە پ ی فەرمانی سەرۆکی ھەر م ناحيەکە  10گوند پ ک د ت و ھەمووﯾان دەخر نە سەر پار زگای
دھﯚک.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

شارەدێ

زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2788 :

کە ەکوکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120930
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە2789 :

کە ەکی کﯚن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030323063482438
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :ھەول ر

ژمارە2790 :

کە ەکين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120931
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2791 :

کە ەکين 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011610525532782
گوند  -رواندز
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

رواندز

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2792 :

کە ەکەجاڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504357720
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2793 :

ﯾاپەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201010051000439793
ﯾەک ک لە د کانی دەوروبەری شاری دﯾواندەرەﯾە لە رۆژھە تی کوردستان .بە پ ی ئاماری سەرژم ری
سا ی  ،2006ئەم د يە پ ک ھاتووە لە  109بنەما ە و ژمارەی دانيشتوانی  718کەسە.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
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شو ن :گوند

ژمارە2794 :

ﯾاخيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010114074021319
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

باشووری کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان:

سل مانی

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ژمارە2795 :

ﯾارمق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121305
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2796 :

ﯾارﯾگای سل مانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112813223110926
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چوارباخەوە.
دەکەو تتە گەڕەکی چ
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

ی کوردستان
باشووری

شو ن:

شو ن

ی
شارەککان :سل مانی

ژمارە2797 :

مقەخﯚی
ﯾارﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21307
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی بابەت
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند

ژمارە2798 :

ﯾارەببوغ وو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
21306
ی رۆژھە ت
ﯾەک للە گوندەکانی
ی بابەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی
شو ن :گوند
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ژمارە2799 :

ﯾازﯾب غ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121308
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2800 :

ﯾاقوبئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121309
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2801 :

ﯾا وا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121310
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند
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ژمارە2802 :

ﯾا وە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121311
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2803 :

ﯾا تەمر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121312
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2804 :

ﯾنگی کند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504657775
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان
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شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2805 :

ﯾونسليان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121315
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2806 :

ﯾووزباشکەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504357731
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2807 :

ﯾەختەخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121313
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ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2808 :

ﯾەنگی ﯾەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915504757810
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :دﯾواندەرە

ژمارە2809 :

ﯾەنگيج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915465657612
گوند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت:

رۆژھە تی کوردستان

شو ن:

گوند

شارەکان :مەرﯾوان
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ژمارە2810 :

ﯾەکشەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193121314
ﯾەک لە گوندەکانی رۆژھە ت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی بابەت
و ت :رۆژھە تی کوردستان
شو ن :گوند

ژمارە2811 :

ئاالزغ  -خارپووت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021809165064250
دکەﭬيتە سەرێ فرات  ،ھژمارا ئاکنجي ن وێ  381.715کەسن ،ب گشتی دگەھيتە 547،562
کەسا،مەنزترﯾن باژ رێ  22ێ ﯾە ل تورکيا ،ئ کە ژ وان باژ ر ن پ شکەفتی د بواارێ ساخلەمی و ئابوری
و خواندن دا ،ژ بلی تورکان ،کورد و تورکومان ل دژﯾن لگەل ئەرمەنی و ئازەرﯾا ،ئەوليا چەلەبی دﯾار
دکەت کو زمان ئاخفتنا خەلک ئەالزغ ن زﯾکترﯾن زمانە بو تورکيا ئيستانبول  10 ،قەزا ب خو ﭬە
دگرﯾت ،ب کوردی دب ژن )ئەل عەزﯾز)
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باکووری کوردستان
جھـ:

باژ ر

ژمارە2812 :

ئام دی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218012224825
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دکەﭬيتە باکورێ روژھەالت سەنتەرێ پار زگەھ ب دوﯾراتيا )(70کم .باژ ر ﯾ ئاﭬا
داھيا وێ
 (17،5کم 2و بلند
ەھيتە ) 1
ککرﯾە ل سەر ککەلھەکا سرووشتى کو روبەرێ وێ دگە
دان ھەﯾە کو دزﭬرﯾت
ى باژ رکى دﯾروکەکا کەﭬننار و تژى روﯾد
 (1000پ نە ﭬى
ژ دەوروبەرا )0
دﯾ باژ رێ )ئئامات( ە ﯾ کو
شينواران دب ژن ئام د
ن
بوو ئەمبراتورﯾا ئاشورى ،زانااﯾ ن
بەرى بون و
ى
(810-82
ئاددێ پ نج )23
ێ
شەمس
سەردەم ش
دبەلگەنام ن ئئاشورﯾادا ل س
بەحس )ئامات(
س
نﭭﭭيسين ن ئادەەدنيرارى ﯾ سي ) (782-804بەرى بون و
وێ ھاتيە گوھررﯾن و
پاشى رەوشا ێ
ى
ى ﯾ نوى دا ھاتيە و
چەرخ بابلى
دنﭭيسين ن چە
المى ،ﯾاقوت الحموى دەرببارەى ئام دﯾ دب ژﯾت
ککەفتيە ژ ر دەستھەالتا دەوولەت ئيسال
ەختى بەل
 (537ى مشە
گى( ساال )7
ماد الدﯾن زەنگ
ى دب ژن )عم
ەوێ ئاﭬاکرى
ئە
بوھندێ دچيت کو ئەوى ئامات نوى کرى دب ژژن
ێ
مستوفى القززوﯾنى
حەمداللـە الم
ح
مرى و وى ئام دﯾ بناﭬ
شەختى ى
 (0338ى مش
ێ ل ساال )8
عمادالدولە اللدﯾلمى( ئەوێ
)ع
خو ناڤ کرﯾە .
خ
شى
دﯾ ئيناﯾە ئەڤ باژ رە توش
جاران ناﭬ ئام د
ن
چەندﯾن
دﯾروک ناس )اابن االسير( چ
ەخت دەستتھەالت
ە ھەتا کوميرر ن ميرگەھا س ﭭدﯾنا کورددى کرﯾە پاﯾتە
ەئارامي بوﯾە
نە
ئەڤ جھە پيش کەفت و
ەالتا وان ڤ
خو ل ن زﯾکى ساال ) (740مشەختى و لبن دەستھە
خ
بەھدﯾنا ھەتا ساال ) (1842زاﯾنى دەم ژالﯾ
ا
ەردەوام ما پاﯾتەخت ميرگگەھا
بە
محمودێ
پاشى سو تان ئئوسما نى )م
ى
ە بەﯾرەقدار( ﭬە ھاتيە داگگير کرن
محەمەد انجە
)م
مانى ل سەر سەپاند
الﯾەت ن ئوسم
دى ﯾ راستتەو خو ل وﯾال
ستەم ناوەند
دووﯾ ( سيس
الﯾەتا جولە م ررگ
سەر ميرگەھ ن کوردى دا گگرت و ب وﯾال
و ب ئ ک جار ددەست ب س
ھاتە گرﯾدان ل سەر دەم برﯾتانيا سااال ) (1918زاﯾنى
پااشى وﯾالﯾەتتا ميسل ﭬە ھ
ەﯾا دەولەتا ئ رراق
ى لسەر ھاتە سەپاندن و دگەل پ کھاتە
دەستھەالتداررەک برﯾتانى
 1924زاﯾنى
1
مين قاﯾمقام ل ساال
ميسل ﭬە و ئ کەم
ل
ەزاﯾەک سەر ب ليوا
ئاام دﯾ بو قە
ەزراندن ،ئام دﯾ ب جونييا خو و چەم و بيستان ن و جھ خوﯾ گوزارى
ل ھالتە دامە
ەﯾە و
ەسکاتى وئاﭬﭬا کانيا ل ھە
کو بەردەوام کە
و
سم سيالﭬ و سنج
نااﭬدارە نەخاس
چەندﯾن جور ن ف قى
سيالگ ب چ
سروشتەک جوان و سەررمەست دﯾ  ،و گەلي س
س
چەندە بياﭬ ئەردێ چان ﯾ
نااﭬدارە وەکو) :ھژﯾر – گوﯾزز -حوليک – ووس ﭫ( ھەرچ
رو بار ن ئام دﯾ ب ئاﭬا کانييا دھ تە
مە پ ترﯾا دا و
خودان بەرھەم
ەک قەلەو خ
ک مە ل جھە
چەندﯾن کار ن
ن
ئاخ و
وەکو گوسک ن خ
و
ئااﭬدان ،ئەڤ بباژ رە ب سازکارﯾ ن مللى ناﭬدارە
ە گوندێ درگگنى ھندەک تاﯾبەمەندى ب سازکارﯾ ن ئاخ
دى ﯾ ن دەستتى نەخاسمە
ەڤ جھە قوتا بخانەکا سەرربخو وئاﭬابو ژژبلى ﭬان کاران ژى خەلک ﭬ
ھەنە دب ژن ئە
ھ
کەوالى و کار ن بازرگگاني
ى
تەرش و
ش
خودانکرنا
ێ چاندن و خ
دەﭬەرێ ﯾانکو ئام دﯾ کارێ
نياسين ل دەﭬەرێ.
ن
ھيتە
خو ب بازارەک بازرگانى دھ
دکەن باژ ر بخو
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
جھـ:
ج

شاررۆچکە

بباژ ر:

دھﯚﯚک
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ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2813 :

ئاوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032812294982623
ئ کە ژگوند ت دە ﭬە را ر کان و ژ گوند ت کە ﭬنە ل دە ﭬە رێ
ژالﯾ ناﭬى ﭬە:
ل دە سپ ک ناﭬ گوندى)ئاﭬکير( بوو ئانکو)ئاﭬا کانيا گوندى ﯾاکوﯾر بو( ئە م ش ين ب ژﯾن ناﭬ گوندى
ﯾ ژ سروشت ئاﭬاگوندى ھاتيە وە رگرتن ،بە ل ھە روە کى ژ دە ر دب ژن ل سە ردە م مير )محە
مە دێ کﯚرە( ميرێ رە واندزێ ل دە م سە ر ب ميراتيا ئام دﯾ و ميراتيا داسنيا وميراتيا با عە درێ
وھە تا ميرگە ھا بوتان دا گرتى رابو ب گوھرﯾنا پيتا )ڤ( بو پيتا )و( ژبە رھندێ ئاﭬکير بو ئاوکير پاش
ب ناﭬ ئاوک ھاتە نياسين.
ژالﯾ ئاﯾينى ﭬە:
ئاﯾن وان ل دە سپ ک زە رە دە شتى بوون ئانکو خودێ نياس بون پشتى ھينگى ﯾ ت بوﯾنە فە لە
)مە سيحى( و پشتى پە ﯾاما موسلمانە تي گە ھشتي ﯾ ت بوﯾنە )موسلمان)
ژالﯾ شينوارى:
شکە فت ت ب ناڤ و دە نک ھە نە ل گوندێ ئاوک ھە روە کى شينوار ت وان دﯾدە ﭬاني ددە ن ژ
وان ژى وە کو شکە فتا بنيام ل روژھە ال تا گوندى و شکە فتا خزﯾن ل روژئاﭬا گوندى و شکە فتە
کيرک ل ژورﯾا گوندى و ئە ف شکە فتە ئانکو ئە وا دب ژن ( شکە فتە کيرک ( ھاتيە گوتن کوجھ پە
رستيا خوداﯾ مە زن بو ودب ژن )چل خانه( ل رادکرن ئانکو ھە رکە س ژ خە لک گوندى شيا با دا
چيتە و رێ و بوماوێ چل روژا دا خودێ پە ر سيت و دە م خﯚ ھە مى ب روژى و نﭭ ژا ﭬە د بوراند.

ژالﯾ سروشتى ﭬە:
پترﯾا دار ن گوندێ ئاوک ﯾ ن سروشتى وە کو دار ن بە رى و ما زى و دﯾندارە و کە زان و گوھيشک و
کە ﭬوت و کورسک و )ھرميک ت د م( و ھە لھە لوک وھە رﭬسن ئە ﭬە وە ک دار ن د م ،وﯾ ن ئاﭬى وە
کو چنار و بيھو بە ناﭬن ،وﯾ ت چاندى ب دە ست وە کو زورﯾا دار ن گوﯾزا و دار ن توﯾيا و بە و ھنار و
سپيندار.
و نوکە ژى ھە روە کى ئە م دبينين ل سە رکاﭬلکنا گوندى و کرنە دە را خە لک گوندى ل سە ردە
م رژ ما بە عس ﯾا ژنا فچوﯾى ئە ڤ دارە ھە ردشينن و بە رھە م ت خو ددە ن بە ل ب مخابنى ﭬە
خە لکـ گوندى مفاى ژ بە رھە م ﭬان داران وە رنا گرﯾت ژ بە رکو ﯾابووﯾە دە ﭬە رە کا بن بربوى و
جھ مە تر سي ﯾە ژ ئە گە رێ بومبە بارانکرنا فروک ت تورکى ئە ﭬ ن بە ردە وام ل سە ر گوندى.
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ژﯾارا خە لک گوندێ ئاوک :
ﯾافە رە ئە م بزانين ژﯾارا خە لکى گوندى ل سە ر چ بوو ئە و ژى ب ﭬى ش وە ى بوو :
ژﯾارا خە لک گوندێ ئاوک وە کو ھە رگوندە ک کوردى ل سە ر خودانکرنا پە زى و چاﭬيا )گارە
ش(بوو ھە روە سا ل سە ر چاندن بو وە کو برنج و ماش و کونجى و گە نم ونوک و گارس و جـھە و
نيسک ،دﯾسان خودانکرنا م ش ت ھينگﭭين و کرم ئار ميشى )حە رﯾر( وجاران دجونە ن چيرێ ،ھە
روە سا ﯾا فە رە ئە ب ژﯾن خە لک گوندێ ئاوک گرنگيە زور ب خودانکرنا پە زێ مە رە زى ددا.

ژالﯾ بازرگاني ﭬە:
خە لک گوندى چونە ن چيرێ و کە ﭬل )جە رم( ﯾ گيانە وە رێ کيﭭى دفروتن وە کو کوﯾژک و سە
ئاﭬک و روﯾﭭى و سﭭورە ،ھە روە سا ھە روە کى مە گوتى گرنگيە کا زور دا ب خودانکرنا پە زێ مە رە
زى وب ﭬ چە ندێ ئە وێ ل وان ز دە دبو دفروتنە بازرگانا و ب بھاﯾ ت گران .
پە ﯾوە ندﯾا خە لک گوندێ ئاوک ﯾا بازرگانى پترى دگە ل بازرگان ت جوﯾا بو( ﯾە ھودﯾا( بە ل پشتى
چوﯾنە فلە ستين ل ساال ) (1948ل شوﯾنا وان دفروتنە بازرگان ت توﭬيا ھندە کا ژ خە لک گوندى
بوخو دبرە دە ﭬە ر ن ئام دﯾ و ميسل دفروتن.
کورتيە ک دە ربارەى نفش )ذرية( ﯾا گوندێ ئاوک :
ھە روە کى دژ دە را دا ھاتيە زانين دب ژن ل سە رێ چە رخ ھە ژدێ زاﯾنى ژئە گە رێ نە
خوشيا)تاعون ( ئە وا ل ئە وروپا دە سپ کرى ژبە ر چە ند ئە گە را سە ر ب گوندى دا ھاتيە خارێ
دب ژن ن زﯾکى ) (500کە سا ژ خە لک گوندى دمرن وژ وان پ نچ سە د کە سا ) 170تا  (180زە الم بون
و ﯾ ن دى ژن و زاروک بون و ھاتنە ﭬە شارتن ل گورستا نا )مل ھجرێ( ل ئاوکا خراب،
وب دﯾدە ﭬانيا خودێ ژێ رازى )محە مە د عە لى توﭬى( ئە وێ چوﯾە بە ردلوﭬانيا خودێ د سال ن
سيھاندا دگوت من ژباب خو گوھل بوﯾە کول نﭭ ژا عە ﯾشا )90تا  (100دە ست ت شيرو مە تا ال ن
من ھژمارتينە ل مز گە فتا ئاوک ئە و ت ئامادە دبون بو کرنا نﭭ ژا عە ﯾشا و ھە مى وە کى بە رى نو
کە مە ئاما ژە پ داى مرن و چونە بە ر دلوﭬانيا خودێ مە زن.
وژئە گە رێ نە خوشيا تاعون بتن دوو بنە مال ژ گوندى مان ئە وژى دە م نە خوشى ب سە ر
گوندى دا ھاتى نە د ئامادە بون و با پير ت ﭬان ھە ردوو بنە ما ال ئە وژى ئە ﭬە بون باپيرێ بنە
ماال)عبدالرحمان(و باپيرێ بنە ماال )شە کر )
سە بارە ت بنە ماال)عبدالرحمان(س کورھە بوون دگوتن
ﭬان ھە رس کورا چ نفش لدﯾف خو نە ھ الن.

)ئە حمە د و قە رە نى و تە مە ر( بە ل

سە بارە ت بنە ماال)شە کر( ﯾا پ کھاتيە ژ دوو ئيجاخ ت سە رە کى دگوتن باب ئاﭬدە ل و باب ذﯾاب
وەکى نوکە دب ژن )بنە ماال ئاﭬدە ل و بنە ماال ذﯾاب( و ئە ف ھە ردوو بنە مالە دگە ل دوو بنە مال ن
)توﭬيا( ﯾ ن کو ژ تورکيا ﯾ مشە ختبوﯾن و پاشان ئاکنجيبوﯾنە ل گوندێ ئاوک وھژمارا خي زان ن گوندى
نوکە ئانکو ل ساال) (2013دبنە ن زﯾکى ) (40خ زانا و ژمارا کە سان دبنە ن زﯾکى )) 200کە سان.
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ژالﯾ زانستى و لە شکە رى و سياسى:
پترﯾا بنە ماال ئاﭬدە ل و ذياب کور و کچ ت وان مامو ستا نە و دە رچو ﯾ ن کوليژا و پە ﯾمانگە ھانە و
نوژدارن وئە ندازﯾارن و برﯾن پ چن ژبلى ھندە ک ژوان ھە لگر ت باوە رنامـ ت دکتوراﯾ و ما جست رێ
نه ،وژالﯾ لە شکە رى ھندە ک ئە فسە ر ن لە شکە رى ل نە ﯾ ت دە رچو ﯾ ن ئە کادمي نه ،وپترﯾا
وان ھە ر ژ کە ﭬندا الﯾە نگر ت شورە شا ئە ﯾلول و گوالن بوﯾنە و ھە روە سا ژ وان ھە بوﯾنە ساالن
ومە ھان کە فتى نە دزﯾندان ت سياسى ﭬە و ھە مى چور ت نە خو شى وئە شکە نجە دان دﯾتينه.
ژالﯾ رووبە رێ گوندى :
بە ﯾا ﭬا گوندێ ئا وک ﯾا نوى دکە ﭬيتە سە ر رووبارێ مارکى و عە ردێ ئاﭬى و د م و کوﯾﭭە چە ر دگە
ھيتە سە دان دونە م ت عە ردى.
سنور ت گوندێ ئاوک :
ژالﯾ روژئاﭬاﭬە گوندێ)بانسرا و ھوص و ر شمه).ژالﯾ روژھە الت ﭬە گوندێ )ھيل(ه.ژالﯾ باشورى ﭬە گوندێ )ھورە و ز وک و ئە رتش).ژالﯾ باکورى ﭬە گوندێ )پير ئاﭬدە ل و سپ )_________________________
بە رھە ﭬکرنا قوتابى )وحيد سعيد حفظ ﷲ)
ژ دە ر مام من حە جى )شمس الدين حفظ اللە سيدو)
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )وحيد سعيد حفظ ﷲ( سەبارەت بە )گوندێ ئاوک (
لە11:36:05 2013-3-28 :
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2814 :

ئاﯾات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621414
گوند کە سەربە شارەد ی )کانى ماس )
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
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ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

باژ ر:

دھﯚک

ش وەەزار :ک .باکووور

ژمارە2815 :

فە
ئورفە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0309214505
53855
پشتی ساال
ی
بااژ رەکە ل کورردستانا باکورر دکەﭬيتە ئەنادوال باشورا روژھەالت ل تورکيا،
شانلء( سەرربلند پ ﭭە ھاتتيە ناﭬکرن نووکە ل تورکيا دب ژن )شانللی
 1984ناﭬ )ش
4
مەزنە ل
ە
ە ،حەفتەمين باژ رێ
ئوورفا( 11 ،قەززا 26 ،باژ رﭬاننی 1080 ،گووند ل ھەنە
)گوال ب
ال
ە ،ب ناڤ و ددەنگترﯾن جھ گەشت و گوزاری
توورکيا ژ الﯾ جوغرافي ﭬە
ماسی( ﯾە ،خەلک باوەردارە ب ھندێ کو ئيبراھيم پ غەمبەر ل ﭬﭬی جھی ھاتتيە
م
سەد و پينجی و
مليونەک و شەش س
ک
ھاﭬ تن د ناڤ ئاگری دا ل ژێ رزگاربوووﯾە،
ھ
تورک و عەرەبا پ ک دھ ن.
ک ل دژﯾت ،ژ کورد و ک
شەش خەلک
ش
3855
5
ەبارەت بە )ئوررفە( لە:
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
22:55:52 2010-12-3
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ن
ھەر م :باکوورری کوردستان
ھ
جھـ:
ج

باژ ر

ژمارە2816 :

ن
ول ەبيعەﯾن
ئومو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21413
شارەد ی )زماار)
کە سەربە ش
گوند ک
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

باژ ر:

موس

ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2817 :

ئينجکا سﯚر  -د رەبون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621415
گوند کە سەربە شارەد ی )رزگاری)
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2818 :

ئەرتيس
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181428254742
ئەڤ گوندە دکەﭬيتە پار زگەھا دھوک ل ئالي باکورێ روژ ھەالت ل سەر سنورێ کوردستانا باکور
ھەڤ توخوﯾبە دگەل ھەردوو گوند ن )بروﯾ – وس ﭭى)..
َکەﭬنار وخوەدى
گوندێ )ئەرتيس( ئ کە ژ گوند ن سەرجاﭬ ن ھوزا )دوسکيا( کوناﭬبانگەک
رەسەناﯾەتى و دەولەمەندە ب چاندا مللى و تەرش و کەوالەک ھەرى زوور وسيما و روخوەش وناندەر
وب بەزم وشادى وئازاﯾەتى ﯾە وماندى نەناسن..کەﯾس ماقوﯾل و پاکو سپەھى ودەرﭬاالنە ژ ھەر م ﭭان
وخانەدانەک رە.
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ناسکرن ،کوناﭬ

(ئەرتيس( ب واتاﯾا )ئەردێ ب توﯾسى( دھ
خەمالندنە.
ھەروەھا ژى بوجونەکا دن ھەﯾە کو ژ ناﭬ )ئە رجيش( ھاتنە..واتە)سەرباز( ھەروەھا دئالي )دﯾروکى
وکەﭬنارﯾا( خوە دە ب سنورە ،و دﯾروکا وێ ﭬەدگەرە سەر چاخ )ئاسورﯾا(ن وھين پ تر،
روبەرک فرە و بەرﯾن ب خوﭬە دگرە ئالەک وێ چولە وئالي دن دارستانەکى تار ى ﯾە.
•سنور ن گوندى:
دئالي روژھەالت دە ژدەراﭬ )رند ال( بەرف باکور د)ھەفش ک بوسى( را دبورە بەرف)تل دودێ(و
بەرف )گروﯾا بەرزە کوال وبەرم شک ( ھەﯾانى)التا بەرم شک ( دبە ھەﭬسنور دگەل گوندێ )بيرێ)
•ژالتا )بەرم شک ( بەرف باکور دچە وتا دگەھە)بەرێ بسيس( وەھا دبە ھەﭬسنور دگەل گوندێ
)ش خ مەما)
•ژئالي باکور ژ )بەرێ بسيس(بەرف روژئاﭬا دچە دکيرﯾ )ماکوکەى( را دەرباسى بو سرتا( شک رى(
و)گرێ ب دار( و )ک رﯾ ک فت ( و سەرێ)سوﯾلک ب ر ﭭاس( وەھا دچە )ھوﯾرکى( وکودبە سەرێ
چياﯾ )حسارێ( بەرف )دارکا بيرﯾا( دچە وەھا دبە ھەﭬسنور دگەل گوندێ )بروﯾ ).
•ل ئالي روژ ئاﭬا ژ سەرێ )دارکا ب رﯾا( بەرف باشور )دمل دەھول (را دبورە)ک رﯾ سيﭭ ( و تا
دگەھە)قوپ کادﯾنکا( بەرف باشور تاسەرێ )درﯾن ( و وەھا بەرف باشورێ روژھەالت دک رﯾ درﯾن
را دەرباس دبە بو سەرێ )بەرێ م را( وسەرێ )چيل وچەمى(و سەرێ ھرچکا ھەﯾان قوپ
)مشاﯾخ ھرچکا( بەرف باکور بو سەرێ کانى زەرک ھەﯾانى قوپ کانى زەرک ودبورە بو ھنداﭬى
زوما کيرﯾ )کانى زەرک (..وەھا دبە ھەﭬسنور دگەل گوندێ )تتم)
•ل ئالي باشور ژقوپ کانى زەرک بەرف روژھەالت د زوما کانى زەرک را دبورە بو باسک دناﭬبەرا
)رند ال وئيسف ھەرﯾن( وکور ت )کوليلک ت زەر( ھەﯾان دەراﭬ رند ال دبە ھەﭬسنور دگەل گوندێ
)چ ).
•ئەرتيس وکانى..
1کانيا گوندى ..ژ دەرێ ئاﭬاوى ژ ھەردوو کاني ن )ب را ش را -وکانيا پاال( ﯾە.ھەردوو دسولين کرى نەھەﯾان سەرێ گوندى ل ئالي روژ ئاﭬا..دھاتە ب کارئانين ژبوى )ﭬەخوارنا مروﭬان و سەواالن و
وەھاژى ژبوى کار ن روژانە ئ ن دنافمال ( ب قاسى (2دونەم ن ئەردى ل بەرش ن دبن و ژبوى چاندن
دھات بکار ئانين و وەھا ژى ھن گو ز وتوى ل بەر ليﭭا جوک ش ن دبن.
2کانيا پەزى..دکەﭬە روژئاﭬا کانيا کوندى دئالي نزارى دە،ھاتيە بەرھەﭬکرن ژ برکەک کو ب بەرادروست کرنە و ژمارەکا بوتا ل بەر دروست کرنە ،ئاﭬا وێ ژبوى تەر وکەواالن دھات ب کارئانين،ب
قاسى) (3...-2...سەر ن پەزى و) (300-200گارەش و دەوار دھاتن ئاﭬدان ب ﭬ کاني ئانکو ﯾا تاﯾبەت
بوو ب ئاژەالن ﭬە.
3کانيا ھيزلى..دکەﭬە روژ ئاﭬا کانيا بەزى جيوارەکى زوزانيى ﯾە ،وگوندﯾا مفا ژێ دﯾتنە دەما ھاﭬينادجونە زوم وناﭬبانگ وێ ل دەﭬەرێ ھەﯾە ژ بەرکو پر سارە.
4کانيا دەشتا ماال..دکەﭬە باکورێ کانيا ھيزلى ب قاسى ) (9دونەم ن ئەردى ل بەردھ نە ئاﭬدان کوھەمى جور ن فيقي ھاﭬين ل دھ جاندن مينا باجان وخيارو پيﭭاز و رتاخ وباجان رەشکو....ھتد(ل
گور گوتنا وھن ئاسو و شينوار ن کەﭬن وەھا دان ئەمر ن ﭬى گوندى دب ژن ئەرمەنا ئەڤ ئاﭬە قير کرنە،
وشينوارێ ئاشەک کەﭬن ل بن زەﭬي ن دەشتا ماال خوﯾانە کو دکەﭬە پشتا بەرێ گر.
5کانيا ھرچکا..دکەﭬە باشورێ گوندى دھات بکارئانين ژبوى ئاﭬدانا تەرش وکەوالى،ھن جار ئەڤکانيە دانەڤ ج ﯾا ژبوى ئاﭬدانا بەزێ خو.
6کانيا کانى زرک ..دکەﭬە باشورێ کانيا ھرچکا گوندﯾا ژ بەر دورﯾا وێ چ مفا ژێ نەوەرگرتنە،دﯾساندانەف گون ج ژبوى ئاﭬدانا کەوال ن خوە.
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گياﯾەکى ﯾە و ئاخا گوندى ب ﭬ

ئاخ

7کانيا تاتە رەشا..دکەﭬە باکورێ گوندى ،ل ناﭬەندا جياﯾ حسارێ،ئاﭬەک پر خوەش و ب رەوشە وتامەکى پر خوەش ژێ دوەش ل ھنەکى ک مە ،ھن جار ژبوى سەواال وپاال دھات بکارئانين.
8کانى کيسەلک ..دکەﭬە باکورێ روژ ئاﭬا گوندى وئاﭬاوێ ھنەک ک م بو ل ژبوى بکارئانينا چاﯾ پرخوەش بوو و ل ﭬ داوﯾا سال ن ھەشتيان سولين کرنە تاخەک گوندى کو ژ رە دگو)مل (..ل
وارگەھ پەرندانە مينا کەو کرکاک قەل...ھتد.
9کانيا جيل وجەما..دکەﭬە روژ ئاﭬا کانيا ھرچکا ئاﭬاوێ پر ک مە ول پەسارەک رژد دەردکەفت ودور بوژمفا دﯾتنا گوندى،ل وارگەھ کەوان ت زانين.
جە وار ن ناﭬدار:-
د رائەرتيس)تربەسيسک (..د رەکى کەﭬنار ول سەرگرەک ھاتيە دروست کرن و ل گور شينوار ن وێ
ب قاسى )(500مەتران ھاتيە ئاﭬاکرن و دکەﭬە ئالي روژھەالتا گوندێ نوى.
گورستانا)ناڤ رەزکا)
گورستانا)مل زﯾارەتا).
گورستانا)تربە سيسک ).
گورستانا)گەوﯾا کەنيشک ).
گورستانا)بن تەنگەدەرێ).
دوال رەزا..نھالەکى پرى رەز بوﯾە و م و وترﯾەک ھەژى ل ھەبوﯾە ھن جار وﯾش ترﯾ وى گەھاﯾە
)(1.5کم،وناﭬدارترﯾن جور ن ترى )زەرک،رەش م و،سەودالى،سل مانى...ھتد(ل ھەنە.
دوال ھرچکا..دکەﭬە باشورێ گوندى ودبە جەند دولەک ن بجوک وکانيا ھرچکا دکەﭬە ناﭬەنداوى،پرى
رەسە وھەلسە وکيﭭارک وکەنگرە.
دوال کانى زەرک ..دکەﭬە باشورێ دوال رەزا پرە ژ رەس وکيﭭارکا.
دوال ئيسﭫ ھەرﯾن..دکەﭬە روژھەالتا کانى زەرک کو ھەردوو دبنە ئ ک دوال در ژ روبەرک زەﭬ ن
بەرفرەە ل ھەنە و ھن جار گوندﯾان کولک ل چ کرنە وبەز مەزێ خوە ل ور خودانکرنە.
دووال خارکين ..دکەﭬە روژھەالتا گوندى ل ک لەکا گوندێ بيرێ ،دارستانەکا ب چرە و تارى ﯾە ،وھن جار
زﭬستانا گوندﯾا خانى وکول ل چ کرنە ژبوى خودانکرنا بەزێ خوە ل وەرزێ زﭬستان .
دوال بيرا سوتى..دکەﭬە روژئاﭬا خارکين وژمارەکا زەﭬان ل ھەنە و ھن رەز و کاﭬل ل ھەنە،ل ﭬر ژى
زﭬستانا بەز ل خوە دى دکرن.
دوال ن کوﯾر..دکوﭬە روژ ئاﭬا بيرا سوتى و ژمارەکا زەﭬيان ل ھەنە و سەرێ وێ پرە ژ رەس و کيﭭارکا.
سەرێ دوال ن کوﯾر ..دب ژن تەنگا سيارێ ودبەردا دئالي گوندى دا دب ژن سەرکيشکا ئەﭬەژى پرن ژ
رەس .
دوال بەرێ زﯾن ..ک ﭭرەک پر مەزنە ومينا )زﯾنى( خوﯾاﯾە ..ژمارەکا پر ژزەﭬ ن گوندﯾان ل ھەنە و دکەﭬە
باکورێ گوندى،بەرڤ باکور دجە ھەﯾان چياﯾ حسارێ.مفا بەخشە..
چياﯾ حسارێ..جياﯾەک بلندە و ھيسانە مفا دارە ..وپرە ژ گولو گولزار وگياﯾ ن مينا
)کيابەند،جاتر،ھنگەدان،ر ﭭاس،خەلەندور،توﯾسى،کەرکول،تولکا کەل ،لوﯾش،سترک..ھتد)
ھيال سەرى..ب ک دھ ت ژ سوﯾلک ب ر ﭭاس-ھوﯾرکى-دارکابيری ﯾا..
ھ ال ناﭬەندێ..کوﯾرک تاتەرەشا،کوﯾرک سەعيد،کوﯾرک نەعمان،مل دھول .
ھ ال ژ ر..بەرێ زﯾن،زبارێ،دولک ن تەرازنا،زەﭬيلک .
•دوال ھيزلى..دگەﭬە روژئاﭬاگوندى وزوزان کوﯾستانا گوندى ﯾە،ونھالەکى پر بەرفرەھە و ل مل
باکور)کانيا َکرى( کانيەکى پر رند وسپەھى ل دەردکەﭬە وئاﭬەکا سپى ﯾە وب قاسى جو وا ئاشەک
ﯾە ل ژﯾ وى پر کورتە وزوو ھشک دبە..ل مل باشورکانيا ھيزلى ﯾە و ژ بوى خارن وﭬەخوارن
دھات بکارئانين،ئاﭬەکى شرﯾن و تەزى ژێ دەردکەﭬە وجھ چﭭيانا خورت وقيز ن گوندى ﯾە.
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•دوال بەرێ م را ..بەرەکى مينا سەﯾوانانە و نھانى ﯾە..دکەﭬە باشورێ ھيزلى بەش باکورێ ﭬ
دول دب ژن درﯾنى دولەکى پر بەرفرەھە و رندو بەدەوە ل بھارا وپرى رەسە و َکيﭭارکن.وکەﭬ ن بەفرێ
ھەﯾان ھاﭬين ل دمينە ودﯾمەنەک فانتازﯾک دبەخشە.
•سروشت گوندى:-
سروشت ئەرتيس گوندى دابەش دکەت ل سەر دوو تەوەرا ..ل ئالي روژھەالت تان زﯾکى گوندى دبە
سروشتەک دارستانى ﯾە،دارستانەکا پ کھاتيە ژھەمى جور ن داروبارى وەکى)داربەرى ومازى ودﯾندار
وکەﭬوت وکن ر کەزان وب مک وک ز وگوھ شک وکرسک وگرک وھەﭬرست وتەﭬرى و سماق وباھيﭫ
وحاج باھيﭫ و ھژﯾرودﯾکانەوگشت تەراشو دار وبارە( ل ئالي روژئاﭬاھەﯾان سنورى سروشتەک
زوزانيە و ھەرجى گل وگياﯾ ل کوﯾستانەک ھەبە ل ﭬر ھەﯾە مينا)رەسە و کەرکول وگەﭬرە با وچەﭬر
وکارﯾاکەل وسيرک وکەنگر وسترک وخەلەندور ورﯾﭭاس وکيﭭارک وھنگەدان وتيسى وگيابەند وکەرى
وھن جور ن دن( ل ئاژ تەﭬ پتر )تيسى وکەنگر(ان بناﭬبانگە،سيماﯾ گوندى پرە ژدﯾمەن ن رەنگين
وگول وکوليلک وتەڤ جور ن تەﯾر وتەواالن وگەش وباﯾەک ف نک وکەﭬى وکانى ودول ونھال ن ھەمە
جور ھەروسا وارگەھا کەوانە وپرە ژئاواز ن بەرندا.
وەرز ن سال :-
زﭬستان..زﭬستانەکا دژوار وب بەفرو باکوزﯾرک وبارانە..وھن جار)(3-2مەتر ن بەفرێ ل دبارە..ور وتى
تەڤ ئاسل دبن ودبە دەرﯾاﯾەکا سپى ژ بەفرێ گوندى دﭬ وەرزى دە ب کار دمينن و تەن کارو
کرﯾارا وانا شەﭬب رک وﯾارى وچيروک وسترا ن وبەزم وشادى نەنوەھاژى خودانکرنا تەرش وسەواالن،و
ھن جار زبارە وجﭭات وجﭭين ج دبن ژبوى خرﭬە کرنا ئالف ئاژەالن وژ سەرێ دول ونھاالن )رەس
جولى وگياى(ب )گارتان( ژ ئاژەالن رە ددھيننە ناڤ گوندى..وزبار ن گوندﯾان پر بالک شن ژبەرکو ﯾارى
وپ شبرکى وپەھلەﭬانەتى ت رە خوﯾا دکە،و ق ز وخورت ژى ب شوازﯾا پاالن دکەن ب خوارن وﭬەخوارن ن
گەرم وژ ھاتى.ب تەڤ کاران قيز وخورت ب ھەﭬرا کاردکەن و مينا ھەﭬن دھ ز وبزاﭬ دە وھن جار بەفر
ل سەربانا ب )بەفرﯾکا(ن ﭬاالدکەن وگولومژکان ل سەربانان دکەن.
بھارێ..سروشتەک رەنگينە..ودەرﯾاﯾەک شينە..قيز وخورت تەڤ بەنگينە..ب جﭭات
وجﭭينە..وپانجارجينە..ئاڤ وھەوا ھنگﭭينە..ب گولزاراپر زەنگينە..جياوزنار پر کوﯾﭭى نە..ب دارو
داربەرﯾنە..ھەردەرشينە..خەم رەﭬينە..دﯾروک و وار پرد رﯾنە..کەزەبادالن دشەوتينە..دﯾمەنەک پر
ئەﭬينە..ھەردەر کانى وئاﭬ ن سپى نە..و ھەلس وبەفروکەﭬى نە..پرى فيقى وترﯾ ورەزﭬانى نە..وب
گول وگولزار ونەسرﯾن..پر ئاواز و شﭭان وب رﯾنە..خورت وگونج پر سپەھى نە.
ھاﭬين..ھاﭬيناوێ پر ھوﯾنە وئاڤ وسەقاﯾەک ل بارە و گوندى بەرف زوما)ھيزلى( دجن وکەپر ن دارو
جولى ج دکەن ودمانەﭬە ھەﯾان چرﯾا ئ ک دﭬى وەرزى دا گوندى ب ددەواران کاروانى دکرن و مژوﯾل
دبون بو جەماندنا قوﯾت زﭬستان و ل سەر بارو دوخ ئابورى ھن چارکاروان دکرن بو)وان ،
ئورمي ،سنور ن سورﯾ ،موﯾسل (دﯾسان دﭬى وەرزى دا گوندﯾان )گەنم وجەە ونيسک ونوک وماش
د دورﯾن وگ رە دکرن ب دەواران.
پاﯾز ..پاﯾزاوێ نورمالە وگوندى مژوﯾلى کارو بارێ زﭬستان دبون مينا)برﯾنا
چولى،وگوﯾنيا،وکيﭭارا،ومزەﯾت ن ترى،وکەزاندچنين،گوﯾز دوەشاندن،دار ن سوتن خرﭬەدکرن،ومال
دئانين گوندى).
پ کھاتا جﭭاکى ل گوندى_:
ل گور داخوﯾاني ن دان عەمر ن گوندى کو ژباب کالک ن خوە بھيستنە وەھا ژمەر گوتنە..گوندێ کەﭬن ل
بنارا چياﯾ )حسارێ( بوﯾە ل ن زﯾک )کانيا دەشتاماال( کونھا ب )ئەرتيسکاخراب( ناﭬدارە وژمارەکا
شينوار وکاﭬلە خانيان خوﯾانە..ﭬى گوندى س مالبات ن مەزن ل ھەبون..ل دەمەک )دوو( مالباتان
ژور بارکرنە بو دەردور ن دھوک وبنارا چياﯾ مەتيناکونھا ل ﭬان گوندان رودنن
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)کوﭬل ،ھەمزا،غلبيش،ملھمبان ،ز وکا محەمەد مستەفاى ،ئەردا،ملھمبان  ،باب گوﯾا ،کەال شخو،
وەرم ل  ،ئەرزێ ،بانک  ،بابيرێ...،ھتد( کو ب دوسکى ژ رى ب ناﭬبانگن،وەھاژى ماال کو مانە لﭭر
چونە گوندێ نوکە )کو ئەرتيسا نوى ژ رە دب ن..دگەل بورﯾنادەمى ﭬ مال پر وەرارکرنە وھەردوومال ن
دن کو کوجبەرببون وەھا ئ ک جار وەرارەکى مەزن کرنە ونھا ب قاسى ھوزەک نە وپترژ )(22گونان
پ ک دھينن وبەالﭬە بونە ل سەرھن ھوز ن دن مينا بەروارﯾا ور کانياوھەﯾان تەلەعفرو بنيا چ لو
وگەﭬەرێ بەالﭬە بونە،ئەرتيسا نھا دبە )(8بنەمال ودان عەمر ن مە دکەنە ) (3ئوجاخ سەرەراﯾ وێ
ﯾەک کو ھندک نەگەھاندنە ھەڤ وەھا ددن خوﯾان..
1ماال مح )ش خى((23)..سەرە خ زان و)(131کەسن.2ماال قاس  (16) .سەرەخ زان )(85کەسن.ئەڤ ھەردوو بنەمالە ژ رە دب ژن)ئوﯾجاخا ش خ ).
سەرجەم ﭬ سەرەخ زان ) (39وژ) (216کەسن پ ک دھ .
دارا بنەماال)ش خ )
3ماال قتاس(22).سەرە خ زان )(115کەسن.4ماال کەک (16).سەرە خ زان )(31کەسن.5ماال شەالل(17).سەرە خ زان)(94کەسن.ژﭬان س بنە ماالن رە دب ژن )ئوﯾجاخا مرتوى).
سەرجەم ﭬ مالبات ) (45وپ کھاتنە ژ)2409کەسان.
6ماال عبدالرحمان )بەفرﯾکى((31).سەرەخ زان )(179کەسن.7ماال ھەدرەش (15).سەرە خ زان )(97کەسن.8ماال ھەسن(21).سەرەخ زان )(97کەسن.ئەڤ س بنە مالە ژ رە دب ژن )ئەﯾجاخا عەب ).
سەرجەم خ زان ن ﭬ مالبات ) (3739کەسن.
ھەروەھا سەرجەم تەﭬاﯾا سەرە خ زان ن گوندى)(151ن وژ)(829کەسان ب کھاتينە .
سەرچاوە :پەﯾبەرێ ئەرتيس  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

ژمارە2819 :

ئەسپ ری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621412
گوند کە سەربە شارەد ی )ب بو)
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2820 :

باتيفا  -باتوفە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081209104745584
سەنتەرێ وێ باژ رک باتيفا ﯾە ،دکەﭬيتە باکورێ سەنتەرێ قەزاﯾ ئەو دگەل ناحيا دەرکارێ ئ ک
ناحيە بون ل ل ساال  1924ناحيەکا نوى ھاتە دانان بناﭬ ناحيا )گولى( وسەنتەرێ وێ ل گوندێ
)د مکا( بو پاش بو گوندێ بەھنونە ھاتە ﭬەگوھاستن پاش ل باژ رک باتيفا بنەجە بو ،باتيفا دکەﭬيتە
سەر ر کا سەرەکى ﯾا کو دەﭬەرا بەروارى باال ب زاخو ﭬە گر ددەت ورامانا وێ ب زمان کوردى ئانکو
دەﭬەرا دەشتا کوﯾر ﯾا کو ل زﭬستانا باروﭬ ن بەفرا ل دھ ن.
ئەردێ ناحي بو دوو دەﭬەرا دھ تە پارچەکرن ﯾائ ک دەﭬەرا دەشت ئەوژى در ژەپ دانا دەشتا سندى
ﯾە ھەتا روبارێ خابور ،دەﭬەرا دووێ ﯾا چياﯾى ﯾە ﯾا ب دول ونھال وگر وجھ ن بلند و ئاستەنگە گەلەک
روبار وشيفک ن ئاﭬ وکانى ل ھەنە ومفا بو چاندن ژێ دھ تە وەرگرتن.
ژﯾانا خەلک ناحي ل سەر چاندنا بەرھەم زﭬستان ﯾە وەکو گەنم وجەە ونيسک ونوک ...ھتد
ودەشت وجھ ن باش ﯾ ن چاندن دھ نە ب کارئينان ز دەبارى چاندنا دەرامەت ھاﭬينى وەکو برنج
وباجان وکەسکاتى،ل ﭬان سال ن دوماھي خەلک دەﭬەەرێ دەست ب چاندنا دار ن ف قى کرﯾە مينا
س ﭫ وخوخ وھورميک وھنار ومشمش ،ھەروەسا نھال ن وێ ب چاندنا دار سپيندارا ﯾا بناڤ ودەنگە
ز دەبارى چاندنا گوﯾز وفستەق ،بو ئاﭬدان مفا ژ روبار ن زرﯾزە وسيرکوتکى وخابورى دھ تە وەرگرتن،
ھەروەسا خەلک دەﭬەرێ تەرش وکەوالى بخوداندکەت ژبەر ھەبونا کوز وچەروان ن بەر فرەە ل
دەﭬەر ن چيا کو سەقاﯾەک خوش وئاﭬەکا بوش ل ھەﯾە ،ژچياﯾ ن وێ )نزدور  -روﯾس – کەشان –
سەرک شوﯾن –بەھنونە – شابانى).
ژ روبار ن وێ روبارێ زرﯾزە – سيرکوتک – خابور.
ل ناحي گەلەک شوﯾنوار ن م ژوﯾى ھەنە و ) (15جە ژالﯾ ر ﭭەبەرﯾا شوﯾنوار ن دھوک ھاتينە
تومارکرن ژوانا )کەلھا شاباني ﯾا بناڤ ودەنگ ،کەلھا کەشان  ،کەلھا ب جوان  ،پرا نزدورێ ل سەر
روبارێ خابورى کو دبيت ل سەر دەم ميرنشينا بادﯾنان ھاتبيتە دانان ،شوﯾنوار ن کر ت وب گوڤ.).
روبەرێ ناحي ) (208کم 2و)(73گوندا بخوﭬە دگرﯾت وتەڤ گوند ھاتبونە خرابکرن پ ش وپاشى ئەنفاال
بتن سەنتەرێ ناحي وکومەلگەھا ب گوﭬا ت نەبيت ،ل پشتى دامەزراندنا حکومەتا ھەر ما
کوردستان دەست ئاﭬەدانکرن گەھشتە وێ دەﭬەرێ وژﯾان ﭬەگەراندە پترﯾا گوند ن ناحي .

1308

تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ەتی
کوردستان
ھەر م :باشوورا کو
جھـ:

شارەدێ

ژمارە2821 :

قە
باشق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5252148176
60061
چکە
شارۆچ
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ھەر م :باکووری کوردستان
جھـ:

کە
شارۆچکە

باژ ر:

وان

ش وەەزار :ک .باکووور

ژمارە2822 :

بامەڕڕن
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121801264
40829
سان
ێ چياﯾ مەتيينا و فروکەخاانا بامەرن ﯾﯾا بەرنياس ن ززﯾکى و ە دﯾس
دکەﭬيتە بنارێ
مەزن ﯾا
ن
ەفتنەکا
ماھي پ شکە
ک گوندێ ئەرەەدنا ﯾ گوزاررى ،لﭭ دﯾم
دکوﭬيتە ن زﯾک
سوفياتى
ﭭان و سوفى ش خا بوﯾە س
حيا بامەرن جھ ھوزانﭭ
ئااﭬەداني بخووﭬە دﯾتيە ،ناح
ئەدەبى قەستا
ى
زمانى و شارەزاﯾا تورە
ى
ە ک زاناﯾ ن ئئاﯾنى و
قوتابخانەکا ئاﯾﯾنى بو و گەلە
قو
فەرمانا کارگ رى ﯾا ژژمارە ) (1197ل
ا
دن ب
حيە ژ نوى ھااتيە دامەزراند
و دکر ئەڤ ناح
مەد پار زگارێ دھوک ﯾ وى دەمى ،وژ
چيرﭬان ئەحمە
 2000/02/19ب داخازﯾا ن چ
9
ێ ﯾە بو بەرفرەەھبونا ئاﭬەدانني چەندﯾن فەرمانگەھ ن
پ دﭬي ن گرنگ ﯾ ن دەﭬەرێ
حکومەت ل ھاتنە دانان ئەﭬەژى ھاررﯾکارن بو بشببونا بارێ ئابوورى و پەﯾداکررنا
ح
ى.
دەليﭭ ن کارى
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تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

شارەدێ

ژمارە2823 :

بانسرا
http://www.kurdipedia.org/?q=201008031642304642
وەکى ئ ک ژگوند ن ئاﭬييە و ژھوزا ر کانە و دکەﭬيتە باکورێ روژئاﭬا ھوزار کان ﭬە وگوند ن دەردور ن وێ
)ھيل – ھوێ – پيرئاﭬدەالﯾە( و گوندەک بەرداﯾە دوى دەمى دا ژ) (20سەروک خ زانان پ ک ھاتبوو.
ژال ى ژﯾارێ ﭬە:
ژﯾاراوان لسەر چاندنا دەرامەت ئاﭬى و د مى بوو وەکى چاندنا)برنجى و گەنموکا و ماشا و کونجيا و
کەسکاتى(چاندنا د مى ژى وەکى )رەزاو سمقاێ و باھيﭭا( ئيعتيمادا خو دابو سەر خوو ھەروەسا
مژولى بخودانکرنا تەرش و کەوالى بوون مينا )پەزى وچ ال و م ش ن ھنگﭭينى( وروژانە کارێ وان ئەوبو
کو بش ن ژﯾن و ژﯾارا خو بر ﭭەببەن.
ژشينوار ن گوندى:
کەلھەکا مەزن و کەﭬن ل ھەبو ل ھنداﭬى گوندى کو بيرا باب و باپ ر ن وان ژى ھەر ئەڤ کەلھە ھبوو
ل نەدزانى کا کى ل دژﯾان.
کانى و روﯾبار:
ئاﭬا خو ژ روﯾبارێ مارک کو دبەر گوندى را دھات و سەروکانيا وى ژ گوندێ شيﭭە رەزا دھات و
ھەروەسا کانى ژى ل گوندى ھەبوون وژ دەر ن سەرەکى بوون بو چاندنا دەرامەت خو لبەر دکر و چ
جارەکى ژ ئاﭬ دب بەھر نەدبون.
جھ ن گەشتو گوزارى:
ھەلبەت ھەر گوندەک ئاﭬى بيتن ھەربھوستەکا توو ل ددانى جھ دلرحەتى و کەﯾف خوشيا
مروﭬى ﯾە و ھەر ژبناﭬا گوندى تا سەرێ گوندى ب گيزو دار چنارو سپينداران ھاتبوو خەمالندن.
ژالﯾ زانستى ﭬە:
ل دەﭬەرا ر کان و ژالﯾ ر کانا ئاﭬى ﭬە بتن قوتابخانە ل گوندێ ھورە ھەبو لەوما زاروک ن وان بەرەف
ھورە دچوون بوماوێ چەند سالەک ن ک م ژبو خاندن پاشى قوتابخانە ل گوندێ وان ھاتە ﭬەکرن و
خاندن بساناھيتر ل ھات ماموستاﯾ ن وان ژى )حسن بلبل بەنستانى و براﯾ وى سليم( وانە ددانە
قوتابييان.
رول وان دشورەشا کوردى دا:
ھەر ژدەستپ کا شورەشا ش خ ن بارزان دا دەم دەنگ وان گەھەشتيە ھەمى کوژﯾ ن کوردستان
دا و تا شورەشا ئەﯾلوال پ شکەفتن خواز ب سەروکاتيا سەرکردێ مەزن)مەال مستفا بارزانى( گەنج ن
ﭬى گوندى ژى ھەستەکا نەتەوەى لجەم پەﯾدابوو چەند گەنجەکا چەک شەرەف ھەلگرت و دەست
ب خەباتا چەکدارى و سياسى کر.
ل ساال  1978ل دوﯾﭫ برﯾارا حکومەتا دکتاتورا عيراق ﯾا وى دەمى ئەڤ گوندە ژى وەکى ھەمى
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گوند ن ر کانيا ھاتە سووتن و چولکرن و ل کومەلگەھا سيرﯾ ھاتنە ئاکنجى کرن.پاشى دبەردەواميا
شوەرشا گوالن دا ل ساال  1981چەند مالەک ن گوندى پەﯾوەندى ب شورەش کرو بو نە پ شمەرگە
مينا )عبدالسالم تيتان و مەال موسا و حجى حسن و چەند ن دى( ل گوندێ خو شادبونە ﭬە و ھاتە
ئاﭬاکرن ھەروەکى بەرێ کار ن خو کرنەﭬە ھەتا کو ئەنفاال 1988ێ وەکى ھەمى خەلک دى گوندل
وان ھاتە چولکرن و بەرەف تورکيا چوون و پاشى ل ئيران ئاکنجى بوون.
پشتى سەرھلدان :
دەم سەرھلدانا بھارا 1991ێ دەستپ کرى وان )پ.م( ژى دگەل ھەمى پ شمەرگ ن دى بەشدارى د
ئازادکرنا کوردستان دا کرو پشتى ﭬ چەندێ مال ن خو ژى ﭬەگەراندنە ﭬە و ل کومەلگەھا سيرﯾ
ئاکنجى بوون.
نوکە گوندێ بانسرا ن زﯾکى ) (60سەروک خ زانانە و ژﯾن و ژﯾارا وان ژى پترﯾا وان فەرمانبەرو )پ.م( و
ماموستا و برﯾن پ چن و بھيﭭيا موچ ن حکومەت ﭬەنە و مژوﯾلى خو بخودانکرن نە.
سەرچاوە :سامى ر کانى  -ما پەڕی ئاميدی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

باژ ر:

دھﯚک

ژمارە2824 :

بيباﭬا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621472
گوند کە سەربە شارەد ی )سەرسنک)
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور
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ژمارە2825 :

ھ
ب دوھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818140054
44741
خيب تورکيا ﭬی گوندی ژژکەﭬن دا
ەڤ گوندە د کەﭬيتە دەﭬەرا بەرواری باال ل سەر توخ
ئە
ھەلبەت ئەو ژی ھەر ئ ک دب ژﯾت ئەم ژجھەکی ھاتينە چ ل
چەند ئيجاخ ل ھەبوون ،ھ
چ
ەروەکی مە ننياسين ئەﭬەن:
جاخ ن ک م ھە
شور ،ئەو ئيج
ککوردستانا باکوور ،ﯾان ﯾا بوش
گوە ل
خم دارا( مە ژ پپير ت خو ە
(بيبەکروکی ،سالما ،ژارکا  ،برەھيمی ،ھژکوژی ،م
بووﯾە ،د چەرخ شازدێ زااﯾنی دا بنەماالەک دب ژن ماال دەل ژ کوردستانا توورکيا
ئاکنجی بوﯾنە.
ی
نە و ھاتينە ل گوندێ ب دوھ
مشەخت بوﯾنە
م
گوندێ ئەلک
ێ
وان دا ل
ک د ناﭬبەرا ﭬ بنەمال و مروﭬ ت ن
ل وی سەردەمی ئارﯾشەک
مروﭬەکی د گوتن دەەل و
ی
ختيا
ەگەرا مشەخ
رووﯾدا بوو ناڤ عەشيرا مام خورا و ببو ئە
ل خو ئينابوو ،و ژﯾانا خو ل گوندێ ناﭬبری برە سەر ،ب در ژاھيا
بررازاﯾەک دگەل
دەھي کر ،ژژمارا
دی بەرەف ز د
خان ،ﭬی گوند
ی پ نچ چەرخ
ەھيتە ن زﯾکی
وەختەکی دگە
باال.
مروﭬان دا ،و د ھاتە ھژمار تن گوندێ ئ ک ل دەﭬەرا بەرواری ال
م
سا دبورﯾت ،د بەربەالﭬن ل پار زگەھا دھوک  ،و
ە ژ ھزار کەس
ر ژا سەروک خ زانا ئەﭬروکە
ئام دﯾ .
گگوند ن دەوروببەرا ،و ل قەززاﯾ ن زاخو و ئا
ەنە:
ە ئەو ئيجاخ ت ب دوﯾﭫ بننەماال دەل کەفتين ئەﭬە
بژژلی ئيجاخ ت کەﭬن ،نوکە
ماال حوﯾس  ،ماال
ماال ئالی ،ماال بەھدﯾن ،م
ماال رەش  ،ماال سام ،مماال ھەسن ،م
(م
وەﯾسی ،ماال پيرا( کەفخوﯾﯾ گوندی ژ کەﭬن دا ژ مااال وەﯾسی رادبوو.
ئاکنجی بوون،
ی
سالەکا ژ بنەماال دەل ھاتننە گوندێ ماﯾ و
شتی چەند س
ئييجاخەک پش
ھا ماال ئاش نەبيت،
ﭬەدگرﯾت ،تەنھ
ە خەلک گونندی ھەميا ﭬە
دب ژن مال ت مەال ،و نوکە
ھاتينە ماﯾ  ،ئەڤ مشەختيە ل
ە
ەﭬن دا ژناڤ عەشيرا سل ﭭانەﯾا
دب ژن ئەو ژ کە
سەردەم ئووسمانيا روﯾدا ﯾە ژ بەر س ئەگەرا:
س
سەردەمی
 1ھەژارﯾا کووژەک ل وی س2-زوردارﯾا دوژژمن ت ئوسماانی3-نەخوﯾندەوااری و پاشﭭەەمان و ترسا ببەردەام
جھ ل بن ب در ژاھيا ددﯾروک .
ی مللـەت ککوردن ،ھەر ج
و ئەﭬە کاودان ن ژﯾانا ھەمی
ەری و ب
ن ،خەلکەک ننەچاربون ب ر ک ت لەشکە
ھاتينە دﯾارکرن
ژببەر ئەگەر ت ل سەری ھ
ەر جھ ژێ بھ ن.
چەکی بەرەﭬاني ژ ھەبوناا خو بکەن دژژی دوژمن و دداگيرکەرا ،ھە
چ
گگوندێ)ب دوھ ( توخيبی ﯾﯾە دگەل تورککيا دکەﭬيتە بن چياﯾ شااراني ئانکو توخيب
دکەﭬيتە باشورێ گوندی ،و
ە
کری
ە باشورێ گووندی ،و شيک
نووی ،چياﯾ ککروپە دکەﭬيتە
ﭬيتە روژھەالت :
شيکری دکەﭬي
ش
دھ ت،
وی ژ گوند ن ))بناﭬ  ،ھەد نە ،ئورە( ھ
ت ،ژ دەرێ ی
رووﯾبارەک د گووندی دا دھ ت
ھەنە.
ک ل گوندی ھ
گگەلەک کانيک
ەلەک
ﯾن و چياﯾی ،چەند پارچە زەﭬي ت ک م ل ھەنە ،گە
ھەک کەﭬرﯾن
گگوند ﯾ ل جھ
ھ ت گوندی ،ئەڤ چەندە ژ کەﭬن دا بووﯾە ئەگەرا:
ەر ر ژا خو جھ
دک من بەرامبە
ن ،ژ چەرخ بيست بەرەەف
سيھان و چالن
1-مشەختبوننا خەلکەکی ل سال ت سدھوک  ،بو ژﯾﯾان .
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2بەرفرە پەز و ئاژەل ل گوندی دھاتە خودان کرن ،چونکی چەروان و چيا د بەرفرەبوون و ژﯾان د خازتە ﭬ چەندێ.
3بازرگانيا توخيبی ،دگەل کوردستانا باکور ،ﭬ جەندێ کارتيکرنەکا باش کرە سەرژﯾانا خەلک )ب دوھ ( و ر ژەکا باش ژێ دەولەمەند بون ،نەخاسمە ل سال ن
ش ستا ژ چەرخ بيست .
دوژمن بەعسی گوند و دەﭬەر ن تخوﯾبی ل ساال  1976و ران کرن و سووتن.
خەلک گوندێ ب دوھ دﯾروکەکا پر شانازی ﯾا ھەی د بارێ لەشکەری دا ،و ب
در ژاھيا ھەبونا گوندی شياﯾنە بەرەﭬاني ژ خو بکەن دژی نەحەزا و دوژمنان.
دﯾروکﭭان ت دەﭬەرێ ،دبيژن وەﯾسي ب دوھی ھەتا پشتا جولە م رگ ستاندﯾە ،و
باجە ژێ وەرگرتيە ،بو دوﯾر خستنا دوژمنا ژ گوندی و دەﭬەرا بەرواری باال.
وەخت پاشاﯾ ن ئام دﯾ باجە ژێ خاستی ،وەﯾسی گوت پاشا ناڤ ﯾ تەﯾە ،بەل
باجە بومەﯾە ،چونکی رەنج و خوھا ئەنيا مەﯾە ،پاشا ل سەر داخوازێ رازی بوون.
وەخت ميرێ بەروارﯾا د ھاتە ھەلبژاردن ،ئەگەر ب دوھ د ئامادەنەبان ،ميراتي
ھەبونەکا ﯾاساﯾی و شەرعی نەدبو ل دەﭬەرێ ،نەخاسمە ل سەر دەم ماال
عەبدولقادری و پيرموس.
د چەرخ بيست دا ،ھ زﯾن تيارﯾا ھەول داﯾنە زوردارﯾ ل دەﭬەرا بەروارﯾا بکەن،
ھەروەسان تورکا ،خەلک بەروارﯾا و ب تاﯾبەت گوندێ ب دوھ بەرەﭬانی ژ دەﭬەرێ
کرﯾە ب سەرکەفتيانە ،و ھەمی ھ رش ت ک شکاندﯾنە ئ ک پشتی ئ ک  ،ئەﭬە
راستيەکە ناھ تە ژبيرکرن ،ژبەر ئەگەر ن مەبەحس ژێ کری ،ناڤ و دەنگ ن ب دوھيا
بەربەالڤ بوون ب عەشيرەتی و م رانی ل ھەمی دەﭬەر ن بەھدﯾنان و ھەکارﯾا.
د بوارێ نيشتمان پەروەردی دا ،خەلک گوندی چ جارەک ک م تەرخەمی نەرکيە،
وپ شمەرگاﯾەتی و خزمەتا مللـەت کورد کرﯾە ،پشتی شورەشا  14تيرمەھ ساال
 1958زاﯾنی ل عيراق روﯾدای.
ب دوھ گوندێ ئ ک بوو بارەگاﯾ خەبات ل ھاتيە ﭬەکرن ل ھەمی دەﭬەرێ ،و
کور ن گوندی بوﯾنە پ شمەرگە د ر کخراو ن پارتی دا کار کرﯾە ،و ب در ژاھيا شورەشا
مللـەت کورد ،ھەتا ئەﭬروکە.
بو نمونە ،ئەﭬان پ شمەرگا دەستەک باال ھەبووﯾە د شورەشا ئيلونا مەزن دا ،ھەر ل
ساال  ،1961و بەرگری ژ وەالت کرﯾە دژی دوژمنا ،و دوژمن ن دەستھەالت وەرگرتی،
ئ ک پشتی ئ ک  ،ھەتا روخانا رژ ما بەعس و ب دەھان شەھيد و قوربانی بو
کوردستان داﯾنە.
چل کەس ژ خەلک گوندی وەکو پ شمەرگە پشکداری د شورەشا ئەﯾلونا مەزن دا
کرﯾە.
رژ ما بەعس ل ساال  ،1976گوندێ ب دوھ و ران کر ،ل ساال  1992ر کخراوا
کارﯾتاس ھندەک خاني ن ب سەر و بەر ئاﭬاکرن وەکی ھەمی دەﭬەرێ ،ل ھ رش ن
تورکيا و توپخانا وان گوندی نەچارەکرن ل ساال  1993گوندی چول بکەن ﭬە ،پشتی
زەرەر ت گيانی و دراﭬی ب خەلک گوندی کەفتين ،حکومەتا کوردستان ل ساال
 2002چەند گوندەک ئاﭬەدان کرن ،ئ ک ژوان ب دوھ بوو ،کو  200خانی بو ئاﭬا کرن،
و ر کا گوندی و پروژێ ئاﭬ دروست کرن.
بەل ژ ئەگەرا کاودان ن ئالوز و توخيبی ،و نەبونا ژ دەر ن ژﯾان گوند ھ شتا نە
ئاﭬابوﯾە ﭬە.
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ێ ب دوھ و ھەمی ئەو گوند ن کوردستان ئاﭬەددان ببنە
ھيﭭی و ئوم د ئەون ،گوندێ
ھ
لـەت مە ،ئەڤ
شيان بيت ،بو ھەژار ت مللـ
ﭬە ،و دوماھيا دەردە سەرﯾﯾان و نەخوش
ﭬە
ەشت چەرخا بزﭬرﯾتەﭬە گووندەک ئاﭬەدان وەک
گگوندێ د رﯾن کو تەمەن ووی پترە ژ ھە
جاران.
ج
دی
سم ماﯾی  -ما پەڕی ئام د
سەرچاوە :عاس
س

ژمارە2826 :

بەرئااش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0803164515
54643
و قەزا ئام دﯾ

ئ کە ژگوند ن دەﭬەرا بەروارری ژ ری ﯾا و سەر ب ناحييا چەمانک
الﯾ رۆژ ئاﭬا ﯾ ﭬە.
ێ ناحي ل ال
م ژ سەنتەرێ
ب دﯾراتيا 26کم
ھا سيارەتيکا ﯾە ،ژالﯾ رۆۆژھەالتی ﭬە سييار و سپييندارا ﯾە،
ل الﯾ رۆژئاﭬاای ھاﭬينگەھ
ﭬە گوندێ بھ ررێ ﯾە .ل دوﯾﯾف
الﯾ باکوری ﭬە گوندێ تااژﯾکا ﯾە ،ژالﯾ باشوری ە
ژال
بەرنياس
س
ﭬی ناﭬی
پ زانينا ناﭬ گگوندی ژ بەر ن ئاشی ھاتتيە و ھەر ژ ککەﭬندا ب ی
سەدان سالە ژﯾان ل پەﯾدا بووﯾﯾە
ن
کەفنە و ب
ە
بوووﯾە ،دﯾروکا ﭬﭬی گوندی گگەلەکا
چەندێ دﯾار دکەت کو ئەڤ
ێ
ئەﭬە وێ
ە
ەک مناسب )مەغبەر( ل ھەنەو
!!چونکی گەلە
گگوندە گەلەک کەﭬنە.
ميروی -3 ،مااال
دی -2 ،ماال م
ەڤ گوندە ژپ نچ بنەماال پ ک دھ ت  -1) -:ماال عەبد
ئە
ی( و
سين ئاغا (
ی - 5 ،ماال حس
ەزان مرادی
س بەرواری - 4 ،ماال رەمە
سليمان ﯾونس
س
ەل نھو )(44
 (1100کەسان بە
1
خوﭬە دگرﯾت و پتر ژ )
ک خ زانا ب خ
 (200سەروک
)0
ن بتن ل گو ندی دا دژﯾن.
سەروک خ زان
س
ەروکاني ھەتا کەزانا ب رﯾا( ،باشورێ گگوندی
ی  -:رۆژھەالتا گوندی )سە
ئااقارێ گوندی
ن(ێ،
)بەرگر تەعرا ھەتا ش خ ھەسن
ر
ێ( ،رۆژ ئاﭬاﯾا گگوندی
مرا بان گ ﭭ ھەتا بھ رێ
)م
دێ بەرئاش ب چاندن گەلەک
ھەتا گوزک (( ،ملک گوند
ی )کەلوتک ھ
بااکورێ گوندی
گوندی ھەنە لەوما ر ژەکا باش ﯾا ئاﭬ
ی
ھەروەسا) ( 32کان ن ئاﭬ لﭭی
ەر فرەھە  .ھ
بە
ەفندا ژﯾارا گووندﯾيا لسەر ببيستان و ماززﯾا و
ە  ،و ھەر ژ کە
ل ناڤ ملک گوندی ھەﯾە
مازﯾا و س ﭫ
ا
دارە ب رەز و کەزان و
ککومرێ)چ کرناا رەژی ﯾ ( ببوو نھو ئەڤ گوندەﯾ ناﭬد
مخابن نوکە
ن
زۆرە ،بەل
،
جووت و ک ل ﯾ ل
ی ﯾ ن ف قی،ج
ی جور ن دی
و خوخ و ھەمی
خەلکی بەرێ
ێ خو ﯾ داﯾە موچەی و بوووﯾە ژﯾدەرێ سەرەکی ﯾ ژﯾان .
خ
ەﭬن
.شينوار ن کە
سب)موغبەرر( ﯾ ت کەﭬن لﭭی گوندی ھەنە.
1-نەه) (9مناسطەمبەل ن ززﯾکی
کيرە دەرێ ﭬ ط
ە
طەمبەلە گەلەکا
ە
ەڤ
2-طەمبەلە ))جھ ن کير( ئەميترەک ﯾ فرەھە.
م
شکەفت(
ەﯾن و دوو ژﭬان ناعوسکا ﯾﯾان)جووتە ش
سک ل ﭬی گووندی ﯾ ن ھە
3-چوار ناعوسکرن و س چھ ن نﭭستن ﯾ ن ل
دب ژن جھ مەلکی و وەەک ژوورەک ھاتيە چ ن
ھەﯾن .
ھ
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ﭬەﯾە،

نەتەوەﯾی ﭬە  :ھەر ژژدەسپ کا شووڕەش دەھاان کەس
ی
ھزرا
ش ژالﯾ ھ
گگوندێ بەر ئاش
ەرگە و چەند ن شەھيد د شوڕەشا ئيللون و گوالن و ئەنفال ن رەش دا
بوووﯾنە پ شمە
ی ﭬی وە تی  ،گەلەک جاررا کەفتيە بەر ھ رش ن دوژژمنی وچەندﯾﯾن جارا
ککرﯾنە قوربانی
سا
ساال) (1963و) (1970ژالﯾ رژ ما بەعس
ھاتيە کاﭬل کررن وسﯚتن بوو نموونە ل س
ھ
ﭬە و
ە
ژنناﭬچووی ﭬە و ساال ) (1988ﯾ ھاتيە ئەنفال کرن ھەر ژ الﯾ ووێ رژ م
جار ن دی ﯾ ن
ف بەحرک برﯾنە و سەرەڕڕای چەندﯾن ج
خەلک ﭬی گگوندی بەرەف
خ
ەخوش.
نە
(ێ خەلک گونندی ﭬەگەرﯾاﯾﯾە سەر خاکا باب و
ھارا) 1991ێ
ھلدانا پيرۆزا بھ
شتی سەرھ
پش
ەر کو ژﯾن
سەر جادێ ژبە
 (1992 - 199گوندێ بەرئاش ھاتيە ئئاﭬاکرن ل سە
بااپيران ول )91
و ژﯾارا گوندی ل ﭬی جھی
ساناھی ترە ژ جھ کەﭬن.
ی
یب
بوﭬی گوندی ھاتيينە ج
چەندﯾن پ ۆژە ی
ن
ستان
ەر ما کوردس
ل سەر دەم حکومەتا ھە
ھا
الﯾ ر کخراوا)ش لتر( و دگگەل پار زگەھ
ک  -:ئاﭬاکرنا ) (44خانيا ژال
ە ج کرن وەک
بە
بەرئاش  ،چ کرنا مزگەفتا
ش
النا بيرەکا ئرتييوازی ﯾا ئاﭬ  ،نيژەنکرنا قووتابخانا
دھوک  ،کوال
ەھاندنا ھ ال کارەب .
ەر ئاش  ،گە
بە
ی
سەرچاوە :ما پەڕی ئام دی
س

ژمارە2827 :

چی
بەرچ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0817155559
94718
ەﭬيتە
سەر ب قەزا ئام دﯾ ﭬە ،دکە
ر
ئ ک ژ گوند ن دەﭬەرا نھ ل گوندێ)بەررچی(ﯾە
نااﭬەندا دەﭬەرا نھ ل ل پ ش و پاش زنجيرا چياﯾ مەتينی ،ل ساال )(1988ێ ژ ئە
کافلە ل
ە
گوندێ کەﭬن
ێ
جام ن ھەوا ررەشا ئەنفاال ب دروستی و ران بووﯾە و نوکە
نج
کرن.
ھاتيە ئاﭬا ن
کرن ،تازە ل پ ش چياﯾی ھ
ەھاتيە ئاﭬا کر
جھ بەرێ نە
ج
مازی و
ی ھەمی چيا و شکەفت و دارو بارە و ددارا کەزان و بەری و ی
ئااقارێ گوندی
ەمدارن و
الﯾەکی ﭬە دبەرھە
ی
چاﭬترن و ھەررئ ک ژ
شە تر و بەرچ
دﯾنداری و چناارا ژھەميا مش
سپيندارا
دﯾسان دار ن گو زا و باھيﭭا و س
ن
ستين!!
گگوندی ﯾا ب در ژاھيا دﯾروکک ﯾ ت پاراس
ھا دبەرچاﭬن.
و م و ن تری ل ھەمی جھ
گوند چوول دکر س ھەﯾﭭ ت
د
ک و بيرن ،ل ھاﭬين
ژ دەر ن ئاﭬ کانی و کانيک
خوشە وس کاني ت ئاﭬا تتەزی ﯾ ت
بوراند جھەک گەلەکی خ
ھاﭬين ل زوززانا)گني ( دبو
ھ
ەک
ەپر ن گوندی ﯾا ،تی ف قيە
ت دارا تی ﯾا ررەوشەکا تاﯾببەت ﯾاداﯾە کە
ھەﯾن ھەلبەت
ھ
ە مروڤ ژێ ت ر نابيت ،ئاقاررێ گوندی مرروڤ دش ت ببکەتە
شرﯾن و بتامە
ھندی ب ژی ش
ھ
سپنە ،ب ژﯾ  ،گني  ،ھەر دووک ل،
چەند پارچە و ھەرئ ک تاﯾﯾبەت مەندﯾا خوﯾا ھەی)س
چ
ھەالت ﭬە گووندێ
ەرگەل دکەﭬﭬيتە رۆژ ئاﭬا ،وژالﯾ رۆژھ
دەشتانا،ھارﯾا( گوندێ سە
ژووری گوندێ س رﯾ و درگين ﯾە،
ی
گگوھەرز ،بە ﭬﭬه ،رەشاﭬە،گگوﯾزﯾکا خراب ،ژالﯾ
گرگاش ﯾە.
ش
سپنک ،سپينندارا خەلفو ،گوندێ
وژالﯾ ژ ری س
کرا ﯾ ت
حەتا حەفت ببيک و زاﭬا ﭬ ک
ی ﯾا دەھوان ت کوم دکرن ح
ککارو بار ت جففاکی :گوندی
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ﭬەگوھاستين ،پتری ﯾا دەھواتا ل دەم پاﯾيزێ دکرن،پ گورکان کارەک سروشتی
بوو،ن زﯾکی) (100خزماﯾينيا دگەل گوندو عەشير ن دور ن خو ﯾ ت کرﯾن ،ژن رە ﭬاندن
وژن بەردان کرﯾارە کا گەلەک شەرم بووﯾە ل نک گوندی ﯾا و ر زەکا تاﯾبەت بو مە
سيحيا ھەبووﯾە ،توشی ھيچ ئار ش ن جﭭاکی نەبوﯾنە بتاﯾبەت دگەل خەلک گوندێ
)درگين ).
ژﯾنا گوندی ل سەردار ن ئام دﯾ و ئامان ت درگينا و رەزو پەزا بووﯾە بتاﯾبەت خودانکرنا
بزنا چونکە دار ن بەری و مازی دمشەنە دﯾسان ھەﭬرست دارەکە ل ھەمی دە م ت
سال ﯾا شينە وزستان پەز دخوت و ئەڤ گوندە جھ بەفرێ بو شەش ھەﯾﭭا
خەلکی پ تﭭي ت خو ئامادە دکرن .شەﭬ ت زستان ھەمی ب شەﭬەڕوکا دبوراندن و
زبارە دکرن ژبو شوول ت خو ھەمی گوندی ن زﯾکی ) (400سەرۆک خ زانانە ئەو ن خو
ب بەرچی دزانن ھندەک ژوان دەربەردەر بوﯾنه ،دوو مال بەری سەد ساال ل گوندی
چووﯾنە )ماال رەﭬی و ماال مەرێ( ) (300خ زان ئەو ن ناسناما گوندی ھەی خ رو
شەر ن وان دھەﭬپشکن ژوان ) (150مال نوکە ل گوندی ژﯾنا خو دبەنە سەری و
) (150مال بەالﭬە بوﯾنە ل ناﭬەندا باژ رێ )دھوک ( ،و گوند و ئوردﯾگاﯾ ت دەورو بەرا و
) (4خ زان و چەند زگوردەک دەربەدەری وەالت ت دەرﭬە بوﯾنە .کەﭬنارﯾا ﭬی گوندی
پتری ژ گوڕستانا دﯾار دبيت و شينەوارا ل ژوان)کاﭬل فەرەنگی وکەﭬرێ کونيشکا و
گاﭬا جن و شکەفتا ش خی( و چەپەرێ )صالح صافياﯾ ( کو دکەﭬيتە سەرێ
سييارێ دناﭬبەرا زوماگين و رەشاﭬە دﯾارە ل بزاﭬا ) (1945ھاتيە چ کرن .گەلەک جارا
گوند و ران بووﯾە ژ بەر ئەگەر ن )سروشتی ونە ساخلەمی و دﯾسان شەڕو پ کدادانا(
بەرەﭬانی کرنا گوندﯾيا ﯾا خوﯾاﯾە ھەر ل سەر دەم مير و پاشا و ھەتا ئەفروکە و
شەھيد داﯾنە دکەفندا و ھەتا نوکە ،ﭬان ماموستاﯾ ن ئاﯾنی خزمەتا گوندی ﯾا کری
ژوان مەال )عەبدو کارە ﯾی و ئەحمەد ز وە ﯾی( و ﯾ ت گوندی ژوان مەال )حمد امين،
محەمەد طيار ،محەمەد علی ،جەعفەر ،لزگين( ھەردەم ل گوندی و مەزن و مختار
ھەبووﯾنە ژوان )شاھين ،کر ت ،قەپالن ،سعد ،ئەحمەد مشختی ،ئەحمەد محەمەد
امين ،مصطفی رمضان ،کرم رەشيد ،محەمەد طاھر ئەحمەد ،عبدالوھاب،
عەبدولغەفار(ﭬان مختارﯾا گوندی ﯾا کری ژبلی ناﭬبەرارا ژبەر کاودان ت سياسی
ھندەک کەسا خزمەتا گوندی ﯾا کری ئەو ماموستاﯾ ت مە ناﭬ ت وان دﯾارکرﯾن بارێ رە
وشەنبيری ل سەر دەست وانا دەست پ کرﯾە و دﯾسان ئ کەم جار ل ساال )(1959ێ
خاندگەھەکا سەرەتاﯾی ھاتيە گوندێ )درگين ( زاروک ت گوندێ بەرچی بەشدارﯾا
ت دا کری ھەر چەندە ر کادەمژم رەک ﯾا دوﯾرە ،پشتی کارە ساتا )(1975ێ بو ئ کەم
جار خاندگەە ھاتە گوندێ بە رچی ل جھ نوکە گوند ل ھاتيە ئاﭬاکرن .نوکە دوو
ئاﭬا ھي ت خاندنگەھا ل گوندی ھاتينە ئاﭬا کرن ھەرس قوناغ ن خواندن قوتابی
ت دا دەوام دکەن ل گوندﯾ ن گوھەرزێ و بە ﭬە و سەرگەل و ئورﯾکاﯾ وکوان
قەستا ﭬی گوندی دکەن ژبوخواندن  .ساال)(1988ێ ژ ئەگەرا ئەنفال ) (95خ زان
دەربەدەری ئيران بوون ھەتا ساال )(1997ێ ھەمی زﭬرﯾنە ﭬە ،ب سەدان خانی
ھاتينە ئاﭬا کرن ژالﯾ حکومەتا ھەر ما کوردستان ﭬە ،ل تەنھا ) (30خانی ب
کونکر تی ھاتينە ئاﭬا کرن ،ھەر ژبەر ئەگەر ن ئەنفال ) (30_ 20خ زانا ل ھەﭬ يرێ
نە ل ھەردوو ئوردوگاﯾ ت )بەحرک و جەژنيکان( ئاکنجينە حەتا سەرھلدانا )(1991ێ،
و) (10زەالم ھاتينە ب سەرو شوﯾن کرن .گەلەک گوڕ ت کوردا ددﯾارن دناڤ چوول و
گوڕستاني ت گوندی پتری ﯾا وان خوداني ت وان ناھ نە نياسين ل گوڕ ن )عيس
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سوار و علی و علی(د دﯾارن دناڤ گوڕستان دا .خەلک بەرچی ﯾ ھاتيە نياسين
ب گوتنا سترانا و حەﯾران و حەنەکا،ھونەرمەندێ بەرکەفتی )شﭭان پەروەر(
دسەرەدانا خودا بوﭬی گوندی خوﯾاکرﯾە کو بەرچيا کەلتورێ کوردی ﯾ پاراستی.
پشتی سەرھەلدانا پيرۆز سەروک ھەر ما کوردستان سەرا گوڕستانا گوندی داﯾە
ب مەرەما سەرەدانا گوڕ ن عيس سوار و ھەﭬالي ت وی .ئوﯾجياخ ت نوکە ل گوندی
)مالخ و حسن و خەﯾری و عەب و مەما و عەل و مشک و خانزادێ و حەمەرەﭬا
و چاﭬشين( پترﯾا وان ژ ھندەالن و ھورک و ب دا و شين و بناﭬي ﯾ ت ھاتين نزﯾکی
) (10 - 9بابکا .
سەرچاوە :نەزﯾر بەرچی  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

ژمارە2828 :

بەروشکا سەعدون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621458
گوند کە سەربە شارەد ی )مانگ شک )
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2829 :

بەروشکا کاتوليا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621461
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ک)
شاری )دھوک
کە سەربە ش
گوند ک
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

باژ ر:

دھﯚک

ش وەەزار :ک .باکووور

ژمارە2830 :

ەر
تيلەررێ  -توﯾلە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0805114702
24669
دھوک  -قەزا ئام دﯾ  -ناحيا کانی ماس -
ک
گگوندێ توﯾلەر د کەﭬيتە پار زگەھا
ی با و ئەڤ گوندە دکەﭬننە دەور و بەر ن گوندێ توﯾلەر ) -:ھەد نە(
دەﭬەرا بەرواری
کيشک ( ل رروژ ئاﭬاﯾا ژ رﯾييا
ﯾا وی)،کانی سارک ( ل ررۆژئا ﭬا) ،ئەلک
دکەﭬيتە ژوورﯾا
ھەالتا ژ رﯾيا
ﭬينا و ئورمان وئورمەدادا( دکەﭬنە رۆژھ
گگوندی)،باتيفا سەﯾدا و راﭬي
گگوندی)،بناﭬييي (دکەﭬيتە ررۆژھەالتا ژووورﯾيا گوندی.
پشتی
ی
ژککەﭬندا)قەرەتتوﯾن( باژ رەک بچوﯾک ﯾ دەﭬەرێ بو بەل پەﯾﭭەکا نوی
ئووسمانيان کووردستان داگيير کری ھاتە ب کارئينا ئەووژی)توﯾلەر( ووئەڤ پەﯾﭭە ژ دوو
ەلەک
پاارچا پ ک د ت پەﯾﭭا)توی( ﯾا کوردی وپااشگرێ)لەر( ﯾ تورکی ئئانکو جھ گە
ساالن ،و
گوندی دزﭬرن بو ببەری  2000س
ی
ن ھەﯾە و شيينوار ت
تووی ل  .و م ژژووﯾەکا کەﭬن
ەرکەﭬری .توﯾﯾلەرێ
ناڤ کرن ب ناﭬ تيلەرا سە
ی کەﭬرن لەوو ما ھاتيە ڤ
باارا پتر ژ گوندی
ەﭬيتە دناﭬبەرا چەندﯾن گونند ت دەﭬەرا بەرواری با دا وەک
ھەﯾە کو دکە
گگرنگی ﯾا خو ھ
ھەد نە و بناﭬي  .ﯾان
د
وکانی سارک وسەرەڕو
ی
سەﯾدا و ئەلککيشک
راﭬينا وباتيفا س
ناڤ بەرواری
سنور ت ﭬان گوندان ب خووﭬە دگرﯾت دﯾﯾسان دکەﭬيتتە الﯾ پشت ژجادا ڤ
س
جورە وەک
ە
ی(  .و چەندﯾﯾن کەرست ن جورە و
چياﯾ مەتينی
ﯾاان )الﯾ بەرۆۆژ بەرامبەر چ
نە وەک  -:خييز ،خوێ ،شييشە ،گ چ............ھتد.
گگوتن ل ھەنە
چەندە
مە بەس ژالﯾ ئاﭬ ﭬە ننەبيت ھەر چ
ن ﭬە ﯾ تمام
گگوندێ تيلەر ژ ھەمی الﯾان
گگەلەک ژ دەر ن ئاﭬ ل گووندی ھەنە ببەل دک م ئاﭬن و ناﭬدارتررﯾن کاني ن گووندی
ەﭬەنە )کانيا سپی ،کانيا ئاقاری ،کانيا مزگەفتی ،ککانيا گەلکی  ،کانی مال  ،کانيا
ئە
ی ،کانيا شوررێ( .
سەر ر زﯾک  ،دەراﭬ گەررێ ،کانيا بن موغبەرێ ،کاانيا ناڤ گەلی
س
سەرەکی پ ک دھ ت ئانکو ئەم دشي ن
ی
گگوندێ توﯾلەر ژس جھ ن ئاکنجيبون ﯾ ن
ب ژ ن ژ س گگوندا پ ک ھا تی ﯾە )گوندێ ژووری  -گگوندێ نيﭭەک  -گوندێ ژ ری( و
مال و خ زانا ل
بەھرا پترا ل
ﭭەک ﯾە و بە
گگوندێ سەرەککی تا نوکە ژژی گوندێ نيﭭ
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دئاکنجينە ..گوندەک ساخلەمە ژھەمی الﯾان ﭬە بگرە ژالﯾ سروشت ﯾان
ژﯾنگەھ ﯾان بھ ن فرەھي ﭬە ﯾان ئاﭬا گوندی ،ب تاﯾبەت کانيا سپی کو د بيت جورە
کەرستەک کيميائی ﯾ ت ناڤ ﭬ ئاﭬ دا بەرپرسە ژبلندﯾ و گەشەکرنا ھەمی
تشتی )مروڤ ،گيانەوەر ،داروبار ،(....چونکی خەلک گوندێ تيلەر ھەمی دبلندن.
ھەروەسا بلندی ﯾا گوندی ژی دبيت ئەگەرەک ساخلەمي بيت ،باﯾەکی گەلەک
خوش وف نک ل ﭬی گوندی دھ ت .دﯾسان دەﭬەرەکا بەفرﯾنە.
ژ الﯾەک دی ﭬە خەلک گوندی مژوﯾلی دوو تشتان بووﯾنە پ خەمەت پەﯾداکرنا ژﯾانا
رۆژانە ئ ک پەز ،و دوو رەز ،گەلەک پەز دھاتە ب خودان کرن ژبەر ھەبوونا چەروانەک
خوش و بەرفرە بەل ل وەرزێ زفستان ئەڤ پەزە دھاتە دەرئ خستن ژ گوندی
بەرەف دەﭬەر ت مزﯾری ودوسکی ﯾان ﭬە ژبەر بەفرا زۆر ،وبەھرا پترا دەرامەت و دار و
بار و شينکاتی و جوت وک النا گوندی ﯾا د مە و ک م بيستان و زەﭬي ن ئاﭬی ت دا ھەنە
رەز ژی نە ﯾ ن تری ب تن بوون بەل گەلەک جوور ت ف قی ھەبوون وەک س ف
د مک و حليک و بەھ ن د م و ھرميک ...ھتد  ،دﯾسان جورە بازرگانيەک ژی ھەبوو
چونکی ن زﯾکی سنورێ تورکياﯾە ،بازرگانی ﯾا پەزی و م وﯾژا وکەزانا و باھيﭭا ،بارا پتر ل
سەردەم کەﭬن دھاتنە گوھرﯾن دگەل دەخل و دانا وبرنجی ل دەشت وەک دەشتا
سليﭭانەﯾا ،وميسل و دوسکی ومزﯾرﯾا .ئەڤ گوندە ھەرچار وەرزان بخوﭬە دبينيت ،و
ئاخا تيلەرێ ئاخەکا ز رﯾنە ودﯾرە ژ گەلەک ئاتافيت نەخوش ﯾ ت چاندن .
ژالﯾ جﭭاکی ﭬە توﯾلەر ژ) (5بنەمال ت )ئوﯾجاخ ت( سەرەکی پ ک دھ ت) -:بنەماال
مال ئومەرا ،بنەماال سام  ،بنەماال ئال  ،بنەماال عەل  ،بنەماال بەس ( و بنەماال ژ
ھەميان کەﭬنتر د گوندﯾدا مال ئومەرا ﯾە ،ئەڤ بنەمالە ل دەسپ کا ئاﭬاکرنا گوندی
خوجھ ت گوندی بوون .و ژ شەرنەخ ھاتبون و ب بورﯾنا وەختی ھندەک ن دی ل دور
وان کومبوون .بنەماال سام وەکی ھەر بنەمالەکا دی ژھندەک مرۆﭬان پ کھاتيە
وژناﭬ سامی ھاتيە ) (3برا ژی ھەبون ئاليخان ،علی ،حسين .وھەر ئ ک ژﭬان بﯚ
بنەمالەکا بوش دوو ژوان بنەماالن ل گوندێ توﯾلەرێ دژﯾان ﯾ ت دی ژی ل گوندێ
قەوال ئاکنجی بوون سەر ب دەﭬەرا ھەکارﯾا ،و بنەماال ئال ئاليخان براﯾ علی و
حس نی و سامی بو .و ب بورﯾنا ساالن ئاليخان بﯚ بنەمالەک ھەروەسا بنەماال ئالی
ب خوژی بووﯾە دوو بابک دب ژن بابک عەب و بابک ئالی بنەماال عەل عەلی ژی
براﯾ وان بو نوکەبنەمالەکا جودا ژێ دروستبووﯾە ،ئەڤ بنەماله) (3بابکا ب خوﭬە د
گرﯾت بابک ماال بروی و ماال مەالی وماال عەل و ژالﯾەک دی ﭬە براﯾ سامی
ئاليخان و علی و حسين ھينگ دەربەدەربون و نوکەل گوندێ قەوال ﯾ ت بووﯾنە
بنەمال ت مەزن .بنەماال بەس وەکی ھەمی بنەمال ت گوندی ﯾ ت مشەختی
گوندی بووﯾن وحەتا نوکە ئ کە ژپ نج بنەمال ت گوندێ ،و رەسەنيا ﭬ بنەمال
دزﭬرﯾت بﯚ گوندێ ئەلەمين سەرب ھوزا قەشيرﯾا ﭬە.
دبيت تيلەری ن زﯾکی ) (600ماال وز دەتر بن بەل ئەف مالە دبەر بە ﭬن ژبەر کو تيلەر
جھەک چياﯾی ﯾە ،ژبەرێ وتانھو خەلک گوندی قەستا دەﭬەر ن دی دکر ،بﯚ نمونە
تيلەری ل ﭬان دەﭬەرا ھەنە  -:بامەڕن  ،قەدش ،مەمان  ،کور ت کافانا ،دھوک،
ميسل ،بەغدا ،زاخو ،باتيفا گوليا ،دەرکار عەجەم ،گرشين ،س ميل  ،مالتا.
ل ساال ) (1979گوندێ توﯾلەر وەکی گەلەک گوند ن دی ب دەست ن رژ ما بەعسا
فاسشت ھاتيە سوتن و خرابکرن و خەلک گوندی ھاتيە ﭬەگوھاستن بﯚ کومەلگەھا
باتيفا ل دەﭬەرا گوليا ،بەل ھندەک خ زان ن گوندی دگەل چەند خيزان ن گوند ن تيا
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سەﯾدا و راﭬينا و ئەلکيشک ب نھ نيﭭە گوندێ توﯾلەر ﯾ نيﭭەکی ئاﭬاکرﯾە تا ئەنفاال
رەشا ساال) (1988و ﭬان خ زانا قەستا تورکيا کرﯾە ژبەر ھ ز ن رژ ما بەعس تا ساال
) (1991پشتی سەرھلدانا پيروز و کوچا مليونی خەلک گوندی زﭬرﯾە ئاخا خوە ،ئو
پيچ پيچە گوندێ خو جارەکا دی شينکرﯾە و ئاﭬەدانکرﯾە.
خودێ ژێ رازی )مەالتاھا ﯾ حەبيبی(  ،کوئ ک ژوان کەس ن گەلەک ن ناﭬدارە ل
دەﭬەرا بەرواری با وکوردستان و ع راق ھەمي ب زانين و ت گەھشتن و نوژدارﯾا
ميللی دھەمی جور ن نە خوشي ن دەرونی و ئەندامی کو خەلکی ژھەمی دەﭬەر ن
ع راق قەستا ﭬی زانای کرﯾە بﯚ چارەسەرﯾا ھەمی رەنگيت ئ ش و نەخوشيا.
شينوار و گوڕستان ت گوندێ توﯾلەر
گوندێ تيلەرێ ئ کە ژ وان گوند ن گەلەک کەﭬنار و د رﯾن ل دەﭬەرا بەرواری ژوورﯾا و
گەلەک شينوار و جھ ن ناﭬدارل ھەنە وجھ ن دەست نيشانکری وەکی دوﯾرگەە بﯚ
ز رەﭬاني ل ﭬی باژ رکی )قەرەتوﯾن( ھاتبون دانان ،ﯾا ئ ک ل بلنداھيا سەرێ ک ری
بەرامبەری گوندێ راﭬينا ل ھنداﭬی رۆژھەالتا توﯾلەرێ ،دوﯾرگەھا دووێ)دەرﯾک
گورگا( دکەﭬيتە روژئاﭬا توﯾلەرێ ھنداﭬی ئەلکيشک  .و گەلەک شينوار ت دی ھەنە
مينا گوڕستان ت توﯾلەر کو پتر ژ ) (8گوڕستان ت مەزن بخوەﭬە گرتينە کو مەزنترﯾن
گوڕستانن ل دەﭬەرێ کو گەلەک شەڕو پ کدادان ل دەﭬەرێ پەﯾدابوﯾنە ئەﭬروکە ژی
کاﭬل وشينوار ت باژ رک قەرەتين د دﯾارن ،ل سەردەم ئوسمانيا وەکو باژ رەک
بچوﯾک بﯚ ن زﯾکی ) (1000 - 800ماال ل ﭬی گوندی ژﯾاﯾنە ژبەر ﭬ ئ ک چەندﯾن
گوڕستان ن مەزن ن بناڤ ودەنگ لی ھەبوﯾنە و تانوکەژی د دﯾارو بەرچاﭬن ژوانا
گوڕستانا دو شاخک ژکانيا سپی دەست پی دکەت تا دگەھيتە خ رﯾز ن کەﭬن ب
در ژاﯾا )500م( وفرەھيا)300م(  ،گوڕستانا ئاقاری ژبن کانيا مزگەفتا گوندێ خوارێ
دەست پ دکەت و ل ھنداڤ گەلی ب دوماھيک دھ ت در ژﯾا وێ دگەھيتە)800م(
وفرەھيا وێ دگەھيتە)600م(  ،گوڕستانا گەرﯾن ژھنداڤ گەلی دەست پ دکەت تا
دگەھيتە ب دەرا گەرﯾن ب در ژﯾا)500م( وفرەھيا )200م( گوڕستانا ستوکورک ژ
شکەفتا کەرا دەست پی دکەت ول مزﯾەتوک ب دوماھيک د ھ ت ودر ژﯾا وێ
دگەھيتە)600م( وفرەھيا وێ دگەھيتە)400م(  ،گوڕستانا جنين ژئاﭬيکا دەست پ
دکەت تا دگەھيتە جنين بخوە ب در ژﯾا)600م( وفرەھيا)400م( ،گوڕستانا گەلي
دەرخينکا ژگ جکا دەست پ دکەت ول گەلي دەرخينکا ب دوماھيک دھ ت در ژﯾا وێ
دگەھيتە)300م( وفرەھيا وێ)150م( گوڕستانا قوپەک ژ کانيا دەشتا گەلکی دەست
پ دکەت و ل پيرمرادا ب دوماھيک دھ ت در ژﯾا وی دگەھيتە)1000م( ،گوڕستانا
گوندێ ژووری فرەھيا وێ دگەھيتە )500م( ژبەرامبەری قوپەکی دەست پی دکەت تا
دگەھيتە جﭭات در ژﯾا وێ دگەھيتە)600م( وفرەھيا وێ)400م(  ،گوڕستانا گەرێ ژ
رۆژ ھەالتا گوندێ ژووری دەست پ دکەت تا دگەھيتە سەر کەﭬرا ب در ژﯾا )700م(
وفرەھيا )350م( ،گوڕستانا سەرێ ملک ژ رۆژ ئاﭬاﯾ گوندێ ژووری دەست پ
دکەت ول کورک ب دوماھيک دھ ت ب در ژﯾا)300م( وفرەھيا )150م ).ژ دەر -:
رۆژناما تيلەر ژمارە ) سفر).
سەرچاوە :عەلی ر کانی  -ما پەڕی ئام دی
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ژمارە2831 :

رە
جزﯾ ێ  -جزﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2310856182
20090
قەزاﯾەکا سەرر ب پار زگەھاا شرنەخ ﭬﭬە ل کورستانا تورکيا) ،روژژھەالتا باشوورێ
قە
سەردەمی دا
ی
وی
کوردستانا تورکيا ،د ی
ا
ەﭬنترﯾن باژ ر ن
ەنادول (جزﯾررێ ئ کە ژ کە
ئە
وێ ژ پەﯾﭭا )جزﯾﯾرة( دورگەە ددھ ت ژ زمان
ێ
نااﭬەندا حوکم انيا قوماھو ببوو ،ناﭬ
سماعيل ال-جززرێ و براﯾ ن وی کو
بووﯾنە وەکی ئيس
ە
ەندﯾن ناﭬدار ل و رێ
عەرەبي  ،چە
ع
ئەحمەدی خانی
ی
زﯾن ﯾا
م ژوونﭭ س بووون ،دﯾسان ققەبرێ قەھرەەمان ن داستاانا مەم و ن
105.651
1
 2007ێ
2
ەلک وێ ب گگورەی ئامار ن ساال
ە ،ھژمارا خە
ی ل و رێ نە
ژی
زگەھەک.
ک
ببيتە پار
ە
ئەڤ قەزاﯾە
ھاتيە دان ڤ
ککەسن ،دوﯾمااھيک ب ﯾار ھ
سەبارەت بە
ت
عيد(
دﯾا لەالﯾەن )رروژھات سەع
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
0:11:02 2010-12-31
جزﯾ ێ( لە1 :
)ج
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ن
ھەر م :باکوورری کوردستان
ھ
جھـ:
ج

شارۆۆچکە

ژمارە2832 :

چی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8301532556
60824
ە ناوچەی دۆۆسکی
سەربە
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

باژ ر:

دھﯚک

ش وەەزار :ک .باکووور
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ژمارە2833 :

چياﯾ

شی
بش ش

dipedia.org//?q=201201
1202333106
63929
http:///www.kurd
سيالﭬ
ﭬ
تينا ،دکەﭬيتە ھنداڤ ھاﭬيننگەھا
ی ﯾە ل زنجيررا چياﯾ مەتي
نااﭬ چياﯾەکی
ژووری
ی
رﯾن ژالﯾ
رەەوشا بەھدﯾننان وجوانيە ککا تاﯾبەت ددەەتە کەلھا ئام دﯾ ﯾاد ن
ی( دا ھاتيە گگوتن
ھەروەکی دﭬ بەندا ستررانا )شاھينی
ھ
دﯾکا رەنگين ب مو
ەزێ ب ئام د
ئە
ﯾااب کەال تە
لپپشت دا بش شە
ە
ل بەردا وە تە
چەلەبی دپەررتوکا خو
يالﭬ و روﯾبارری ﯾە ،ھەرووەکی ئەوليا چ
ژ دەرێ ئاﭬا ئام دﯾ و سيال
ەلھا ئام دﯾ دا ،دووژ دەر ن مەزن ﯾ ن ئاﭬ
ی )ل ناڤ کە
ی بەحس کری
دا بﭭی رەنگی
ھەنە ﯾا ئ ک سەروکانيا ممزوﯾرکا نە ،وﯾﯾا دووێ کانيا خاتون ﯾە ،ئەڤ ھەردوو ئاﭬە ل
ھ
ە دەر و ل بن پرا قوبەھان ت کەل دبن( ئەڤ چەندە ل ساال
ش شی دھ نە
ن چياﯾ بش
بن
ن .رۆژ ھەالتا چ آ
شی ھاتيە گوتن
 (1665ز ھاتييە بەحس کررن و ناﭬ چيياﯾ بش ی
)5
وبالولک وقولنگ ،باککورێ
ک
سنج دکەﭬﭬيت و چياﯾ ن کيج
ی ﯾ کانيا س
ش شی گەلی
بش
شی بەرێ سييل ﯾە جھ سەﯾران ت ئام دﯾا ل بھاررا دﯾسان چيااﯾ
چياﯾ بش ش
چ
دەکا
خەالﭬا وەکی دبەند
ا
ەلھوی و ک رﯾﯾ ئام دﯾ ژژوانا سەرێ ئام دﯾ وجارربی و
ئە
سترانا حەمک داھاتی:
س
من
م

چ سەﯾران نەدﯾت

سەرێ بش ش
سەﯾران ت س
ژس
شی
شتر
مقابل )بەرێ سيل ( خوش
م
دکەﭬيت ،ئەوێ مەزنتترﯾن سەرھەلدانا
،
رۆۆژ ئاﭬا چياﯾ بش شی گگەلي مزوﯾرککاﯾە
ەکا
ەﯾﭭا تەباخ ل ساال ) (1919ز وەکی پارچە سترانە
ھەودای ل ھە
ئاام دﯾ ل ھ
ی ﯾە:
ککوردی دا ھاتی
ش بەحەشتە
مزوﯾرکا خوش
م
ﯾاارکا من کەراممەته
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بش ش
ﯾ

بەر قيبلەتە

سبەھيە و ھەﯾبەتە

پشتی من گەلەک پسيارکری دﯾارە ژ )پ شک ش( ناﭬ وی ھاتيە وکورت بووﯾە
)بش ش( .بلنداھيا چياﯾ بش شی ل سەر ل ﭭا دەرﯾاﯾ ) (2150م ﯾ بلندە بش ش
چياﯾەک ب خەمل وجوانە ،جوانيا بش شی ب دول و نھال و کەﭬرو بستی وزنارو
جەلختا و شکەفتا جوانيا خو دئينيتە پ ش ،ﯾ پر د ار ن بەری و مازی و دﯾندار و
کەزان و گوھيشک وکەلەک رەنگ ن دی ﯾ ن دارا ،جھ ھەمی رەنگ ن پەنجار ن
بھارێ ﯾە ژ گژ و گيا ل شين دبن وەکی ر ﭭاس وگەنگر و ليش و سورﯾاز وکﭭارکا ﯾە،
جھ حساردانا و مەخەال پەز ن کيﭭی ﯾە کو چ جار ژﭬی چياﯾی خالس نابن ،تەﯾرو
تەوال ل د مشەنە وەکی تەﯾر ن بازی و ئەلھوی وقورتا ژکەﭬن دا جھ راڤ ون چيرا
مير ن ئام دﯾ بو ھەر وەکی دبەندەکا سترانا ز مار ﯾا خاجە ئاليخان بەگ داھاتيە
گوتن:
ھوﯾن ب ژن :-
ئەﭬە کەک

تە خاجە ئاليخان بەگە ﯾ

تتو

ل راڤ و ن چيرا
ل چياﯾ

بش شی

ئەو کەس دﭬ ت بچيتە ن جيرێ ل ﭬی چياﯾی بکەت دﭬ ت شارەزای ﯾەکا باش ل
چياﯾی ھەبيت ژ بەرکو گەلەک ﯾ ئاس ﯾە ودوﯾر نينە ر ک ل بەر مرۆﭬی بەرزەبيت،
گەلەک شکەفت ﯾ ل ﭬی چياﯾی ھەﯾن و ر کەکا ب تن دجيتە کوپيتکا چياﯾ
بش شی و سەرێ چياﯾی گوڕەک ل ھەﯾە نەھاتيە زانين کاﯾ ک ﯾە .چياﯾن بالوک
وکيج و بش ش و ش خ سەﯾن و چارچەل ژجھ ن داستان ن پ شمەرگ ن کوردستان و
شوڕەش وسەرھەلدان ن گەل مەبووﯾنە ،نەمازە شوڕەشا ئيلونا مەزن و گوالنا
پ شکەفتن خواز ھەردەم وەکی کەو ن کوردستان ل قەبينە ودەنگ تﭭەنگ
وچەک ن وان ل دەنگ ﭬەداﯾه.

ژ مالپەرێ ئام دﯾ
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
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جھـ:

چيا

باژ ر:

ئام دی

ژمارە2834 :

چياﯾ

زاوا

http://www.kurdipedia.org/?q=20081218013550831
دکەﭬيتە باشورى ھنداﭬى باژ رێ دھوک ،جھەک گوزارﯾە و گەلەک گەشتيار قەستا ﭬ دﭬەرێ دکەن
بو سەﯾرانا و بيرەوەرﯾا ژبەر کو ﯾ بلندە و ھەمى باژ رى دھوک دھيتە دﯾتن .لبەرە ھندەک جھ ن
گەشتيارى ل بھ نە ئاﭬاکرن ب ر کا ھندەک کومپانيا ﭬە ل پاشەروژێ.
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
جھـ:

سەﯾرانگا

ژمارە2835 :

چياﯾ

لينکى

http://www.kurdipedia.org/?q=2012012023365863930
چياﯾ لينکى ئيکە ژ چياﯾ ن جوان ت کوردستان و ناڤ ودەنگ ت خو ھەنە ل دەﭬەرێ ،دکەﭬيتە زنجيرا
چياﯾ مەتينی ،ل روژھەالتا چياﯾ لينکى لوتک کورەژارخوﯾا دبيت ،و ل روژئاﭬاﯾ ئەڤ چياﯾە ب ر کا
دەرەج دکەﭬيت.کو ئەڤ ر کە د کەﭬندا ر کەکا ئيستراتيجى بوﯾە بو ھاتن و چوونا کاروانييا وە ژ الﯾ
باکورﯾﭭە دکەﭬيتە ھنداڤ زوما کاني ت ميرا ،و ژالﯾ باشورى ﭬە دکەﭬيتە ھنداڤ کومەلگەھا ھ توت .
تەنيا ئ ک بوچون ھە ﯾە بو دﯾا رکرنا ناﭬ ﭬى چياﯾ کا ژ کيﭭە ھاتيە .ئەوژى دب ژن د کەﭬندا ل
سەردەم نەبونا چەکى)تﭭەنگ و قەناسا(بازەبەرەک ھەبوﯾە کو ر کا پەز ن کيﭭى بووﯾە،و ب وێ ر دا
دەرباز دبوون ،ئەﭬجا ژ بوو گرتنا پەز ن کيﭭى ن چيرﭬانان لينکەک مەزن سەر و بن ت وى کون کرن ،و
دارەک در ژ د وان کونارا بر،دانا در کا پەز ن کيﭭى دا ل سەر وێ بازە بەرێ ،دەما پەزى خو دھاﭬ ت
بو دەرباز بوون ئەڤ لينکە دا زﭬرﯾتن و دا پەز د چيادا چيتە خارێ و دا بيتە ن چيرا ن چيرﭬانا ن .ژ بەر ﭬ
چەندێ ئەڤ لوتکە ب لينکى ھاتيە ناڤ کرن.
ئ ک ژ دﯾمەن ن سەﯾر ن ﭬى چياﯾ زوما ک رﯾ لينکى ﯾە.ئەڤ زومە دکەﭬيتە کوپيتکا چيا و چ ژ دە ر ن
ئاﭬ وەکو )کانيک و جو بار( ل نينە.ل دوو ژ دەر ن سەرەکي ن پەﯾدا کرنا ئاﭬ ل ھەنە ئەو ژى
ئەﭬ ن خار نە:.
1کەﭬ ن بەﭬرێ  .:ئەو کەﭬ ن دھاتنە ب کار ئينان ژ الﯾى شﭭانان ﭬە ئەﭬ ن خارێ نە:ا -کەﭬيا کيرک شاب )ناڤ تەمبوڤ)
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ب -کەﭬيا حەسەن
ج -کەﭬيا بھارى
د -کەﭬيا شينوکى
ر -کەﭬيا دولکى
ز -کەﭬيا ميخەسک
و -کەﭬيا رەبەنوکى
ه -کەﭬيا وارک بن بەرى
ف -کەﭬيا بابيە
2کونچالک:ئەڤ کونچالک ن ل خارێ دﯾار زوزانييت ﭬ زوم کو خەلک گوندێ ھ توت بوون ،ب کارئيناﯾنە وەک ژ دەرەک بو پەﯾدا کرنا ئاﭬ ،لى خەلک دچوو و بەفر دکرە ھندەک ژ ﭬان کونچالکادا و
ھندەک ژﭬان کونچالکاژى ژ جار ﭬاال نابن ژ بەفرێ.لەو را ژى ئەڤ ئاخفتنە ل سەر ھاتيە گوتن.
گارە گو ئەس مرم ھندى بەفرێ لخو دگرم
لينـک دب ـژﯾت ھـەر ئـەس ل تـە بلند تـرم
ا -کونچالک )کونچالکا ئاﭬدل عومەرا)
ب -کون قاقيشک
ج -بيرا جى
د -شکەفتکا رح
ئەڤ کونچالکەژى گەلەک دکيرن ،ب وەرﯾسا دچونەتيدا و بەفر ھەلدک شا.
ل ھەﯾﭭا گوالن ھ دى ھ دى خودان ت تەوشو تەوالى و زوزانى ﯾا قەستا ک رﯾ لينکى دکر.دەما
دگەھشتنە بنەجھ ئ ک ژ شﭭان ت ب ھ ز دەست نيشان دکر ،بو برﯾنا بەفرێ بو پەزى و مروﭬان.
شﭭان دەست نيشان کرى بەفر قالب قالب دبرى ،بەفرا پەزى د دانا سەر بەرا و حەالنا و دا پەزى بەر
دەنە سەر .بو مروﭬان ژى کاتک چ دکرن.
کاتک  .:درستکرنا حەالنەکى و دانانا قالبەک بەفرێ ل سەر وى حەالنى وەسا کو ئاﭬر ژا وى ھەمى
د ئيک جھدا کوم ببيت ﯾان بچيتە د ئامانەکيدا.و دانانا قالب بەفرى ل سەر بەرى دگووت کاتک.
دﯾسان ئەگەر بەحس مخەل ت زوم بکەﯾن پرانيا وان دکەﭬنە سيبەرێ و وەسا دف نکن ،کو ئەگەر
شﭭان ل بنﭭن ناقەتينن .لەورا شﭭان مەجبور دبن بخو جھەکى پەﯾدا بکەن کو ھەر چ نەبيت نيﭭا
لەش وان ل بەر تيروشکا روژێ بيت.ژ بوى خو پاراستن ژ سەقاﯾ ف نک و رێ .
گەلەک ر ک ھەنە بو سەرکەﭬتنا سەر ﭬى چياﯾ

ئو پرانيا وان ژى دئاس نە ژ واناژى ئەﭬ ن خارێ نە:.

1ر کا ترﯾکا گورگى2ر کا الندک  .:ژ بەر ھندێ دب ژنى رﯾکا الندک کو بەرەک مەزن ن زﯾکى) 1000کگم( گرانيا وﯾيە بتەخمينکرن .ئەڤ بەرێ مەزن دکەﭬيتە دﯾماھيکا ر کى ،ئەگەر مروڤ دەست خو ل بدەت وەکى
الندک دھ تە ھژاندن ھەر چەند ب ھ زەکا ک م ژى بيت.
3ر کا دوشکى4گافکا کەﭬيا بابيە1325

5ر کا حەش گوﭬا گەوەر  .:ئ کانە ر کە کو حەﯾوان ت بار ھەلگر ت را ت ن و دچن.6ر کا دەرﯾ دارێل تشت دن ﯾ سەﯾر ل ﭬى چياﯾ پ کھاتا وى ﯾە .کو گوپيتکا چيا ک م روەک و گژ و گيا ل
ھەنە،بەل ژ ناﭬەراست و خارتر گەلەک جور ن گژ و گيا و دارو بارى ل ھەنە .و ئەگەرێ ک م ﯾا دارو
بارى و گژ و گيا ل سەرێ چيا ﭬەدگەرﯾت بو پ کھاتا جيولوجى ﯾا وى.وە پرانيا ئەردێ وى ﯾ گرتيە ب
بەر ن کوندار و تيژ .و دﯾمەنين ﭬان بەران جوانيەکا دى ددەنە ﭬى چياﯾ  .ئەگەر سرنج بدەﯾ ھاتى
ﯾە گوتن ک رﯾى لينکى ئەڤ ناﭬە ژى ژ بەر تيژ ﯾا بەران کو وەکى دەﭬ ک رانە)چەقو( لەورا ھاتيە گوتن
ک رﯾى لينکى .ژ الﯾ بەرھەم ن رووەکى ن سروشتى ﭬە ژى ئ ک ژ چي ن بەرھەمدارە .ھەر وەکو
گشت چي ن دن ﯾن کوردستان  ،گەلەک جور ن گژ وگيا دارو بارى ل ھەنە کو ھەر ئ ک ژ بو
مەبەستەک دھيتە بکار ئينان.وە گژ وگيا و دارو بارێ ل کوپيتکا چيا ھەﯾن ئەم دش ن بکەﯾنە س
جور کو ئەﭬين خارى نە:.
1گياﯾ ن دبنە ئالەک بو چەراندنا حەﯾوانى ژ واناژى ئەﭬەنە )چەﭬر ،رەسە ،باک ،شەﭬە مه ،تيسى)2گياﯾ ن مروﭬان ب کار ئيناى د خارن ت خوﯾ ن کوردەوارﯾدا ،ژ واناژى ئەﭬە نە).چورﯾن ،بودمک ،گەزنک،کﭭارک ،کەنگر ،سترک ،سورﯾاز)
3-دار و بار ل بتن ئەﭬە ل ھەنە)شينک ،گينى ،تەﭬرى)

ل ئەﭬين مە بەحس کرى ل کوپيتکا چيا ھەنە و ئەگەر بھينە ناﭬەراستا چيا و خارتر سەرەراى ھەبونا
ﭬان گژ وگياﯾ ن مە ل سەرى بەحس کرى گەلەک جورﯾن دن ژى لى ھەنە مينا )ليش ،گولترخينک،
خەلەندور ،ر ﭭاس و سپنگ( ئەﭬە وەک گژ وگيا .ل ﯾ ب بەھر نينە ژ الﯾى دارو بارﯾﭭەژى مينا دار ن
)دﯾندارى ،کەزان ،گوھيشک ،بەرى ،مازى ،کن ر ،کەﭬوت ،گرسک ،ک رات و ھەل ھەلوک(کان .
دﯾمەن ن کەﭬرو بستە و زنار ن ﭬى چياﯾ گەلەک سرنج راک شن ،ھەروەھا دول ونھال و شکەفت و
الت ن تژى گولش ر و ن رگز جوانيکا تاﯾبەت د دەنە چياﯾ و قەبقەبا کەو ن رباد و ئاوازﯾن تەﯾر تەوال وبلبا
خوشيەکى د دەنە مروﭬى دەما مروڤ قەستا ﭬى چياﯾ دکەت تاﯾبەت د دەم بھار دا .و ھەروەھا
مروﭬى ب بەھر ناکەت ژ ب ھن ت گول و گژ وگيا کو د خوش و دلﭭەکەرن .و مروڤ خو ژ بير ﭬە دکەت
ئەگەر مروﭬى چەند خەم ھەبن.

گەلەک گياﯾ ن ﭬى چياﯾ ھاتينە ب کارئينان وەک دەرمان ژ بو چارەسەرکرنا نەخوشان ،ژواناژى:.
1گيابند  .:ئاﭬا وێ دھاتە بکار ئينان بو زک ئ شان .2گلترخينک  .:دھاتە ب کار ئينان بو ئ شا دلى.3سترک .:دەرمانە بو وان کەس ن قەفس.4تولک .:دەرمان مارکا .بو وان کەس ن مارک ھەى.5بەنيشت کەھي  .:دەرمانە بو وان جھ ن کو ئ ش ت دا.6بەلگ ت گوھيشکا و گياﯾ الوا .:ئاﭬا وان دھاتە ب کار ئينان بو وان کەس ن بەرک ھەى.7رھ ت زلينک .:دەرمانە بو وان کەسا ئەو ت دەست نﭭ ژا وان ﯾا زراڤ نەھ ت.8-رھا ر ﭭاس  .:دەرمانە بو مەعدێ بو وان کەس ن ئ شا نا مەعدى ێ ھەى.
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ئەڤ چياﯾە دکەﭬيتەچارچوﭬ

گوندێ ھ توت .

ژ مالپەرێ ئام دﯾ
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
باژ ر:

ئام دی

ژمارە2836 :

چ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181438454746
ئ ک ژ مەزنترﯾن گوند ن دەﭬەرا قەزا ئام دﯾ ﯾەو مروڤ دش ت ب ژﯾت ئ ک ژگوند ن مەزن لدەﭬەرا بە
ھدﯾنان و ئەڤ گوندە ئ ک ژگوند ن دە ﭬەرا عەشيرەتا دوسکی ژوورﯾاﯾە ون زﯾک سنﯚرێ تورکيا ،پەﯾﭭا
)چ ( ﯾاھاتی ژپەﯾﭭا )چيا( واتە )جبل( وەک دﯾار ژ سروشتی کو سروشت کوردستان چياﯾی و
شاخاوی و تاﯾبەت دەﭬەرا دوسکی ژورﯾا ،بو پتر پ زانينا لسەر جوگرافيا گوندێ )چ (ی،دکەﭬيتە باکورێ
دەﭬەرا عەشيرەتا دوسکی ژورﯾا ونزﯾک سنورێ دەستکرد دناﭬبەرا تورکيا وعيراق ودکەﭬيتە رۆژئاﭬاﯾا
رووبارێ ناﭬدار)رﯾ شين(ودەﭬەرا عەشيرەت ھەرکی خو جھـ،ھەروەسا ژباشوور ﭬە ھەڤ سنوورێ
دەﭬەرا عەشيرەت ر کانە.ھەڤ سنوور ن گوندێ )چ ( دگەل ﭬان گوندا ژرۆژھەالت ﭬە گوندێ
باسيا،بزﯾن،دری،کی ﯾ وژباکورﯾﭭە گوندێ بيرێ،ئەرتيس.ژرۆژ ئاﭬاﭬە گوندێ س ﭭ ،تتم،ن روا سيتﯚ.
ژباشورﯾﭭە گوندێ مروانس،بەنستان،ھنيش،ک رﯾا،د رێ وم ز .وەک ﯾا دﯾار لسەر نەخشەی ئاخا لبەر ب
گوندێ )چ ( ﭬە ش وازێ الک شەﯾيە ژرۆژ ھەالت بو رۆژ ئاﭬا پتر ژ)25کم(بر کا پتر ژ) (4سەعەتا ،ژباکوور
بو باشوور پتر ژ)15کم( وبر کا پتر ژ)(2.30سەعەت ونيﭫ.ئەڤ پارچە ئەردە دکەﭬيتە دناﭬبەرا دوو چياﯾ ن
کوژرۆژ ھەالت بو رۆژ ئاﭬا دک شاﯾينە.
1چياﯾ سپی و چەل .2بلنداھيا چياﯾ ھمب وحوليسک وسەرێ کاتوال ھشارێ وسەرێ کەالشک کو ئەﭬە د ک شاﯾیودناﭬەراستا ئەردێ گوندێ )چ ( داﯾە.
3چياﯾ ناﭬدار سەرێ دارێ وتادگەھيتە ک رﯾ ئافيف.ب دول و نەھاال وئاخەکا نەرم ونە ھند ﯾا ئاس ب بەرە.ئەڤ پارچە ئەردە ژکەﭬندا ژ چەند کاﭬلە گوندا
پ ک دھ ت وەک گوند ن ھمب ،کاتوال،ناڤ خرابا،گوندکی،رەند ال،کەندال کەرا،کەالشک...ھتد.
گوندێ )چ ( ژالﯾ سەقاﯾﭭە -:گوندەک ناڤ چيا وبلندە لسەر ئاست ئاﭬ )دەرﯾا( لەوما دھاﭬيناندا
سەقاﯾەکی ھوﯾن ف نک ھەﯾە ودزفستاناندا سەقا ﯾەک تا رادەﯾەکی گەرم لدور وێ بەفرا کو پتر
ژدوومەتران دبارﯾت لزﭬستانان وبو ماوێ پتر ژ) (4ھەﯾﭭا ﯾاببەفرە.ل ئ ک ژبەلگەھ ن راستيا خوشيا
سەقاﯾ ھوﯾن وبەفرﯾن ھەبونا جورەک دارا کوئەوژی دار دﯾندارە.ھەروەسا ھەبونا زور ژجورە دار ن
چياﯾی ورووەک و گياﯾ ن سروشتی وەک گوﯾنی و کيﭭار وم خل وھەسپست ورەسە.
ئاڤ و کاني ن گوندێ )چ ( -:ئەڤ گوندە لدەﭬەرێ ﯾ ناﭬدارە بگوندێ ب ئاڤ)د م( ئەﭬەژی زورﯾا
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سەﯾرە گوندە ک ب ﭬ مەزناھيا خوﭬە چ وەک زورﯾا مروﭬان وچ وەک پارچە ئەردێ بەرفرەە کو ئەو ئاﭬا
ھەی ژی لھاﭬينا وەراز بو ھەبوو ئاڤ بمەنجەلوک دھاتە دابەش کرن لسەر خ زانا وتن بوخارن
وﭬەخارن وﯾان ژی دچوونە رووبارێ رﯾ شين ﯾان کاني ن گوند ن جيران بر کا پتر ژ سەعەتەک چوون
وھاتن.
بەل ئەڤ کانيە ژی ل ھەبوون وەک -:کانيا )چ (،کانيا طەھای،کانيا ن وارا،کانيا س رﯾجابھاری،کانيا
ھمب ،کانيا رەند ال،کانی زەرک ونيﭭا کەالشک ودوو بير وچەند کانی کەو،ل ھەمی بھ نە سەر ئ ک
نابنە ئ ک ئينج بﯚرﯾا ئاﭬ .بو زانين مەزنترﯾن گوندە بو مروڤ و حەتا بخودانکرنا پەزو ماالتی وک مترﯾن
جھە بﯚ ب ئاﭬي )د می).
چاندن وخودانکرن -:خەلک گوندێ )چ ( بناڤ ودەنگن ب)رەز وپەز( بو دانان وچاندن وسەخب رکرنا
رەزی تاﯾبەتی د می وم وا وترﯾ زەرکی لدەﭬەرێ باشترﯾن رەزﭬان وترﯾ )چ ( ﯾ بناڤ ودەنگە بﯚ
رەنگ وتاما خو ژبەر سەقا وئاخا وێ .چاندنا گەنم ھوجەھی ونوک ونيسک ژی ھەﯾە بەل زور ک م
نەژبەر ئەردی ژبەر نەگەھشتنا بەرھەمی ونە شين بوون ژبەر بارﯾنا بەفرێ زوی لپاﯾزا ودرەنگ چوونا
بەفرێ.بەل سەبارەت خودانکرنا پەزی لدەﭬەرێ کەس دەست خەلک گوندێ )چ ( نينە ژبﯚ
پەروەردە وسەخب رﯾکرنا پەزی وھەبوونا ئالف وئاليک ن بەرفرەە وەک رەسە وچولی وبەری وگوﯾنی
ھەمی گياﯾ ن زوزانی ومفادار وباش و چەروانەک باش وسەقاﯾەک ھوﯾن .ھەروەسا خودانکرنا
م ش ن ھنگﭭينی تارادەﯾەکی دشارەزا وخەم خﯚربوون ھەروەسا ئەﭬی پەزی گەميان وکﯚز وپاوان
وپاﯾيزخ ر وبھاران ھەبوون ولھاﭬينان وار و زوم ن باش ھەبوون وەک بەری سەدان ساالن خەلک
گوندێ )چ ( وار وزوم ن بناڤ ودەنگ ل ناڤ ئاخا تورکيا لدەﭬەرا دوسکی ژوورﯾا لچياﯾ ن سات
وئورەمار لتورکيا ھەبوون وەک -:زوزان ن سەرتاتا وتەرگولک وخارەمير وکەپرێ و وارێ
سورا.لدەوروبەر ن گوندی ئەڤ زۆمە ھەنە-:زۆما ھمب ،زۆما کانی زەرک ،زۆما ناڤ خرابا وزۆما
کەالشک،ھەروەسا زۆم ن گوند ن جيران وەکی زۆما ئەرﯾر ﯾا ن روا سيتو وزۆما سەرێ دارێ ﯾا ر کانيا
و.....ھتد.
ژﯾن وژﯾارا خەلک گەندێ )چ ( -:لسەر)رەز وپەزی(بپال ئ ک .ل ژ دەر ن دﯾتر ژی ھەبوون وەک-:
بازرگانی وکاروانی ژدەﭬەر ن تورکيا بﯚ عيراق وھەروەسا بەرھەم ن سروشتی وەک کەزان و
کەنگرۆک ومازی وگەلەک تشت ن دﯾتر.
پيشەسازی -:خەلک گوندێ )چ ( زۆر دشارەزا وبسپﯚربوون بﯚ دروستکرنا شەلوشەپک ورۆتک کو پتر
ژدەە کەسان ژخەلک گوندێ کارگەە ﯾا ب ژﯾن)ب رە(کارێ)جووليی(دکرن ز دە باری دروست کرنا بەر و
مافوور وجل و ت ر وبەرپشت وھەر کارەک ژھری ومی ودار وئاخ و ھەر پ تﭭيەکا وی
سەردەمی.دبەھرەمەند وکارزان بوون ژگوند ن دەوروبەر وجيرانا نە پتر.
خاندن وخوﯾندەواری -:خەلک گوندێ )چ ( ھەر ژکەﭬندا کەسان ن خوﯾندنا ئاﯾينی لمزگەفتا ھەبوون
وزانا مەالﯾ ن مەزن دناڤ گوندێ )چ ( دا ھەبوون وەک -:مەال عيسی ومەال سەعدی ومەال حسين
ومەال ئبراھيم )چ (ی کو پلەﯾا قازی ھەﯾە ومەال خالد ومەال عەبدولقادر ومەال فەتاح ومەال عەلی
وگەلەک ن دﯾتر وھەردەم مزگەفتا گوندێ )چ ( فەقی ھەبوون وخاندنا ئاﯾينی ﯾا بەردەوام بوو.بﯚ زانين
مزگەفتا )چ ( لساال)(1222زاﯾنی ھاتيە ئاﭬاکرن لجھ د رێ لدﯾف وان پ زانين ن ژزاردەﭬ خەلک پير
ھاتيە گوتن وەرم گرتيە.
بەل سەبارەت قوتابخانە تن د س دەماندا قوتابخانە ل گوندێ )چ ( ھاتيە ﭬەکرن ونەﯾا بەردەوام
بوو وەک-:سال ن 1958وسال ن1977وھەروەسا سال ن 1987تا ئەنفاال 1988بﯚ دەم پ نج ساالن تن .ل
کەس ن خو ندەوار زۆر ل ھەبوون ژئەگەرێ زۆرﯾا مەالﯾان ژﭬی گوندی ھەبوون.
کﯚچ وکﯚچەری -:خەلک گوندێ )چ ( ژکەرەما خوداﯾ مەزن ودلﯚﭬان گوندەک گەلەک بەر بز دە
بوون بووﯾە ئەو ژی ژئەگەرێ ئاڤ وئاخ وپاقژﯾيا سەقاﯾ وێ دەﭬەرێ.لەوما سەردەم سەردەم خەلک
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گوندێ )چ ( کﯚچ وکﯚچبەر بووﯾە،چ وەک ژبەرزﯾدەبونا مروﭬان ﯾان ژبەربارۆ دۆخ ئابووری ﯾان
ژبەرکارەسات وشەرۆھەﭬرکاتی کرنا دگەل ژﯾان ودﯾتنا جھ باشترژوێ دەﭬەرێ و بەلگە و نيشان بﯚ
ﭬ راستي عەشيرەتا دۆسکی ژ ری و ئەو ن ل گوند ن دھﯚکا داسنيا و دەوروبەرﯾن ناحيا
مانگ شک دژﯾن دەم ل دھ تە پرسين دب ژن ئەم
(چياﯾی وھمبی وکاتﯚل و گوندکی...ھتد(ﭬان ناﭬان و جھان دب ژﯾن کو ئەﭬە کاﭬلە گوندن ل دەورو
نزﯾک وئاخا گوندێ )چ ( ﯾە.
ھەروەسا ھندەک ژعە شيرەتا دۆسکی ژ ری دب ژن ئەم )شوکە ﯾی-ئەرتيسی-شەتونسی و شيخ
مەمی و چم توو -ساتی و ئورەماری-خيارتە ﯾی و ...ھتد(کو ئەﭬە ژی گوند ن دۆسکی ژوورﯾا دکە فنە
سەرسنوور ن تورکيا و عيراقی نە.
ھەروەسا زۆرکەس و ماڵ ھەبوون ل زﭬستانان دھاتنە دھوک کاردکرن و ھاﭬينان دچونە گوندێ )چ (
ژکەﭬندا وتاسال ن پ نجيان ژی ﯾا بەردەوام بووﯾە و زۆر ژوانان دمان و نە دﭬە گەرﯾان بو گوندێ )چ )....
رول خە لک گوندێ )چ ( دشورەش ن کوردﯾدا...
خەلک گوندێ )چ ( ھەر ژکەﭬندا.خەلکەک کوردپەروەرو حەز ل کەر ن ئاخا وەالت خﯚ بوون وب
سەدان قە ھرەمان ژبو ﭬ ئاخ ور بازا کورداﯾەتی دشورەشاندا شەھيدو گيان خوکرﯾنە قوربان.
وەک،دشورەش ن ش خ عوبەﯾدلال نەھری وسەﯾد تاھاوسمکوﯾ شکاک وشورەش ن بارزانی
ھەرژدەم ش خ عەبدولسەالم بارزانی وش خ ئەحمەد بارزانی و مالمستەفا بارزانی ب شﯚرەش ن
سال ن سيھان و چالن و شورەشائەﯾلول وگوالن وسەرھەلدانا ساال)(1991ێ تا ئەﭬرۆ بەلگە ژی کوپ نج
کەس ژخەلک گﯚندێ )چ ( دگەل بارزاني نەمرچوو بوون بﯚسﯚﭬيەت وپشکدار بوون دلەشکەرێ
بارزان دکومارا مھاباد چ وەک پ.م ﯾان پتری )(30ماالن دگەل بارزانيا بەرەف ئيران و کومارا مھابادێ
چوو بوون وتانوکەژی چەند ژوان خ زانان ئاکنجی نە ل گوند ن دەﭬەرا ميرگەﭬەر.
ھەروەسا دەسپ کا شورەشا ئەﯾلول پتر ژ)(40کەسان پ.م بوون دلەشکەرێ بارزان بەرەف دەﭬەرا
بەرواری باال و دسال ن حەفتيان دا پترژ )(200کەسان پ شمەرگە بوون ل بارەگاﯾ بارزان و ب
چەندقوال و جەماعەت بوون ل دەﭬەرا گوندێ دﯾلمان و حاجی عمران..
وەک بﯚمن ھاتيە ﭬەگ ران و ئەز پ مەندەھوش بووم دشەرێ گەلي عەلی بەگ.کو ب بەرو داران
ر ک وجادەﯾا گەلي عەلی بەگ ھاتبوو داخستن وتانک و زری پوش ن دوژمنی نەشيان پ شﭭە بھ ن
وبو ئەگەرێ شکەستنا دوژمنی دوی شەرﯾدا کوژالﯾ پ.م ﯾ ن )چ (ﯾان و دوسکی وبارزانيا ئەف
سەرکەفتنە بدەسﭭە ئينا زۆرﯾا سەﯾرە...تشت سەﯾر ئەوە خودان بيرو باوەربوون بر بازا بارزانی و پارتی
وحەتانوکەژی لسەر وێ باوەرﯾ نە و لەوما نوکەژی پتر ژ )(500کەسان پ.م وتاﯾبەت ل لەشکەرێ تاﯾبەتا
ئ ک وز رەﭬان ن تاﯾبەت سەروک بارزانی ون چيرﭬان بارزانی و مال و ر ک ن وان لسەرێ رەش ومەسيف
سەالحەدﯾن...ئو جھ ن تاﯾبەت..پ کھاتنا خەلک گوندێ )چ (...گوندێ )چ ( پ کھاتييە ژ
)پ نج(ئوجاخان...ب ﭬان ناﭬان
ئوجاخابيبا.ئوجاخا ماڵ مەمەدا.ئوجاخا ماڵ مەخت .ئوجاخا ئﯚمەرا.ئوجاخا بيبەکرا.ھەروەسان ھەر ئوجاخەک ژ چەند بنەمال وزورﯾەتو قن تان )3تا(6پ ک دھ ن کو ئەڤ ئوجاخە ژکەﭬندا ب
ﭬی ش وەی وناﭬانە دھاتن ناڤ کرن وھەر بنەمالەک ژی ژچەند خ زان و ماالن پ ک دھاتن ھەروەک
بﯚمن ھاتيە گوتن ژزار دەﭬ چەندﯾن کەس ن پير وناڤ سالﭭە چووﯾی دب ژن بەری)(60ساالن گوندێ
)چ ( پتر ژ)(120خ زانا پ ک دھات وخ زان ن وی سەر دەمی ژ)15تا (30کەسان پ ک دھاتن ژبەرکو وی
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سەردەمی لگوندان ژبەر شول گوندان پ تﭭی بزورﯾا مروﭬان بوو.ئو ھەر ئ ک ﯾان چەند کەسان کارو
بارەک تاﯾبەت خو لناڤ خ زان دا ھەبووﯾە وەک شﭭانی وجوتياری وکاروانی ولەشکەری وکاروبار ن
و..ھتد.
ناف ما
پ تﭭی بو خ زان ﯾا ئ ک گرتی و)تفاق(بيت وھەر خ زانەکا خودان مروڤ بارێ ئابورﯾ وێ خ زان زور ﯾ
باش وزەنگين بوون.ل پشتی سال ن حەفتيان وھەشتيان گوند بەرەف کاﭬل بوون وخەلک گوندێ
)چ ( ئاوارە ودەربەدەر بوون )مھاجر(بوون بو ئيران وتورکيا کو پترﯾا وان ئاوارەی ئيران بوون دسال ن
 1974ھەتا  1975بەردەوام وھەروەسا ساال  1988ێ لسال ن) (1992،1991وپ ھەل بەرەف کوردستانا
ئازاد ژدەربەدەرﯾ و ئاوارەﯾ ﭬەگەرﯾان ھەتا ساال 2003ﭬەگەرﯾان ﯾابەردەوام بوو تا نووکەژی
وھەروەسا چەندﯾن خ زان ژی ماﯾنە و نە ﭬەگەرﯾاﯾنە ژئيران .
خەلک گوندێ )چ ( پشتی ئازادبونا کوردستانا عيراق لساال)(1991ئەڤ خەلکە ئاکنجی بوﯾنە لﭭان
جھان)کومەلگەھا ش الدزێ ،سيرﯾ  ،د رەلوک ،کومەلگەھا ئازادی وسەرسنک  ،کومەلگەھا کورا
وزاوﯾتە وباژ رێ دھوک وکومەلگەھا تەناھی ورزگاری ومعەسکەرێ ماقبل وباژ رێ دﯾانا )سﯚران(
وباژ رێ مەسيف وھەول ر( و گەلەک جھ ن دﯾتر.
ئەزماموستا بھرام جبرائيل ﯾاسين )چ ( ﯾی کو زۆر ژم ژە دھزرا مندا بوو ئامارەکا خەلک گوندێ
)چ ( بکەم ل ر کەفتی )(2005/7/1ێ رابووم بئامارەکا راست و درست و ل وان جھ ن من ناف ل
ئينای کوخەلک گوندێ )چ ( ل ئاکنجی بوون دماوێ ھەﯾﭭەک ب بەرھەﭬکرنا پ نج تومارا و بﯚ ھەر
ئوجاخەک تومارەک دگەل پ زانين ن بەر فرە ە ژ گەلەک الﯾانﭭە و ل دﯾف پسووال ئازوقە و ناسناما
شارستانی دناف وان تومارا ھاتن تومارکرن کودوێ ئامارا ساال )(2005کوژمارا خ زان ن گوندێ )چ (
)(1087خ زان بوون کو ژمارا کەسان)نفوس(دبيتە)(5152کەس.
ل باوەرﯾيا من ژ)(2005ێ تا کو ئەﭬرو پتر ژێ )(150خ زانان ل ز دەبوﯾنە کوزۆرﯾا وان ژی نەھاتينە
تومارکرن لدەف من.ئەز دبينم ژبەر بارو دوخ ژﯾان و خوشی وئاراميا ھەر ما کوردستان ر ژا زۆر
بوون دەە جار پترە ژڕ ژە ﯾا مرن .لدوماھيک دب ژم بەرەکەت ژخودێ مەزن و دلوﭬان.
سەرچاوە :بەھرام جوبرائيل چ يی  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

باژ ر:

ئام دی

ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2837 :

چەم رەبەتک
http://www.kurdipedia.org/?q=201008051024334662
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مانک بدوﯾراتييا )(22
التا ناحيا چەم
ەﭬيتە رۆژھەال
ئ کە ژ گوند ن دەﭬەرا بەروااری ژ رﯾا دکە
ککم 0سەر ب قەزا ئام دﯾ ﭬەﯾه ،ژزار ددەﭬ باب و بباپيران ناﭬ ﭬﭬی گوندی ژ چەمان
رﯾاﭬە،خەلک ﭬی
ک
سە ر ب عەشييرەتا بەرواری ژ
سيحيان( ە
ھاتيە ،و ئ کە ژگوند ن)مەس
ھ
ھاتيە زانين ئە
بابکن ل سەر ژﯾاﯾﯾنە ،وپ ک ھاتيە ژ س بننەماالن
ن
ەﭬە)(12
گگوندی وەکوھ
گوندی ژ گوندێ)مييروک (
ی
)بنەماال ب بادوور ،بنەماال ئەننوەر ،بنەماال مستەفا( .ئاﭬﭬا ﭬی
گوندی نينن .پترﯾا ژژﯾارا خەلک ﭬی گوندی ل سەر
ی
دھ ت و وەکو ﯾادﯾار کانی ل ﭬی
خودان کرنا تە
ەرشی و تەوا لی و ف قی و جوت و ک ال و موچەﯾانە ...ھتد .ئەڤ گوندە
خ
سوتن ژالﯾ رژ ما بەعسا دکتاتورﯾا عيراق ﭬە،
ن ھاتی ﯾە و ران کرن و س
چەند ن جاران
چ
سەرەڕاﯾی چەندﯾن جار ن دی
ی
ل ساال) 1961و  (1962ﯾ ھاتيە کاﭬل کرن سﯚتن .و
وەکی ھەمی گونند ن دی
ی
ساال)(1988
)
ەروەسا
ستان و حەفتت ﯾاندا ،ھە
ل سال ن ش س
ەر ھ رش ن دوژمنی و ھاتيينە ئەنفال کررن .و
دە کەفتييە بە
ﯾ ن کوردستان ئەف گوند
خەلک ﭬی گگوندی ﭬەگەڕڕﯾانە
ھەلدانا پيرۆزاا ساال) (1991و ) (1992خ
شتی سەر ھ
پش
سەر ئاخا پيرۆۆزا باب وباپيراا.
س
باکورێ گوندی
ێ
چەم رەبەتک ( - -:
ڤ توخيبين دگگەل گوندێ)چ
ەڤ گوند ن ددﯾارکری ھەڤ
ئە
خيرێ( ﯾە ،رۆژژھەالت گوندەک دﯾيە
گگوندێ)ميروک ( ﯾه ،باشوورێ چياﯾ )خ
دب ژن )بيلمەنندێ( ،رۆژ ئاﭬﭬا گوندێ)بەرکەﭬرێ( ﯾە.
باشورێ گوندی -2 .چياﯾ )کيراررەبەت (
ێ
ەﭬيتە
ی  -1 -:چياﯾ )خيرێ( دکە
چياﯾ ن گوندی
چ
روژھەالتا گوندی-4 ،
ا
ەسەر( دکەﭬييتە
دکەﭬيتە باکورێ گوندی - 3 .چياﯾ )ب کە
گوندی.
ی
گگەلی)رەبەت (دکەﭬيتە رۆۆژ ئاﭬاﯾا
ەزنان و
ستن ﯾ ن مە
ەکا( ھەی س جھ ن نﭭس
دی)ناعوسکە
شينوارﯾن کەﭬﭬن لﭭی گوند
ش
دوو جھ ن دﯾ ن نﭭستن ﯾ ن زاروکان دناﭬدا ددﯾارن.
الﯾ حکومەتتا ھەر ما کورردستان ﭬە گەلەک پ ۆژ ن خزمەتگوززاری بو ﭬی گگوندی
ژال
ھاتينە ب جھئئينان :-
ھ
1-دانانا موەلييدکا کارەب .ەرەتاﯾی.
2-ئاﭬاکرنا قوتتابخانەکا سەچەرخ.
 (2خانيا بشيووەکی ھەڤ چ
3ئاﭬاکرنا )23
3مەسيحيا ل سنورێ ناحيا چەمانک .
ا
گوند ن
د
ێ بو وان
4-ت کەلکرنا )25کم( جادێ5-گر دانا تورا ئاﭬا گوندی.خە لک ﭬی گوندی ﯾا بەرردە وامە و ل گوندێ خو ئااکنجی نه.
نووکەژی ژﯾانا خ
ی  -ما پەڕی ئئاميدی
سەرچاوە :ش رزاد ن روەﯾی
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشووورا کوردستانن
ھ
جھـ:
ج

گوند

بباژ ر:

ک
دھﯚک
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ژمارە2838 :

مانک
چەم
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81218012715830
 2000/02/19پپشتى وى دەەمى
ەڤ ناحيە ب فەرمانا کارگ رى ﯾا ژمارە ) (1182ل 1
ئە
پاار زگارى ب ففەرى دﯾتى ککوناحيەک ل و رێ بھ تە ددامەزراندن داکو سنورەک بو
قەست کرنا گوندا ،پشتى
ت
ە دانان و خەللک بھ تە ھانندان بو
مشەخت بونا ژ گوندا بھ تە
م
مەتا ھەر م ل ھاتنە داانان ،ل چەمانک
ێ چەندﯾن دەەزگاﯾ ن حکوم
دامەزراندنا وێ
ھەﭬچەرخ ھاتيە ئاﭬاکررن و ھەمى پ دﭬي ن ژﯾان ژ
خ
ککومەلگەھەکا ئاکنجيکرن ﯾا
دش ت ب ژﯾت چ جوداھى دنناﭬبەرا
ئينان و مروڤ ش
ن
کارى ت دا ھاتتينە بجە
پرروژ ن خزمەتک
وێ باژ رى دا نينن.
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
جھـ:
ج

شاررەدێ

بباژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2839 :

ی
ستو ژووری
خاس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0817160722
24720
بارێ بەل ژبەر ددوﯾراتيا وێ وەەک
ەر ب ناحيا دﯾننارتە وقەزائاککرێ ﭬە و ل ددەﭬەرا ز ێ
ئ کە ژ گوند ن سە
ی ژ قەزا ئاکررێ و بو بسنا ھی ئ خستننا کاروبارا و پ تﭭي ن ھاوالتييان نھو ناحيا د رەلوک
چەندﯾﯾن گوند ن دی
ستو
ەزا ئاکرێ راددبيت ژبەر کو ئەو ن زﯾکترە .گوندێ خاس
دﯾ ب ھەممی ئەرک ن قە
ﯾاسەرر ب قەزا ئام د
دھ تە
گەھا ش الدززێ کو گوندەککە ژکە ﭬندا تتا نوکە ھەر ببﭭی ناﭬی ھ
ی دکەﭬيتە بەررامبەر کومەلگ
ژووری
گوندەک دی
ک
ڤ ناﭬە ژ چ ھاتتی ﯾە ،ل رۆژژھەالتا ﭬی گگوندی
نياسيين ئو چ بوچونن ت دروست نينن کا ئەڤ
ھەردو گوندا دا
و
ەراﭬان
ھەڤ دناڤ بە
ھەﯾە بناﭬ )گوندێ خاستو ژ رری( ئەوژی ژژبەر چەندﯾن جھ ن وەک ھ
دی ھەﯾە بناﭬ گوندێ
ی
ھەردووو بﭭی ناﭬ )خاستو( ھااتينە ناﭬکرن .ل رۆژئاﭬاﯾ ﭬی گوندی گوندەک
)التکا(( و بو ماوەﯾەکک در ژ خەللک گوندی ل گوندێ خو ئاکنجی بووﯾﯾنە وەکی ﯾا ددﯾار کو خەلک ﭬی
کو
ی ئەﭬە ) (10بابە ل سەر ﭬی گوندی ددژﯾن ،و ئەڤ گوندەﯾ پ ک ھاتييە ژ ئ ک بنەمال ئانک
گوندی
ئەڤ گوندە
ستوﯾی( و ڤ
حەميدێ خاس
دارە ب بنەماال )حەجی ح
ن کو ئەو خ ززان ژی ﯾا ناﭬد
ک ژ ئ ک خ زانن
خرەک
خەلک ﭬی گوندی
عيراق ﭬە و خ
ن و سﯚتاندن ژژالﯾ رژ ما ددکتاتوری ﯾا ع
ی ﯾە و رانکرن
چەندﯾﯾن جارا ھاتی
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ئاوارەی وە ت ن ھەﭬسی بوون بو دەم چەندﯾن سا  ،و پشتی سەرھەلدانا پيرۆز ل بھارا سا 1991
خەلک گوندی ﭬەگەرﯾاﯾنە سەر خاکا خوﯾا پيرۆز ئەوا بابو کال ن وان ل سەر ژﯾاﯾن و ل گوندێ خوﯾ
بەرێ ئاکنجی بووﯾنە بەل پشتی ر کخراو ن خ رخواز سەرەدانا کوردستان کرﯾن ئ ک ژوان ر کخراوا
)(D.G.Kﯾا ئەلمانی بو کو چەندﯾن خانی بو گوند ن دەﭬەرا ئام دﯾ ئاﭬاکرن ئ ک ژ وان گوندا )خاستو
ژووری( بو کو ھاتە ئاﭬاکرن ب دﯾراتيا ئ ک کيلومەتر ژ جھ وێ ﯾ کەﭬن .ل ﭬی گوندی چەندﯾن
شينوارﯾ ت کەﭬن ھەنە وەکی )مزگەفتا بن ميتک  ،مزگەفتا قەسيل  ،مزگەفتا دناڤ گوندی دا و
دگەل چوار گوڕستانا دگەل دوو نەوﯾسکا( کو ئەڤ شينوارە ھەمی ﭬەدگەرنە ل سەر م ژووﯾەکا زور ﯾا
کەﭬن دب ت م ژووﯾا ئيسالمی بيت .ژﯾانا ﭬی گوندی ﯾا بەندە ل سەر بەروبوم چاندن و گييانەوەری و
نوکەژی خەلک گوندی گەلەک ب سەخت و دژواری ژﯾانا خو دبەنە سەری ژبەر نەبوونا ئاﭬا ژﯾان و
نەبوونا ر ک و پرا و ھاتن و چوونا وان ل سەر داﭬەرست ﯾە بو کومەلگەھا ش الدزێ!! ھەردﯾسا ژ الﯾ
حکومەتا ھەر ما کوردستان ﭬە پروژێ ئەلکترﯾک ئانکو )کەھرەب ( ھاتی ﯾە دروست کرن دگەل
قوتابخانەکا سەرەتاﯾی ﯾا چوار ر زی .ھژمارا سەرۆک خ زان ت گوندی دگەھنە ) (21سەرۆک خ زانا و
ژمارا کەس ن دﭬ گوندی دا دگەھنە  110کەسان .ھەژی گوتن ﯾە ﭬی گوندی وەک ھەر گوندەک
دی ﯾ کوردستانی چەندﯾن کەس گوری خاکا کوردستان کرﯾنە .
سەرچاوە :شەرﯾف سا ح حەميد  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

ژمارە2840 :

داوودﯾ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181440434747
ئ ک ژ گﯚند ن گەلەک کەﭬنارە ﯾ ن کو گر داى )دەشتا سپنەى( ﭬە ﯾە ،دۆﯾراتيا وێ ن زﯾکى)52کم( ﯾە
ژمە بەندێ پار زگەھا دھﯚک ژالﯾ باکوورى ﭬە ،و دکەﭬيتە رۆژئاڤ فروکەخانا )بامەرن ( دناﭬبەرا
چياﯾ مەتينا )2080م( سەر روﯾ دەرﯾاﯾ و )چياﯾ گارە( 2160م سەر روﯾ دەرﯾاﯾ ،وسنوورێ وێ
ﯾ جوگرافى ب ﭬى ِرەنگ ل ژ رى ﯾە:
ژالﯾ ژوورى)باکوورى(ﭬە  :گﯚندێ بارزانکا)شرت (ﯾەژالﯾ ژ رى)باشورى(ﭬە :گﯚندێ )دۆال سپنە(ﯾەژالﯾ رۆژھەالتى ﭬە :گﯚند ن )تن (و)کولى(ﯾەژالﯾ رۆژئاﭬاى ﭬە :گﯚندێ )خلبيش(ە.ئاکنجى ﯾ ن گﯚندى:
ئاکنجى بووﯾ ن ﭬى گﯚندى ژئاﯾين )فەلەکاتي ( نە ،ل سەر ھزروبير ن کاسوليکى )کلدانى( ،ل دوﯾﭫ
سەرژم رى ﯾا ساال)(1957ێ ژمارا خەلک وێ ن زﯾکى ) (524کەسان بووﯾنە ،و ژمارا خانيان ل
ساال)(1961ێ ن زﯾکى ) (120خانيان بووﯾنە وئاکنجى بووﯾ ن وێ ژى پتر ژ)(150ى خ زانان ،وھەر ژ ﭬ
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دﯾرۆک ئاوارەبوون دەست پ کرى ﯾە بﯚ باژ ران ھەروەکى گوند ن دﯾتر ﯾ ن فەلەﯾان ﯾ ن کو دکاودان
وسەروبەرەک نەسروشتى دا دبورﯾن،و ل ساال)(1988ێ گﯚند ھاتيە کاﭬل کرن د کرﯾارا ئەنفال کرنا
دەﭬەرا بەھدﯾنان دا،وپشتى بەرقەراربوونەکا ِر ژەﯾى بەشەک ژخ زان ن گﯚندى ژﭬرﯾنە ﭬەگﯚندى و ل
جھواربووﯾنە پشتى سەرھەلدانا بھارا ساال)(1991ێ ،و ھەروەسا پشتى کەفتنا رژ ما بەعسا عيراق
ل ساال ) (2003ێ ﯾ ﭬەگەرﯾان و ئاکنجى بوون دز دە بوون دابووﯾە کو ل دوﯾﭫ سەرژم رى ﯾا ئەﯾلوال
ساال )(2005ێ ژمارا خەلک وێ )(400خ زان بووﯾنە دناﭬبەرا ﯾ ن دناڤ وەالتى و ﯾ ل مشەختيي
کودبنە ) (1724کەس ژوانا ) (955ل ناڤ وەالتى و ) (769ژى ل مشەختيي .
ناﭬکرنا گﯚندى:
بووچوونا ل دۆر ناﭬکرنا ﭬى گﯚندى وەسان دھ تە ﭬەگ ران  :کو دبيتن ناﭬ ﭬى گﯚندى ھاتبيتە وەرگرتن
ژ ناﭬ ئ کەم کەس ل ئاکنجى بووى ل ساال) 550ى ﯾ بەرى زاﯾينى( کو ناﭬ وى )داودو( بووﯾە،
کو ئەﭬە ) (7برا و خوﯾشکەکا بتن بووﯾنە ،ل ھەر مەکا تورکيا ،کو دھ تە ﭬەگ ران ودب ژن:کو ھندﯾکە
کورێ ميـرێ حوکمدارێ ھەر ما تورکى بووﯾە ،بەرتەنگى ﯾا خوﯾشکا وان کرى ﯾە ،ول دەم براﯾ ن وێ
ِ
کورێ ميرى داناﯾە وکوشتى ﯾە و مشەخت بووﯾنە ژ ﭬ
ب ﭬ چەندێ ئاگەھدار بووﯾن و زانى ،ل بەر
ِ
ھەر م و ژ ک جودا بووﯾنە و ھەر ئ ک ل گوندەک ل باکورێ عيراق ئاکنجى بووﯾنە ژ بەر ترسا تول
ﭬەکرن  ،ئەو ژى ب ﭬى ِرەنگ ل ژ رى:
ز نــــــــــاڤ دەﭬەر )گوند)
1داودو داودﯾ
2کەژو مرکا
3شابو مرکا
4بيجو بيجواﯾ
5ھيدو تيارێ
6تاجی کيرامون
7بکو )بنيامين )ھزار جوت
قوتابخانا گﯚندى:
قوتابخانا گﯚندێ داوودﯾ ﯾا سەرەتاﯾى ﯾا ت کەل ل ساال)(1953ێ ﯾ ﯾا ھاتيە دامەزراندن و ژ
دامەزر نەر ن وێ ﯾيًن پ شەنگ مامﯚستا )بنيام ن حەداد( ژ)ئەلقوش( و مامﯚستا )ﯾوحەنا ﯾوسف(
ژ)ئەرادنا( بووﯾنە.
ژﯾدەر /پەرتﯚکا )قرﯾة الداؤودﯾة بين الماضی والحاضر( ،إسحق خزقيل إسحق زﯾا.2006 ،
سەرچاوە :ھ رش کەمال ر کانى  -ما پەڕی ئام :دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

ژمارە2841 :

دھﯚک
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ھوک
ێ باژ رێ دھو ک ﯾە ھەروەسا سەنتەررێ پار زگەھ بخوﯾە ،دھ
سەنتەرێ وێ
س
باکورێ وێ وزنجيرراچياﯾ
ێ
ى ،زنجيرا چيااﯾ سپى دکەﭬيتە
نھالەکا ﭬەکرى
دکەﭬيتە ناﭬا نھ
دھوک دا
ک
خا( دکەﭬيتە بباشورێ وێ ،دوو روبار ن بچيک دناڤ باژ رێ
رەەش )شندوخ
شور
ێ دھوک ژگووندێ خازﯾاﭬا ل با کور دز ت وبەرەف باش
دەرباز دبن ﯾ ئ ک روبارێ
کرن،
سەر ھاتيە چ ک
دھوک سکرەک ئئاﭬدان ل س
ک
ساال  1980ل گگەلي
دچيت و ل سا
ھار دزﯾت
دێ بەرێ بوھ
رووبارێ دووێ بچوکترە دب ژنن )ھشکەررو( ژ باکورى ل ن زﯾک گوند
باژ رى ھەردوو دگەھنە ھەڤ ،بو
چيت ،ل ژ رﯾا روژ ئاﭬا ﯾا ژ
وبەرەف باشوررێ روژئاﭬا دچ
ئااﭬدانا چەم ن دەوروبەر مففا ژ ئاﭬا ھەرددوو روبارا دھ تتە وەرگرتن.
دھوک ﭬەنە.
ک
ھەردووناحي ن زاوﯾتە ومانگگ شک سەررب قەزا
ھ
ناحيا زاوﯾتەە) (16کم ژ س
ێ باژ رک زاووﯾتەﯾا ژ رى ﯾە
سەنتەرێ وێ
س
سەنتەرێ قەززاﯾ دورە روببەرێ وێ
ەرى
ەمى ژى ب ى
 (71گوندا بخووﭬەدگرﯾت ھە
جارکى ﯾە )1
ن زﯾکى ) (420کم ﯾ ن دووج
گەھ ن کور ن گاﭬانا
حي و کومەلگ
سەنتەرێ ناح
ال ھاتينە و را نکرن ژبلى س
وپاشى ئەنفاال
وباگ رات ،سە
حي ب
سەنتەرێ ناح
سەر ر کا سەررەکى ﯾا کو س
ەنتەرێ ناحي دکەﭬيتە س
ەزا ئا م دﯾ ﭬە دھ تە گر دان.
سەنتەرێ قە
بس
ھاﭬينگەھ ن رند وجوان ﯾ ن پار زگەھ وبلندترﯾن پللەﯾا گەرماتي ل
زاوﯾتە ئ کە ژ ھ
وەرزێ ھاﭬينا )(36پلەﯾە.
ە،
بەر ن بەر فرەەە ﯾ ن سيبەررێ ل ھەنە
ڤ ودەنگە وروبە
زاوﯾتە ب دار ن کاژا ﯾا بناڤ
ھەمى وەرز ن
ى
سەﯾران وگەرﯾاننا و ل
ھنﭭەدان وسە
وخەلک دھوک ژ خورە ککرﯾە جھ ب ھ
سال .
س
ەلەک بەفر ل وەرزێ زﭬستتان ل
ەﯾﭭا زاوﯾتەدزممان کوردى دا ئانکو ئەو جھن ﯾ ن گە
پە
سالجە( .ناحييا زاوﯾتە ب دارستان وکوز ن باش
دبارﯾت ئانکو ن زﯾکى پەﯾﭭا قەرسگەە )س
مفاى ژێ
پەزى وکەوالى م
ى
خودانکرنا
خەلک بو ب خ
ڤ ودەنگە وخ
ﯾ ن بخودانکرناا پەزى ﯾا بناڤ
ھتد ئەف
سک ونوک...ھ
گەنم وجەە ونيس
م
چاندن وەکو
ن
خەلک وێ ل سەر
دبينيت .ژﯾانا خ
سەر
ھي ن )بادێ( ،ھەروەسا ژژﯾانا وانيال س
چاندنە ب ر کاا دەشتا )مەممان ( وبلنداھ
چ
دەبارى چاندنا ھاﭬيينى مينا
ى
سماق  ،ز
ق
چ کرنا رەز ن ووبيستان ن تررى وھرميک ووحليک
ومشمش وگوز
ش
خوخ
دنادارا وەکو خ
سکاتى وچاند
سورک وتوتن ولوبيک وکەس
بررنج وباجان س
گن وەکو )بەررێ بھار،
وترﯾ تەﯾفى کو چەند گونند ن ناحي ب چاندنا وى ب ناڤ ودەنگ
ومفا ژکاني ن بەر بەالفل دەﭬەررێ دھ تە وەەرگرتن
ا
ک ،ئ مينک و...ھتد
خازﯾاﭬا،ب نارﯾنک
خ
ک ل دەﭬەرێ:
ز دەبارى ئاﭬا روبار ن بچيک
زاوﯾتە – کورا – رەشانک – ب نارﯾنک  -ب دول-
گومل
ل
گومل
بااگ رات – کوراا – رەشاننک – ب نارﯾنک – ب دول – گو
ل
ککزو – پ دە – ب دول – گومل
دھوک – دجلە
ک
خازﯾاﭬا -ليناﭬا – گەرماﭬا – سکرێ
خ
ەرێ بھار – ب سرێ – نزاررک  -دھوک – دجلە
بە
گگرنکترﯾن چياﯾﯾين وێ چياﯾ )کەمەکا( ﯾە وتوخيب ﭬەبرێ ناحي ﯾە ژالﯾ بااکورێ
ومامسين وچياﯾين زاوﯾتە وچياﯾ ققەنتارا
ن
وسپير ز
ر
بيسى
رووژ ئاﭬا ھەروەەسا چياﯾ ن بي
گەلەک
ﭭە دبنە روبەررێ ناحي  .گە
کو ھەمى پ کﭭ
وچياﯾ زروە ووگەلەک بلنداھي ن دى و
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خھ ن شينوارا ل سنورێ ناحيا زاوﯾتە ھەنە وەکو شکەفت و جھ ن دى ر ﭭەبەرﯾا
شينوار ن دھوک ) (24جھ ن کەﭬنار تومارکرﯾنە و ژھەميا گرنگتر قەسرا بادێ کو ل
ھەو ن ئەنفال ن رەش ھاتيە و رانکرن ،ھەروەسا کەلھا مەميان ئەوا ل سەرێ چياﯾ
کەمەکا و شکەفت ن ب سرێ و ئ توﯾت و کورە د رێ و چياﯾ پيرومەرا و باخرنيف و
شکەفتا رەش ل گوندێ کزو ھندەک جھ ن دى ل گوندێ پ دە ،ل سنورێ ناحي
گەلەک جە ھەنە بک ر جھ ن گوزارى دھ ن ئەگەر دەست ئاﭬەداني بگەھيت بو
بھ ن ﭬەدانا ر ﭭينگا و سەﯾرانيا ل دەم ن گەرماتي وەکو گوندێ )برجينى – بابلو –
کزو – م ردﯾنک – ستوکورک ( و گەلەک جھ ن دى پشتى سەرھلدان و
دامەزراندنا حکومەتا ھەر م دەست ئاﭬەداني گەھەشتە ناحي وباھرا پ ترﯾا
گوند ن وێ ھاتنە ئاﭬاکرن ز دەبارى چەندﯾنپروژ ن خزمەتگوزارى ﯾ ن گرنگ وەکو
قوتابخانە و بنگەھ ن ساخلەمي و مزگەفتا .
ناحيا مانگ شکسەنتەرێ وێ باژ رک مانگ شک ﯾە ) (30کم ژ سەنتەرێ قەزاﯾ دوﯾرە و روبەررێ
وێ ) (454کم 2و ژ ) (54گوندا پ ک دھ ت ھەمى ل ھەو ن ئەنفال ن رەش ھاتبونە
و رانکرن ژبلى سەنتەرێ ناحي وگوندێ حوجاﭬا سەنتەرێ ناحي ب سەنتەرێ
قەزاﯾ ﭬە دھ تە گر دان ب ر کەکا ر ک وپ ک کو ل دورﯾانا کورا ژ ر کا ئام دﯾ
ﭬەدبيت بوالﯾ باکورێ روژئاﭬا دناڤ ناگەراستا مانگ شک را گەرباس دبيت ،دھ تە
گوتن کو ئ ک ژ حەوارﯾا )پەﯾامبەر توما( دﭬ ر ک را دەرباس بوﯾە دەم سەرا
ھندستان داى و ئەڤ نوماﯾە ئەو بو ﯾ دەست )مەسيحى( گرتى دا باوەرﯾ ب
رابونا وى بينيت ب زمان سرﯾانى دب ژن )مان کەش( ژبەر ﭬ چەندێ ئەڤ ناﭬە
داناﯾە سەر ﭬى باژ رکى ،دﯾسانە بوچونا دووﯾ دب ژﯾت ئەڤ ناﭬە ژ پەﯾﭭا )مکوش(
ھاتيە ﯾانکو رونشتن بەلگەژى ل سەر ﭬ چەندێ گەلەک جھ ن پەرستن ل ھەنە
ﯾ ن وەخت زەرەدەشتيا و ئاﯾن مەسيى گەلەک ل بەربەالﭬە دناڤ خەلک
دەﭬەرێ دا و پشتى ھينگى ئەڤ پەرستگەھا زەرەدەشتيا ھاتە ﭬەگوھاستن بو
د رێ ،ل ناحيا مانگ شک گەلەک دارستان و چەروان ل ھەﯾە و ژﯾان و ژﯾارا خەلک
دەﭬەرێ ل وەرزێ زﭬستان اندنا گەنم و جەھى و نوک و نيسکا و بو ﭬ چەندێ
مفاى ژ دەشتا بەرفرەھا د را گژنيک و تال کورو وەردگرن ز دەبارى چاندنا بەرفرەھيا
م و ن ترى ﯾ ن د م و داروبارێ ببەرھەم وەکو گوﯾز -باھيﭫ – ھژﯾر -سماق – و
بيستان ن خوخ و مژمژا حوليکا – س ﭭا ھەروەسا ل وەرزێ ھاﭬين باجانکا و برنجى و
ماشا و لوبيکا و توﯾتن و پيﭭازا سيرا دچينن و مفاى ژ ئاﭬا کانيا وەردگرن ئەو ن
بەربەالڤ ل گوندا ز دەبارى چەندﯾن روبار ن بچوﯾک وەکو :
1د رک – شمرخ – سادﯾا – ناﭬدارا – چران – ئاشانک – خابير2مانگ شک – دوﯾليا – کانى سارک – گەلى گەرم ناﭬدارا – چران – ئاشانک– خابير
ز دەبارى روبارێ خابيرى ئەوێ سنورێ باکورێ روژئاﭬاﯾ ناحي و مفاﯾەک مەزن
ژالﯾ روژھەالتﭭە بوچاندن ب رەنگەک بەرفرەە ژئاﭬاوى دھ تە وەرگرتن ھەروەسا
روﯾبارێ سپنەى ﯾ روژئاﭬا کو دکەﭬيتە سنورێ باکورێ ناحي  ،دﯾسان خەلک
دەﭬەرێ تەرش و کەوالى و مرﯾشکا ب خودان دکەن ،ژ گرنگترﯾن چياﯾ ن ناحي
چياﯾ زنجيرا چياﯾ کەمەکاﯾە ئەوێ ژ روژھەالتى ھەتا روژئاﭬا دگەھيتە چياﯾ
سپى ل گوندێ برجينى ز دەبارى بلداھي ن گوند ن کوﭬلى و بەروشک و ز وکا
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ھنە ) (36جھا ھاتينە
ەنە کو دگەھ
عەبوى .ل سننورێ ناحي گەلەک جھ ن شينوارا ھە
ع
گوندێ
ێ
توومارکرن ل ر ﭭﭭەبەرﯾا شينووار ن دھوک ژوان پەﯾکەررێ )ئەددنيرارى( ل
دەرگەال ش خاا و گرێ پت و شينوار ن د را گژنيک و ب سفک و د رک و بابووخک و
نﭭيس ن کەﭬنار و د رﯾن
چەندﯾن دەست س
ن
ھ ن دى ز دەببارى
گگەلناسنک و چەندﯾن جھ
 (15ز .
شک کو ژﯾ وان دزﭬرﯾت بو ساال )574
ل د را مانگ ش
حي گەلەک جە ھەنە بک ر جھ ن گوزاررى دھ ن وەککو گەلناسک و
ل سنورێ ناح
حکومەتا
ەرھلدان و دامەزراندنا ح
دى پشتى سە
ەک جھ ن ى
شينک و گەلە
خورک و ب ش
خ
گوند ن دەﭬەرێ ھاتنە
خاز پ ترﯾا ند
ھەر م ب بززاﭬ ن دەزگاﯾ ن ئيدارى و ر کخراو ا خ رخ
ھ
دﭬى.
ئااﭬاکرن ز دەبارى چەندﯾن پروژ ن خزمەتگوزارى ﯾ ن گرنگ و پ ى
ھﯚک(
ەبارەت بە )دھ
دﯾا لەالﯾەن )ددھوکی( سە
ت بﯚ کوردﯾپ د
سەرچاوە :تﯚممار کی تاﯾبەت
س
11:02:37 20
ە010-7-22 :
لە
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشووورا کوردستانن
ھ
جھـ:
ج

باژ ر

ژمارە2842 :

د رەلوک
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
81218012512828
ستن بو
ھاتە ﭬەگوھاس
ەنتەرێ ناحي ل گوندێ ))ب بو( بو ل ھ
ەزراندن سە
ل دەم دامە
خرﭬەکرن پشتتى
دەﭬەرێ ل ھاتيە خ
ێ
ککومەلگەھا د رەلوک ئەوا بخورتى خەلک
ەالت
ێ ،ناحيا د رەلووک دکەﭬيتە بکورێ روژھە
ھەوﯾ ن کاﭬل کرن و وﯾچراننکرنا دەﭬەرێ
ھ
جھ وێ ﯾ کوﯾرە و باھررا پ ترﯾا گوند ن وێ ر کا تررومب ل نينە ژبلى
پاار زگەھ  ،ج
سﯩەرھلدانا پييروز و
ى ،پشتى س
ر کا ئام دﯾ –د رەلوک –ش الدزێ –باللندا-چەم جوى
ماکوردستان باھرا پ ترﯾا گوند ن وێ ر کا ترومب ل بو ھاتيە
کومەتا ھەر م
دامەزراندنا حک
دەرامەت
ت
دنا ھەردو رەنگ ن
دەﭬەرێ ل سەرچند
ێ
ﭬەکرن ،ژﯾان و ژﯾارا خەلک ﭬ
ﭬە
دانا ﭬان
سکاتى بو ئاﭬد
ەە و گارس و برنج و کەس
ستانى ﯾە وەککو گەنم و جە
ھاﭬينى و زﭬس
ھ
بچوﯾک دھ تە وەرگررتن دﯾسا ل دەﭬەرا ناحيا د رەلوک
ک
دەرامەتا مفا ژژئاﭬا کانيا و رﯾﯾبار ن
گگەلەک گوﯾز و باھيﭫ و ماززى و کەزان و کەنگروک ھەنە ،ژ روبار ن دەﭬەرێ :
گام شکا –
سيتوى – م
دەران دھ ت :کنياانش – ز وا س
ن
ئاﭬا مارک کو ژ ﭬان ژ
1-روبيارک ئادوکەرا مازى – چەج جوى – پ پەرخا – گەلي بالندا – روﯾ شين
ەلي
شروک – ئاررش -جارمندا – ئورە – دوککەرا مازى – چەم حوى – پ پەرخا – گەباالندا – روﯾ شين
2-روبارک ب ببو کو ژ دو تا پ ک دھ ت :ب بو – سپي – سەرنى – شيﭭي – زەرە –ەرى – سەرننى – باش – زەرە  -ز ى
ز ى  -ز وا سە
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3-دوتازا  -ن رووا ژ رى – کاننى سارک ککارە – ز ى .ەوێ دکەﭬيتە سنورێ روژئئاﭬا دگەل دەﭬﭬەرا
ەﭬە و ز دەباررى روﯾبارێ ز ي مەزن ئە
ئە
دبيتە سنورێ روژژھەالتى
ە
ن( ئەوێ
شەمدﯾنان )روﯾ شين
ن
ێ
ەروارى باال دﯾسان روﯾبارێ
بە
ى ژورﯾا .
دگەل دەﭬەرا ببارزان و مزﯾرى
ھندێ ھەتا نوکە چ جھ ن
ێ
گەرﯾان نەھاتينە کررن ژبەر
ن
ھەتا نوکە ژ رووﯾ شينواراﭬﭬە چ ل
ھ
سەر روﯾبارێ ز ي مەزن
ر
شينوارا کو دزوورن وەکو کەللھا ن روە – پررا کەليا ئەوا ددکەﭬيتە
ش
گر ددەت ز دەباارى پرا
ن زﯾک گوندێ رەشاﭬا کو دەەﭬەرا ئام دﯾ ب ناحيا د ررەلوک ﭬە ر
شينوار ن
ددەت و ئ ک ژ شي
ت
کان ﭬە گر
ەرا بەروارى بباال ب دەﭬەرا ن روە و ر ن
بللبل ئەوا دەﭬە
ئييمارەتا بەھدﯾﯾنا ﯾە ز دەباررى چەندﯾن ککەلە و جھ ن دى ﯾ ن کەﭬننار ل گوند ن زﯾوا
شکان و سگ ررێ .
ش
ھەو ن کاﭬل
و
ھەمى ل
 (16گوندن ھ
رووبەرێ ناحي )(1007کم  2و ھژمارا گووند ن وێ )62
ما بەعس ﯾاگووربگورﭬە ھاتييە و رانکرن و خەلک
ککرن و و رانکرننا کەردستان ژالﯾ رژ م
کومەلگەھ ن )سيرﯾ  -ش الدزێ – د ررەلوک – کواان ( وھژمارەەک ل
وان گوندا ل کو
ەر م
سەرھلدان حکومەتا ھە
ە ئاکنجيکرن ،ل پشتى س
ەدش ھاتنە
ککومەلگەھا قە
ەرێ ل باھررا پ ترﯾا وان ھ شتا
دنە ھژمارەکا گوند ن دەﭬە
دەست ئاﭬەدداني گەھاند
نەھاتينە ئاﭬاکرن.
ە
ژببەر کاودان ن نە ئارام ﯾ ن ددەﭬەرێ کاﭬللن و
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
جھـ:
ج

شاررەدێ

بباژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2843 :

دەھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0803163332
24640
دکەفيتە روژئاﭬاﯾ گگوندێ
ە
ەرا ئام دﯾ نناحيا بامەرن ﭬە.
ئ کە ژ گوند ن سەرب دەﭬە
1958ێ
ھەسن پيرکا وباشورێ گو ندێ ئەرزێ ووباکورێ وێ گگوندێ ھەمززاﯾە .ل ساال 8
ھ
ھەردﭬ سال دا ئانکو 1958ێ
 48خانی و پترر ژ 70خ زانا ددﭬان  48خانيياﭬە دژﯾان .ھ
8
کو پتر ژ  100ققوتابيان ل ددخاند ،ھەژی ﯾە ب ژﯾن
ھاتە ﭬەکرن و
قوتابخانا سەررەتاﯾ ل ھ
قو
گوند ن
د
دن مينا
ێ قوتابی دھاتتنە گوندێ دەەھ بو خاند
ند ن دەﭬەرێ
ژ ھەشت گوند
پيرکا( تا پﯚال
(
ھەسن
کانی بەالﭬ  ،ھ
الﭬا ،پاس  ،ببابگورﯾا ،بانکاا ،ئەرزێ ،ی
ھەمزا ،تەحال
)ھ
ەلک گوندی ھاتنە دەربەددەرکرن
ساال  1961خە
شەش سەرەتاﯾی ھەبووو .ل پاﯾيزا س
ش
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زوربەﯾا وان چونە مانگ شک وباشورێ عيراق  ،دﭬ سال دا گوندێ دەھ بتن
ناڤ مابو ھەمی ھاتبو و ران وتاالن کرن ،ل ساال  1962س خ زان ﭬەگەرﯾانە گوندی
ل ساال  1963بونە 8خ زان ھەﯾام ھەﯾام بەرەف ز دەچوون دچوو ،ل ساال  1967بونە
24خ زان .ل گوندی پتر ژ  10ئاشان ل ھەنە .س د ر ل گوندێ دەھ ھەنە د را
)مارث شمونی(  400ساال پشتی عيسا پ غەمبەر )سالڤ ل بن( ھاتيە ئاﭬاکرن ل
ل ئەنفاال ساال ) (1988ئەڤ د رە ھاتە تاالن کرن .ل ژ الﯾ ر کخراوا )کرسيان
ئەﯾت( ﯾا ئەمرﯾکی ﭬە ھاتە نوﯾژەنکرن ﭬە ،ود را )مار قەﯾوما( )تيا د رێ( ل سەرێ
چيای ،د را )مارگورگيس( ل ساال 2008ێ ژ الﯾ ھاوالتي ن گوندی ﭬە ھاتيە ئاﭬاکرن.
ل ساال 1992ی ژ الﯾ ر کخراوا )کەی.ئار.ئو(  13خانی ھاتنە ئاﭬاکرن ب تەقن
)ئاخ ( .پاشان ژ الﯾ ر کخراوەکا خ رخواز ﭬە ب ناﭬ )کابنی( بان ئەوان خاني ن
ساال  1992ھاتينە ئاﭬاکرن ھاتنە سەب کرن .ل ساال 2005ێ ژ الﯾ )لجنـــة شؤن
المسيحيين( ژ الﯾ )سەرکيس ئاغا جان( ﭬە .ھەر لﭭ سال ئانکو 2005ێ
قوتابخانەک ھاتە ئاﭬا کرن ژ الﯾ ر کخراوەکا ئەمرﯾکی ﭬە .نھا ل گوندی  36خانی و
 108کەس ل دژﯾن .گوندێ دەھ خودان خو  4شەھيدانە کو ئ ک ژ وان
شەھيدان ئافرەتە.
سەرچاوە :کاوار ئەنوەر  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

ژمارە2844 :

رەشاﭬا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012722471364050
ﭬە ﯾە ،ل

رۆشاﭬا ﯾان رەشاﭬا گوندەکی کو دکەﭬيتە کوردستانا باشوور ﭬە سەر ب ناھيا د رەلووک
پار زگەھا دوھﯚک .
گوندێ رۆشاﭬاﯾ نھا کاﭬل و خەلک گوندی نوکە ل ناھيا د رەلووک ئاکنجی و ژﯾان دکن.
دﯾرۆک
گوندێ رۆشاﭬا گوندەک ئاﭬەدان بوو و پری مرۆڤ بوو ،ئەم دش يين ب ژﯾن ن زﯾکی رۆژھەالت ئا گوندی
ب قاسی  3کم گوندەک ھەبوو ب ناﭬ قائيدا .نە گووندەکی باش بوو مرۆڤ ژﯾيان ت دە بەردەوام ب
ک ت ،لەوما خەلک گووندێ قائيدێ بەرەڤ گووندێ رۆشاﭬا ﭬە دھ ن و ئانکنجی ﭬی گووندی دبن و
دھ ن ناسکرن وەک خەلک گوندێ رۆشاﭬا .و چەندﯾن گووند ن دن ژی وەک گوند ن دەور و بەر
گووند ن خوە ب جيە ھ الن و بەرەڤ گووندێ رۆشاﭬا ﭬە ھاتن کوو ژﯾيانا خوە ل ﭬی گووندی
بەردەوام ب کن وەک گووندێ "گوﯾزﯾ " و گووندێ "زلي ".
ژ بلی ﭬان گوندان گەلەک خەلک دن ژﯾک بﯚ ئاکنجی بﯚنە بەرەڤ گوندێ رۆشاﭬا ﭬە ھاتينە.
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گووندێ )سەرﯾ ( ،ھند ک موھاجر ن دن ژی بەرەڤ گووندی ﭬە ھاتنە و ئاکنجی بﯚﯾينە

وەک خەلک
وەک:
•زارۆﯾ ن )ئەليک ئ دەور ش( )بەشيرێ و دەور ش( کوو ئەسل خوە گووندێ )شنينە( ،ز باری نە.
•زارۆﯾ ن )ئەبدوالی ئ ئ مﯚک ئ ( وەکی مھەمەد و ئيبراھيم ژ گووندێ )بەبان ( نە )بارزانی( نە.
( •خالدێ خز م ( ئەو ژی ژ ملەت )بارزانن( موزﯾری نە.
ئەﭬان موھاجر ن کو ھاتينە گووندێ )ڕۆشاﭬا( و ئاکنجی بﯚنە ،وەک خەلک گووندی ر ز ل ھاتنە
گرتن و بﯚﯾنە خەلک ﭬی گووندی.
ئەگەرێ سەرەکی کوو ئەڤ خەلک بەرەڤ گووندێ )ڕۆشاﭬا( ﭬە ھاتينە ئەو بﯚن کو خەلک گووندێ
)رۆشاﭬا( خەلکەک گەلەک ر زدار بﯚﯾنە و ر زەکا مەزن ئاراستەی خەلک موھاجر کرﯾنە و وەک
خەلک گووندی دانوستاندن د گەل وان کرﯾنە .و کو گووندەک ئ ئاﭬەدان بوو.
ناﭬ گوندی
گوندێ )ڕۆشاﭬە( :شرۆﭬەکرنا ناﭬ گوندی ب )2عدۆ( ش وەﯾان د ھ ت گووتن.
ئەو ژی ئەﭬەن  ،ھەند ک ژ ئاليە درۆکی ﭬە دبەژن :ناﭬ گوندێ )ڕۆشاﭬا( ب رەس ھاتيە ناڤ کرن و
ناسکرن ئەو ژ ب وی شەوەی کو دبەژن کەسەک ب ناﭬ )رەش ( ئەڤ گووندە ﯾ ئاﭬا کری ،و
نەﭬ گوندی وەک )ڕەش -ئاﭬا( دھ ت گوودن ژ ئاليە ھەندەک ژ خەلک ڤ ïگووندï.
بەل پرانيا کەس ن دﯾرۆک ناس ﯾ ن ﭬی گووندی دبەژن نەخ ر چ راستی بﯚ ﭬ چەندێ نينە.ئوو ئەگەر
ژی ئەوە کو ئەڤ گووندێ ﯾ ل بن چياﯾەک ،و زوو رۆژ ل ئاﭬا دبە لەوما دب ژن )ڕۆژ-ئاﭬا ئان رۆشاﭬا).
بەل کو مرۆڤ پتر دﯾﭭچﯚن ژ بﯚ ناﭬ گووندی بکەت مرۆڤ د ﭬی ناﭬ پتر ژێ باوەرە ،و بەل راستييە
کو ناﭬ گووند ïﯾ دروست )رۆشاﭬا( ﯾ چوونکە گووندێ )ڕۆژ-ئاﭬا ئان رۆش-ئاﭬا( دکەﭬە بن چيياﯾە
مەتين و زوو رۆژ ل ئاﭬا دبە لەوما ناﭬ گووندی ب زوو رۆژ ئاﭬا بﯚن ﭬە دھ ت ناسکرن.
ئيجاخ ئان بنەمال
گووندێ رۆشاﭬا ب شەش ئيجاخ ئان بنەمال ئا پ ک دھ ت .ناﭬ ن بنەماالن ئەﭬەنە:
1.بنەمال ئا ھەس بەھدﯾن.
2.بنەمال ئا مەال ئان مال ن مەال
3.بنەمال ئا فەقەمەر
4.بنەمال ئا مەسيھا ئان مال ن مەسيھا.
5.بنەمال ئا ئ زدﯾنا ئان مال ن ئ زدﯾنا
6.بنەمال ئا ماال کوﯾشا
ئەڤ ھەر شەش ئيجاخ ئان بنەمال ئە ﯾ ن سەرەکينە د ناڤ گووندی دە.
و ھەندەک موھاجر ن دن ژﯾک ھاتينە گووندی دھ ن ناسکرن ب ﭬان ناﭬ ن ژۆر دە:
•گووندێ )گوﯾزی ﯾ (  :خانﯚ ،ھەجييە ش خﯚ.
•گووندێ )زلی ﯾ (  :رەش ئ سەليماﯾ و براﯾ ن خوە و ماال ئەبدوالﯾ ئەھمﯚ.
•گووندێ )س رﯾيە(  :ماال ئابز ک .
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند
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باژ ر:

ئام دی

ژمارە2845 :

زاوﯾتتە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121801374
43832
ستانی ل
دەکەو تە 22ککم باکووری ددھﯚک و گەل ک چيا و دارس
روووی دەرﯾاوە بەرزە.

ھەﯾە و 885م لەسەر
ھ

تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
جھـ:
ج

ەﯾرانگا
سە

بباژ ر:

دھﯚﯚک

ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2846 :

سپينندارێ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0805114952
24670
چەمانک ﭬە و ب دوﯾراتيا 12کم .ژ
سەر ب ناحيا چ
ی ژ ری ﯾا س
ئ کە ژ گوند ن ھوزا بەرواری
الﯾ رۆژ
گوندێ سيارێ ،ژال
ێ
ی دکەﭬيتە رۆۆژ ئاﭬاﯾا بەروارری ژ رﯾا ،رۆژ ھەالتا
الﯾ جوگرافی
ال
ﭬە زنجيرا چياﯾ
دەک بناﭬ گوندێ بەر ئااش  ،ژ الﯾ باکوری ە
ئااﭬای ﭬە گوند
ە گوندێ خراببني ﯾه.
گگارەﯾە ،ژ الﯾ باشوری ﭬە
دارێ ھەر ژ ککەﭬندا تا نھو ھەر ب ﭬی نناﭬی دھ تە ننياسين و ژ دارا
گگوندێ سپيند
سپيندارێ ھاتتيە ل سەر ووەخت باب و باپيران دا ،ددا ﭬی گوندی ئاﭬا کەن چووونە
س
سپيندارێ ﯾا مەزن
ھەبوو دارەکا س
دولەک دا ئەو دول خر داررا دﯾندار بوو ککانيەک ل ھ
دناڤ وان دارا رابوو وەخت مال داناﯾن ئينا ناﭬ گووندی کرە سپپيندارێ ھەرکەس
ناﭬی ئەﭬەﯾە .و ببو
چوونا ﭬی ی
ێ ،تا نھو بوچ
دێ سپيندارێ
دی گوت گوند
ھاتە ﭬی گوند
ھ
ئاکنجيبون وەکو ﯾادﯾار کو نزﯾکی ) (12بابکا
ن
لک گوندی ل
ماوەﯾەک دوﯾﯾر و در ژ خەلک
م
سﭭاقا ،ماال ئئاﭬدەال،
ەماالن )ماال س
لﭭﭭی گوندی ددژﯾن و ئەڤ گگوندە پ ک ھاتيە ژ پ نچ بنە
ەندﯾن جاران کەﭬتيە
ەڤ گوندە چە
ماال عەدمانا( .ئە
ەزﯾتک  ،ال
ی ،ماال ھەمە
ماال ناڤ گوندی
م
سوتن ژ
 1959ﯾ ھاتيە س
1
ھاتيە و ران ککرن و سوتن ل ساال
ەر ھ رش ن ددوژمنی ﯾان ھ
بە
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الﯾ رژ ما بەعس ﭬە و ل ساال  1962جارەکا دی ﯾ ھاتيە سوتن و کاﭬل کرن و ل
ساال  1975ﯾ ھاتيە ﭬاال کرن ژ الﯾ رژ ما بەعس ﭬە ل ساال  1988خەلک گوندی
توشی ھ رش بووﯾنە و ھاتينە ئەنفال کرن و خەلک ﭬی گوندی ل ﭬ سال دا
بەرەف کەمپا بەحرک برﯾنە .سەرەرای ﭬان نەخوشي ن گران خەلک ﭬی گوندی ب
ئوم د نەبوﯾنە تا بھارا ساال  1991خەلک گوندی ﭬەگەرﯾاﯾنە سەر خاکا خوﯾا پيرۆز ئەوا
باب و باپير ن وان لسەر ژﯾاﯾن و ل گوندێ خوﯾ بەرێ ئاکنجی بووﯾنە و خەلک ﭬی
گوندی چەندﯾن خانی بو خو ئاﭬاکرﯾنە د گوندی دا .ھەروەسا چەندﯾن کانی لﭭی
گوندی ھەنە وەکی ) :کانيا سپيندارێ ،کانيا ھوجک  ،کانيا بناﭬي  ،کانيا گری ،کانيا
سەر ئاشا ،کانيا با خراب ،کانيا حەودا ،کانيا م رگادارێ ،کانيا س رکا ،کانيا بوکا
سەری ،کانيا کوراس رﯾ  ،کانيا کوبەک (.ھەروەسا چيا و عەردێ گوندی ئەﭬەنە - :
)چياﯾ گارەی ،سەرک ری  ،سەرێ بەرۆژی ،گرێ شﭭشک  ،گرێ ترکا ،گرێ ھرچا،
گرێ ئاس  ،شيﭫ زراﭬک  ،گرێ حەودا ،گرێ گولی ،سەرێ سەمرک  ،گرێ رەش،
سەرێ سپياﭬ  ،گرێ ز رﯾن ،گرێ سەرێ چەلوک  ،گرێ نزارێ گول ).
ملک گوندی ) -:سەر ئاشا تا بەرێ بيکا ،چەلوک تا کاﭬال ،خرﯾک  ،باخراب ،م رگا
دارێ ،بەرگوندی ،خارا ،مشخ نە).
و د گوندێ سپيندارێ داچەندﯾن شوﯾنوار ن کەﭬن ھەنە  ) - :کەال چەلوک  ،شکەفتا
باب  ،شکەفتا محمەد ،شکەفتا کولين ،شکەفتا محمەدێ نەج  ،شکەفتا حەودا،
گەلی رەبەت ،چەند شکەفت ن گەلی و چەندﯾن ناعوسک( .س مناسب لﭭی
گوندی ﯾ ن ھەﯾن )مناسب گونلدە سەرێ ،مناسب حەودا ،مناسب ل
مەﯾدان ).
ژﯾارا خەلک گوندی ل سەر چاندن و خودان کرنا تەرش و تەوالی ﯾە وف قی و
موچەی چ ب )فەرمانبەر( ﯾان )پ شمەرگە( .ھەروەسا ژ الﯾ حکومەتا ھەر ما
کوردستان ﭬە پروژێ کارەب ھاتيە دروست کرن و 87خانيی ھاتينە ئاﭬاکرن
ز دەباری پ ۆژێ ئاﭬا ﭬەخارن و چ کرنا قوتابخانەک و چ کرنا بنگەھەک تەندروستی
و چ کرنا مزگەفتەک  .ھژمارا سەرۆک خ زان ن ﭬی گوندی دب نه 1180ونھو  87خ زان
ل گوندی دا دژﯾن.
سەرچاوە :ش رزاد ن روەﯾی  -ما پەڕی ئام دی

ژمارە2847 :

سيرﯾ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008031534174637
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دﯾ ﭬە دکەﭬييتە ناﭬبەرا رﯾببارێ شين و رﯾبارێ
گەھ ن سەر ب قەزا ئام ﯾ
ئ کە ژ کومەلگ
کومەلگەھا
ا
ھەالت ﭬ ککومەلگەھ گوندێ بالنداﯾﯾە  ،ل روژ ئاﭬﭬا
ز ی ،ل روژ ھە
ژوری نە کو دکەﭬﭬنە
سارک و ھلورا و خاستو ی
ک
ش الدزێ ﯾە و ل باشوری گوند ن
ھاتيە
دەﭬەرا ز بارێ و ل باکوری چياﯾ کورەژژارە .ل ساال  1978ئەڤ ککومەلگەھە ھ
سکی ژوری و ن روە
س خەلک گووند ن دەﭬەرا ر کان و دوس
ئااﭬاکرن دەم رژ ما بەعس
سيرﯾ ئيناﯾن و ل
ﯾ
ەلگەھا
ن خرابکرﯾن و بەرەڤ کومە
ﭬەگوھاستين و گوند ن وان
ﭬە
بەر کو پترﯾا وان
موچەﯾە ژ ر
کومەلگەھ ل سەر م
ھ
ئااکنجيبون .ژﯾارا پترﯾا خەلکک
ەھ
مارا گوند ن ل ﭬ کومەلگە
پ شمەرگە و ففەرمانبەرن و چ داھاتي ن دی نينە  .ژما
ی( .ژمارا
عەشيرەتا )ر کانی -دۆۆسکی – بارززانی – ن روەی
ا
 (25گوندن ژ) (4
ئااکنجيبوﯾن )5
سەروک خ زاننا ) (1467خ ززانن .ژمارا ئاککنجييا )
 (8370کەسن ل دوﯾﭫ ئامارا ).(2006
8
س
زﭬستان و ھاﭬين ﯾ دژوارە ،د
ن
خانيا ل ھەنە .سەقاﯾ وێ
پتتر ژ ) (1000خ
ەھيدن.
زﭬﭬستان دا گەللي بالندا کاررت کرنەکا مەززن ل دکەت .ژژمارا شەھيدان ) (115شە
ەک
ناﭬنجی و ) (1ئاماددەی .بنگەھە
ی
ە  7سەرەتای و )(2
و ) (10قوتابخاانە ل ھەنە
پشتی
ی
ﯾە کو ل
ە
ەژی گوتن
مزگەفت .ھە
ساخلەمي ژژی ھەﯾە و باژژ رﭬانی و  5م
س
رژ ما
سەرھلدانا پيرروز و ژ ئەگەررێ ﭬەگەرﯾانا خەلک دەرببەدەر بوی ژ ببەر زوردارﯾا ژ
س
ليا خەلکی ل بن سيبەرا ئئاالﯾ
تەناھی و خوش حالي
ی
ی و بەرقەرارر بونا
ەعسا روخاﯾی
بە
مەلگەھە
ەر م بسەرروکاتيا بەر ز ن جيرﭬان بارزانی ئەڤ کوم
ککوردستان و حکومەتا ھە
خزمەت
شارستانی ب خوﭬە گررتی ﯾە و چەنندﯾن پروژ ن خ
ی
مەزنتر ل ھاتيە و روﯾەک
م
بو خزمەتا
ە ج بە ج کرن و ر ﭭەبەرﯾەکا باژ رﭬﭬاني ل ھاتيە ﭬەکرن و
گگوزاری ھاتينە
خلەمي
ت کرنا جاد ن نافخوﯾی و ببەرفرەھکرنا ببنگەھ ساخ
ھاوالتيان ز دەەباری دروست
ھ
ی.
دنگەھ ن نوی
و ئاﭬاکرنا خاند
پەڕی ئام دی
ی
سامی بەنستا نی  -ما
سەرچاوە :س
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشووورا کوردستانن
ھ
جھـ:
ج

گوند

ژمارە2848 :

سەررتەنک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1031215062
21681
شارەد ی )س م ل)
کە سەربە ش
گوند ک
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
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ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

باژ ر:

دھﯚک

ش وەەزار :ک .باکووور

ژمارە2849 :

ک
سەررسەنگ  -سەرسنک
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121801233
36826
ەنتەرێ پار زگگەم دچيتە قەزا ئام دﯾ و
دکەﭬيتە سەرر ر کا سەرەککى ئەوا ژسە
دترﯾن پال
دە ژ ئاست ددەرﯾاﯾ وبلند
 (104م ﯾابلند
)(41کم ژ باژ ررێ دھوک ددوﯾرە وب )46
سترﯾن
مارتن ژخوشتترﯾن و بەرنياس
پال و دھاتە ھژم
ھيتە ) (24ال
ھاﭬين دگەھ
گگەرماتي ل ھ
ەنا و ھين وئاﭬﭬەکا
ستان ژبەر ککەش و ھواﯾ وێ ﯾ تە
ھەر ما کوردس
ھاﭬينگەھ ن ھ
ھ
سينگ چياﯾ گارەى
ى( ھاتيە ژبەرککو دکەﭬيتە س
سينگ چياى
ەﯾﭭا وێ ژ )س
مشە رامانا پە
م
سنکى کو جھ
ەر( وسنک ﯾاانکو سەرێ س
ە دب ژﯾت )سە
ەکا دى ھەﯾە
دﯾسان بوچونە
سنکى قەستتا سەرێ
ن سال ن دﯾمااھي ئاشکررا بو کو ک زا س
چ بونا ک زا سننکى و ل ﭬان
پاﯾزو زﭬستانا.
و
گگارەى دکەت بو ز دەبون و ﭬەشارتنا ھ کا خو ل
وێ دھيتە
ەرفرەە ل سننورێ ناحي ھەﯾە مفا ژ ددارو بارێ ێ
سروشتى ﯾا بە
دارستانەکا س
دﯾماھي ژبەر دورپ چ ن
ي
سال ن
ش و کەوالى ل ل ﭬان س
خودانکرنا تەرش
وەرگرتن بو بخ
ئاابورى و نەبوننا سوتەمەني زﯾان ن مەززن گەھەشتيينە دارو بارێ وێ ،خەلک ناحي
نوک نيسک
گەنم جەە ک
ەت زﭬستان ﯾە وەکو گە
بااھرا پ ترﯾا ژﯾارا وان لسەر چاندنا دەرامە
ھاﭬينى
دەبارى چاندننا دەرامەت ھ
سپنەى وەردگرن زﯾد
ى
ى مفاى ژ دەەشتا
و بوچاندن ژى
سە ب
جانک و کەسککاتى و پيﭭاز و توتن کو دەﭬﭬەرا بەر گارەى ﯾا بەرنياس
وەکو برنج باجا
ھورميک و
ک
خوخ و
ەلەک بيستان ن ف قى وەکو س ﭫ و خ
چاندنا توﯾتن ھەروەسا گە
چ
سپيندار و ماززى و
باھيﭫ و ھژﯾر و س
يﭫ
دەبارى گوﯾز و
ى
ھەنە ز
حوليک و م و ن ترى ل ھ
ح
ئەوێ دکەﭬيتە ناﭬەراستا
ێ
گگوھيشک ،ژ گگرنگ وبەرنيا سترﯾن چياﯾ ن وێ چياﯾ گارەى
ەردێ ناحي دﯾسان چياﯾﯾ مەتينا ئەوێ دبيتە سننورێ ناحي دگەل ناحيا ککانى
ئە
ەوێ ژگوندێ ئەرەدنا
ماس و ژ گررنگترﯾن روﯾبارر ن وێ )روباررێ سپنەى( ﯾ روژئاﭬا ئە
م
ھەتا دگەھيتە خابيرى.
ە بەبانک و دداودﯾ ھەمززا و دوکەرێ ھ
دز ت و دچيتە
ينواراھەنە و ر ﭭەبەرﯾا شيننوارا ل دھوک )(14
ک جھ ن شين
سنک گەلەک
ل ناحيا سەرس
کەلھا ئاشەوا
ا
کرن ژوان
ە دسەر ھندﯾﯾرا کو چ ل گەررﯾان ن ھوﯾر بوونەھاتينە ن
جە تومارکرﯾنە
ج
دەبارى شينوار ن )ئئام دﯾکا
ى
ڤ پەرتوک ن )بلدانيا( دا ھاتى ز
ەوا گەلەک نااﭬ وێ دناڤ
ئە
خراب ).
خ
ەوا
دەبارى سەنتەرێ ناحي سياررەتيکا – ئاشە
ى
ژببەرنياسترﯾن ھاﭬينگەھ ن وێ ز
گارەى کو ژجوانتررﯾن
ى
گگەرەگو ز دەباررى چەندﯾن گوند و جھ ن دى ل دەﭬەررا بەرێ
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دەﭬەراﯾە بو بووراندنا دەم ن خوش ل ھاﭬﭬين .
ئەگەر دەست ئاﭬااکرن و
ر
دﯾسان بو خو حوليساندنا سەر بەفرێ جھ ن خوش ھەنە
ەرێ گارەى و ئاشەوا ھاتببونە ئاﭬاکرن ژژالﯾ
ەرچەندە سە
گگەھاندنا ر کا بگەھيت ھە
وخەلک گەشت و گوزار
لک
ە ل جارەکا دى بوﯾنە ھاﭬينگەە
چ ما بەعس ﯾاگور بگور ﭬە
رچ
دەم ن خوش ل دبورنن .
ەنفال ن
مى ل ھوا ئە
 (35گوندن ھەم
رووبەرێ ناحي ) (918کم  2و ھژمارا گوند ن وێ ) 3
سەنتەرێ ناحي و کومەلگەھا قەددش ﯾا بخوررتى
ێ
رەەش ھاتبونە و رانکرن بتن
کومەتا ھەر م باھرا
دانا پيروز و دامەزراندنا حک
شتى سەرھلد
ە ئاﭬا ،ل پش
چ کرى مابونە
پ ترﯾا گوند ن ووێ ھاتنە ئاﭬﭬاکرن.
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشووورا کوردستانن
ھ
جھـ:
ج

شارەەدێ

ژمارە2850 :
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ەرا بامەرن ﭬﭬە .دکەفيتە باکورێ روژئاﭬﭬاﯾ بامەرن
ئ کە ژ گوند ن سەرب دەﭬە
سن پيرکا وباکوورێ
وروژئاﭬاﯾ گوندێ ز وە ش خ پيراموس وروژھەالت گوندێ ھەس
گگوندێ داودﯾ .
 1974ل بن چياﯾ مەتينا بووون ئانکو دگوت
1
ژ ) (3بنەماال پ ک دھ ت ،ل ساال
ﭬەگوھاستن ببو سەر
خانيا ) (31بووون .پاشان ل ساال  1991گوند ھاتە ﭬە
)باني ( ژمارا خ
ەفت ل
 (45کەس بووون .ئ ک مزگە
 (83خانی و)50
جادا گشتی ئئانکو شرت ﯾا نھا کو ) 8
ج
ھاتە ﭬەکرن
ە
ەرەتاﯾی
الﯾ ر کخراوەەکا بيانی ﭬە قوتابخانا سە
ھەﯾە و ل ساال 1992ێ ژال
ھ
ن .دوو ئاش ل گوندێ
ھەردﯾسان ل ساال  2004ێ قوتابخانا دواناوەندی ل ھاتە ﭬەکرن
ھ
شرت ھەبوون ل نھا تن شينوارن ئ ک بناﭬ )گگورانگەھ ( ددکەفيتە باکوررێ
ش
ساال 1930ێ
شورێ گوندێ شرت  .ل س
گگوندی وئاش )کوتەل ( دکەفيتە باش
ژبو چارەسەرکرنا ئارﯾش ن بننەماال ھەژی ئاماژێ
دادگەھەک ل ﭬی گوندی ھەبوو کو و
دوو
ەھيدانە و و
خودان ) (13شە
ن
شرت
ەردەوام بوو .ش
ە کو تا ساال 1937ێ ﯾا بە
ﯾە
قەسرەک ل ھەبوو بناﭬ قەسررا ئاگری
ک
دکەﭬن دا
ن
گگوڕستان ل ھەنە .ھەردﯾﯾسان
ەر
ی .ل ﭬ داوﯾ برﯾار ژالﯾ پار زگارێ ددھوک )تەمە
ککو نھا دب ژن قەسرا گری
 68خانی بو گگوندێ شرت بھ نە ئاﭬا ککرن.
ھاتە دان کو 8
رەەمەزن( ﭬە ھ
دی
سەرچاوە :کاووار ئەنوەر  -مما پەڕی ئام د
س
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تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشووورا کوردستانن
ھ
جھـ:
ج

گوند

ژمارە2851 :

ەفت
شکە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0805125602
24676
ھاتيە و ژ کەﭬنندا تانھو ھەر ب ﭬی ناﭬ ھاتيە نياسيين.
نااﭬ گوندی ژ شکەفت ھا
حيا چەمانک و قەزا
ەرواری ژ رﯾا و سەر ب ناح
گگوندێ شکەففت ئ کە ژ گووند ن ھوزا بە
حي ﯾ دوﯾﯾرە وتوخيب ن گوندێ
ە وب دوﯾراتيا  7تا  8کم ژ سەنتەرێ ناح
ئاام دﯾ ﭬە ﯾە
ی نە:-
ب ﭬی رەنگی
ی ﭬە گوندێ))د رک ( ﯾە.
الﯾ باشوری
ژال
سا(ﯾە.
ندێ )بلم باس
ەالتی ﭬە گوند
ژالﯾ رۆژھەی ﭬە گوندێ))س دەرا( ﯾە.
ژالﯾ باکوریسالمە).
دێ)ب باد ئيس
ژالﯾ رۆژ ئاﭬﭬاﯾ ﭬە گوندگرێ بەلي ( د سال ن
ەل  ،چياﯾ حسارێ ،ێ
چيا و گر ن گووندی ) -:چياﯾﯾ ھ لينا قە
چ
چ.....
ەنموک و برنچ
وەک )دەخل و گە
ەتی بوو ک
ەرێ دا ژﯾارا ﭬﭬی گوندی ل سەر دەرامە
بە
ئاﭬا گوندی
سەر موچەﯾە .ژ دەرێ ا
ھو ژﯾن و ژﯾارا پ انيا خەلک گوندی ل س
ھتد( بەل نھ
ھ
سەر روﯾباری ﯾﯾە و چ کانی لﭭی گوندی نينن.
ﯾاان دەرامەت گوندی ل س
ەھيتە
گوندی بودەمەک در ژە کو د گە
ی
خەلکی ﭬی
ی
ەلەک ﯾ کە ﭬنە و
ەڤ گوندە گە
ئە
ماال عەبدی ،بنەماال
ھاتيە ژ دوو ببنەماالن )بنەم
ن ،وﯾ پ ک ھ
ن زﯾکی ) (12ببابکا ل دژﯾن
سيسوی).
س
گيربوﯾنە ب ر بازا
کوردی داکرﯾە و پ گ
ی
ی گوندی پشککداری دشوڕەەش ن
و خەلک ﭬی
شوڕەشا
سەر دەم ش
کوردستان کرﯾنە ،لس
ن
ەھيد گوری ئااخا
ککورداﯾەتي و چەندﯾن شە
سو ميرخان( ببووﯾە.
شورەشﭭان کورد )حس
ن
ھ حزبی ﯾ
ئييلون بنگەھ
می ھاتيە
چاران ژبەر تاوان و زۆردارﯾا رژ م
ن
چەندﯾن
گگوندێ شکەففت ل سال ن ش ستان چ
ەردان ھەروەسا د سال ن حە فت يان دا ژی ب دەھاان جاران خەلک ﭬی گونندی
بە
عس ،ل ساال  1988ئەڤ گگوندە ﯾ ھاتتيە
جھ خوھ ال ﯾە ژبەر زۆرداارﯾا رژ ما بەع
ج
شتی
ساال  1991پش
کەمپا بەحرک برﯾنە تا بھارا س
ا
ەنفال کرن و خەلک وی بەرەف
ئە
199
پيرۆز خەلک گوندی زﭬرﯾننەﭬە ول ئاککنچی بووﯾنە و ل ساال 97
سەرھەلدانا پي
س
ەفت ( ﯾ کااﭬلە.
ە و تانھو ژی گوندێ)شکە
ێ خوە ھ الﯾە
خەلکی گوندێ
خ
ێ شکەفت
شکەفتا گوندێ
ش
ە دکەﭬيتە الﯾ رۆژھەالت باکورێ ناح
ەڤ شکەﭬتە
ئە
حيا چەمانک ل دەﭬەرا بەررواری
چەمانک
ک
ژ رﯾا و رۆژ ھەالت شکەفتت دبيتە چياﯾ گارە و رۆۆژ ئاﭬاﯾ وی دبيتە
ناڤ شکەفت دا ژالﯾ رۆژژھەالتی دوو ر ک ن
دﯾراتيا ) 7تا  8کم( ،ئەو ر ک ن دچنە ڤ
بد
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چيک و الﯾ باکوری ژی ددەرگەھەک بچيک دچيت و الﯾ رۆژئئاﭬای ژی
مەزن و ئ کا بچ
م
شکەفت دبنە پ نج
دەرگەھ ن دچنە ش
ھ
ەمی
ک ھەﯾە ،و ھە
ەھەک بچيک
دﯾسان دەرگە
ەمانک
ەرەف ناحيا چە
دەرگە و الﯾ بن شکەفتت دبيتە روﯾببارێ )بەدرەدﯾن( ئەوێ بە
چونکی ل
ەگەر مروڤ ب ژوور کەفت دێ تشتەک سەﯾر و ئنتتيکە بينيت چ
ﭬە دھ ت و ئە
ﯾان ب ژﯾن )عوليينک( ﯾان ژووور ن جودا جودا ھەنە
شکەفتوک ن
نااڤ شکەفت دا گەلەک ش
سەری دچن و
ی
ژی دەرگەھ ن وانا بو
دەک ن دی ی
ەھ ن وانا ژورددا دچن و ھند
ھندەکا دەرگە
ھ
ستن و ئەگەر مرۆڤ
ھندەکا ژی دەەرگەھ وانا بەرامبەر مرۆۆﭬی ﯾە ئانکو راست و راس
ھ
داھيا
باش بينيت و ببلنداھيەکا بلنند ھەﯾە ،بلند
ش
ێ بياﭬەک
کەفت دا دێ
چوو دناڤ شک
چ
ھندەک
ھندەک بەروارکی دچن و ھ
ھندەک دبلندن و ھ
ک
ە ھندەک دنززمن و
ژووورا ﯾا جوداﯾە
ئەڤ جورە
ەﭬرو ژی ڤ
سين وھەتا ئە
کەﭬن ھاتيە نﭭيس
ن
بوو خارێ دچن ،و ھندەک ننﭭيسينا
نﭭﭭيسينە دﯾارننە بوﯾنە کا ب چ زمانن!! و دﯾوار ن ژ ناﭬﭬداﯾ شکەففت زۆر د جووانن و
شکەفت دا ھەنە و
دوو کاني ن ئاﭬ ژی د ناڤ ش
ێ برسقن ،و
ی کەفت دێ
ەگەر روناھی
ئە
بھ ن گەنييە .
ە ﭬەخوارن چوونکی ئاﭬەکا کيماﯾ )کپررﯾتی ﯾە( ﯾا ھ
ئااﭬا وانا ناھ تە
ی  -ما پەڕی ئئام دی
سەرچاوە :ش رزاد ن روەﯾی
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشووورا کوردستانن
ھ
جھـ:
ج

گوند
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ەی
کە لەو ناوچانە
باکوری موس ەوە دوورە و ﯾەک ە
ی
م( لە
شارۆچکەی ش خان )50کم
ش
ھەﯾە و ژمارەی
ە
زگای نەﯾنەوا و ددھﯚکدا
ک شەی دوو ککارگ ﯾيان لە ن وان پار ی
زﯾدﯾن.
ن
س .زۆرﯾنەی دانيشتوانی کووردی ئ
ھەزار( کەس
دانيشتوانی ددەگاتە ) 125ھ
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
جھـ:
ج

شاررۆچکە

بباژ ر:

س
موس

ش وەزار :ک .باکوور
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دﯾ  ،د کەﭬيتتە روژھەالتا ناحيا
ە ژ مەزنترﯾن کومەلکەھ ن دەﭬەرا ئام د
ش الدزێ ئ کە
م ،ل
م و روژ ئاﭬاﯾا کومەلگەھا سيرﯾ ب دووﯾراتيا ) (3کم
د رالوک ب دوﯾراتيا ) (13کم
ھ روﯾبارێ )زێ( ﯾە و ل باکورێ وێ چياﯾ )کورەەژارە ).
ژ رﯾا کومەلکەھ
 40ماال ،ساال  1976گوند ن لسەر
 1975پ کھات بو ژ  30تا 4
گگوندێ شيالددزێ تا ساال 5
سنورێ تورکياا ھاتنە کاﭬلککرن و سوتن ژ الﯾ رژ ما عيراق ﭬە ووخەلک ﭬان گوندا :
س
سيتو –
ستب  -مەﯾدان  -ن روە س
)ب دە – پيراﭬدەال – خوارى – قەسرک – ھيش – س
سەر
وان بخورتى لس
ن
کاﭬلکرن وخەلک
ن
ێ( رژ ما عيرراق گوند ن وان
ەرتيس – بيرێ
ئە
ەر ن ش الدززێ،
تا دەشتا زێ کر و ئاکنجيبوون ل دەورو بە
گگوندا راکرن و ئەوان قەستا
دەست
ت
عيراق
باب و باپيرا  0ب کو رژ ما ع
ب
ن ژ جھ
چونکە وان نەددﭬيا دوﯾرکەﭬن
چ
ەرەبوکرن 0
ھارﯾکارﯾ بو در ژ بکەت ،ووەک ئاﭬاکرنا خانيا ،ﯾان قە
ھ
عيراق ﭬە و )(650
ساال  1978ێ کومەلگەھا ش الدزێ ھااتە ئاﭬاکرن ژ الﯾ رژ ما ع
س
جيبونا
مەرج ن ئاکنج
ھەﯾﭭادا ،چ م
ماوەى س ھ
خ ھاتنە درووست کرن دم
خانى ﯾ ن ئاخ
خ
ەز ھاتنە ئاﭬاکرن و زورد ب سەرو بەربون 0
خانيادا نەبون ،چوونکە ب لە
مروﭬا د ﭬان خ
م
مروانس –
س
ستان –
ەبون ) :بەنس
ەو گوند ن ئاککنجيبوﯾن ل ش الدزێ سااال  1978ئەﭬە
ئە
ەلکى – م رﯾاﭬا –
ت – رزێ  -شاابەکەما  -ھوليانى  -دەعە
ک روژھەالت
د رک – دھيک
ى – ھورە  -ککوکەرێ – ب ببو – سپ ر( 0
کى – سنجى
رەەزگە – شامک
ککومەلگەھا ش الدزێ ھەر ژ روژا ئاﭬاکرننا وێ تا سەررھلدانا پيروز ساال ) (1991چ پروژە
نەھاتينە پ شک ش ککرن  0بو نموونە ،ئ ک
ە
و خزمەت گوزاارى ژالﯾ رژژ ما گوربگور ﭬﭬە بو
ەمى د ھەژارربون،
ەلک وێ ھە
ن نەھاتبونە سەبکرن ﯾان ق رکرن  0خە
جادە ﯾان کوالن
ج
قەدەغەکرن ل گوند ن وانا ،چ کار ﯾان پروژە نەبون ل
ن
چوونکە ھاتنە ﭬەقەتاندن و
چ
ژبلى ھندى
ش ن لسەر شول بکەن و نانەک بو خ زانا خو دابيين بکەن ،ى
دەﭬەرى ،کو بش
کى ب
مى ئەوبو ،کو ھەمى خەلک
ککو بھينە گر دان ب رژ مى ﭬە ،چوونکە مەرەما رژ ى
الن ن خو دژى مللـەت کوررد 0
ج کرنا پيال
خوﭬە گر دەت ژ بو ج بەج
خ
ئەو ن ئاوارە و ددەربەدەربوﯾن ل
ەلک مە و
ساال  1991خە
ھلدانا پيروز س
شتى سەرھ
پش
توورکيا و ئيران  ،ﭬەگەرﯾانە کوردستان و زوربەى واننا ئاکنجيبون ل ش الدزێ ،روژ بو
ەت دچيت و نوکە
بەرەف شارستانيە
ف
ێ ﯾا بەرفرەە ددبيت و
ەھا ش الدزێ
رووژێ کومەلگە
زکى ) (3000خاانى ل
ھژمارا ئاکنجي ن ش الدزێ گەھشتى ﯾﯾە ) ) 16000کەسا ون ى
ھ
ھەنە و ھژماررا سەروک خييزانا ن زﯾکى ) (3500سەرروک خ زان.
ھ
سەروکاتيا باژ ررﭬانيا
ەلبژارتن و س
ساال ) (2001بو جارا ئ ک جﭭاتا باژ رﭬااني ھاتە ھە
س
ە دامەزراندن و ل روژا  2001 / 6 / 9دەەست بکارێ خوکر ،زور پرروژە و
ش الدزێ ھاتە
الﯾ سەروکااتيا باژ رﭬانيا ش الدزێ ﭬە ،ب
شک ش کرن ژال
ى ھاتنە پ ش
خزمەت گوزارى
خ
کومەتا ھەر ما کوردستان وەک ) :قيرکرن و سەبکررنا جاد ن ناففخوﯾى،
شتەﭬانيا حکو
پش
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دروستکرنا باخج ن گشتى و باخج زاروکا ،ئاڤ ر ژ ن سندوقى ،دوو قوتابخانە ،دوو
ﯾارﯾگەھ ن تەپا پ  ،مجزرە ،ئاﭬاھي بگورا ش الدزێ ،وﯾستگەھا ب ھ زکرنا کارەب ،
بانکا ش الدزێ ،سەنتەرێ رەوشەنبيرى( 0
دﯾسان روژانە باژ رﭬانى رادبيت ب کارێ پاقژکرنا باژ رى و راکرنا گل شى  0گەلەک
جووک و ر ک ن پەﯾادا ھاتينە چ کرن وسەبکرن ژالﯾ باژ رﭬاني ﭬە لسەر سلفا
ھەﯾﭭانە .
دﯾسان سنورێ باژ رﭬانيى بەرفرە بووﯾە و ژ الﯾ روژھەالت گەھشتى ﯾە
کومەلگەھا سيرﯾ و ژ الﯾ روژئاﭬا گەھشتى ﯾە گوندێ شيف چنارک و ژالﯾ
باکوری ﭬە گەھشتى ﯾە گوندێ ئاوکا 0
ھەژى گوتن ﯾە کو سەروکاتيا باژ رﭬانيا ش الدزێ رابوﯾە ب کارێ پيﭭان و )تسوﯾە(
کرنا عەردێ شيالدزێ و ھژمارەکا زور ﯾا پارچ ن عەردى ھاتينە )فرز( کرن
0ژبەر قەﯾرانا ئاکنجيبون ل دەﭬەرێ ،سەروکاتيا باژ رﭬانيا ش الدزێ رابوﯾە ب
دابەشکرنا پارچ ن عەردى لسەر ھاوالتيا ،پشتى رەزامەندﯾا جھ ن پەﯾوەندﯾدار ھاتيە
وەرگرتن تا نوکە ) (528پارچ ن عەردێ نشتەجيبون ھاتينە دابەشکرن لسەر خ زان ن
شەھيدا و پەککەفتيا و فەرمانبەرا و خ زان ن ھەژار  0ھژمارەکا دى ﯾا پارچ ن عەردى
ھاتينە بەرھەفکرن و ل ﭬان ن زﯾکا دێ ھ نە بەالفکرن لسەر خەلک دەﭬەرێ 0
بازارێ ش الدزێ زور ﯾ پ شکەفتى ﯾە و دوکان ن جورا و جور ل ھەنە و بھاﯾ
بازارى ژ دەور و بەر ن ش الدزێ ئەرزانترە ،لەورا خەلک ئام دﯾ و دﯾرالوک و بارزان
قەستا ش الدزێ دکەن ،ژ بو دابينکرنا پ دﭬي ن روژانە ژ کەرەست ن ناف مال و ئاھ ن
خوارن و ف قى و زەوزەواتى0
خەلک ش الدزێ حەز ژ ر نجبەرﯾ دکەت ،ھەمى جور ن پيشەﯾا ل ھەنە وەک :
)بنا و – لباخ – ئاسنگەر – فيتەر – واﯾرمن – چ کرنا دەرگەە و پەنجەر ن المنيوم –
دانانا کاشى و سيراميکى  00000 -ھتد( و نوکە پيشانگەھ ن ترۆمب ال ل ھەنە.
دﯾسان خەلک ش الدزێ زوربەى وانا پ شمەرگ ن د رﯾنن و شەرەف مەندن و چەک
شەرەف ھەلگرتى ﯾە و خەبات و بەرخودان وشورەش و سەرھلدان تومارکرﯾنە
وبەشدارى ب دەھان داستانا دا کرﯾە دژى دوژمنى و زوردارى و ستەمکارى قەبيل
نەکرﯾە و ب سەدان شەھيد داﯾنە.
سەرچاوە :ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

شارەدێ

ش وەزار :ک .باکوور
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ژمارە2854 :

الزا
ش ال
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0805132436
64677
ی ،باشورێ دەەﭬەرا بەروارﯾا ،دکەفتە بن زنجيرا
دکەﭬيتە نيﭭەککا در ژاھيا زننجيرا مەتينی
ھەﯾە دب ژن
ە
ی دا ،چياﯾەک بچوﯾک ناﭬﭬبەرا گوندی و چياﯾ مەتتينی دا
چياﯾ مەتينی
چ
ت ،گوند
يبلەﯾا گوندی دبيت قوبلە ژ قيبلە ھاتبيت
ە باشورێ گووندی ئانکو قيب
قوبلە دکەفيتە
قو
ددەت ب
گوندە دەﭬەرا بەروواری با گر د
ە
شت گرەکی ﭬﭬە ئەڤ
ﯾ ھاتيە ئاﭬاکرن ب تەنش
سەرێ ش الزا
ێ
چياﯾ مەتينی ب پ يان و دەوواران د
ﯾ
ە ژ الﯾ
دەﭬەرا سپنە و ئام دﯾ ﭬە
مەتينی
ەدش و ئام د ی و بامەڕن و......ھتد ..ئەوژی ب ب ﯾنا چياﯾ مە
را دچيت بو قە
خرابەی ،ھ س ،
ئەڤ گوندەنە )خ
نززار و بەرۆژ( ،رۆژھەالت گگوندێ ب دﯾرااتيا  5کم ڤ
ەسرک ،
ئەڤ گوندەنە )قە
ئ کمال  ،م رگگا چيا( ،ژالﯾ رۆژئاﭬاﯾی ﭬﭬە ،ب دﯾراتيا  6-4کم ڤ
گگوﯾلکا ،دەرگەل ( ،ژ الﯾ باکورێ رۆژئاﭬاﯾ گوندی ب دﯾراتيا  7-6کم گوند ن
الﯾ باشوری ﭬە ،دھ تە گگر دان دگەل توخيب ن
نک ( نە،و ژال
)ئئاسھ  ،خانک
ە ،ژ
مەتينی ئاﭬر ژێ ﭬە
ی
چياﯾ
گگوند ن)ئەرەدننا ژووری و ﯾووسفکا و بوتياا( ل سەرێ چ
کاﭬلە گوند ھەنە )مەگالنان ،س جاﭬا ،زﭬنگ ).
ە
ەس
الﯾ باکورێ ررۆژھەالتی ﭬە
ال
ەرھەم چانندن :-
بە
ەزن دا
گوندێ )ش الزا( ژی پوﯾتەک مە
ێ
دن بوو،
ھ ن ئابورﯾ ن ددەﭬەرێ چاند
ئ ک ژ دەرگەھ
سا ن ) (1960ئەڤ
عەردێ ئاﭬی ھەبووون ،ھەتا س
ێ
بووو چاندن پتتر ژ ) (200دوونەم ن
ی،
)گەنموک ،کونجی ،برننج ،سپيک ،گگارس ،خروبی
،
دن
دەرامەتە ل د ھاتنە چاند
ی ،ب تاﯾبەت س ﭭا
دەﭬەرێ پەﯾدابووﯾی
ێ
قی ل
پتتات.....ھتد( ل پشتی ددار و بارێ ﭬ ق
ﭬە ھاتە چاندن ل
ھەر ماﯾی( ە
ی ،کو بﯚ جارا ئ ک ژ الﯾ )ش خ مەزھ
)ئئەمرﯾکان( ی
دن ب س ﭫ ئئەمرﯾکان و ز دەباری )خووخ،
دەﭬەرێ ،پترﯾا ئاقارێ گوند ێ ھاتە چاند
ھژﯾر ،حوليک ،تری ،گوﯾز......ھتد( ھەرووەسا عەردێ د می ژی ل ﭬی
مژمژ ،ھنار ،ھ
م
جھه ،نيسک،
،
باش ددا چاندنا )گەنم،
ش
 (1000دونەممان ھەﯾە و ،پوﯾتەک
گگوندی پتر ژ )0
نووک.....ھتد).
ەوەری:-
سامان گيانە
س
ی ژی ل دەﭬە
کرنا گيانەوەری
ژببەرکو خودانک
ەرێ ژ ر ک ن ژﯾارا خەلکی بوو ،چەروان گوندی
ەت پەزێ )رەەش و
ش ددا ب خودان کرنا گيانەوەران ب تاﯾبە
ﯾ مشە بوو ،،پوﯾتەک باش
سان ژبەر کار ن مال
خودان دکرن ،دﯾس
ن
جوت و ک لی ژی گا رەش ژی ب
سپی( .ژبەر ج
س
)ھ ستر( ب خوودان دکرن.
و چوونا کارواناان دەوار ژی نەخاسمە ھ
سامان کانزاﯾ :-
س
ی
ھوک،
ل دوﯾف گوتنا بەرھەفکەر ن پەرتوکا )دھ
بشتی بەﯾانا  11ئاددارێ( ،ژبەر ککو ئەو خو
ن ،کو ئەو ﯾ ن چوﯾنە سەررەدانا
ددانن ژ خەلک ن دەﭬەرێ ،ھندەکان ژ وان دا خوﯾاکرن
ەک ن
ھاتيە ئاشکەرا کررن چەند جھە
ە
دەﭬەر ن ناڤ ل ئيناﯾن د پەرتوکا خودا ،بو وان
ەک ھەﯾە
کانی ماس جھە
ن ،ژوان ) :ل دەﭬەرا بەرواری با  -و ل ن زﯾک ی
ککانزا ت دا ھەﯾن
ھەنە( ھەر ژ کانزا ﯾ ن
رێ ئەلماس و ککل چاﭬان ھ
دب ژن "ش الزا " و )کانی تيبا( ل و ێ
ئەوژی بەرێ رەژﯾ )فحم حجرری( ،کو
ی
"ش الزا "
ەھاتيە کرن ،ل گوندێ ش
ەحس ژێ نە
بە
الزا( ھەﯾە و ﯾ سەر ئاخە.
(
سەرێ ش
ەڤ کانزاﯾە ،ل ک رﯾ )سە
ئە
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شوﯾنەوار ن گوندی :-
دەم مرۆڤ ل رەخ و روﯾ ن ﭬی گوندی دگەرﯾت ،گەلەک شوﯾنەوار و کاﭬلە گوند ل
دﯾار دبن ،بو مروﭬی خوﯾا دبيت کو گوندەک کەﭬنە ،مينا دﯾاربوونا گوڕ ن د کولوزاندا و
گوڕستان ن کو تشت ن خە مال ژنک مينا )ستﭭانک و گوھارک و بازن( ت دا دﯾار دبن،
تشت گەلەک کەﭬن دﭬی گوندی دا مزگەفتا گوندی بوو ،کو ژ دوو قاتان پ ک دھات،
قات دوﯾ ژی دوو پشک بوو ،ھەر پشکەک ژی  7×10م بوون کو ھەردوو بەش
دبوونە 10×12م دﯾوارەک دناﭬبەرا ھەردوو پشکان دا ھەبوو !!!....
کاﭬلە گوندێ )صارا مەکری( ﯾا  -:ئەڤ کاﭬلە گوندە دکەﭬيتە باشورێ رۆژئاﭬاﯾ
گوندی ،ب دﯾراتيا )1100م( ،ژ کەﭬنە وار ن وی ،گوڕستانەکا زۆرا مەزن ھەﯾە.
شينوار ن گوندێ م ردﯾن  -:ئەڤ گوندە دکەﭬيتە رۆژھەالت باکورێ گوندێ ش الزا
ب دﯾراتيا )2کم( ،ژ شينەوار ن کەﭬن ن بەرچاڤ دﭬی گوندی دا قەسرا شەرەف بەگ
و مزگەفتا وێ و ئاقد..
شکەفتا دەرێ شيش  -:ئەڤ شکەفتە دکەﭬيتە روژئاﭬاﯾ گوندێ )شيالزا( ب دﯾراتيا
)3کم( ،ئەڤ شکەفتە دەرگەھ وێ ﯾ بلندە ژ عەردی ب )3م( دەرەچک دکەﭬری دا
کوالنە و ھەتا دگەھنە بەر دەرگەھ وێ ،دەم مرۆڤ ب ژوور دکەﭬيت ،شکەفتا
مەزن دبيتە س مەزەل ھەر مەزەلەک تەختەک ﯾان دوو ﯾ ن بەری ل ھەنە و
باليفک ن بەری ،ھندەک رەفەتک ن وەکو پەنجەرکان ..دﯾسان جورﯾنەکا عمبار کرنا
ئاﭬ ت دا ھەﯾە ئەڤ شکەفتە دکەﭬيتە بەرامبەر کەال گابن رکی ب دوﯾراتيا ) 4کم(.
گوندێ )ش الزا( نوکە ژ ﭬان بنەماالن پ ک دھ ت  - 1 :مال مژدﯾن -2 .پسمير )بەگ(.
 -3عەجەمی - 4 .ماال ئاشی - 5 .پيرمەند - 6 .رەم )ڕەندێ( - 7 .قەسرکی- 8 .
ب تکاری - 9.ئورمەدادی -10 .ماال ش خی )ش خ ن ماﯾ ( نه -11 .قەرﯾب لەھد )قرﯾب
العھد( -12 .ماال زەکەرﯾا.
سەرچاوە :جميل ش الزی  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

شارەدێ

باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2855 :

شەرانش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040912405056334
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گوند  -زاخﯚ
تی
مەندﯾ ن بابەتی
تاﯾبەتم
ھەر م :باشوورا ککوردستان
جھـ:

گوند

باژ ر:

زاخﯚ

ش وەززار :ک .باکوورر

ژمارە2856 :

قالبان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1202322396
63924
زﯾکترﯾن باژ رە لبو ککوردستانا ئيرراق  ،ب
ن
خ ﭬە ل کورردستانا تورکييا کو ن
ەکە سەر ب باژارێ شرناخ
قەزاﯾە
کو چەندﯾن
و
ەری زاﯾن
ی ناﭬ وێ )ئئولودەرە(ﯾە ،م ژووﯾا وێ ﭬﭬەدگەڕﯾتە بو چەرخ ن ژ بە
تورکی
مانی ،فارس و رومانا 95 ،ژ سەدێ
سەالت ل کرﯾﯾە وەکی سا سانی ،مەغوولی ،عوسم
ئيمپاراتورﯾەتا دەس
دەﭬەرێ.
ێ
ھوزا گگوﯾيان ل دژژﯾن کو عەشييرەتەکا بەرباننگە ل
ەتی
تاﯾبەتتمەندﯾ ن بابە
ھەر م :باکووری ککوردستان
جھـ:

شارەدێ

ژمارە2857 :

ھەرزێ
گوھە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0805104336
64666
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قونتارا چياﯾ مەتينی ب ددﯾراتيا ) (20ککم ب
ئ کە ژ گوند ن دەﭬەرا نھ ل دکەفيتە قو
چياﯾ مەتينی ﯾﯾە و
ﯾ
گوندی زنجيرا
ی
ﯾە ،ژوورﯾا
التا باژ رێ ئامم دﯾ ﭬە ،
رەەخ رۆژھەال
)بە ﭬەﯾە( ھەف
ھەالتا گوندی زێ ﯾە و رۆژئئاﭬا گوندێ بە
سپنەﯾه ،رۆژھ
ژ رﯾا گوندی س
ێ ،رەشاﭬە ،بەرچی ،بە ﭬە ،برکاھين ،
سنورە دگەل گوند ن گ رگااش ،مەھيدێ
س
ککومەلگەھا د رەلوک .
دا بووﯾە ل گووڕەﯾی
سەدان سالە ژﯾان ل پەﯾد
دﯾروکا ﭬی گونندی کەلەگا کەﭬنە و ب س
وێ چەندێ ھااتيە کو
ﭬەگوھاستی دب ژن ناﭬ گوندی ژ ێ
ی
ە
ژ دەر ن باب و باپيران بومە
کو ھەردو
ھەالت و رۆژئاﭬﭬا رەز بووﯾنە و د گوتن )گگو رەزێ( ئانک
ھەردو رەخ ن گوندێ رۆژھ
)ڕەخ زێ( ﭬە ھاتيە
ھرەزێ ئانکو )ڕ
ی رەز بووﯾنە و ھندەک ژ دەەر دب ژن گوھ
گگوھ ن گوندی
ھەرزێ) !!.
ێ بووﯾە )گوھ
ەوما کورتيا وێ
لە
گەلي
سەرچاﭬ ئاﭬﭬا گوندی بير ن ئاﭬ بووﯾننە ،ئاﭬاچەم گوھەرزێ ژی ل بن ل
س
چيک ژ ﭬی گگوندی ھەنە نناﭬ ن وانا
ھ ت وەکو جوووﯾەکا ئاﭬ  ،دوو کاني ن بچ
سەرگەل دھ
س
ەﭬە نە )کانيا م رگ و کاننيا خدرێ).
ئە
جھ جوت و ک لی ﯾ ل ززۆرە و بخ ر و
ەڤ گوندە ناﭬﭬدارە ب رەز و کەزانا و ھ
ئە
ەل
شين دبيت دگە
ک ....ل ش
ھشکاتی گەننم،جەە نيسک
ەمی دان ھ
ەرەکەتە و ھە
بە
ھەمی جور ن ف قی.
ھ
ستيان و حەففتيان دا خاندنا ﭬەقياتی ل مزگەفتا گونندی دھاتە گووتن
ل سال ن ش س
ەقی ل گوند ن دﯾتر قەستتا
ەرزی( ﭬە کو ب دەھان ﭬە
ەحمەد گوھە
الﯾ )مەال ئە
ژال
وەرگرتيە.
ە
مفا ژێ
ن و نﭭيسين بوﯾنە و ا
خاندن کرﯾە و ف ری خاندن
خ
ھاتيە ﭬەکرن و بچيک ن
بوو جارا ئ ک ب ش وەﯾەک فەرمی ل ساال  1971ێ خاندنگە ھ
ە خاندنگەھ .
گگوندی چووﯾنە
ەدەری
 19ێ خەلک گوندی ب ش وەﯾەک گگشتی دەربە
و ل ئەنفاال رەشا ساال 988
ەﭬە کوردستاان سەر
توورکيا و ئيران بووﯾنە و ل ساال  1991ێ تاکو  1997ێ ﭬەگەڕﯾانە
ﭬی جھی بسانااھی ترە
کو ژﯾن و ژﯾارا گگوندی ل ی
سەر جادێ ئئاﭬاکر ژبەر و
ژننوی گوند ل س
ی.
ژ جھ کەﭬن ﯾ ل چياﯾی
دابەشی سەر ) (250سەرۆک خ زانانە و
ی
ەسان ل دژﯾﯾن و
گگوھەرزێ پتر ژ ) (1300کە
بنەماال )دادێ( ﯾە.
ال
ال پ ک ھاتينە و کەﭬنترﯾن ببنەمال
ژ ) (11بنەماال
ھاتيە ئاﭬاکرن س جھ ن
ە
کو ب ش وێ ژووورەک
ی گوندی )بەر ێ کولين( و
شينوار ن ﭬی
ش
نﭭﭭستن و دەەرگەھەک و ببەنجەرەک ل ھەنە و دککەﭬيتە ناڤ گووندی بخودا ،دﯾسان
سەرێ چياﯾی
ێ
ی( دکەﭬيتە ن ززﯾکی
ەفتا )ش خی
ەنە ژوانا شکە
کەفت ل ھە
ب دەھان شک
ختيا وەختی ژﯾانا خو
بارزانی چەندﯾن رۆژژا ل بەر سەخ
ی
حمەد
ی و ش خ ئەح
ل راستا گوندی
ل و رێ بوراندﯾيە.
بيرھاتن و کەﯾف و دداوەتان دا
ن
ەمی
ﭬلکلورێ کوردﯾە دھە
ێ
سترانا
گگوندێ گوھەررزێ ھ لينا س
مەتا زمان و فللکلورێ
حەﯾرانوکا دب ژ ن ،و کەس ھەرە خزم
س ستران و ح
ب دەھان کەس
ھەرزی ﯾە
ەد طاھر گوھ
دەﭬەرێ خودێ ژێ رازی محەمە
ێ
ککوردی کری و ناﭬدار ل گونندی و
ەرتوکا ر زمانا کوردی.
ھەم ن وی پە
ککو نﭭ سەر و پپەرتوک دانەرر بوو ،و ژبەرھ
کدار بووﯾنە و دگەل
حزبا ھيوا پشک
نەتەوەﯾی ﭬە ھەر ژ ح
ی
ھزرا
دﯾسان گوھەررزی ژالﯾ ھ
ھان کەسان
ھەمی قوناغ ن شوڕەش بشکدار و پ شمەرگە بوووﯾنە و ب دەھ
ھ
شی گەل و وە ت خو ککرﯾنە.
ھيدان پ شک ش
ی کرﯾە و بتر ژ ) (20شەھ
پ شمەرگاﯾەتی
حکومەتا ھەر ما کوردستانن چەندﯾن پ ۆژە بو ﭬی گگوندی چ کرﯾننە وەک: -
ح
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گگەھاندنا تورا کەھرەب .
چ کرنا تورا ئاﭬﭬ .
دوماھي دانە.
ي
ی کو نھو د قووناغ ن
چ کرنا جادا کووالن ن گوندی
ئااﭬاکرنا مزگەففتەک .
خواندن .
ناﭬنجی ل دھ تە خ
ی
قوناغ ن سەرەتاﯾﯾی و
غ
گەھەک کو ھەردوو
ﭬەکرنا خواندنگ
ﭬە
بوو زانين نوکەژژی ژﯾن و ژﯾاررا پرانيا خەلک گوندی ل سەر فەرمانببەرﯾ ﯾە و ز دەباری
ەوەران.
چاندن و خوددان کرنا گيانە
چ
ەڕی ئام دی
سەرچاوە :ئازاد عەبدو ئئاﭬدەل  -ما پە
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشووورا کوردستانن
ھ
جھـ:
ج

گوند

ژمارە2858 :

ەگوھ
گەرە
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ەالت و
ھەردو رەخ ن گوندی رۆژھە
چەندێ ھاتيە کو ھە
ێ
نااﭬ گوندێ گگەرە گوھ ژ وێ
گوندی لەوما کورتييا وێ
ی
گوندی ھاتيە ئئانکو ھەردو گگوھ ن
رۆۆژئاﭬا ژ دو گ ن ھنداڤ گو
بوووﯾە )گەرەگووھ ( گوند تاا نھو ھەر ب ﭬی ناﭬی ھااتيە نياسين.
ﭬە و ب
ە
سەر ب ناحيا بامە رن
گگوندێ گەرەگووھ ئ کە ژ گوند ن ھوزا دوسکی ﯾا س
ێ ناحي ﯾ دوﯾرە.
م ژ سەنتەرێ
دوﯾراتيا  28کم
ی ب ﭬی رەننگی نە:-
سنور ن گوندی
س
ێ )بابيرێ( ووکانی بالﭬ ﯾە و ژالﯾ بااشوری ﭬە
التی ﭬە گوندێ
الﯾ رۆژھەال
ژال
ﭬە دکەﭬيتە دوماھيا زنجيرا چياﯾ
شخو ﯾە ژ الﯾ رۆژئاﭬای ە
گگوندێ)وەرم ل ( وکەال ش
ڤ روبارێ خابووری سنورێ بەرواری ژوورری و گوليا .
مەتينا ،ھنداڤ
م
)ئوﯾجاخ ت( سەرەککی پ ک دھ ت:-
خ
مال ت
ھ ژ) (3بنەم
ی ﭬە گەرەگوھ
الﯾ جﭭاکی
ژال
ەباسيا
1-بنە ماال عەێ
2-ماال گوردێی
3-ماال مەالیەمالە ل دەس
عەباسيا نە ،ئەڤ بنە
ا
ەماال
و بنەماال ژھەمميان کەﭬنتر د گوندﯾدا بنە
سپ کا
گوندی بوون.
ی خوجھ ت گو
ئااﭬاکرنا گوندی
دژﯾن
ن
وخەلکی ﭬی گوندی بودەمەک ددر ژە ل
ی
ەلەک ﯾ کە ﭬنە
ەڤ گوندە گە
ئە
دن
دبەنە سەر و بياﭬﭬەک باش ھەی بوچاند
ە
وگوندی ب چاندن ژﯾن و ژژﯾارا خﯚ
ھەروەسا ل ژ رﯾا
سروشتی ﯾە و کو کااني ن ئاﭬ ھ
تی
ھەروە سا خوودان سە رچا و ن
ھ
دگرﯾت.
ت
چەم ن مەزن ب خوﭬە
م
ێ خابوری ﯾە ککو س
گگوندی روبارێ
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بدر ژﯾا شورە ش ن ئە ﯾلول و گوالن گە لە ک قە ھرەمان و شەھيد داﯾنە و گە لە ک
خەباتکار وشورە شگ ر ن خوراگرل پە ﯾدا بوﯾنە ل شاالوا رەشا ئە نفال گوند
ھەمی ھاتيە ھەرافتن و و رانکرن و توشی سوتن و کاﭬلکرنی بﯚﯾە وخەلک گوندی
دەربە دەری تورکيا و ئيران بﯚﯾنە تا ساال 1991ێ و پشتی ﭬەگەرﯾان ژکوچا مليونی
خەلک گوندی ﭬەگەڕﯾانە سەرگوندێ خو ب ھارﯾکارﯾا ر کخراو ن خ رخواز و ب
پشتەﭬانيا حکومە تا ھەر ما کوردستان گوند ھاتيە ئاﭬاکرن نوکەژی ژﯾان ل ﭬی
گوندی ﯾا بەردەوامە و ژمارا باش ژ خەلک گوندی ل ئاکنجی نه.
گوندێ گەرەگوھ جھ حشار ن پ شمە رگەھ ن شورەشا گوالنا پ شکەفتن خواز
بوﯾە وجھ ب حەواندن و ﭬەشارتن و ھارﯾکاری و ر کخستنا پ شمە گەھ ن
شورەش بوﯾە و ژ گوند ن ناﭬدارە ل دە ﭬەرێ بﯚ ئارمانج ن گەل و نيشتيمان ھەر ژ
ساال  1976ێ تا ئە ﭬر و.
جھ ن ھەرە گرنگ بوحشار ن پ شمە رگەھا ئەﭬە بون:-
(شکە فتە رەش  ،شکەفتا تورﯾان ،شکە فتا شل  ،چەمکا و بەرێ برﯾس )
چەندﯾن پ ۆژە ژالﯾ حکومەتا ھەر ما کوردستان ﭬە ل ھاتينە بجھئينان وەک :-
1ئاﭬاکرنا) (12خانيا بش وەک جوان و ر ک وپ ک و ھەڤ چەرخ.2کوالنا بيرەکا ئرتيوازی ﯾا ئاﭬ .3گر دانا تورا ئاﭬا گوندی.4دابينکرنا موەليدا کارەب .5ئاﭬاکرنا مزگەفتەک .6نيژەنکرنا خواندنگەھا گەرەگوھ .7چ کرنا پرەک )جسر( لناﭬبەرا گەرەگوھ وگوندێ کورکا لسە ر روبارێ خابوری.شينوار و گوڕستان ت گوندێ گەرەگوھ :-
1دوﯾرگەھا چەما.2دوﯾرگەھا بە رتە حت .3دوﯾرگەھا مل ت قە شا.4شکەفتا شيرومە تاالن.5کاﭬل ن گوندی سەرێ خرابا وکانی ز وک .حە فت ) (7مناسب )موغبەر( ﯾ ت کەﭬن لﭭی گوندی ھەنە:-
(مناسب سەرێ خرابا ،خراق  ،نزاری ،بە رێ ب  ،گوند رﯾک  ،داراپل  ،پيرئاﭬدەل)
سەرچاوە :ئەنوەر گەرەگوھی  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

باژ ر:

دھﯚک
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گەﭬەرک
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ئ کە ژ گوند ن دەﭬەرابەرواری ژ رﯾا سەر ب ناحيا چەمانک و قەزا ئام دﯾ ﭬە .و دکەﭬيتە باشورێ
چەمانک دناڤ بەرا دوو گراندا ئانکﯚ چھ گوندی وەکی گەلی ﯾە،و سروشت وی ﯾ جوانە ل ھەر
چوار وەرز ن سال .
ھەر دبەرێ دا تا نھو بﭭی ناﭬی دھ تە نياسين ،خەلکی گوندی ئەﭬە) (12بابە لسەر گوندێ خو دژ ن و
ئەڤ گوندە ﯾ پ کھاتيە ژ شەش بنەماالن  -1) -:ماال محەمەدێ ئامين  -2 ،ماال مکائيل -3 ،ماال
ئەحمەدێ محەمەد -4 ،ماال حسەن خوخ  -5 ،ماال مەرعان -6 ،ماال محەمەد ئومەر).
ھەژی ﯾە ب ژﯾن گوندێ گەﭬەرک کو نھو نيزﯾکی) (200تا ) (250ماالنە .ل سەر دەم ھەردوو
شوڕەشان چەند ن چاران کەفتيە بەر ھ رش ن دوژمنی وﯾ ھاتيە کاﭬل کرن و سﯚتن.خەلک گوندی
خودان ھزرو بير ن نەتەوەﯾی بوون و ھەر ژدەسپ کا شوڕەش پشکداربووﯾنە  ،وب دەھان کەس بووﯾنە
پ شمەرگە و پتر ژ ) (15شەھيدان پ شکيشی گەل وە ت خو کرﯾنە.
ل ساال) (1961و ل دەسپ کا شوڕەش ئەڤ گوندە ﯾ ھاتيە کاﭬل کرن و سﯚتن و چەندﯾن چار ن دی
د سال ن ش ستان و حەﭬت يان دا خەلک گوندی وارێ خو ھ الﯾە و دناف ئاقار و جھ ن ئاس ﯾ ن
گوندی خو ﭬەشارتيی ﯾە..و ل ساال) (1988خەلک گوندی وەکی ھەمی گوند ن دﯾ ن کوردستان
کەﭬتيە بەر ھ رش ن دوژمنی و ئەڤ گوندە ھاتيە ئەنفال کرن خەلک وی ل کەمپا بەحرک ھاتينە
ئاکنجی کرن .پشتی سەرھەلدانا پيرۆزا بھارا ساال) (1991خەلک گوندی ﭬەگەرﯾاﯾنە سەر ئاخا خوﯾا
پيرۆز و ل گوندێ خو ئاکنجی بووﯾنە .ل ساال) (1997جارەکادی خەلکی گوندێ خو ھ الﯾە،و نھو گوندێ
گەﭬەرک ﯾ کاﭬلە.
ژالﯾ چوگراﭬی ﭬە :ئە ڤ گوندە دکەﭬنە توخيب گوندێ )گە ﭬەرک ( - -:ژالﯾ رۆژھەالت ﭬە
گوند ن)ب رکيات ،ب ياد ئيسالم ،گارەقا ،کانی مازێ ،شکەفت  ،دﯾوک  ،بلم باسا(نە  ،ژالﯾ رۆژ ئاﭬاﯾ
گوند ن)سياروسپيندارا(نە ،ژالﯾ باکوری ﭬە گوند ن)چەمانک و بارە مي نک ( نە ،ژالﯾ باشوری ﭬە
ھەڤ توخيبە دگەل گوند ن ھوزا مزوﯾرﯾا.
گەلەک کاني ن ناﭬدار ل ئاقارێ گوندی ھەنە بارا پتر ئاﭬا گوندێ گەﭬەرک ژﭬان کانيا ﯾە )کانيا
دﯾفاک ،کانيا قرو ،کانيا گژلوک  ،کانيا محوک  ،کانيا گ رەﯾن  ،سەروکانی ،کانيابرﯾن دودا ،کانيا ک رکا).
ش نوار ن گوندێ گەﭬەرک  :گەلەک شکەﭬت و شينوار ن کەﭬن ل ﭬی گوندی ھەنە و دﯾمەنەک
سروشتی ﯾ جوان بخوﭬە گرتيە مينا)شکەﭬتا کودک ،شکەﭬتا زمزم  ،شکەﭬتا عيسا دﯾنکی،
شکەفتا کيرکا ،شکەفتا ئاﭬدەال ،شکەﭬتا کنا بندک  ،مزگەفتا گوندی( ،و حەﭬت)مناسب ن( کەﭬن ل
ﭬ گوندی ھەنه.
چيا و گر ن گوندی ) -:کەﭬرێ ب ي  ،کەﭬرێ بەرەک شک  ،کەﭬرێ سﭭورا ،کەﭬرێ بەرخی ،گرێ
شاج  ،گرێ مامال  ،کەﭬرێ پيرە داوودێ(ێ.
سەرچاوە :ش رزاد ن روەﯾی  -ما پەڕی ئام دی
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ه،
ەزا ئام دﯾ ﭬه
ەمانک و قە
ەر ب ناحيا چە
ئ کە ژ گوند ن دەﭬەرا بەروااری ژ رﯾا سە
گوندەک گەلەک کەﭬنارە و ن ززﯾکی ) (12باابا نە
ک
دکەﭬيتە باشوورێ بەرواری ژ رﯾا،
دێ خوژﯾاﯾنە.
ی لسەر گوند
خەلک گوندی
خ
ستن ناﭬ )مللبرک ( ژ
دە ربارەی ناﭬ گوندی وە ک ژ باب و باپير ن وان ھاتيە ﭬەگوھاس
ن وەرە تا نوککە بﭭی ناﭬی دھ تە نياسيين.
ھاتيە و ژ کەﭬن
بررک ن ئاﭬ ھ
منی و ھاتيە کاﭬل کرن و سﯚتن -:
ەندﯾن جاران کەﭬتيە بەر ھ رش ن دوژم
ەڤ گوندە چە
ئە
ل ساال 1961ێ دەستپ کا شوڕەشا ئيللون خەلک ﭬی گوندی پشکداری
رژ ما
ھاتيەکاﭬل کرن و سﯚتن ب دەستين ژ
دشوڕەش ددا کرﯾە ژبەر ﭬ چەندێ ھ
دی ھاتيە خراب کرن ،و
ساال 1974و )(1987ێ گونند جارەکا ی
ەگورﭬە و ل س
ەعسا گور بە
بە
ەمی گوند ن دی ﯾ ن کوردستان ھاتييە
(1ێ ئەڤ گونندە وەکی ھە
ل ساال )1988
(19ێ
ھارا ساال)991
ەمپا بەحرک برﯾنە  ،تا بھ
دی بەرەف کە
ەنفال کرن و خەلک گوند
ئە
خەلک ﭬی گگوندی ﭬەگەڕڕﯾاﯾن.
خ
 ( 35کم ﯾ ددوﯾرە ژ ناحيا چەمانکی ،ددەور و بەر ن گگوندی ئەﭬەننە  -:ل
ەف گوندە )5
ئە
ئەڤ گوندە
بەتک ﯾە کو ڤ
ﯾە  ،رۆژ ئاﭬاﯾ گوندێ ک
رۆۆژ ھەالت  ،گگوندێ شک رران و شليا ە
ئەتروش ﯾە ژالﯾ باکﯚرێ رۆژژئاﭬا
ش
سەر ب ھوزا مزوﯾرﯾا ﭬەﯾە ،،ژالﯾ باشووری ﭬە
س
گگوند ن کانيکا و گەﭬەرک نە.
ەڤ گوندە پ ک ھاتيەژ س بنەماالن ) -:ماالکوکو ،ماالميرزا ،ماالمەرعان).
ئە
ککاني ن گوندی ) -:کانيا بھاررێ ،کانيا ژ رﯾﯾا گوندی) .
الت ﭬە گرێ جان
الﯾ رۆژ ھەال
چيا و گر ن گووندی )-:کەﭬررێ قەال ،کەﭬﭬرێ ک ری ،ژال
چ
ن و شليا( ﯾە.
ە توخيب گووندێ شک ران
ﯾە
ھژﯾر ،تری زەرک).
ی ناﭬدارە ) ھ
ن جور ن ف قی
ملبرک ب ﭬان
م
سب پير مرﯾە
ھەنە) -:مناس
چەندﯾن شينووار ن کەﭬن لﭭﭭی گوندی ھ
چ
ەم ،مناسب پير
سەوەر ،باشوورێ گوندی ممناسب مامانجا ،کاﭬلەگووندێ مامانجا ،بەرێ کوک ئاغا،
س
ئنتيکە ل بياﭬ گووندێ
ە
ەفتا )عەلی ئاغا( ئ کە ژ تتشت ن
ی ئاغا( ،شکە
شکەفتا عەلی
ش
ئاس ﯾە
لەکا جوان و ئا
شکەﭬتە گەلە
ملبرک کو دککەﭬيتەچياﯾ بەرامبەری گگوندێ ئەڤ ش
م
شکەﭬت دکەتە دووو دەر ،چيروککا ﭬ شکەﭬﭬتی
ت
و بەرەک مەززن دەرگەھ ﭬ
شەڕێ وی و بەرەﭬانيا وی دﭬ شکەففت دا ژ
ی ئاغای و ش
چيﭭانوکا عەلی
دزﭬرﯾتەﭬە بو چ
سان پ ک
نوکە ئەڤ گوندە ژ ) (420کەس
ە
تا علی ئاغا ناافکرﯾە .
ێ ب شکەفتا
ەر وێ چەندێ
بە
د ت و ) (100خ زانان.
ی  -ما پەڕی ئئام دی
شيرزاد ن روەﯾی
سەرچاوە :شي
س
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سەر ب ناحيا چەمانک و قەزا
ەرواری ژ رﯾا س
ئييکە ژ گوند ن کوردستان ل دەﭬەرا بە
زﯾکی ) (23کم ژ
ەالتا بەرواری ژ رﯾا و ن ی
کەﭬيتە رۆژ ھە
ەڤ گوندە دکە
ئاام دﯾ ﭬە ئە
ەلک ﭬی گووندی ژ براﯾ ن مەسيحينە و ل دوﯾف گووتنا ئەﭬە
حي دورە .خە
سەنتەرێ ناح
س
مامو و
دھ ن )بنەماال ب کەنا وب م
شەش بابکە ل گوندی دژﯾﯾن و ژس بننەماال پ ک ھ
ش
 90تا
ب شيمو( و نيزﯾک ) (14سەروک خييزان دﭬی گونندی دا دژ ن و د ناﭬبەرا )0
گی نە ل باکووری
گوندی ب ﭬی رەنگ
ی
خيب ن
ی گوندی .وتوخ
 (100خ زان ت دی دەرﭬەی
0
ەندێ( و
ی گوندێ )پييرﯾوک ( و ل رۆژھەالتی گگوندێ )بيلمە
ال( و ل باشوری
گگوندێ )ئەلوال
ی(ﯾە.
دێ )بەرکەﭬری
ل رۆژئاﭬا گوند
چاندن بووﯾە و دووکەرت ن
ەلک ﭬی گونندی ل سەر بەرھەم ن چ
و پترﯾا ژﯾنا خە
سەرەکی ﯾ ن چاندن بخووﭬە دگرﯾت  -:کەرت چناررا و د کەﭬيتە رۆژ ھەالتی گوندی و
س
گوندی.
ی
کە دکەﭬيتە ررۆژئاﭬاﯾا
ککەرت خوشک
سر( ،شکەﭬتا )م سک ( ککو
شينوار ن د ررﯾن ن گوندێ م روک  -:عااقە )بن قەس
ژش
ەﭬنه ،حەﭬت ئاش ن
دکەﭬيتە باکورێ گوندی)) ،،د را مارشمععون( کو د رەکا گەلەک کە
لەک کەﭬن.
ەری ﯾ ن گەلە
بە
ەلەکا
کانی ﯾازەرە و گە
ی
ککانيا زەر ئ کە ژناڤ و دەنگتترﯾن کاني ن ﭬﭬی گوندی و ناﭬا ﭬ
ەکرن ژالﯾ گگەلەک ر کخراوﯾ ن
ھاتيە شروﭬە
ئاﭬا ھەن ﯾاھ
ک جارا ئەڤ ئا
بووشە وگەلەک
بيييانی ﭬە.
ن( دکەﭬيتە رۆۆژھەالتا
ێ )چياﯾ نززاری( ل رۆژ ئئاﭬا گوندی)) ،چياﯾ گومن
ژ چياﯾ ن گوندێ
گگوندی) ،چياﯾ قەرﯾشە( دکەﭬيتە باکوورێ گوندی.
رژ ما بەعسا ژ ناﭬچووی ﭬە ھاتيە کاﭬلکررن و
ژ
گگوندێ م روک گەلەک جااران ژالﯾ
سکا
ھەلبونا چرﯾس
 (196دگەل ھ
ساال)62،1961
يە بەر ھ رشيين وان ،ل س
سﯚتن وکەفتيە
س
کاﭬلکرن و
ن
ھاتيە
کەفتە بەرھ رش ن دوژمنی و ھ
ە
شوڕەشا ئيلوننا مەزن ئەڤ گوندە
ش
دێ
سەرەڕای ھند
گوند ھ الﯾە .س
گوندی رەﭬينە و گو
ی
ساال) (1977ددﯾسان خەلک ﭬی
س
(198
دی ﭬەشارتيييە ل ساال)88
خول ئاقارێ گوند
چەندﯾن جار ن دی خەلک گوندی ل
چ
ە کاﭬلکرن و ل بھارا ساال) (1991و پشتتی ﭬەگەرﯾان ژ
ەنفاال رەش ددﯾسان ھاتيە
ئە
سەرگوندێ خو.
ێ
ﭬەگەڕﯾانە
ە
دی
ککوچا مليونی خەلک گوند
ھاتينە بجھئينان وەەک :-
ە
چەندﯾن پ ۆژە ژالﯾ حکوممەتا ھەر ما ککوردستان ﭬﭬە ل
چ
 (2خانيا بش ووەک جوان و ر ک وپ ک و ھەڤ چەرخ.
1-ئاﭬاکرنا)232-ب ۆژێ ئاﭬا ﭬەخارن .3-دابينکرنا مووەليدا کارەب .ی  -ما پەڕی ئئام دی
سەرچاوە :ش رزاد ن روەﯾی
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
شوورا کوردستتان
ھەر م :باش
ھ
جھـ:
ج

د
گوند

بباژ ر:

دھﯚﯚک
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گوندێ مروانس ئ ک ژگوند ن ھەرى کەﭬنە و ناﭬدارە ب گوندێ بەگ و ميران ئانکو پسمير کو ژکەﭬندا
ميرا حوکم ل کرﯾيە و مروانس ئ ک ژگوند ن سەرب بەليکا خالکانە و ژعەشيرەتا ر کانيانە و ﯾا ناﭬدارە
ب شينوار ن کەﭬن و جھەک ب ھن فرەە و ب دارگوﯾزان ھاتيە خەمالندن و ل ک م جھ ن گوندى ھەتاڤ
ل ددەتن ژبەر کو ھەمى داروبار ن گوﯾزانە.ل ساال 1979ێ ئەوژى بەر ب برﯾارا رژ ما گوربەگور کەفتن
دەم گووتى ئەڤ گوندە وەکى ھەمى گوندﯾ ن ر کانييا و دوسکى و ن روەﯾيان بھ نە ﭬەگوھازتن و
سوتن و وﯾرانکرن و لکومەلگەھا ش الدزێ ئاکنجى کرن داکو رۆ ژ بو رۆژێ پرسا کورد بەرەف الوازﯾ ﭬە
ببن ل خەوني ن دوژمانان بجە نەھاتن و ب تﭭەنگا گوندﯾ ن مرواونس مل ب مل پ شمەرگي ن
کوردستان ل ئادارا 1991ێ کوردستان ھاتە ئازادکرن .نوکە ژ  198سەروک خ زان و ) (1432کەسان
پ کھاتييە و زورﯾا وان پ شمەرگەنە
جوگرافييا گوندى  :مروانس دکەﭬيتە باکورێ عەشيرەتا ر کان و ﯾا ھەﭬسنورە دگەل عەشيرەتا
دوسکيان ژالﯾ باکورى ﭬە و گوندێ ن روا سيتوى ژالﯾ روژئاﭬا ﭬەﯨو گوندێ بەنستان ژالﯾ
روژھەالتى ﭬە .ژکەﭬندا ژمارا خ زانان ن زﯾکى  40سەروک خ زانان بوون و ژچوار ئوﯾجاخان پيِکھاتيە و
ژنەە بنەماالن.
1ئوﯾجاخا بەگا پ کھاتيە ژ چوار بنەبابان ئەوژى ) الح بەگ و ميربەگ و سيد بەگ و ابراھيم خانبەگ )
2ئوﯾجاخا گوﭬەﯾيا پ کھاتييە ژ دوو بنەبابا ئەوژى )ماال زەﯾن و ماال شاھين)3ئوﯾجاخا ب زﯾﭭە ئەوژى ژدووبنەبابان پيِکھاتييە )ماال عومەرو ماال ەمەد)4ئوﯾجاخا خ مبيﭭا کو ئ ک بنەبابە.بوچى دگوتنە بنەماال بەگ و ميران:ھەر ژکەﭬندا کوچ و کوجبەرى دناﭬا کوردان دا روﯾداﯾە و ژپارچ ن دن
ﯾ ن کوردستان قەستا باشورکرﯾيە بنەماال بەگان بناﭬ )ش خ سەﯾفەددﯾن( ل گوندێ )ب روخ( ژى
لسەر دەم عوسمانييان ل تورکيا ھاتن و ل گوندێ مروانس ئاکنجى بوون ژبەر زﯾرەکى و شارەزاﯾيا
وان شيان حوکمى ل دەﭬەرا ن روە ر کان دکر تا کو قەزا ئام دﯾ پشتى بوﯾە دەستھەالتا ئينگليزى
دچيتە بەردلوﭬانييا خودێ پشتى وى ) الح بەگ( ت ت و دەستھەالت وەردگرﯾت تا دەم ئاغاتي
دھ ت و دەستھەالتا وان بدوماھى دھ تن.
ژالﯾ ئابورى ﭬە :خەلک گوندى وەکى ھەر گوندەکى مژوﯾلى خو بخودانکرن بوون وەکو چاندنا
دەرامەتى و ئەڤ گوندە ﯾ ت ر ئاڤ بوو نەوەکى گوند ن د مى بوو وانژى وەکى گوندﯾ ن ئاﭬييان برنج و
ماش و گنموک و دەرامەت دى ﯾ ى ئاﭬى دکر و ھەروەسا مژوﯾلى ب خودانکرنا مەرو ماالتى بوون و
ھەر چوار دەم ن سال کارو کرﯾار ن وان ئەوبوون.
گوند ب چ ﯾ ناﭬدارە  :مروانس ب زوزانەکى ﯾ ناﭬدارە کو دبيچژن زوما سەرێ دارێ ﯾان کانى ﯾا
سەرێ دارێ ئەڤ کانييە ﯾا ش خ حس ن بەگ بوو خوشترﯾن جھە ل دەﭬەرا ن روە ر کان.ھەروەسا ب
چياﯾ د نيک مروانس کو چيياﯾەک زۆرێ بلندە.
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 -3د را ئاقارى  -4شکەفتا بەراکى  -5شکەفتا

شينوار ن گوندى  -1 :د را زەﭬيا ور  2-د را کەشک
سوور.
رول وان دشورەشان دا :مروانس ب بەھر نەبوﯾيە ژبەشداربوونا شورەش ن کوردستان و ب چەک
خوو مال و ملک خەبات کرﯾيە ژبو بدەست ﭬە ئينانا ماف ن گەل خوو بەشدارى دشورەشا مەزنا
ئەﯾلول و گوالن و سەرھلدان دا کرﯾيە دەم شوەرشا ئەﯾلول سەرھلداى چەمد کەسەک ن
گوندى ب سەروکاتييا )سەعيدحسين ئەسعەدبەگ ( کو ل وى دەمى پال سەر پەل داﯾي گەھەشتە
شورەش و چەک شەرەف ھەلگرت ئەو کەس ن دگەلدا ژى ئەﭬ ن ل خارێ بوون.
1ت لى سعداللـە ھادى2ابراھيم سعداللـە ھادى3محەمەد ت لى سعداللـە4تەﯾب سعدە شينو5صالح سلمان مجيد6حسن حسين ئەسعەد7تتر حسن حسين کو ل گوندێ سەﭬرە دگەلليوا ش خ صباح بارزانى شەھيد بوﯾە8رەشيد حسين عمرپشتى س سال ن ئاکنجى بوون ل ش الدزێ پترى ژ دەە ماالن جارەکا دى قەستا گوندێ خو کرن و
چەک شەرەف ھەلگرتەﭬە و تا ئەنفاال رەشا ساال 1988ێ جارەکا دى وەکى ھەمى گوند ن
کوردستان گوندێ خو چول کرو بەرەف تورکيا چوون پاشى ل ئيران ئاکنجى بوون تا بھارا ساال
1991ێ دەم سەرھلدان دەستپ کرى بەرەف کوردستان ھاتن و کوردستان ئازادکرو پاشى مال ن
خو ئينان و جارەکا دى ل ش الدزێ ئاکنجى بوون.نوکە ژى ژﯾانا خو ﯾا ئازادانە دبەنە سەرو دبەردەوامن
لسەر خەباتا خو ﯾا شورەشگ رى.
شەھيد ن گوندى:
1تتر حسن حسی2مستە فا سلمان مجيد 3دقى ھمزو خالد4زﯾدان جبرائيل حسن5سەعيد حسن عمرئەڤ پ زانينە مە ژ )علمى سەعيد حسين( وەرگرتينە موختارێ گوندێ مروانس
سەرچاوە :سامى ر کانى  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند
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گوندەک د مە و دکەﭬيتە دناﭬبەرا گوند ن خالکا ژالﯾ روژھەالت ﭬە و وەرەخەل و سورﯾان روژئاﭬای
ﭬە روﯾبارێ شين ژ باشورى ﭬە .و ئ ک ژگوند ن سەر ب ھوزا ر کانيا ﭬەﯾە و بەليکا )بەرسيکيانە( کو
ئەڤ بەليکە ژ چوار گوندان پ ک دھ تن و قوربانيەکا زور ﯾا داى در کا کوردﯾني را و دوى دەمى دا ئەڤ
گوندە  9مال بوون ونوکە پترى ژ  60سەروک خ زانان پ ک دھ ت ،ل کومەلگەھا سيرﯾ ئاکنجى نە ژ
س بنەماالن پ کھاتبوون ئەوژى بنەماال )مامک و حيدرو شيدا( بوون و دوو ژوان بنەماالن داواتب ژ ن
گوندى و عەشيرەت بوون.
ژال ى ژﯾارێ ﭬە  :ژﯾن و ژﯾارا وان وەکى ھەمى گوندان دەخل و جەە و نيسک و نوک دکرن و خو پ ب
خودان دکر و ھەروەسا کاروان دکرن و گيانەوەر بخودان دکرن مينا )پەزى و چ ل و مرﯾشکا و گل وگياﯾ
چياى و کەزان و کەنگروکا).
ژشينوار ن گوندى  :ھەرگوندەک ل کوردستان خودان شينوارەک کەﭬنەو ئەﭬە ﭬەدگەرﯾتە وێ
چەندێ کو کوردستان وەالتەک د رﯾنە شينوارێ ھرﯾاش ژى شکەفتا گاﭬ ھەبوو دکەﭬيتە سەر
روﯾبارێ شين دھاﭬين و پاﯾزان دا پەزێ خو ل دحەواند ھەتا دبو زﭬستان.
کانى و روﯾبار :گوندێ ھرﯾاش س کانى ھەنە و ئ ک ژوان زورا بوشە ل ت را وان نە دکر ئەگەر ژمارا
وان بەرەف ز دەبون ﭬە چبا دا مينن ب ئاڤ و قەﯾرانا ئاﭬ دا پەﯾدا بيتن و روﯾبارێ شين ژى دوﯾرى
وانەى.
ژالﯾ زانستى ﭬە  :دوى دەمى دا تا ساال 1988ێ زاروک ن وان د ب بەھر بون ژخواندن ژبلى کو
چەند کەسەکان ل مزگەفتان ف رى خاندن و نﭭيسين ببون ل نوکە ب دەھان قوتابى دەرچوﯾنە و ل
قوتابخان ن بنەرەتى و ئامادەى و پەﯾمانگەە و کوليژان دخوﯾنن.و دئاستەک باش خاندن دانە.
چەوا داوەت ن خو دکرن  :دوى دەمى و تانوکە ھەروەکى مە ل دەستپ ک ئيشارەت پ داى کو
گوندەک داوەت ب ژ بوون دەما دوى دەمى دا داوەتەک کربا ئەگەر خودان داوەت ﯾ ھەژار با دا
گوندى ھارﯾکارﯾا وى کەن و بوﯾکا وى بو ئينن و ھەتا نيﭭا شەﭬ دا گوندى بو داوەت کەن ل ئەگەر
ﯾ خودان شيان با دا س شە ڤ و س روژان گوندى بو داوەتا ب ژن و شەﭬبيرﯾا کەن.
رول وان دشورەشا کوردى دا  :ھەر ژدەستپ کا ھەلکرنا ئاگرێ شورەش ن کوردى خەلک ﭬى گوندى
ھەستەکا نەتەوەى ل دەڤ پەﯾدابوﯾە و بەشدارى دشورەشاندا کرﯾە و مينا ئەﯾلول و گوالن و ژبلى کو
روژانە پ شمەرگ ن قارەمان ل مال ن وان ﭬەحەوﯾاﯾنە و ھارﯾکارﯾا ماددى و مەعنەوى بو ھاتيە کرن
ھەمى دەما چانتکا وان پرى خارن دکر و ئەڤ گوندە ل سەر گوندێ خو نەرابوون تا ئەنفاال 1988ێ
دگەل ھەمى خەلک گوند ن پشتا چياى بەرەف تورکيا برێ کەفتن و پاشى ل ئيران ئاکنجى بوون
بر ک ﭬە چەندﯾن زاروک ن وان گيان خو ژدەست دا.
پشتى سەرھلدان  :دەم سەرھلدانا کوردستان دەست پ کرى پ شمەرگ ن گوندى ژى مل بمل
پ شمەرگ ن دى ﯾ ن کوردستان قەستا سنورێ کوردستان کرن و ژبن زولم وزوردارﯾا دکتاتورا رزگار کر
پاشى ل ساال 1992ێ ژئيران ﭬەگەرﯾان و ل کومەلگەھا سيرﯾ ئاکنجى بوون نوکە مژوﯾلى کارێ
خوﯾ روژانە نە و بھيﭭيا موچەﯾ ن فەرمانبەرﯾ و پ شمەرگاﯾەتي نە و تانوکە دب بەھرن ژ
خزمەتگوزارﯾ ن حکومەت .
ژ دەر  /حسين ھرﯾاشى موختارێ گوندێ
سەرچاوە :سامى ر کانى  -ما پەڕی ئام دی
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ژمارە2864 :

ھلوررا
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0805104816
64667
مەلگەھا
ئ کە ژ گوند ن سەر ب عە شيرەتا ز باررﯾا ﭬە و دکەﭬييتە باشورێ رۆژھەالتا کوم
سەر ب قەزا ئاکررێ ﭬە بەل ژبەر ن زﯾکيا گگوندی
ر
سيرﯾ و ژالﯾ ئيدارﯾﭭە ددکەﭬيتە
س
نە
دﯾ ﭬە دھ ە
ەند کاروبار ن وان ﯾ ن ئيدارری نوکە ژالﯾ قەزا ئام ﯾ
بوودەﭬەرێ چە
(571
سەرۆک خ زانا و )1
ک
چار بنەماال پ ک دھ ت و ژ )(90
دێ ھلورا ژ چ
برر ﭭەبرن .گوند
ککەسا پ ک ھاتييە ئەڤ گونندە چار جارا ژالﯾ رژ ما ببەعس ﭬە ھااتيە سﯚتن و و ران
سالە دا پ ۆژێ کاررەب و بيرەککا ئاﭬ و
ە
ی نەھاتييە ئاﭬاکرن بەل دئەف
ککرن تا نوکە ژی
ﭬە ل ھاتينە ئاﭬاکرن ب ی کو مال ن
ە
ەتا ھەر ما کووردستان
چ کرنا جادێ ژالﯾ حکومە
ھا سيرﯾ و ببا ندا و دﯾنارت
ە ئاﭬاکرن.نوککە مال ن وان ل کومەلگەھ
وان ل ھاتبنە
سەر خودانکررنا
ێ ئاﭬاکرنا گووندی نە ژﯾن و ژﯾيارا وان لس
وئاکرێ دبە ﭬﭬەنە و چاﭬەرێ
کو ژ گوندەک ئاﭬی دھ تە نياسين.
ی و چاندنا دەەخل و دان و ببرنجی بوو و
ەرشو تەوالی
تە
دەنگە کو ئاشەک و پرەکا
ە
جھ ن د رﯾن ن گوندی ژی ب شينوار ن))خاالنەی( ب ناڤ و
ج
ساالنە
ەروەسا دەشتتا ھلورا کو دەشتەکا پان و فرەھە کو س
د رﯾن ﯾا بناڤ و دەنگە ،ھە
ەرﯾا نە
گە کو ش خ ن وان چارەسە
ئەڤ گوندە ب ش خا ﯾ ب ناڤ و دەنگ
ئااﭬی دکەن .ئە
خارﯾ دکەت.
شي ن دەڤ خ
سەرﯾا نەخوش
ساخا دکر.تانووکە ژی ش خ قەھار چارەس
س
سامی ر کانی  -ما پەڕی ئاام دی
سەرچاوە :س
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشووورا کوردستانن
ھ
جھـ:
ج

گوند

ژمارە2865 :

ھـﯚلليان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0818143354
44744
)ر کـان(ەە ،ژ بەش
د ن دەﭬەرا ھ
ن( ئ ک ژ گﯚند
ئەڤ گگﯚندە )ھﯚليان
ھﯚزا ِ
ﯾە:-
جوگرافى ژى ب ﭬى ِرەنگ ل ژ رى ە
سنووررێ وێ ﯾ ج
سينا( ﯾە
ژالﯾ ژوورى)باکووورى(ﭬە  :گﯚﯚندێ )پيرەسدێ )م رگەﭬا ( ﯾە
ژالﯾ ژ رى)باشوورى(ﭬە :گﯚندى ﭬە :گﯚندێ )شابەکەما(( ﯾە
ژالﯾ رۆژھەالتىژالﯾ رۆژئاﭬاى ﭬﭬە :گﯚندێ )رِرەزگە( ﯾە.شت گﯚندى:
سرۆش
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ە،و
))ئاﭬى(،وژ بەليکا)مەرزا(ﯾە

)ر کان( ﯾ ن )ئاﭬى(ﯾە ،لەوما ژى دەرامەت و چاندنا
ھەروەکى مە ل سالل دﯾارکرى کو ژگﯚند ن دەﭬەرا ِ
وان ژى بەھراپتر دئاﭬی بووﯾنەوەک)برنج،کونجى،گەنمﯚک ،ماش( ،وھەروەسا داروبار ن دﯾتر ژى
ﯾ ن)د مى( ژى ﯾ ن ل ھەﯾن وەک)کەزان،گﯚﯾز...).
ژ کاني ن گﯚندى:
کانيا مەزنکانياچەکاکانيا گەفرا.ژشکەفت ن گﯚندى:
شکەفتانخوﯾنشکەفتا دوى ئاستەنگشکەفتا ھﯚلى)ھﯚليانى)ژچياﯾ ن گﯚندى:
چياﯾ سوﯾکى :ھەروەکى دقورئانا پيرۆز دا ھاتى وئاماژە پ ھاتيە دان ل دۆر ِراوەستياناگەميا)نوح(پ غەمبەر)سالڤ ل بن( ل سەر چياﯾ )جودى_ کو چياﯾەک کوردستانى ﯾە( )ۆقِي ﯾَا
ی ۆقِي ُب ْعداً لِ ّ ْل َق ْو ِم
ی األ َ ْم ُر
ما و أَ ْقلِ ِعی ۆ ِ
ما و ۆ ُق ِ
ض ا ْب ِعی َماء ِ
ۆاس َت ْ
غ َ
ض َ
يض ا ْل َ
س َ
ک ۆﯾَا َ
ْ
جو ِد ِ ّ
ﯚت َع ى ا ْل ُ
أَ ْر ُ
مين( ھود ،44ئەﭬجا ھەروەکى ژکەﭬندا دھ تە ﭬەگ ران ل دۆر ناﭬکرنا ﭬى چياﯾى ب ﭬى ناﭬى کو
الظﱠالِ ِ
ئەڤ بووچوونە ھەﯾە کو دب ژن :کو گەميا )نوح(پ غەمبەر ل سەر ﭬى چياﯾى ژى بورى ﯾە و
ھەرە( ،وھەر ژبەر
ِراوەستياﯾە،ل )نوح(پ غەمبەر)سالﭬ ن خودێ ل بن( گوتي ):سوقی( ئانکﯚ )پاژو و
ِ
ﭬ چەندێ ژى ئەڤ ناﭬە ل سەر ﭬى چياﯾى ھاتيە دانان،ئانکﯚ ﯾ ژپەﯾﭭا عەرەبى )سوقی( ھاتيە
وەرگرتن و ﯾ کرﯾە )سوﯾکى ﯾان سوکى).
بنەمال ن گﯚندى:
ماال بروﯾى )ئيبراھيم _عومەرى)ماال مەالى )مەال زادە).موختارى ﯾا گﯚندى:
ھەر ژکەﭬندا موختارى ﯾا گﯚندى ماال)ئيبراھيم(ى ﯾا کری،و ژ وانا ژى )ئيبراھيم محەمەد ھﯚليانى ،الح
ئيبراھيم محەمەد ،محەمەد الح ئيبراھيم).
مزگەفت و خواندنا گﯚندى ﯾان:
ھەر ژکەﭬندا مزگەفت ل گﯚندى ھاتيە ئاﭬاکرن ،ومەالﯾ ن گﯚندى بخﯚ ﯾ ن کو مەالتينى ل کرى)مەال
مستەفا ھﯚليانى( و)مەال ﯾوسف سەعيدحەسەن ھﯚليانى( بووﯾنە ،وھەروەسا ھندەک زاناﯾ ن ئاﯾينى
ژ گﯚند ن)بەنستان و م ز( ژى ھاتينە ل و رێ مەالتينى ﯾا ل کرى وەک)مەال ﯾوسف بەنستانى( و )مەال
مەحمود ناسر م زى(،ونﯚکە ژى شوﯾنەوارێ مزگەفت ﯾ ل ماى ،و بﯚ خواندن ژى خەلک گﯚندى
ەزگە_ر کان).
گﯚندێ)ر
دچوونە
ِ
ِ
ژگﯚرستان ن گﯚندى:
ِ
گﯚرستانا پير زەﯾنەل وپير عەﯾنەل:کو ئەڤ ھەر دوو کەسە ژ خودێ ناس و دﯾندار ن بەرنياس بووﯾنە.
 ِگﯚرستانا کەنيشک)کەنيشکا( :ھەروەکى دھ تە ﭬەگ ران کو ئەﭬە ناﭬ ژنەک بووﯾە و ھاتيە
 ِشەھيدکرن و ل و رێ ھاتيە ﭬەشارتن،لەوما ژى بناﭬ وێ ھاتيە ناﭬکرن.
ِرامانا ناﭬ گﯚندى:
دھ تە ﭬەگ ران کو ل سەردەم ن گەلەک کەﭬن ودبيتن ل بەرى ھاتنا ئاﯾين پيـرۆز ێ ئيسالم  ،کو
ھندەک گاور)کافر( ل و رێ ئاکنجى بووﯾنە ،کو ب کارێ ﯾارى و دەم بوراندن و ھﯚالن )ﯾارﯾيا تەپان (
ِرابووﯾنە ،کو ئەڤ بووچوونە بﯚ ھندێ دچيتن کو دبيت ناﭬ گﯚندێ)ھﯚل _ ھﯚليان( ژھندێ ھاتبيتە
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وەرگرتن.
ھ النا گﯚندى:
ئەڤ گﯚندە ژى ئ ک ژوان گﯚند ن ِر کانيان بووﯾە ﯾ ن کو ل ساال )(1978ێ پشتى کو رژ ما بەعسا
ﭬەرا)ر کان( سووتين وکاﭬل و و رانکرﯾن ژوانا ژى)بەنستان ،د رک ،
عيراق ﯾا ِروخياﯾى پرانيا گﯚند ن دە
ِ
،رزێ،رەزگە،سنج ،شابەکەما ،شامک  ،کوکەرێ ،مروانس،م رگاﭬا،
دھيکا رۆژھەالت،دەعلک
ِ
ھورە،ھﯚليان،(....وخەلک ﭬى گﯚندى ھاتينە کومەلگەھ ن نوى ئاﭬاکرى وەک )ش الدزێ و سيرﯾ ( و
ل ئاکنجى بووﯾنە.
ژ دەر/دﯾدار دگەل ھ ژا )مەال ﯾوسف سەعيد حەسەن ھﯚليانى( ل رۆژا شەمبى 2010/1/30ل
ش الدزێ.
سەرچاوە :ھ رش کەمال ر کانی  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2866 :

ھيل
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181445314749
ئ ک ژگوند ن ئاﭬى ﯾەو سەرب بەليکا روﯾبارى ﯾە و سەرک شيا بەليک دکەتن ل عەشيرەتا ر کا نيا نە
و ب کانى و روﯾبارو جھ ن گەشت و دلﭭەگەرو چياو شکەفت ن جوان ھاتيە خەمالندن و ب سەدان
داروبار ن ھەمەجور ل ھەنە مينا کەزان و گوﯾز و سماق و دار چنارو بيھوکان.
ژالﯾ جوکرافى ﭬە :گوندێ ھيل دکەﭬيتە روژئاﭬا عەشيرەتا ر کان و دناﭬبەرا گوند ن
سنج .مازﯾ .ئاوک و بانسرا .ھورە ئاتيرو وەرەخەل.و سنور ن وان ژى ئاڤ و چيانە.
بنەمال  :ھيل وەکى ھەمى گوندان ئەوژى ژ چوار بنەماالن پ کھاتيە ژوانان  -1بنەماال عەبدولرەحمان
 -2بنەماال جەھوەر -3.نەماال حەم  -4بنەماالئەحمەد.لسال ن بەرى ﭬەگوھاستن ژ) (17سەروک
خ زانان پ کھاتبوون کو ژمارا وان دگەھەشتە ن زﯾکى ) (60کەسان .تا ساال 1979ێ گوندێ ھيل وەکى
ھەمى گوند ن دى کەفتنە بەر برﯾارا راکرن ئەوا ژالﯾ رژ ما بەعسا روخياى ﭬە ھاتيە دان نوکە )(50
سەروک خ زانن و)پتر ژ) (350کەسانە.
ژﯾن و ژﯾارا گوندى :وەکى ھەمى گوند ن دى کارێ وان کرنا جووتى بوو ل ئەردێ ئاﭬى و ھشکاتى ل
پترﯾا ئەردێ وان ئاڤ بوو ھەمى جور ن دەرامەتى ل دکرن مينا برنجى و ماش و کونجى و تشت ن دى
ھەروەسا دەخل و دان و نيسک و نوک ژى ل ئەردێ ھشکاتى دچاند وخودان کەزان و گوﯾز و سماق
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بوون .ھەروەسا ب کرﯾارا پەروەردەکرنا تەرش و کەوالى ژى رادبوون ھەتا کو ژﯾن و ژﯾاراخو دبرە سەر.
ژالﯾ زانستى ﭬە  :دوى دەمى دا زاروﯾ ن وان دچونە گوند ن ھورەو بانسرا ژبەر کو قوتابخانە ل گوندێ
وان نەبوو ل نوکە ب سەدان زاروﯾ ن وان قوناغ ن بنەرەتى و ئامادەى و پەﯾمانگەە و زانکوﯾ ن ھەر ما
کوردستان دخوﯾنن و ھند ژى کەفتينە دخزمەتا گەل خودا ل فەرمانگەھ ن ميرى و حزبى دا وەکو
ماموستاو ئەندازﯾارو نوژدارو کادرتا دوماھي .
شينوار ن گوندى :ژشينوار ن گوندى -1پرا مەدرەس کو ددەمى دا مەدرەسا ئاﯾنى ھەبوو لەوما ئەڤ
ناﭬە ل دانا بوو
2گورستانا فەقييان بتن فەقى ل ﭬەدشارتن.کانى و روﯾبار  -1:کانيا چەﭬرە پيرێ  -2ئاتير -3ھيل کو بتن ئاڤ ژﭬ ﭬەدخوار -4جووﯾا  -5گەرمک
6مەسين  -7سوﯾلە ژن  -7س ﭭ  – 8روﯾبارێ مارکى  -9روﯾبارێ ھورە -10.ھەودا ژنا  -11ھەودام را
چيا  -1:ملک خلوک  -2گليسارێ  -3کانى گەرمک  -4روﯾکى  -5نزارکى  -6سەرێ ھورێ
جھ ن ناﭬدار  -1:ناﭬان جووت ل دھاتە کرن  -2بيرا دەشت  -3خارک برﯾنگا چولى برﯾن بوو -4
زومکا  -5بەرجوکا -6بەرێ گر  -7ملک قورقورى  -8چەما  -9چەم بەر گەﭬرى.
شکەفت وکەﭬر ن ناﭬو دەنگ - -1:شکەفتا سﭭوک  -2شکەفتا جوخينا  -3شکەفتا روﯾکى -4شکەفتا
بنيام  -5شکەفتا مازﯾ -6شکەفتا ھەرفتەى -7شکەفتا کون ھرچ  -8گەﭬرێ کەلەسوور  9کەﭬرێ
ا  -10کەﭬرێ روﯾکى  -11کەﭬرێ سەر گشتک  -12کەﭬرێ ھرچ .
رول گوندى دشورەش ن کوردى دا  :ھەر ژ دەستپ کا شورەشا ئەﯾلول خەلک گوندى وەکى ھەر
کوردەک دلسوز غيرەتا کوردﯾني خو لسەرى دا و چەند کەسەکان ژخەلک گوندى تەﭬلى شورەشا
ئەﯾلول بوون ژوانان )محمود رمزان عبدالعزﯾز(و )علﯩعلى( چەک شەرەف ھەلگرت و بەرەﭬانى ژ ئاخا
خو کر تانوکە ژى خەلک گوندى پ شمەرگەنە و پاراستنا سنور ن ھەر ما کوردستان دکەن ژ دوژمن ن
گەل مە .ھەروەسا دوى دەمى دا پتر ژ دەە کەسان ب سەرک شيا )حسن عەبدول ەحمان(
پ شمەرگ ن بەرگرى مللى بوون دگەل )ش خ ئوسمان بارزانى( کو وى تﭭەنگ ن برنو دابون و
بەشدارى دچەندﯾن شەرادا ژى کربوو .ھەروەسا بەشدارى دسەرھلدانا ساال 1991ێ ژى کربوو.
تانەوکە ژى دبەردەوامن لسەر خەباتا خو.
دﯾدار دگەل ماموستا )عثمان حسن ھيلى( ئ ک ژ روﯾھسپي ن گوندێ ھيل
سەرچاوە :سامى ر کانی  -ما پەڕی ئام دی
تاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشوورا کوردستان
جھـ:

گوند

باژ ر:

دھﯚک

ش وەزار :ک .باکوور

ژمارە2867 :
1365

ی مازێ
کانی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
08051039214665
ە ،گوندێ کاننی مازێ
ەزا ئام دﯾ ﭬە
ئ کە ژگوند ن سەر ب ناحييا چەمانک ﯾﯾا سەر ب قە
دھ تە
دە دکەﭬندا تاانھو ھەر ب ببﭭی ناﭬی ھ
ی ﯾا ،ئەڤ گوند
ھوزا بەرواری
دکەفيتە ناڤ ھ
داناﯾە کانی
ە
نيياسين ئانکو ئەڤ گوندە ﯾ ناﭬدارە ب ماسيا ژبەر ھندێ ناﭬ گوندی
مازێ!!
م
ەفت ﯾە ،ل ررۆژئاﭬاﯾی ﭬە گوندێ
ی ﭬە  :ژ رۆژ ھەالتی ﭬە گوندێ شکە
الﯾ چوگراﭬی
ژال
ﯾە،و بو
و
ﭬە ب بادێ
باارەمينک ﯾە ،ژالﯾ باکورری ﭬە چياﯾ گارەﯾە ژالﯾ باشوری ە
ەلک
ئاکنجی بوﯾنە وەکو ﯾا دﯾار کو خە
ی
گوندێ خو
ێ
ماوەﯾەک در ژ خەلک گووندی ل
م
ن ،و ئەڤ گونندە پ ک ھاتيە ژ
دﭬی گوندی دژﯾن
 (10بابە ی
ەﭬە ن زﯾکی )0
ﭬی گوندی ئە
ری - 2
شەش بنەماللە ناﭬدارن ب ﭬان ناﭬان  -1) -:ماال ژ ی
الن کو ئەڤ ش
شەش بنەماال
ش
ماال ژووری  - 3ماال ئوسمانيا  - 4ماال ش خ ئەمين  - 5ماال ش خ محەمەد  - 6ماال
م
دﯾن جارا ھاتييە و ران کرن وسﯚتن
سلمان(ی ،وەەکی ھەمی گوند ن کورددستان چەند
س
الﯾ رژ ما گوور بە گور ﭬە ،،و خەلک ﭬی گوندی ل ساال ) (1988ئاوارەی کەمپا
ژال
خەلک ﭬی گگوندی
ساال ) (1991خ
سەرھەلدانا پييرۆزا بھارا س
ە و پشتی س
ەحرک کرﯾنە
بە
(1997
بەرێ ئاکنجی بوﯾننە تا ساال )7
ێ
گوندێ خوﯾ
ێ
خاکا خوﯾا پيرۆۆز و ل
زﭬﭬ ﯾنە سەر خ
خەلک گوندی ل کەمپا
ک
خو ھ الﯾە و بارا پتر ژ
ەلک ﭬی گونندی جھ خ
جارەکادی خە
ج
ﯾن.
ەتروش دژﯾن
ئە
حەالن ،ئاش کانی
چەندﯾن شينووار ن کەﭬن ل ﭬی گوندی ھەنە وەک) :قەال پيرێ ح
چ
وڕستانا
خوﯾن  ،پرا ئا شی( ) (14گگوڕستان د ئااقارێ گوندی دا ھەنە ،گوڕ
مازێ ،بەرێ خ
م
ەڤ ش نوارە ھەمی زور دکەﭬنن.
حەالنە( کو ئە
ی گوڕستانا ح
نااﭬدار ل گوندی
ی،
ەم برﯾفکا ،چەم بەر گگوندی ،چەم پشتا گەلی
ەرد و ئاقارێ گوندی ) :چە
ئە
شی ،شيﭭا داارا د رێ( ھەروەسا ئەڤ گگوندە ﯾ ناﭬﭬدارە ب
ن ،مرا ب کاش
س ل خەرﯾن
ال( وەکی ﯾا ددﯾار ف قيەک زۆر دﭬی
ی )دارا س ف  ،خوخ ،رەزا ،جووت و ک ال
ﭬی دەرامەتی
گگوندی دا دھ تتە بەری.
ەﭬە نە ) - :بررکا چومات  ،کانی زەرک ،کانی
کانی مازێ ئە
نااﭬدارترﯾن کانيي ن گوندێ کا
سەرۆک
ک
ھژمارا
دھ تە ئاﭬدان ،ھ
ەر روباری ھ
ئااﭬتک ( و دەررامەت ﭬی گگوندی ل سە
خودژﯾن .
ﯾری گوندێ خ
خەلک ﭬی گگوندی نھوژدﯾر
ی دگەھنە  15 0ماالن و خ
خ زان ت گوندی
ی  -ما پەڕی ئئام دی
شيرزاد ن روەﯾی
سەرچاوە :شي
س
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشووورا کوردستانن
ھ
جھـ:
ج

گوند
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ی ماس
کانی
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2008
8121801242
29827
دش ت ب ر کا زاخو دەشتا سندﯾا و
ێ ل باژ رک ککانى ماس ﯾە مروڤ ش
سەنتەرێ وێ
س
س دﯾسان ر کا دوﯾ ژ بامەرن بو کاننى بەالﭬ و ن زﯾک
ە کانى ماس
ب گوﭬا را دچيتە
سەرێ
ێ
گگوندێ برﯾفکا دگەھيتە ر ککا ژ زاخوﭬە دھ ت دﯾسان نوکە ر کەکا دى ژ
ەتا ھەر م ﭬﭬە ھاتيە ﭬەککرن،
ەرێ ئام دﯾ و ھ س ژ الﯾ حکومە
ئاام دﯾ بوسە
دنا
خەلک دەﭬەرێ ل سەر چاند
لک
سيا( ھاتيە ژﯾار وژﯾانا
ێ ژ )کانيا ماس
رامانا ناﭬ وێ
جيھانى لﭭ دەﭬەرێ دھ تتە چاندن ،ل ل
س ﭭاﯾە کو ژ بباشترﯾن جور ن س ﭭ ن ج
ھەو ن ئەنفال ن رەش ھەممى بيستان ن وێ دگەل گگوندا ھاتبونە سوتن و ب
ھ
ھشک ببون ،پشتتى دامەزراندنا
ک
ھەمى
يمياوى ھاتبو رەشاندن و ھ
ککەرەست کيم
ستان ن خو ﯾ ن س ﭭا شين کرن ﭬە،
حکومەتا ھەر م جارەکا ددى خەلک دەﭬەرێ بيس
ح
وەکو برنج  -باجاننک -
و
نە چاندن
ھاﭬينى دھ ە
ھەروەسا چەنندﯾن دەرامەتت ن دى ﯾ ن ھ
ھ
کانيا و
ا
ئاﭬدان ب ئاﭬا
ن
ەمى جور ن ککەسکاتي و دھ نە
ماش  -پيﭭاز  -لوبيک و ھە
م
ک وەکو:
رووﯾبار ن بچوﯾک
1..روبارک ئوورە – بيدوھ – ماﯾ – ککانى ماس – ﯾات – ترووانش –بالوکا – زﯾ
مەزن
م
نھنيکى – خابير
ى
دک  -سەفەررﯾا –
سەرەرو – ب قوولک – جدﯾد
2..روبارک س
شيالزا -خانک – گر سور – ميسکا –نھ
3..روﯾبارک گگابن رکى – ش
ھنيکى –خابيير
سە ب
ماس ﯾابەرنياس
ى ،کانى س
مەزن و خابيرى
ز دەبارى مفا وەرگرتن ژ رووبارێ ز ي مە
داروبارێ گوﯾزاا و باھيﭭا و ککەزانا و مازﯾا و ھورميکا و گوھيشکا ،ژگگرنگترﯾن چيا ن وێ
ھەروەسا
ناحيا سەرسنک و بامەرن ھ
ا
ﯾە دگەل
ێ باشورى ە
چياﯾ مەتينا ﯾە کو سنورێ
چ
گەلەک جھ ن
ک
سەرز رى و ھررورێ و گابن ررکى،
گگەلەک چيا ن دى ھەنە وەەکو چيا ن س
ھندەک
ھندێ را کو ژ رروﯾ شينوارراﭬە نەھاتيە مەسح کرن ھ
ھەنەدسەر ھن
شينوارا ل ھ
ش
ھرورێ ﯾان کەلھا قمرﯾ و
ێ
وەکو کەلھا
و
ژووان دئاشکراننە وەکو دپەرتتوک ن )بلدانياا( ھاتى
بلبل ئەوا ل
خو و پرا ل
ﭭدﯾنا و کەلھا ش خ
ا
کەلھا ميرس
ھا
ەنيرێ و
ککەلھا بالوکا و باروخ ب تە
روە ر کان
کانى ماس ب دەﭬەرا ن ە
ھاتيە چ کرن و دەﭬەرا ى
مارەتا بادﯾنا ھ
سەردەم ئيم
س
يس و مار قوماﯾا ل گوندێ دووﯾرێ.
ﭬە گر ددەت ،ز دەبارى د ررا مارگورگ س
مى ھاتبونە و رانکرن
 (87گوندن ھەم
رووبەرێ ناحي ) (608کم  2و ھژمارا گوند ن وێ ) 8
خەلک وان ل کوومەلگەھ ن ببخورتى چ کررﯾ ن
ک
ەعس ﯾا گوربگگورﭬە و
الﯾ رژ ما بە
ژال
پشتى
ى
کرن ل
ێ و ھيزاﭬا و ب رسﭭ ھاتبونە ئاکنجيک
ش و دەرکارێ
ب گوﭬا و قەدش
ەر م باھرا پ ترﯾا گوند ن دەﭬەرێ ھاتننە
سەرھلدان و دامەزراندنا حکومەتا ھە
س
ئااﭬاکرن ز دەبارى چەندﯾن پروژ ن خزمەتگوزارى و ئاﭬﭬا کرنا گوند ن ھەﭬچەرخ ووەکو
دﭬي ن ژﯾان پ ک ددھ ت.
گگوندێ برﯾفکا و تروانش و ب دوھ کو ژژھەم پ ي
تتاﯾبەتمەندﯾ ن بابەتی
ھەر م :باشووورا کوردستانن
ھ
جھـ:
ج

شارەەدێ

1367

ژمارە2869 :

E
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ژمارە2870 :

مان
اديام
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011144430
09996
ھا  14،256ککم 2ويبلغ
مدينة أديامان تبلغ مساحتھ
حافظات ترکياا .عاصمتھا م
ھي إحدى مح
ھ
سمة.غاليبيتتھم من الکردد .کما يبلغ مععدل الکثافة السکانية
 1،849،478نس
عدد سکانھا 8
ع
/82کم.2
2
کيپ دياي عەررەبي
سەرچاوە :ويک
س
جل
خصائص السج
خ
األقليم :شمال کردستان
ة
المکان :مدينة

ژمارە2871 :

وت
غ  -خارپوو
االزيغ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011144334
49995
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صمتھا مدينة االزيغ
حدى محافظات ترکيا .عاص
غ  Elezîzأو  Xarpêêtھي إح
محافظة االزيغ
م
العثماني ثم تم
ي
ميت معمورة العزيز في الععھد
خيا باسم خرببوت التي سم
شتھرت تأريخ
اش
کانھا
تتتريک االسم إلى االزيغ بععد  1936تبلغ مساحتھا  9،181کم 2وييبلغ عدد سک
الکثافة السکانية /62کم .2سکاانھا من الکردد .ھناک
ة
مة کما يبلغ معدل
 569،616نسم
6
سوريا ومصر وبلدان أخرى تنتسب لھذه البلدة
اللمئات من الععوائل واالسر التي تقطن س
خاصة ضمن
ة
سکرية
شکلون فرق عس
حيث کانوا يشک
ي والظاظا حي
اللکردية منھم آل الخربوطلي
أو التجارة.
في الشرطة و
منھم من عمل ي
م
ي وبرز
اللجيش العثماني أو المصري
کيپ دياي عەررەبي
سەرچاوە :ويک
س
جل
خصائص السج
خ
األقليم :شمال کردستان
ة
المکان :مدينة

ژمارە2872 :

طلة
ەلە  -برط
بەرتە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20101
1011143447
79992
حدود
موصل ضمن ح
بررطل ّة )باللغة السريانية:ܒܪܪܛܐܠ( بلدة عرراقية تقع شررق مدينة الم
30أالف نسمة أھلھا من
غ تعداد سکاننھا حوالي 3
ى األدارية.يبلغ
محافظة نينوى
م
زکا األول
غناطيوس ا
اللمسيحيين اللسريان األرثووذکس والکاثووليک بقلم  /قداسة مار إغ
نيسة السرياننية في
شرق والرئيس األعلى للکني
عيواص – بطريرک انطاکية وسائر المش
ع
الکرد من طائفة اللشبک.
د
قرى متعددة ييسکنھا
اللعالم وتجاور بلدة برطلة قر
منزلة مرموقة
ة
الموصل – العراق – تحتل
ل
شرقي
مال نينوى ،ش
بللدة آشورية ککبيرة من اعم
ومطارنة
نة
مفارنة
بطارکة ملھمين وم
ة
نيسة السرياننية ،بما انجبتته من
في تاريخ الکني
دين،
خطاطين جلد
محنکين ،ورھببان وعلما و ممتبحرين ،وأددبا و وشعرا و موھوبين ،وخ
م
مؤرخين
ديمة العھد ذککرھا بعض الم
عاليا .وھي قد
عززوا مکانتھا بين المأل ورففعوا شأنھا عا
ع
ھد االسکندر ذي القرنين .وکان
ة بين نينوى ووأربيل في عھ
اللثقات ضمن القرى الکائنة
ھبي ،قال ياقووت الحموي ))المتوفي سننة (1223
عشر للميالد عصرھا الذھ
اللقرن الثالث ع
مالة ،قرية کاللمدينة
ھا بالعصر واالم
وتشيد الالم وفتحھ
د
ح البا و وضم الطا و
" برطلي بفتح
سواق والبيع ووالشرا و
جلة الموصل من اعمال نيينوى .کثيرة االخيرات واالس
في شرقي دج
ھا النصرانية ن وبھا
ل سنة عشر ين الف دينار حمراء .والغاللب على اھلھ
يببلغ دخلھا کل
يضرب به
ب
وخس جيد
ھم بقول س
ن اھل العبادة والتزھد ولھ
مين واقوام من
جامع للمسلم
ج
عشر ،ولکنھا تقلصت
قرن الثالث ع
م من االبار )  .(1ھذا کان شانھا في الق
اللمثل وشربھم
حت اليوم ربع ما کانت
والنوائب حتى أصبح
ب
صائب
ھمھا من المص
شيئا بما دأھ
بععدئذ شيئا فش
الثامن عشر على االغلب:
ن
في القرن
إلى برطلي ي
صور الخالية .ووقد انتقل ى
عليه في العص
ع
ل بجملتھم وککذلک اھل باصخرا وباشبييتا .اما لغتھا فھي السرياننية ،لغة
سريان سميل
س
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نينوى القديمة .وقد احبھا مفارنة المشرق فأقام فيھا بعضھم ردحا من الزمن :منھم
المفريان اغناطيوس لعازر ) (+ 1164وغريغوريوس يعقوب ) (+1215وديونيسيوس
صليبا ) (+ 1271والعالمة يوحنا ابن العبري ) (+1286وشقيقه برصوم الصفي الذي
توفى فيھا سنة  1307وغريغريوس متى بن حنو البرطلي ) (+1345وقورلس يوسف
)+)1470
کنائسھا
کانت برطلي من أولى قرى نينوى التي اعتنقت الدين المسيحي المبين في صدره،
يشھد بذلک شھداؤھا االربعون في الربع األخير من القرن الرابع ) .(1وقد انشئت فيھا
کنائس عديدة منھا کنيسة مار احودامه المعروفة بالکبرى ،وکنيسة القديسة
شموني المقابية ،وکنيسة مار کورکيس ،وکنيسة السيدة العذرا و والدة االله،
وکنيسة العذرا و الجديدة .فکنيسة مار احودامة :اسسھا المفريان اغناطيوس الثاني
) (+ 1164واقام فيھا مدة .وفيھا انشأ المفريان غريغوريوس يعقوب ) (+1215قالية
مفريانية کبرى .وفيھا على االرجح کتب المفريان العالمة مار غريغوريوس يوحنا ابن
العبري تعليقه على کتاب المعذعذان الذي دونه في برطلي في  30کانون الثاني
 1282وھو انه سمع الشماس في الطقس الشرقي يتلو عند تبريک الماء ،الصالة
المعينة لحلول الروح القدس ،فامتعض وصبر على القوم ثماني عشرة سنة حتى
لقتلع االکليروس بخطاھم وجروا فيھا مجرى الطقس الغربي ) .(2وکانت ھذه
الکنيسة الجليلة عامرة قائمة في القرن الرابع عشر بدليل الرقم السرياني الحجري
الذي اکتشف في خرائبھا سنة  1933وترجمته " :غادر ھذه الحياة الشقية إلى عالم
االفراح :الشماس ميخائيل في شباط سنة ) 1386م( .ثم خربت على اثر االضطرابات
القاسية التي اصطلت بنارھا تلک البالد في القرون التالية کما ھو معلوم .وفي اواخر
تشرين الثاني سنة 1939بينما کانت اعمال الحفر تجري في ھذه الکنيسة ،ظھرت
ارفته بعض االبا و االساقفة ،اھتدى إلى مکانھا بعمود نور مشرق ھبط عليھا في
بعض الليالي بشھادة عائلة مجاورة لرسوم الکنيسة شھد الجمھور بصدقھا ،فنقلت
األرفتة بزياح مھيب إلى کنيسة القديسة شموني في برطلي نفسھا ،ولکن
أسماءھا بقيت مجھولة ) .(3وقد ظھرت أعجوبة على اثر ذلک ،ما زال يذکرھا أھل
برطلي وھم شھود عيان لھا .وکنيسة القديسة اشموني ،کبيرة وجميلة .أنشئت
بظاھر القرية ،شرقيھا .وال يعرف تاريخ بنائھا األول بالضبط ،انما يرجعھا بعضھم إلى
القرن الخامس عشر ،وقد تجدد بناءھا اوال سنة  1807مع بنا و کنيسة مار کورکيس
بھمة أھالي برطلي ) (4ثم سنة  1869في عھد البطريرک يعقوب الثاني ومار قولس
دنحا اسقف دير مار متى .ومنذ بضع سنوات اھتم بترميمھا کاھنھا الفاضل المرحوم
الخوري الياس شعيا ،وفتح لھا شبابيک واسعة ،وشيد في مدخلھا بابا کبيرا وجميال
مع قبة جرس ،وحسن اوقافھا ،وأنشا بجوارھا مدرسة ابتدائية في عشرين غرفة
کبيرة على الطراز الحديث ،وکان يعاونه مؤمنو برطلي في کل ذلک .اما جرسھا الکبير
فقد تبرع به المثلث الرحمة البطريرک يعقوب الثالث أثنا و مطرنته على ابرشية بيروت
ودمشق .ولھذه الکنيسة غالبا خط المطران ر زق ﷲ الشھيد الموصلي کتاب فرض
االالم في أثنا و رھبانيته سنة  1736وھي في سميل .وکنيسة مار کورکيس قديمة
أيضا وقد تجدد بناؤھا مع بنا و کنيسة مارت شموني سنة  .1807ولھا ولکنيسة مارت
شموني رسم مار قورلس عبد العزيز اسقف المشرق ) (1816-1782القس متي
والشماس ارشيليدوس سنة )1792م( ) (5ولھا کتب القس يعقوب بن يوحنا
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جرجس الرابع
عھد البطريرک ج
 1فرض حسايات في د
حو سنة 1751
اللقرقوشي نح
دانو
لقسوس :و
طران دير مار ببھنام وايام الق
والمفريان لعاززر الرابع وايواننيس کازار مط
الثاني من
ي
ش( ) (6وفي النصف
وعەبدو وإبرراھيم )المقد سي( )في ککنيسة قرقوش
ألم
عن کنيستھم األ
کاثوليک بعد انفصالھم ن
ھا السريان الک
اللقرن التاسع عشر ،اخذھا
سة
وقد درست معاللمھا .اما کنيس
دة قديمة د
اللسريانية األرثثوذکسية .وککنيسة السيد
بھمة الطيب الذککر مار
ة
سط القرية سننة 1892
دة فقد تم بنااؤھا في وس
اللعذرا و الجديد
جھود
 (+وتبرعات وج
صلي مطران اببرشية مار متتى )( 1921
قولس الياس قدسو الموص
قو
بانقاض دير
ض
کنيسة
عتي الکرام .وقد بنيت ھذه الک
صوصا ال ي
اللمؤمنين في برطلي وخص
مار يوحنا ابن النجارين في
في جبله المععروف) .(7وقد اھتم
ي برطلي ودير مار دانيال ي
م
اللوس
س
مقدسي
المرحوم اسحق الم
م
ن السرياني الغيور
في اواسط الققرن العشرين
مالصقة جعلھا فنا و لھا
ة
واضاف إليھا قطعة أأرض
ف
سامھا
اللموصلي بترمميم بعض اقس
کيپ دياي عەررەبي
سەرچاوە :ويک
س
جل
خصائص السج
خ
ب کردستان
األقليم :جنوب
المکان :قضاء
ل
المدن :موصل
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ق سنجار الجبلي
جزء من طريق
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7022157347
71638
طف
ت ب 150منعط
دد المنعطفات
يقدر عد
ص السجل
خصائص
ستان
م :جنوب کردس
األقليم
المکان :منطقة
المدن :شنگال
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خھا المعتدل وھي
محافظة واسط بمناخ
ة
ضمن
ميز ناحية زربباطية التابعة لقضاء بدرة ض
تم
فذ
اخر مدينة عند الحدود االيراننية وتعتبر منف
بدرة وھي خر
تققع على بعد  13کم من بد
ق وايران.
ي بين العراق
لللتبادل التجاري
خيل وکانت عامرة بانواع التتمور
وتحتوي على اراضي زراعيية شاسعة ووبساتين النخي
عراقييون
ة ،وسکانھا ع
صدر منتوجھا الى مختلف اللمدن العراقية
ھة وکانت تصد
واشجار الفاکھ
في دعم الحرککة التحررية الکوردية.
مواقف يشار لھا ي
ف
من القو...مية الکوردية وکا ن لھم
م
مقراطي الکورردستاني بقييادة المال
وشغل البعض
في الحزب الديم
ب قيادية ي
ض منھم مناصب
لمناطق کوردستان ببدأ نظام
ق
ذاتي
الن الحکم الذ
مصطفى البارززاني ،ولکن ببعد توقيع اعال
م
الحزب بعد ما عرفووا
ب
طاردة کوادر وواعضاء
اللبعث المقبورر بالتنصل من االتفاقية ومط
الى مدن
سکناھم والتوجه ى
م
ماکن
ھم يترکون ام
ل الکثيرين منھ
ککاسماء ومقرات ،مما جعل
سفير العوائل الکوردية
ککوردستان والببعض ترک الببالد ھربا من النظام الدکتااتوري وتم تس
جرت عند اعالن الحرب مع
الکبرى التي ت
ى
ومصادرة ممتللکاتھم وذلک قبل حملة اللتسفير
اييران.
دينة جراء القص
الحرب الى بقايا مد
ب
بفعل نيران
ل
حولت مدينة ززرباطية
وبعد الحرب تح
قصف،
وھدم المنازل
م
عن احراق الببساتين
شھود عيان ع
ة ،ونقال عن ش
ثکنة عسکرية
وتحولھا الى ثک
زرباطية الى مدينة اشباح خالية من
ة
مدينة
من قبل فلول النظام الساببق فتحولت م
م
ذي يعني
من اھلھا وحوول اسمھا الذ
طية مھجورة م
ب بقيت زرباط
د انتھاء الحرب
اللسکان ،وعند
عوائل
منطقة عوائل البدو وبعض ع
االسود وشغلت الم
د
ذھب
)اناء الذھب( االى مدينة الذ
تمکن اھلھا من العودة
ن
ضيھا ،مستغليين عدم
طة بھا واستوللوا على اراض
اللقرى المحيط
بارضھم
م
سکين
سقوط الصنم دأب اھلھا المتمس
ط
ن عند
في ظل تلک الظروف ،ولکن
ھا االصلي وبتتشکيل
من اعادة اسمھ
مستمرة باعا دة احياءھا وققد تمکنوا ن
باالمطالبات الم
فروع االدارية وواعادة
شکيل کافة الف
صعبة للغاية وتشک
ة
ي ظروف
لدي فيھا في
اوول مجلس بلد
مرين اليھا
تواجھم في عدم تووجه المستثم
م
اللحياة اليھا مررة اخرى ،ولککن المشکلة التي
بقطع المياه
ع
مة ايران
کذلک قيام حکوم
ک
م التي خلفھا الحرب،
ف من االلغام
ھو وجود االالف
ھ
الزراعية
ية
مساحات شاسعة من االرراضي
اللقادمة من اراضيھا والتي کانت تروي م
والبساتين.
حتى
الحکومة المرکزية وح
ة
ظام المقبور ااال ان
ن سقوط النظ
سع سنوات من
ورغم مرور تس
جمالھا
المدينة لتعيد للمديينة رونقھا وج
ة
اتجاه ھذه
ه
مجلس المحاففظة لم تقم بواجبھا
م
استوقفني من
ي
لکن ما
کانت معظم مدن العراق ،ن
ھا الذي ت
وتعيد خضرتھا لترجع بخيرھ
کل عام يحتفلوون باعياد نورووز على بقايا مدينتھم
دينة الطيبون ،،انھم في ل
ھل ھذه المد
اھ
ھم فرأيت
العطش ،وقد دعوني في ھذا العاام لمشارکتھ
،
قتلھا
ونخيلھا المذبووح واراضي قت
قصص الف
صور من ص
باحة منازلھم ،وککأنھم في قص
ة
بععض العوائل ووقد فرشت ففي بقايا
يتحدثون عن ادق التتفاصيل
ن
استوت مع االرض ،ووھم
ت
ي منازل طينيية قد
لييلة وليلة ،في
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ھناک ،کنت اتمنى ان يکوون برفقتنا
ھنا ويرکضون ھ
في ازقة مدينتتھم وکيف کاانوا يلعبون ھن
ھذه المدينة العراقية للعوودة
لقرار من الحککومة ليشعر بشوق اھل ھ
حد اصحاب الق
اح
بخيرھا واھلھا
ھ
مدينة زاخرة
ة
بھم وتطويرھا لتکون
جديد ،ليبادر ببتنفيذ مطاليبھ
واحيائھا من ج
حمة عليھا ،فللمصلحة من ترک
اطالق رصاصة الرح
ق
دال من
ة للجميع ،بد
لتتعود بالمنفعة
ھا البالد،
ميزانية انفجاررية لم يعھدھ
فعل الکثير مع م
سع الدولة ل
ل مدينة وبوس
زررباطية اطالل
سيأتي يوما
ي
مسؤولية البالد والعبباد انه
ية
حمل
ستظل ھکذا ،ووليعلم من تح
والى متى ست
ويقال لھم )وققفوھم انھم ممسؤولون( ؟
ي
ککاتب المقاله :صالح البدري
عالمي
شفق نيوز اإلع
على موقع ش
ع
جل
خصائص السج
خ
ب کردستان
األقليم :جنوب
ة
المکان :ناحية
اللھجة :ک .لرري
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السم والمديننة والتاريخ
اال
لرومانية
دى الطرق الر
عفرين الحالية ،إحد
ن
مر من موقع مدينة
في العھد الرووماني ،کان يم
سريعة /
اللمعبدة  /الس
ھناک جسراً .وقد أظھرت الحفرريات التي کانت
ک
ن يکون
ن الضروري أن
ولذلک کان من
حي الجنوبي من المدينة االقديمة ،أي على الجھة االجنوبية من شارع
جري في الح
تج
جار
ديمة ،أو أحج
سات ألبنية قد
ما کانت أساس
س ،أحجار بناءء ضخمة ،ربم
طريق جنديرس
ط
اللقاعدة لذلک الطريق الرومماني القديم.
الد  -کان
الرابع عشر للميال
ع
حوالي القرن
ي
سطى -
ي القرون الوس
وتذکر کتب التتاريخ ،أنه في
صاحب
المدعو علي قيبار ص
و
جسر قيبار ،على أسم
ر
سمى
دينة ،جسر يس
في موقع المد
شمال غرب قررية عرش قيباار الحالية.
شاھد في ش
حصن قيبار ،اللذي التزال تش
ح
مسافرين وحييواناتھم
خان إليواء الم
ي ،کان في مووقع المدينة خ
وفي أواخر الععھد العثماني
مبنى البلدية الحالي تقريباً.
جانب الجسرر في مکان مب
بج
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وبعد وضع الحدود السورية الترکية بموجب اتفاقيات فرنسية  -ترکية في عام ،1922
قسمت المنطقة بشکل رسمي إلى قسمين ،فبقي القسم السوري دون مرکز
إداري تحل مکان مدينة کلس التي بقيت کافة الوثائق اإلدارية ومايتعلق بأمور الناس
الشخصية وسجالت النفوس وغيرھا في کلس .
وحينما سمى الفرنسيون القسم السوري من جبل األکراد بقضاء کرداغ في نفس
العام ،کان البد من تأسيس مرکز إداري للقضاء ،فوقع اختيارھم األخير على موقع
مدينة عفرين الحالية ،بجانب الجسر الجديد الذي کان األلمان قد أقاموه ھناک في
أواخر القرن التاسع عشر ،ولذلک کان الناس يسمون المدينة إلى أمد قريب بـ کوبرييه
أي الجسر بالترکية .وباشر الفرنسيون ييناء األبنية الحکومية ابتداء من عام .1923
ومن أوائل سکانھا فکانوا بعض آغوات المنطقة ،مثل آل سيدو ميمي ،وآل غباري،
وزعيم اإليزديين حينھا درويش آغا شمو ،ثم أحمد خليل من معمل اوشاغي وغيرھم
وأيضاً األرمن الذين ھربوا من بطش األتراک و عملوا في مھنة الحدادة وغير ذلک من
األعمال األخرى التي کانت القوات الفرنسية بحاجة إليھا وخاصة في تجھيز الخيول.
ويبلغ عدد سکان مدينة عفرين حالياً حوالي  / 80000 /نسمة ،حسب تقديرات بلدية
المدينة ،وھي مرکز لمنطقة تتبعھا ست نواح ،ويبلغ عدد سکان منطقة عفرين
حسب سجالت األحوال المدنية في نھاية عام  / 2000 /ما يقارب / 450000 /
نسمة ،أما المقيمون فعلياً في المنطقة حسب إحصاء عدد السکان لعام / 1994 /
ونسب الزيادة السنوية للسکان في سوريا فقد بلغ في نھاية عام  / 2000 /حوالي /
 / 200000نسمة تقريباً.
ويبلغ اجمالي مساحة منطقة عفرين ) (202775ھکتار کما جاء في احصاء مديرية
الزراعة في المنطقة.
وحول اسم عفرين ،فقد تعددت ا راء واألقاويل حول أصله ،فمنھم من يجعله کردياً
صرفاً من.
Ava riwên
أي الماء الحمراء العکرة
أما أول ذکر السم عفرين بشکله الحالي من حيث اللفظ والمعنى ،فقد جاء في
نصوص آشورية تعود إلى القرن التاسع على شکل.
Apre
وبنفس الشکل تقريباً في نصوص تاريخية للمؤرخ سترابون منذ القرن الخامس قبل
الميالد ،ويجمع المؤرخون أن.
Ap
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مجرى أو
ى
ي اللغات ا ريية القديمة ،ووھي الکردية الحالية ربما تعني
تععني الماء في
مسيل ماء .
م
ألرض
وتعني با رامية األ
ي
ة عفرين جاءت من کلمة )عفرو(
وھناک من يقوول أن تسمية
جم الجغرافي السوري  /اللمجلد الرابع صفحة .314
جاء في المعج
اللخصبة کما ج
جل
خصائص السج
خ
األقليم :غرب کردستان
المکان :قضاء
اللھجة :ک .ش
شمال
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سکنه
العراق يقع جنوب شرق مدينة الموصل وتس
ق
حافظة نينوى شمال
حد اقضية مح
أح
دة يسکنھا اللکرد الشبک واليزيديين واللکاکه يي
لى قرى عديد
ية باإلضافة إلى
غالبية سريانية
غ
مرکز ھذا
تعتبر مدينة بغغديده "کانت تسمى أيضا الحمدانية" م
وکذلک عوائل من العرب .تع
اللقضاء.
کيپ دياي عەررەبي
سەرچاوە :ويک
س
جل
خصائص السج
خ
ب کردستان
األقليم :جنوب
المکان :قضاء
ل
المدن :موصل
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...
ل
صائص السجل
خص
األققليم :جنوب ککردستان
مدن :شنگال
الم
مکان :متنزه
الم
األققليم :جنوب ککردستان
مدن :شنگال
الم
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س ،اسسھا داريوس
من جبال زاغروس
إلى الجنوب ن
مدينة إيرانية تتقع في منطققة جبلية ى
م
سکانھم
دينة کردية وس
ألول.نھاوند مد
مة إلمبراطورية کسرى األ
ألول ،وکانت االمدينة عاصم
األ
من الکرد
م
اللفتح اإلسالممي
الخطاب وکان
ب
مر بن
ھـ ويقال 20ھـ في زمن عم
د سنه  29ـ
سالمي لنھاوند
م الفتح اإلس
تم
مير الجيش اللنعمان بن مققرن المزني
أم
ھل ماه
ط ،رجف له أھ
سلمين زحف للم ُي َر مثله قط
ن األقرع قال  :زحف للمس
عن السائب بن
ع
ونھاوند وأذربيجان ،قال :فبلغ ذللک عمر فشاور
د
ذان والري وققومس
وأصبھان وھمذ
اللمسلمين.
رجال ً يکون
على الناس ال
ت أفضلنا رأياً وأعلمنا بأھللک .فقال :ألستعملن ى
فقال علي :أنت
فق
سائب
شجاعته -يا س
ل من يتلقى الرماح بصدرهه ،کناية عن ش
ألول أسنّة يلققاھا- ،أي أول
أل
قرّن ،فليسر بثللثي أھل الکووفة ،وليبعث إلى أھل
اذذھب بکتابي ھذا إلى النععمان بن ُم ِ
فحذيفة األمير ،فإن قُتل
ة
ة ،فإن قُتل الننعمان
بوا من غنيمة
اللبصرة ،وأنت على ما أصابو
فال أراک.
ذلک الجيش ال
حذيفة فجرير بن عبد اللـە  ،فإن قُتل ک
ح
سند
ھل الباب والس
على الفرس کاتتب يزدجرد أھ
سلمون في ا لقادسية ى
ما انتصر المس
لم
ھاوند.
جتمعوا في نھ
ن ،فتکاتبوا واج
حاسمة للمسلمين
ة
ضربة
معوا فيوجھوا ض
وحلوان ليجتمع
ل ،فإن
خمسين ومائئة ألف مقاتل
ص إلى عمر)) :بلغ الفرس خ
وأرسل سعد بن أبي وقاص
وإن نحن عاجلنااھم کان لنا ذذلک).
جرأة وقوة ،ن
شدة ازدادوا ج
جاؤونا قبل أن نبادرھم الش
ج
فرس،
الناس لمالقاة الف
مة ليخبره أن يستعد س
حمد بن مسلم
وأرسل عمر إللى سعد محم
مر
ھة ،فجمع عم
عمر بخطورة الموقف شفاھ
مدينة ليخبر ع
کوفة إلى الم
فغادر سعد الک
فغ
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المسلمين في المدينة ،وخطب فيھم وشرح لھم خطورة الوضع ،واستشارھم،
وأشاروا عليه أن يقيم ھو بالمدينة ،وأن يکتب إلى أھل الکوفة فليخرج ثلثاھم
ي
لمساعدة الجيش اإلسالمي وأھل البصرة بمن عندھم .ثم قال عمر :أشيروا عل ّ
برجل يکون أوليه ذلک الثغر غداً ،فقالوا :أنت أفضل رأياً وأحسن مقدرة ،فقال :أما وﷲ
ألولين أمرھم رجال ً ليکونن أول األسنة – أي :أول من يقابل الرماح بوجھه – إذا لقيھا
غداً ،فقيل :من يا أمير المؤمنين ؟ فقال :النعمان بن مقرن المزني ،فقالوا :ھو لھا.
ودخل عمر المسجد ورأى النعمان يصلي ،فلما قضى صالته بادره عمر :لقد انتدبتک
لعمل ،فقال :إن يکن جباية للضرائب فال ،وإن يکن جھاداً في سبيل ﷲ فنعم .وانطلق
النعمان عام ) (21للـەجرة يقود الجيش ،وبرفقته بعض الصحابة الکرام.
وطرح الفرس حسک الحديد – مثل الشوک يکون من الحديد – حول مدينة نھاوند،
فبعث النعمان عيوناً فساروا ال يعلمون بالحسک ،فزجر بعضھم فرسه فدخلت في يده
حسکة ،فلم يبرح الفرس مکانه ،فنزل صاحبه ونظر في يده فإذا في حافره حسکة،
فعاد وأخبر النعمان بالخبر ،فاستشار جيشه فقال :ما ترون؟ فقالوا :انتقل من منزلک
ھذا حتى يروا أنک ھارب منھم ،فيخرجوا في طلبک ،فانتقل النعمان من منزله ذلک،
وکنست األعاجم الحسک فخرجوا في طلبه ،فرجع النعمان ومن معه عليھم ،وقد عبأ
الکتائب ونظم جيشه وعدده ثالثون ألفاً ،وجعل على مقدمة الجيش نعيم بن مقرن،
وعلى المجنبتين :حذيفة بن اليمان وسويد بن مقرن ،وعلى المجردة القعقاع بن
عمرو ،وعلى الساقة مجاشع بن مسعود ،ونظم الفرس قواتھم تحت إمرة )الفيرزان(،
وعلى مجنبتتيه )الزردق( و)بھمن جاذويه( الذي ترک مکانه ل)ذي الحاجب).
أنشب النعمان القتال يوم األربعاء ،ودام على شکل مناوشات حادة إلى يوم
الخميس ،والحرب سجال بين الفريقين ،وکان الفرس خاللھا في خنادق .خشي
المسلمون أن يطول األمر فاستشار النعمان أصحابه ،فتکلم قوم فردت آراؤھم ،ثم
تکلم طليحة فقال :أرى أن تبعث خيال ً مؤدبة ،فيحدقوا بھم ،ثم يرموا لينشبوا القتال،
ويحمشوھم – أي يغضبوھم – ،فإذا أحمشوھم واختلطوا بھم وأرادوا الخروج أرزوا –
أي انضموا -إلينا استطراداً – أي خديعة  .-وأقر الجميع ھذا الرأي فأمر النعمان القعقاع
أن ينشب القتال فأنشبه ،فخرج الفرس من خنادقھم ،فلما خرجوا نکص القعقاع
بجنده ،ثم نکص ثم نکص ،وخرج الفرس جميعاً فلم يبق أحد إال حرس األبواب ،حتى
انضم القعقاع إلى الناس ،والنعمان والمسلمون على تعبيتھم في يوم جمعة في
صدر النھار ،وأقبل الفرس على الناس يرمونھم حتى أفشوا فيه الجراحات،
والمسلمون يطلبون من النعمان اإلذن بالقتال ،وبقي النعمان يطلب منھم الصبر.
فلما جا و الزوال وتفيأت األفيا و وھبت الرياح أمر بالقتال ،کل ذلک إحيا و لسنة رسول
ﷲ الذي کان يختار ھذا الوقت للقتال ،وعندئذ رکب فرسه وبدأ يحرض المسلمين
على القتال ،ثم قال :فإن قتلت فاألمير بعدي حذيفة ،وإن قتل فالن ..وعد سبعة.
وکبر النعمان التکبيرة األولى ثم الثانية ،ثم قال :اللـەم اعزز دينک وانصر عبادک،
واجعل النعمان أول شھيد اليوم على إعزاز دينک ونصر عبادک ،اللـەم إني أسألک أن
تقر عيني اليوم بفتح يکون فيه عز اإلسالم ،أمنوا رحمکم اللـە .فبکى الناس.
وکبر النعمان التکبيرة الثالثة ،وبدأ القتال ،وأثنا و تقدم القائد بدأ الفرس يترکون
الساحة وزلق بالقائد فرسه من کثرة الدما و في أرض المعرکة ،فصرع بين سنابک
الخيل ،وجاءه سھم في جنبه ،فرآه أخوه نعيم فسجاه بثوب ،وأخذ الراية قبل أن تقع
وناولھا حذيفة بن اليمان فأخذھا ،وقال المغيرة :اکتموا مصاب أميرکم حتى ننتظر ما
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صنع ﷲ فينا وفيھم؛ لئال ييھن الناس.
يص
فغسل عن
من الماء ،سل
س النعمان به لمحه معقل بن يسار فجااءه بقليل ن
ولما زلق فرس
معقل بن يسار ،ققال :ما فعل الناس ؟
ل
ن :من أنت ؟ قال :أنا
وجھه التراب ،فقال النعمان
عليھم ،قال :الحمد للـە ،اکتبوا بذلک إإلى عمر ،وفااضت روحه.
قال :فتح ﷲ ع
قا
کان واحدھم يقع
س وھربوا دوون قصد فوقعووا في واد ،فک
يل انھزم الفرس
ولما أظلم الليل
قط ثمانون
أو يزيد ،قتل في الوادي فق
المعرکة مائة ألف و
کة
ي ھذه
تة ،فمات في
فيقع معه ستة
في
ً
فتبعه ھو ونعيم ببن مقرن
ه
أللفا ،وقتل ذو الحاجب ،وھررب الفيرزان ،وعلم بھربه القعقاع
ً
إلى
عسال ذاھبة ى
من بغال وحميير محملة س
فأدرکاه في وااد ضيق فيه ققافلة کبيرة م
فأ
ً
عقاع
ي ،فتبعه القعق
نزل عن دابته وصعد في اللجبل ليختفي
ککسرى ،فلم ييجد طريقا فنز
راجال ً فقتله.
فة،
ت أميرھم وباايعوا بعد المععرکة أميرھم الجديد حذيف
مون على موت
وحزن المسلم
ودخلوا نھاوند عام 21ھـ بععد أن فتحوھا
صادى
اللنشاط االقتص
ختلفة
خضروات المخ
ذا يزرع بھا الخ
شتھر مدينة نھاوند بخصووبة تربتھا وتوففر مراعيھا لذ
تش
جاد اإليرانى االفاخر
والحبوب والبقوول والفواکة ،کما تشتھر بصناعة السج
کيپ دياي عەررەبي
سەرچاوە :ويک
س
جل
خصائص السج
خ
ق کردستان
األقليم :شرق
ة
المکان :مدينة
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ھمد
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ظة ھمدان ،کاانت تسمى آقباتان
عاصمة محافظ
ذان ھي مديينة إيرانية وع
ھمدان أو ھمذ
ھ
لدولة الميدية في
ي فرش بيضاا و أو مطلي بالبياض باللغغة ا ذرية وکانت عاصمة لد
أي
داني
ضا الشاعر بابباطاھر الھمد
اللعھد الميدي ،فيھا قبر الععالم الطبيب اابن سينا وأيض
کلمون لھجة إيرانية
اللمشھور بالعرريان.يقدر عددد سکانھا بملليون و  700ألف نسمة يتک
مزيج من الکرددية اللکية والللـەجة المحللية الماليرية .سکان ھمدان القدما و ککانوا من
م
تقطن المدينة مززيج من الکرد )اکثرھم من قبائل
ن
ن والبرزيکان ا ما اليوم
اللکرد الجورقان
س مع الترک ا ذر.
الللر واللک والززنکنة( والفرس
کيپ دياي عەررەبي
سەرچاوە :ويک
س
جل
خصائص السج
خ

1378

ق کردستان
األقليم :شرق
ة
المکان :مدينة
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محافظة کرکووک
ستانية التي ابععدھا النظام المقبور من م
ککفري من االققضية الکردست
من سياسة التعريب ،مديينة
شانھا شأن اققضية طوز خوورماتو وکالر ووچـمچمال ضم
ش
ماش(
مل اسم )کيم
مستقلة تحم
صمة لدويلة م
ل التاريخ منذ ان کانت عاص
شھدت مراحل
ش
ظلت
ھمة غير انھا ظ
شخصيات مھم
في العھد الباببلي واعطت لکل العھود ررجال افذاذ وش
معارک
من ،جرفتھا االويالت الطبيععية ودمرتھا م
ق بحاشية الزم
کاد ان تتعلق
علما منسيا يک
ع
ذورھا عدة مرات وعادت ترمم
على ارضھا ،ققلعت من جذ
المبراطوريات المتصارعة ع
اال
ط ،غير انھا تععرضت
ھا يد آثاري قط
ھا ،آثارھا التاريخية مطموررة لم تلمسھ
نففسھا بنفسھ
نادرة منھا تھرب الى دول الجووار وتباع بسععر التراب
ة
اللى عبث مھرربي ا ثار وباتتت قطع
قصة ھذه المديننة تحمل بين طياتھا
يذکر ازاءھم .ة
ر
محلية لم تفععل شئ
والسلطات الم
متواضعة
ة
ھمة
ست اال مساھ
ذه الکتابة ليس
ئ الکثير وھذ
من الشغف واالشوق الشئ
م
لللتعريف بھا.
سم المدينة
اس
طال و
ستخدم في ط
نوع من القار يس
طلق على ع
د فوجدت ان کلمة کفر تط
راجعت المنجد
القة للفحم اللحجري
اطالل مناجم عمال
ل
خر ،ويالحظ ففي المدينة واطرافھا
اللسفن والبواخ
ھيارھا
الکثير من العمال امواتا بعد انھ
ر
ان سقط
ستينات بعد ن
اننتھى العمل فيھا في الس
مانيون
کان االتراک العثم
مرات عديدة خاصة في قررية )ناصالح _  3کلم شرققا( ،حيث ن
لم
کائن واالالت
ي الحرب العالمية االولى لتشغيل المک
لفحم منھا في
ستخرجون الف
يس
وفؤاد سفر
د
طه باقر
ولکن االستاذان ط
ن
تدفئة وادامة السفن،
ذلک المور التد
والقاطرات وکذ
حم ،اما الدکتوور مکرم
البابلية وتعني الفح
ة
کلمة )کار(
ة
يععتقدان ان کللمة کفر متطوورة من
ستاذ جمال
والمرحوم مصطفى نرريمان )اديب راحل( واالس
م
اللطالباني )وزيير الري االسببق(
کلمة تطلق
ة
يؤکدون ان کفر
ن
سما و المدن والمواقع العرراقية(
باابان )مؤلف ککتاب اصول اس
ما
غابات تغطي المنطقة قديم
مة الخضرة کانت تشکل غ
على نوع من االشجار دائم
ع
شرق
ق
کلم جنوب
 12امام _  7م
شجار موجودة في قرية ) 1
)الزالت بقايا ممن ھذه االش
شجيرات طول الواحدة منھا
ت
ھي
شق القرية وھ
اللمدينة( تنمو على ضفة اللنھر الذي يش
مترا واحدا او اکثر بقليل ،امما ما يترددھا بعض العامة من السکان بصدد اصل التسمية
م
المدينة کانت
ة
ھا مخيالت النناس ،اذ يقولوون ان
شبه باالساطيرر التي تصنعھ
ھي رواية اشب
ھ
موعة
حيث ھنالک مجم
شتي )وھذه حقيقة ث
السالم تدين بالدين الزرادش
قبل دخولھا اال
قب
جبال الواقعة شرق المديننة( تقول
في سلسلة الج
لزرادشتية ي
متراصفة من آآثار المعابد الز
م
کوردستان و
ن
حو
جراح زحفت نح
ابي عبيدﷲ الج
ملة االسالميية بقيادة ي
اللرواية ان الحم
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اصطدمت بمقاومة عنيفة على اسوار مدينة کفري واستمرت المعارک سجاال عدة
ايام فاصبحت الغلبة للزاحفين لکثر عددھم بعد ان ترکوا في ساحة المعرکة عددا
کبيرا من القتلى بينھم اثنتي عشر قائدا ميدانيا دفنوا في الموقع الذي اليزال يحمل
اسمھم )قرية  12امام( المار ذکرھا ،ومن المدافعين عن المدينة ايضا سقط الکثير من
القتلى منھم تسعة اخوة الم لبست السواد وجابھت القائد االسالمي بالسب
والشتم والکفر بالدين الجديد الذي حل محل الديانة الزرادشتة في کفري ،فقال لھا
القائد )کفرّي ..کفرّي( بتشديد الفاء ،مھددا اياھا بالدخول الى جھنم کونھا کفرت
بالدين ،ومن ھذا التھديد اخذت المدينة اسمھا الجديد بعد ان کانت تحمل اسم
)کيماش( ،ويسترسل االستاذ فائق خورشيد قادر مدير البيت الکردي في المانيا الذي
روى لي ھذه الرواية ولعل المثل العراقي العربي القائل )کفري کفار ما يحبون الخطار(
قد بدأت تقال بعد ھذه الحادثة التاريخية باعتبار الجيش االسالمي الزاحف على
المدينة )خطار _ ضيوف( وقد جوبھوا بالسيف.
الصالحية
کان اسم المدينة ابان الحکم العثماني للمنطقة )صالحية( حيث تؤکد الوثائق السرية
العثمانية بأن سکان المدينة کانوا يتمذھبون بالمذھب الجەعفەري االثني عشري
قبل دخول العثمانيون اليھا ،وبعد سنولت من تمرکز القوات العثمانية فيھا بدل السکان
مذھبھم واصبحوا سنة )مذھب الدولة العثمانية الرسمي( ،ولھذا تم تغير اسم
المدينة من )کفري( الى )صالحية( باعتبارھم حسب العثمانيين تم اصالحھم ومعلوم
للمطلع کان ھنالک صراع مستديم بين الدولة العثمانية السنية والدولة الصفوية
الشيعية وکثيرا ما کانت مدينة کفري تقع ضمن الخط الفاصل بين الدولتين
المتصارعتين ،وھذا االمر يحيلنا الى التشکيک بامر قرية ) 12امام( القريبة من المدينة
فيسأل من يتشکک اليست ھذه مقامات لالئمة االثني عشر حسب معتقد اھل
المدينة عندما کانوا شيعة !؟ فاالمر اذن بحاجة الى المزيد من البحث والتقصي وال بد
ان يأتي باحث متخصص ما و يضع حدا لھذه التساؤالت يوما.
کفري في التاريخ
تخبرنا المصادر التاريخية بان ھذه المدينة کانت مرکزا لدويلة مستقلة تسمى )دولة
کيماش( في العھد البابلي حيث کان موقعھا آنذاک في )آسکي کفري _  7کلم
جنوبا( تم تشيدھا بعد انھيار السد المقام في موقع )قوشة چاپان( شمال المدينة
الذي ادى الى دمار المدينة دمارا کامال حيث ال تزال آثار السد المتھرئ و المدينة
المنکوبة ماثلة للعيان بکل وضوح في موقع المدينة القديم في الضفة الشرقية لنھر
کفري التي تحمل اسم )قرة اوغالن( حسب الوثائق والخرائط العثمانية ،و )قوشة
چاپان( موقع يقع في نھاية السلسلة الجبلية التي يعتبر باباشاسوار اعلى قمة فيھا،
وقد تعرضت المدينة الى غزو الرومان فتدمر المدينة ثانية في معرکة جرح فيھا القائد
الروماني المدعو )چوليا( فانتقلت المدينة من آسکي کفري الى موقعھا الحالي
السباب امنية دفاعية صرفة حيث الموقع الحالي مطوق بمرتفعات في جھته
الشمالية والشرقية وضرب حوله سور الزال بعض آثاره باق والسور کان باربعة بوابات
وکل بوابة تحمل اسم الجھة التي تقصدھا وھي )قاپي )باب(  12امام( شرقا و )قاپي
بغا _ بەغداد( جنوبا و )قاپي شارزور( شماال و )قاپي کرکوک( في الشمال الغربي
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ولکل بوابة من ھذه البوابات االربعة طريق يؤدي الى تلک المدن والمواقع واالھالي ال
زالوا يستخدمون اسما و البوابات تلک للداللة على االتجاھات في احاديثھم اليومية،
فمن يزور کفري تتماثل امامه عشرات الشواھد التاريخية تتحدث بصمت عن ماضي
المدينة العريق ومن تلک الشواھد موقعة )قزلر قلعسي( التي تکتنفھا االساطير
والقصص المشوقة و موقعة ) 7مغارة( حيث المعابد الزرادشتية السبعة المتالصقة
احدھا باالخر و )يک مغارة( وقد تم نسف ھذا الموقع بالديناميت من قبل عابث حر
بحثا عن االثار التي اصبحت تجارة رائجة في العراق حيث کان المجرم ارشد ياسين
مرافق الصنم المسجون يتاجر باالثار سوا و بسرقة آثار العراق من المتاحف أو بشرا و
القطع االثرية من مافيا االثار الصغار ،و موقعة )دربندي تاال( وموقع )آسکي کفري( و
مغارة )گوبان( التي کانت تعج باالطفال المصابين بالسعال الديکي حيث يعتقد الناس
ھنا ان مناخ الکھف يساعد على شفائھم )باذن اللـە( والجبل المسمى ب )داش
اتان( على طريق سرقلعة القديم )طريق شھرزور( وقلعة )شيروانه( الرائعة في بنگرد
کالر وفي الکثير من ھذه الکھوف تنبت حشائش الکزبرة )به ره زا( التي تستعمل
کدوا و لمعالجة امراض الکلى ،الى جانب العشرات من المراقد والمزارات واالضرحة
التي تتبرک الناس بھا وکلھا تحمل قصص تاريخية لم يشر اليھا معظم من کتبوا تاريخ
المنطقة ومن المراقد المھمة مرقد االمام ابراھيم السمين بن موسى الکاظم عليه
السالم ومقام ابراھيم الخليل .حکومة اقليم کردستان باعتبارھا الجھة المسؤولة
اداريا على المدينة معنية بامر المحافظة على آثار المدينة والتنقيب عليھا وتصنيف
مواقعھا التاريخية ضمن المواقع االثرية.
کفري بعد تشکيل الدولة العراقية
استوزر الکثير من ابنا و کفري في العھد الملکي حتى اطلق عليھا بلدة الوزرا و حيث
کان المرحوم عمر نظمي وزيرا في عدة وزارات متعاقبة وقد اصبح بعده ابنه جمال عمر
نظمي وزيرا وھو من عشيرة الونداويية القادمة من منطقة وان وباشقال في شمال
کوردستان وقد ھجرت العشيرة موطنھا االصلي بسبب مشاکل بينھا وبين عشائر
اخرى ھناک ورئيسة العشيرة کانت امرأة تدعى التون خانم نادرة في الشجاعة
واالقدام ونکران الذات الى جانب حسن جمالھا وھي التي قامت بتشيد جسر على
نھر الزاب في طريق ھجرتھا الى الجنوب من کوردستان بعد ان عارضھا صاحب الجسر
القديم ان يتزوجھا مقابل السماح للعشيرة مع کامل ملحقاتھا بالعبور الى الضفة
االخرى لکنھا أبت ان تکون مجرد بضاعة فامرت عشيرتھا ببنا و جسر کبير اطلق عليه
)التون کوبري( اي جسر التون ومنھا جاءت تسمية المدينة التي بنيت على جانبى
الجسر )مدينة التون کوبري( الحالية من اعمال محافظة کرکوک ،وتيمنا على ھذه
الشجاعة النادرة خلد احد شعرا و کرکوک ھذه المأثره برباعية من الخوريات الترکمانية
الزالت االلسن تترددھا في مجالسھا ونص الرباعية کاالتي:
صو ساني
سونبول ساني صوساني
گيچمه نمارد کوپرسنن
قوي اپارسن صوساني
ومعنى الرباعية التي اصبحت مثال يضرب )فليجرفک السيل خيرمن تعبر جسر من ال
شرف له( و تعطي نفس مدلول المثل العربي )ال تأخذ الحاجات اال من اھلھا( ،ابنا و
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ھذه العشيرة امتھنوا السياسة في العھد العثماني ولھذا تشرئبوا بالثقافة الترکية
واصبحت الترکمانية لغة التفاھم فيما بينھم واختلط االمر على البعض منھم فاعتبروا
انفسھم ترکمانا غير ان رئيسھم القاضي نھاد بيک الونداوي تفرغ للمسألة بعد احالته
على التقاعد فحقق من شجرة العائلة واثبت اصلھا الکردي وبدأ يلبس الزي الکردي
کي يقطع شک المتشککين في االمر وحتى توزير عمر نظمي في العھد الملکي تم
وفقا لمبدا المحاصصة القومية في العراق حيث کان يمثل المقعد الکردي في الوزارات
التي استوزر فيھا ،ولکن ما يثير استغرابنا ان حفيده الدکتور وميض جمال عمر نظمي
يعرف بمنظر للقوميين العرب ولم يذکر مرة من المرات اصله الکردي وال مدينته کفري
وحتى عندما وضع اطروحته حول ثورة العشرين لم يذکر کفري بکلمة واحدة في حين
تعتبر المدينة من المحطات الرئيسية للثورة في کردستان والعراق.
ومن الشخصيات االخرى التي تم استيزارھا في العھد الملکي محمود بک بابان و
ئەحمەد مختار بابان آخر رئيس وزرا و في العھد الملکي قد تزوج من عفاو خان
شقيقة االول من العائلة البابانية الشھيرة التي استقرت رؤسائھا في کفري بعد
انھيار االمارة البابانية التي کانت کفري احد توابعھا ،فقد بنى عبدالمجيد باشا
الباباني قصرا فخما في غرب المدينة داخل البستان الذي يحمل اسمه لحد االن،
وشقيقه اسماعيل بيک سکن في الضفة االخرى من المدينة واحد اکبر احيا و
المدينة يحمل اسمه ،خلف المشھور جميل بيک بابان والده وقد انجب االخير ست
ابنا و اشھرھم ئەحمەد بيک الذي کان من المساندين لحزب ھيوا بقيادة رفيق حلمي
وھو اول من احتفل بعيد نوروز وجعله تقليدا دائما في المدينة وکان منزله يضم مکتبة
عامرة وان کان ھو ضريرا وقد تربى شقيقه نجيب بابان في ھذه المکتبة فاصبح علما
من اعالم کردستان.
ومن وزرا و العھد الجمھوري في العراق نذکر الدکتور مکرم طالباني وزير الري واحد
اعضا و المکتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي سابقا ،وقد تقلد السيد محمد
شاکلي وزارة االوقاف في حکومة اقليم کوردستان بينما تقلد السيد عثمان حاجي
محمود وزارة الداخلية في نفس الحکومة ،اما اعضا و المجلس النيابي في العراق
فکان المرشحون للوا و کرکوک غالبا من قضا و کفري )من رؤوسا و الجاف والداودة(،
وفي اول برلمان کوردستاني مثل ثالثة ھذه المدينة وھم الدکتور حمة نجم الجاف
عميد کلية الطب بجامعة صالح الدين واالستاذان صالح حميد وعلي عەبدو غير ان
الحزبين اھمال ابنا و المدينة في ان يمثلوا في المجلس التاسيسي العراقي الحالي
وفي الدورة الثانية لبرلمان کوردستان لکثرة المحسوبين والمنسوبين ،مااکثر اعدادھم
وما اقل خدماتھم.
مدينة البساتين بال شجر
کتب شيخ المؤرخين عبد الرزاق الحسني في کتابه )العراق قديما و حديثا( ،کفري
مدينة تشتھر ببساتينھا الغناءة ،فاالدارة المحلية اھملت اعادة بنا و السد الصغير في
موقع )قوشة چاپان( فانقطع الوريد الرئيسي الذي کان يغذي عشرات البساتين
العامرة في المدينة حتى عام 1963
فاصبحت جميعھا مجرد ذکرى في مخيلة الجيل الذي سوف ينقرض بعد اعوام،
فبساتين المدينة التي کانت المدينة تشتھر بھا يوما ليست اليوم سوى اسما و
مجردة في الذاکرة الشجار کانت ترفد ابنا و المناطق المجاورة حتى  150کلم شماال
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صنوف مختلفة من التمور والحمضيات ومن اشھر بساتين المدينة بستان الباشا المار
ذکره وبستان القاضي وبستان مملي وبستان حيارة وبساتين حاجي تورشي وعينة
بک وحاجي قره وحاجي عثمان وميللت وقوشقونماز وابراھيم بيک وميري ومال خليل
ومال بنزين وحاجي علي وحاجي حمه امين زرکويزي وغيرھا.
مدينة الفنادق بال فندق
کان کفري منذ القدم ملتقى للطرق التجارية الى جانب موقعه الستراتيجي
والصناعي ،حيث کان يقع في منتصف الطريق التجاري القادم من بالد فارس الى
بەغداد ولذلک کانت القوافل التجارية القادمة والغادية تتوقف عند خاناتھا الکثيرة
لالستراحة والتبضع في آن واحد ،ھذا ما دفع اصحاب رؤوس االموال الى الذھاب الى
المدينة وانشا و مصانع ومعامل ومطاعم وخانات وطواحين في المدينة ومن الخانات
التي الزالت اثارھا باقية کاطالل ترمز الى ازدھار المدينة حتى وقت قريب ھي خانات
)باشا و عباس خانجي ،حاجي عزيز ،جميل بابان )والد الوزير محمود بابان( ،خان
خويکه )خان الملح( ،حاجي رؤوف ،بھجت جلبي ،مصطفى ريزي )کان مسؤوال لحزب
االتحاد والترقي فرع کفري( ،خان ابراھيم عزت ،حاجي امين رباتي ،علي ميراخور،
خان محمود جلبي ،خان محمد علي افندي واخرى کثيرة والخانات کانت سائدة آنذاک
في مناطق کثيرة وکانت تستخدم کفنادق ھذه االيام وفيھا ملحق اليوا و الحيوانات
ومخازن لتکديس بضائع المسافرين ،وھنالک الکثير من المدن والقرى اخذت تسميتھا
من ھذه الخانات مثل خان النص وخان بني سعد وکذلک قرية خان القريبة من کفري،
وفي الخمسينات شيد الحاج رؤوف وھو من اعيان المدينة سماھا فندق نجيب ولکنه
اليوم وبعد اھمال المدينة من قبل کل من حکم العراق منذ تاسيس العراق ولحد االن
اصبح خرابا ھو االخر فبدال من ان تزورھا الناس اصبح السکان االصليون يترکون
المدينة ويتوجھون الى المدن الکبيرة بحثا عن لقمة العيش وقد سکن قسم کبير
منھم في کالر المدينة القريبة منھا ) (40کلم شرقا والتي کانت لغاية عام  1970قرية
صغيرة من توابع المدينة فاھتم بھا النظام الدکتاتوري وقام بتوسيعھا من خالل بنا و
عدة مجمعات فيھا الستيعاب المرحلين الکرد من خانقين والمھجرين من القرى
التابعة لقورتو وميدان وثم القرى المھدمة جرا و عمليات االنفال وبعد االنتفاضة
الجماھيرية عام  1991التي اعقبتھا حکومة اقليم کوردستان وبدال من اصالح االمر
قامت ھذه الحکومة بتطويرھا من خالل بنا و المعاھد والمؤوسسات المختلفة على
حساب مدينة کفري التي ازدادت اھماال وخرابا وحتى المشاريع التي غزت المنطقة
بعد قرار النفط مقابل الغذا و کانت نصيب المدينة شئ ال يذکر فيما اذا قورنت بمدن
اخرى مثلھا في اقليم کوردستان واذا کانت المقارنة مع مدينة کوية )کويسنجق( مثال
فيصاب المقارن بصداع ودوار من اثر الفرق باالھتمام بالمدينتين وسکانھما في آن
واحد!!
مدينة الطواحين المائية
حتى نھاية الستينات کان سکان اقضية کالر وطوز ونواحي بيباز ودربنديخان وسنکاو
وقادرکرم ونوجول وسرقلعة وقره تبة وجبارة و زنکاباد وجمع القرى التابعة لھا وحتى
اھالي بعض القرى في ناحية قره داغ تقصد ھذه المدينة للتبضع والتجارة ومتابعة
المعامالت الرسمية ،والجل استيعاب ھذا الکم الھائل من الناس کان ھنالک في
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المدينة الى جانب الخانات المذکورة العشرات من المطاعم )لوقنته خانات( والطواحين
المائية والھوائية في اطراف المدينة وعلى امتداد النھر والتي غدت ھي االخرى
اطالال کرموز المدينة االخرى ومن اھم تلک الطواحين ھي )قره داگيرمان ،باش
داگيرمان ،موسى بک ،کوير پسک ،قدو ،ابراھيم صنع اللـە ،اسطة نوري حسن،
خليفة آشوان ،ئەحمەد مال عمر ،ابراھيم وستا محاو ،نوري مبارک واخرى وقد کانت
کل ھذه الطواحين تدور النتاج المزيد من الدقيق تلبية لحاجة السوق العامر في
المدينة التي خلت من کل معالمھا االن وتصدع سقفه الذي بناه بنائون مھرة من بالد
فارس ،فمن يالحظ المباني القديمة يتراءى له خليط عجيب من الطرز المحلية
واالسالمية والفارسية والترکية والکردية وحتى نماذج من طرازات بابلية وساسانية،
فھنالک القبب والمنائر والشناشيل واالسواق المسقوفة والطاقات واالقواس ،وھنالک
مصطلحات قديمة في تفاصيل البنا و آخذة طريقھا الى النسيان منھا )دنجاغ،
سرداب ،شوقلت ،العتبة ،االيوان ،بانکويز ،سکو ،کوشک ،ديوه خان( وجميع المباني
في المدينة بنيت بمواد اولية محلية وخاصة الجص والحجر من مقالع خاصة من الجبال
التي تطوق المدينة من جھتھا الشمالية والشرقية وکل ھذا الخلط من الطرازات
يعني ان المدينة کانت متأثرة بالحضارات المختلفة عن طريق القوافل التجارية التي
تقصد المدينة ،ويجب ان نذکر ان الکثير من اؤلئک التجار استقروا في المدينة وال زالت
عوائل کثيرة وکبيرة منھم تقطن المدينة بعد ان تزاوجوا مع السکان االصليين واصبحوا
مع الزمن من سکان المدينة ،فقد اطلعت في خزانة المحامي طالب عەبدو اغا
وھو من اعيان المدينة مجموعة نادرة من سندات البيع والشرا و لدور وعرصات
ومطاحن وخانات واسواق تعود تاريخھا الى قرون ،وقد قمت بتحقيق واحدة من تلک
المستندات وھي وثيقة بيع طاحونة الى احد المماليک في کفري تحمل توقيع داود
باشا والي بەغداد المشھور مع تواقيع ثمانية عشر من اعيان وجوه بەغداد ما يؤکد
اھمية المدينة في تلک الفترة حيث حتى المماليک کانوا يتوجھون اليھا لشرا و
عقارات فيھا.
سکان المدينة
يبلغ تعداد سکان المدينة حاليا اقل من  30الف نسمة واغلبھم کورد وثم الترکمان
وبعض العرب في القرى الکائنة جنوب المدينة والکل يتقنون اللغة الکردية بطالقة
وھنالک صلة قرابة بين اغلب العشائر الرئيسية ولم يحدث طوال التأريخ مشاکل بين
ھذه القوميات وان حاول النظام مرارا خلق مناخات مناسبة للصدام بينھا اال ان الترابط
الموجود بين کل تلک االسر والعولئل کانت اکبر من الدسائس وقد شارک ابنا و کل
القوميات في الثورات الکردية المتالحقة وحتى عام  1951کانت تسکن اقلية يھودية
من ) (29عائلة حسب االستاذ ھاشم سيد ئەحمەد في مخطوطه المعد للطبع
)اخبار کفري وحوادثھا من  1940الى  (1960تتمھن الصيرفة واالعمال التجارية ولھم
دار عبادة لھم تسمى محليا )تورات( الزالت الدار قائمة في محلة السادة واصبحت
اليوم ستوديو تصوير باسم ستوديو السيد ولھم مقبرتھم الخاصة في موقع دربندي
تاال تعرضت في سنوات الحصار الى العبث من قبل الناس البسطا و ظنا منھم ان
القبور تلک تضم الى جانب رفاة الموتى ذھبا وقد قتل اثنان منھم وھما کل من داوود
جيقة وماموخ ،وھنالک ايضا شواھد لمزارات ائمة الکاکائية في مواقع مختلفة في
المدينة منھا )باوه شاسوار( و )باوه کاشه( و )امام محمد( و )شيخ باوه( تتبرک
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الناس بھم لکن يد االنفال الصدامي طالتھا وسوتھا مع االرض.
اھم العشائر الکردية في المدينة واطرافھا ھي )دلو( و )زنکنه( و )جاف( و )کيژ( و
)داودة( و )زند( و )ونداوي( و )االسرة البابانية( و)اسرة السادة_ وقد اخذت احد االحيا
و الرئيسة منھم اسما ونقيبھم اليوم طالب اغا المحامي( و )االسر القره داغية( و
)شاکل( و )باجالن( و )البرزنجة( و )زه رداوي( و )پاالني( و )کچاني( و )گاخوري( و
)دراجي( و )عمربلي( و )شيخ سمايلي( و )تيلکو( و )قوالي( وغيرھا ،اما االسر
الترکمانية فاھمھا اسرة )ده ده( وقد قدمت من اذربيجان الى المدينة ولھم زقاق
خاص وسط المدينة يحمل اسم العشيرة والبعض من الونداويين يعتبرون انفسھم
ترکمانا وھم يتکونون من ثالثة اسر کبيرة لم تتحد شجراتھا بأب واحد وھي من االسر
المعروفة بتقليد ابنائھا المناصب الحکومية سوا و في المدينة او مرکز المحافظة
کرکوک او العاصمة بەغداد وکذلک عشيرة البيات المعروفة ،واما العشائر العربية
القاطنة في الجنوب الغربي للقضا و فھي الدھلگية والعزاويين والجبور وھم قلة.
ثورة ابراھيم خان الدلوي
بعد جال و العثمانيين ومجئ االنکليز الى المنطقة اندعت ثورة کبيرة في منطقة کفري
بقيادة الثائر المعروف ابراھيم خان رئيس احد افخاذ عشيرة الدلو وقد اصطف الى
جانبه عشائر اخرى تمکنوا على الھجوم على المدينة وطرد االنکليز منھا وثم قتل
الحاکم البرطاني فيھا فتشکلت فيھا حکومة محلية برئاسة الخان وعضوية اعيان
المدينة و رؤسا و العشائر في عام  1920وقد دامت سلطة الحکومة اکثر من ثالثة
اشھر فاعاد االنکليز الھجوم على المدينة تعاونه عشيرة الطالبانية الموالية له فلم
تصمد الحکومة کثيرا امام ھجوم المھاجمين فانفرط عقد العشائر وھرب ابراھيم خان
الى مضارب البيات وبقى مختفيا ھناک الى يوم وفاته فدفن ھناک ورغم الحاح ذوي
القائد بنقل رفاته الى کفري امتنع االھالى ھناک وقبره يزار االن تبرکا.
الثورات الکردية
ھذا ولم يتوان سکان المدينة في المشارکة في کافة الثورات والوثبات الوطنية وقدموا
کوکبات من خيرة ابنائھم قرابين فيھا ومجرد ذکر اسما و الشھدا و ربما يحتاج الى
مجلد کامل ففي ثورة ايلول ) (1975 _1961کانت المدينة والمناطق التابعة لھا سباقة
في تشکيل المفارز االول للثورة وقدموا في ميادين بطولية نادرة المثال عشرات
االسما و الالمعة شھداءا منھم الشھيد القيادي عەبدول ەحمان نفوس الذي اصبح
في فترة مسؤوال لفرع بەغداد للحزب الديمقراطي الکردستاني وعضوا في وفد الحزب
للتفاوض مع النظام العارفي ولکن بعد فشل المفاوضات القي القبض عليه واعدم في
سجن بەغداد المرکزي وقد حدثني رفيق دربه المرحوم اسماعيل قره داغي عن
صموده امام جالديه الذين عذبوه بکل وحشية ليرموا بعدئذ بجثته في نھر دجلة ،ومن
شھدا و ثورة ايلول الشھيد ئەحمەد حاجي سمين وعبه آمه وعريف عبود وکريم ابو
شوارب وحسن خليفة مالک وتيمور سعدﷲ وشيخ سمايل وشھدا و آخرين اما في
الثورة التي تلت انھيار ثورة ايلول مباشرة فکانت للمدينة ھذه دورا رائدا لمد الثورة
بالبيشمرکة وقد کان اسم فرقة  51کرميان بقيادة سامان گرمياني اسما المعا بين
فرق الثورة االخرى وشھدائھم ايضا کثيرون فھنالک خالد کرمياني وقاسم فقي علي
و سيد محمد واسماعيل بي کي سي ود .آتيال سعدﷲ وناظم رشيد بلکة وحسين
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حمه سمکه وئەحمەد حاجي رشيد ومئات الشھدا و االخرى الذين صنعوا ھذا اليوم
يشھد اعادة اعمار کردستان المھدمة اال کفري التي تکاد تکون اسمھا منسية اال في
البطوالت التي صنعتھا بنات وابنا و المدينة ،فما دخلت پيشمرگة گرميان وھي منطقة
واسعة االرجا و قلبھا کفري اال وأدوا الواجب بکل بسالة ففي معرکة واحدة في قرية
عمربل حطموا لوا و  17المدرع المسمى لوا و الذئب لشراستھا في القتال وفي تصد
رائع لھجوم قوات صالح الدين وھي من قوات الحرس الجمھوري قوامھا فرقة مدرعة
مع کافة الوحدات المجحفلة معھا حطموا  47دبابة بين کفري وسرقلعة فترک العدو
اشالئھا على ساحة المعرکة بعد ان الذ بالفرار وقد کان المقبور حسين کامل ھو
الذي يقود المعرکة بنفسه عندما کان وزيرا للدفاع ،وقد واجه السکان اظطھادا غير
مسبوقا من قبل السلطات االمنية واالستخبارية ففي يوم واحد زج النظام  88عائلة
من ذوي البيشمرکة في سجن بعقوبة وجلھم من النسا و واالطفال مات البعض
منھم داخل الزنزانة نتيجة لضيق مساحتھا ،وقد القي القبض في الوقت نفسه على
الشاعرة والباحثة الکردية المعروفة مھاباد قره داغي لکونھا قد کتبت في کشکول
صغير لھا بعض القصائد البريئة لکردستان وھي بنت السادسة عشر وتم مقاضاتھا
في محکمة الثورة الرھيبة ببەغداد فنمت قابلياتھا الثورية داخل السجن فکتبت اقوى
قصائدھا في زنزانتھا وبعثتھا بواسطة جسر امين في شرطة بعقوبة الى الجبل
لتنشر في مطبوعات الثورة باسما و مستعارة ويذکر ان حيدرتوفيق )سامان گرمياني(
وعادل شکر کانا من اوائل قادة التشکيالت في قوة بيشمرکة کوردستان اما عثمان
حاجي محمود وعدنان حمه ي مينا والشھيد سيد محمد وقادة اخرون فيرجع اليھم
الفضل في ادامة الثورة بعد عمليات االنفال التي اتسمت بمسح القاعدة االدارية
والمعيشية للثورة بھدم کافة القرى والوحدات السکانية في المناطق المحررة وذلک
من خالل المفارز البارتيزان المتحرکة المختفية حتى يوم اندالع االنتفاضة في / 3 / 5
.1991
مدينة الشعر والثقافة واالدب
قدمت ھذه المدينة مجاميع من الوجوه االدبية والثقافية والفکرية في مختلف العصور،
فالشاعر الھجائي الکردي خليل منور وھو من االخوة الکاکائية قد نشأ وترعرع وعاش
في ھذه المدينة وترک للمکتبة الکردية ديوان شعري رائع قام االستاذان مصطفى
نريمان وھردويل کاکائي بتحقيقه وطبعه ،وبرز فيھا مال محمد قره داغي )محمد
شکري( الذي کتب الشعر والف الکتب باربعة لغات ،الکردية والعربية والترکية
والفارسية والشاعر مال حمدون وميرزا شفيع وشيخ محمد شاکلي )والد الوزير االديب
محمد شاکلي( وسيد ابراھيم سيد علي وکان المعا في الھجا و و أحمد قره داغي
)والد خبير النفط المشھور مصطفى قره داغي( و پشکو وجمولي )جميل حاجي
ابراھيم( و وقادر ميراخور )مخلص( و وشيخ ابو بکر محي الدين )سقمي( وسامي
علي دلوي وحاجي برايم شاتري ،ومن االدبا و القاص غازي فاتح ويس والقاص صباح
آرام والناقد والمترجم جەالل زنگابادي والکاتب ھاشم سيد ئەحمەد وشقيقه االکبر
مصطفى نريمان الذي خلف آالف الصفحات الخالدة للمکتبة الکردية منھا کتاب )ثورة
ابراھيم خان الدلوي  (1920وبيبلوگرافيا الکتب الکردية ومذکراته التي تحوي معلومات
مھمة لحقبة من تاريخ المنطقة ومکرم طالباني وشقيقه الوجه والسياسى المرحوم
شيخ عطا طالباني و شيخ محمد شاکلي وحمه سعيد بگ جاف الذي کان عضو ھيئة
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تحرير جريدة التآخي عام  1967مع زميله نجيب بابان وکذلک نجله المھندس
المعماري والقاص والکاتب خوسرو جاف مؤلف دائرة المعارف الکردية )االنسکلوبيديا(
ومجموعة من القصص الرائعة وغيرھم.
مدرسة التجديد الشعري في کفري
بعد الحرکة التجديدية للشعر الکردي والثورة على القوالب الشعرية الکالسيکية من
قبل الشاعر الکبير عەبدو کوران ومعاصره الشاعر شيخ نوري شيخ صالح واستمرار
نھجيھما في کتابة الشعر الکردي من قبل الشعرا و الذين خلفوھما حتى نھاية
الستينات من القرن الماضي انبثقت مدرستان للشعر الحداثوي في کوردستان في
آن واحد احدھما في السليمانية وحملت اسم )روانگه _ المرصد( وکان الشاعر الکبير
شيرکو بيکه س يقودھا وکان القاص ئەحمەد شاکلي ضمن االسما و الداخلة في
ھذه المدرسة وھو من کتاب کفري والثانية اخذت تسمية مدرسة کفري الحداثوي
في تاريخ االدب الکردي وکان الشاعر الکردي الکبير لطيف ھلمت يقود ھذه المدرسة
ومن اقطابھا الشاعر الدکتور فرھاد )انور شاکلي( والشاعر کەنعان مدحت وقد سار
على نھجھم مجموعة من الشعرا و الکرد في عموم کوردستان وخصوصا في
کوردستان ايران حيث ھنالک اقبال غير عادي على تقريض الشعر وفق طريقة ھلمت
المالوفة لدى متلقي ومتذوقي الشعر في الساحة االدبية الکردية ،وفي السبعينيات
والثمانينيات برزت اسما و شعرية کردية اخرى من ابنا و وبنات کفري فاق شھرة
بعضھم کبار شعرا و الکرد ونذکر منھم الشاعرة والکاتبة والناشطة في مجال الدفاع
عن حقوق المرأة مھاباد قره داغي ولھا  29کتابا مطبوعا بين مجاميع شعرية وروايات
وتحليل سوسيولوجي وعمھا الشاعر والباحث عەبدو قره داغي والقاص عەبدو
صابر والمرحوم فريق امين الذي ادرکه الموت وھو في بداية مشواره االدبي وطاھر
شيواو وصالح ھالج )حالج( وعمر فارس و فاتح سالم وصالح حميد عەبدو رمضان
)صالح برلمان( وماموستا علي عەبدو والکاتب الصحفي فائق خورشيد وايضا
الخطاط المشھور المرحوم صفوت نديم والذي أجازه أعظم خطاطي التاريخ االشھر
حامد االمدي والفنان التشکيلي والشاعر الناقد عبدالحکيم نديم الداودي والصحفي
عبدالمطلب سرحد والکاتب الصحفي سامان کريم والصحفي شاخوان صابر و تابان
شيخ عەبدو والصحفي ھيوا علي والصحفي دلير طه حمه جان والصحفية کژال مام
جەالل مسويي والکاتب صديق سعيد )ابو علي( والقاضي نوري حاجي سعيد
والصحفية سنور جەالل والکاتب التربوي علي حسين وشکر حمه ي ھه يه ر والکاتب
حسين اسماعيل خان والکاتب سيروان أمين والشاعر غالب الونداوي والشاعرة
شکيبة الونداوي واالستاذ طالب رؤوف الونداوي والصحفي دلشاد عثمان خياط
وعشرات االسما و الالمعة غيرھم ،ويجب أن نقول أن أصدار صحيفة زه نک وملحقه
العربي )الناقوس( قد ساعد على إعادة تنشيط الحرکة الثقافية واالدبية في المدينة
ورا و زه نک يقف السيد سامان گرمياني الذي يعمل بکل جد من أجل المدينة وأعادة
إعمارھا فيستحق منا تحية خاصة بالمناسبة.
کفري قاعدة المقام العراقي
تشير معظم المصادرالخاصة بدراسة المقام العراقي ومنھا کتاب الحاج ھاشم الرجب
)المقام العراقي( ان اول مدرسة للمقام انبثقت في کفري على يد المقرئ المبدع
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مال ولي عەبدول ەحمان الذي کان يعتبر حجة زمانه وقد اخذ من مجموعة من قرا و
المقام في مدن مختلفة لعل اشھرھم على االطالق المقرئ المعروف رحمة ﷲ
شلتاغ الذي يقول عنه الرجب في کتابه اعاله انه من اکراد الشام قدم الى کفري
واخذ المقام العراقي من مال ولي عەبدول ەحمان ولکن مصادر اخرى ومتنوري المدينة
ايضا يؤکدون ان رحمة ﷲ بن سلطان اغا الملقب بشلتاغ ھو من اھالي کفري اصالة
وله صلة قرابة مع معلمه المال من جھة االم وقد ذھب لفترة قصيرة الى مدينة
کرکوک واشتھر بين مغنيھا فبدؤا يتحينون له الفرص لاليقاع به مما أثار حفيظة شلتاغ
وقتل احدھم ھاربا الى بەغداد وھناک التجئ الى احد امرا و بابان الذي کان على
معرفة بذويه فواجه بواسطة ھذا االمير والي بەغداد الذي کان من االرجح داود باشا
وھو من المماليک فعفى عنه واغدق عليه الھدايا الاعجابه برخامة صوته وسعة
اطالعه باالنغام وفي بەغداد اشتھر سريعا واصبح له الرئاسة على مغني بەغداد
واصبحت له مدرسته الخاصة فاجتمع حوله المعجبين ومن ابرز تالمذته المغني الکبير
ئەحمەد الزيدان ورباز وئەحمەد الزيدان المتوفي في عام  1912اصبحت له طريقته
الخاصة به فيما بعد شلتاغ ،ومطربي کفري قدموا ابتکارات مھمة الى المقام العراقي
واعتقد ان الفضل في ذلک يعود الى الثقافات الغنائية المتداخلة في مرکز کفري من
کردية و ترکمانية وعربية وفارسية واعيان المدينة کانوا يشجعون اھل الطرب ويھتمون
بھم ،ومن االسما و التي قدمت الى المقام والغنا و بصورة عامة نذکر المال عەبدو
والمال اسماعيل الذي اخذ منھما المطرب العراقي الکبير محمد القبانجي مقامات
تعتبر غريبة في بەغداد.
القبانجي وقصة مقام قطر
من تلک المقامات مقام )قتار ﷲ ويسي( وھو من جنس البيات ولکن القبانجي عندما
عاد الى بەغداد بعد زيارته لکفري حورالمقام قليال وقدمه کابتکار جديد له باسم مقام
قطر والمتطلع لکلى الثقافتين يدرک التقارب والتطابق احيانا بين النغمين ومعروف ان
مقام )قتار ﷲ ويسي( من المقامات الکردية القديمة جدا يعود ابتکاره الى شخص
اسمه ﷲ ويسي عاش قبل اکثر من قرنين في منطقة عشيرة زه نگنه وفي الحقيقة
ان قتار وﷲ ويسي مقامان مختلفان يقترن أحدھما با خر اما االبتکار المزعوم
للقبانجي يعود الى الثالثينات من القرن الماضي وقد فاتحت الموضوع مع المرحوم
القبانجي في زيارة خاصة له مع احد اساتذتي في االعدادية فايد زياراته المتکررة الى
کفري ولکنه لم يقر بامر االستفادة من المقام الکردي المذکور ،في حين حدثني
المطرب الترکماني المرحوم شنه بربر نقال عن عباس ممد فليح المؤذن في الجامع
الکبير في کفري وقال ان القبانجي عندما زار المقرئ الکبير مال اسماعيل الذي کان
خطيبا واماما في الجامع الح على المال ان يقرأ له مقاما غريبا وغير مألوفا في بەغداد
لکن المال تجاھل االمر وعندما حان وقت صالة العصر طلب الزائر ان يؤذن بدال مني
ففوافقت وعندما صعد المأذنة ارشدني مال اسماعيل ان اتبعه خلسة الني والکالم
للمال اسماعيل سوف اقرأ مقام قتار قبل وقت االذان بدقيقة ومن المحتمل ان يرمي
نفسه ويصيبه مکروه ،وقد فعلت ما امرني المال وفي الوقت الموعود بدا المال يتمتم
قصيدة دينية بمقام قتار ﷲ ويسي فما کان من القبانجي اال ويقفز من مکانه
فوجدني خلفه واحتضنته فشکرني وقال ابدأ باالذان وانا ذاھب الى مال اسماعيل
وھکذا حرم السکان من سماع صوته ولکنه اخذ من المال مقاما جديدا.
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ومادمنا نتحدث عن مطربي المدينة يجب ان ال ننسى اسم حسن قره ميتي وھو من
البيات وجد المطرب عدنان جاسم والمال رؤوف الذي اخذ منه المطرب الکردي الکبير
علي مردان بعض المقامات ويقال ان المطربة صديقة المالية ايضا من اصول کفراوية،
وحسين ناراس و والمطرب نجدت کفرلي الذي غنى مع المطرب الکبير ابراھيم
طاطلي ساس فاستحسن ادائه.
واخــــــــــــيرا
ھنالک الکثير ممن يجب ان يکتب عن مدينة کفري ولکننا نکتفي بھذا القدر غير اننا
نضع نقاطا امام انظار المعنيين لتطوير المدينة التي ساھمت بکل جدارة في انجاز
التحرير الجماھيري الذي انبثقت منه حکومة اقليم کوردستان وان تنظر اليھا بعدالة
عند االعمار اسوة بمدن کوردستان االخرى وان تلغى حصة االسد التي منحت لمدن
المسؤولين الکبار.
ا_ اعادة تشييد السد التاريخي في کفري العادة المجد االخضر للمدينة التي فقدت
بساتينھا الغناءة بعد انخفاض مستوى النھر في کفري.
ب _ اعادة تشغيل منجم الفحم الحجري.
ج _ استثمار ابار النفط الموجودة في اطراف المدينة لتطوير المنطقة.
د _ اعادة تبليط الشوارع والطرقات وانشا و المجاري التي تفتقدھا المدينة الحديثة
بينما موقع المدينة التاريخي فيھا شبکة مجاري متکاملة يعود تاريخھا الى مئات
االعوام!
ه _ العناية بالمواقع االثرية واعادة ترميم السوق المسقوف وسور المدينة التاريخي.
و _ انشا و معمل متطور للجص کي يساھم في تلبية الحاجة المحلية في المدينة
والمدن االخرى.
ز _ اقامة النصب التذکارية لرموز المدينة التاريخية وانشا و الحدائق العامة والمنتزھات
وتشجير المدينة واطرافھا.
تﯚمار کي تايبەت بﯚ کورديپ ديا لەاليەن )تارا قەراخي( لە5:25:01 2009-10-25 :
ملف المدن النمسية قيس قره داغي ،مطبعة الزمان .دمشق ص 115
خصائص السجل
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شھرستان سننندج ومرﯾوان واقع شده اس
الن ما بين ش
رووستای پاﯾگال
2060نفر
ی منطقه ژاوروود می باشد کھدر حدود 437خانوار و0
بييساران بزرگتترﯾن روستای
ستاھای گواز ژژنين ـژان وﯾژننان و
ی اطراف می توان به روس
جمعيت دارد .از روستاھای
ج
اررﯾان اشاره کررد.
تارﯾخی از اکثرﯾت
ی
گالن از لحاظ قدمت
ی دھد که پاﯾگ
ی نشان می
شواھد تارﯾخی
ش
ستان
از کھن ترﯾن رروستاھای اس
شتری دارد و ز
ستان ،قدمت تارﯾخی بيش
رووستاھای اس
شود.
سوب می ش
ککردستان محس
جاده
داشتن در منطقه ککوھستانی وودور بودن از ج
ن
ن قرار
طر دالﯾلی چون
ما بنا به خاطر
ام
ست در
عقب مانده اس
ھای استان ع
ھای اصلی بيين شھری از توسعه و رقاابت با شھرھ
ھ
حالی که اکثررﯾت رﯾتمھای شھر شدن را دارا می باشد.
ح
اﯾن روستا
کنان قبلی ن
می گردد .ساکن
سال پيش بر ی
ل
خی روستا به 1500
سابقه ی تارﯾخ
س
بوده و ھمگام با فتح
مسيحيت ه
اﯾين زرتشت و مس
سالم پيرو ن
قبل از ظھور ددﯾن مبين اس
قب
اﯾن دﯾار به دﯾن اسالم
سالم و نبوغ دﯾﯾن توحيدی ف مردمان ن
سط سپاه اسال
ککردستان توس
گگروﯾدند.
سردرب و
ب
توجه به متن کتيببه ی
ه
ی ،که با
آثثار باستانی -1مسجد جاممع عبداللـەی
بزرگوار پيامبر
ر
صحابی
ست مبارک ص
ل  37ھجری قمری به دس
سجد در سال
محراب اﯾن مس
م
مسجد عبدالللـەی
شده است و به م
ه
حضرت عبدالللـە بن عمر تااسيس
سالم )ص( ح
اس
مشھور است.
م
زمان حکومت سللطان محلی کرد امير
2-قلعه ی خااکی روبروی روستا  :اﯾن قلعه در نساخته شده است.
مقرب الدﯾن س
م
خواص اﯾتم
خ
اقليم :شرق کردستان
محل :روستا
م
للھجە :ک .اوررامی
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درجه و  8دقيقه عرض
ه
صله 35
رووستای ژنين در 40کيلومتتری شھر سررواباد و در فاص
سطح
فاع تقرﯾبا  1300متری از س
جنوبی با ارتف
شمالی و  46درجه و  32ددقيقه عرض ج
ش
ھرستان
بخش مرکزی شھ
گالن از ش
درﯾا ،ﯾکی از رروستا ھای ممنطقه ژاورود دھستان پاﯾگ
شھر سروآباد و روی تپه
جنوب شرقی ش
ب
ستا در  40کييلومتری
سروآباد می بباشد اﯾن روس
س
گردﯾده است .
ه
بوده واقع
ف به باغھای سرسبز ه
ی که مشرف
ای
ھای سرخه توت و
گالن و از جنووب به روستاھ
ت روستای پاﯾگ
ازز شمال به ممزارع و باغات
به روستای پاﯾﯾگالن محدود می
از شرق نيز ه
غرب به روستتای آرﯾان و ز
دھکانان و از غ
ستاھای
جمعيت ﯾکی از روس
ت
 1550نفر
1
خانوار و
حاضر با  350خ
ستا در حال ح
شود .اﯾن روس
ش
شد .البته به دليل مھاجرت ناشی از نبوود شغل
ھرستان سرووآباد می باش
پررجمعيت شھ
شده است
ه
معيت روستا کاسته
شمگيری از جم
مناسب و درآممد در روستا ،،به طور چش
م
ستا در سال  137 5بيش از  2200نفر بودده است( مردم اﯾن روستتا با لھجه
جمعيت روس
)ج
می باشند .
صد باسواد ی
حدود  90درص
ت ميکنند .و ح
اوورامی صحبت
می باشد و ببا توجه
 70ھکتار دﯾم م
 235ھکتار مززارع آبی و 7
اﯾﯾن روستا دارای بيش از 5
مداری
غداری و کشااورزی و عده کمی به دامد
ه اﯾن مقدار ممزارع اکثر مرردم به کار باغ
به
خود
ياز خانوار د
ک راس گاو ببرای تامين لببنيات مورد نيا
مشغولند .اما اکثر دارای ﯾک
م
چشمه ھا روز
ه
حی و
ھستند .کشاورزی در اﯾن روستا به دلييل کم شدن آبھای سطح
ھ
شاميدن در مززارع ،حفر
کشاورزی و حتی آش
ی
کنند آب
ھا تامين د
ه روز کم رنگتتر شده و تنھ
به
سطحی
شدن و پاﯾين رفتن ابھای س
امر باعث کم ش
شد که اﯾن ر
ی سابقه چااھھا می باش
بی
شده است .
ش
شد اﯾن
شاورزی اﯾن رووستا بيشتر توت فرنگی ،انگور ،گندم و ...می باش
محصوالت کش
م
ستان و
اصلی توليد توت فرنگی در اس
ی
رووستا در ساللھای دھه ھففتاد ﯾکی از ققطبھای
مچنين
محصول و دالل بازی و ھم
مناسب برای اﯾن م
ب
ما به دليل نبوود بازار
ککشور بوده اما
مسئله و
محصول کاستته شد .اﯾن م
ی ،روز به روز ااز توليد اﯾن م
ھاد کشاورزی
عدم توجه جھ
ع
مردم روستا ببه
ھاجرت اکثر م
سالی باعث مھ
ی و خشکس
مسئله کمبودد آب کشاورزی
م
شده است..
صرف کننده ش
د کننده به مص
شھرھا و تبدﯾﯾل قشر توليد
ش
خواص اﯾتم
خ
اقليم :شرق کردستان
محل :روستا
م
للھجە :ک .اوررامی
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Mardin
M
(Koe
erdisch: Mêrrdîn) is een stad in de g
gelijknamige
e Koerdische
e
provincie
p
Me
erdin in Noord-Koerdista
an, gebouw
wd op de rottsen van een
n
vulk
kaan. De sta
ad heeft ong
geveer 745.778 (2007)) inwoners e
en is bekend
d
van
nwege haar specifieke a
architectuurr.
De sta
ad heeft een
n zeer geme
engde bevolking, bestaaande uit ong
geveer even
n
grote groepen Arab
bieren en Ko
oerden. Daa
arnaast is err een kleine
e minderheid
d
Suryoye en
n Armeniërss.
Ma
ardin is wel een oude stad,
s
hoewel nog weinig
g van beken
nd is uit pre
eRome
einse tijden. Het is wel zeker dat het
h in de Asssyrische tijd
d al bestond
d.
Onder de Romeinen
n was het Marida
M
genoe
emd. Er werrd een fort g
gebouwd op
p
de he
euvel met uitzicht
u
op de stad. Vanuit de stad kijkt men o
over de Zuid
dSyrische tot de M
Mesopotamische vlakte
e.
Na het provincciale grondg
gebied van 12.760
1
vierkkante kilome
eter, ligt he
et
gebie
ed op de pla
aats waar het Zuidoost-Taurus geb
bergte en he
et Arabische
e
platform
m naar het zu
uiden samenkomen. He
et gebied geenaamd "Ma
ardin-Midya
at
Pa
assage" vorrmt een groo
ot deel van het grondg
gebied van d
de provincie
e.
De stad
d is bekend als "Marde""door de Pe
erzen, "Mard
dia"door de Byzantijnse
e,
"Maridin
n"door de Arabieren
A
en "Merde-Me
erdo-Merdi" door de Syyrische. Deze
e
werden om
mgevormd ttot "Mardin"".
Volgenss de geschie
edenis van de
d stad leefd
de deze ond
der de heersschappij van
n
de Hurrri-Mitani, Hethieten, Su
urs, Babylon
niërs, Perzen
n, Romeinen, Arabieren
n
en de Seltssjoeken. Latter wordt de
e Mardin on derdeel van
n het Artuklu
u
Koninkrijjk genaamd
d "Tabaka Ilgaziyye" en
n de stad keende zijn blo
oeiperiode in
n
dit koninkrijkk.
Centrum
m van Mardin
n
Het centrum
c
hee
eft prachtige steegjes, met mooie huizen. Er iis een kleine
e
maar mooie overrdekte bazaa
ar en de sta
ad heeft een
n paar mooiie moskeeën
n
en een aantal
a
medrreses of kora
anscholen, opgetrokke n uit met frraaie stenen
n.
Sommiige huizen hebben
h
aparte afdelingen voor maannen. Het b
belangrijkste
e
ken
nmerk van deze
d
huizen is het vakm
manschap geenaamd "Midyat Werk"".
Deuren, ramen en kleine
k
kolom
mmen zijn gekleed met bogen en vverschillende
e
motieve
en. De centrrale nederze
etting kreeg de status vvan stedelijkk gebied. De
e
deur klo
oppers hebb
ben een ken
nmerkende vorm
v
die lijkkt op de sna
avel van een
n
vogel. Vaak zijn er rijstroken die lope
en door gew
welfde tunne
els onder de
e
huize
en. Hulpgra
avures van dieren
d
en fru
uit geven dee stad een d
droomachtig
g
karakterr, waarin de
e moderne w
wereld lijkt tte vervagen
n.
De beste
e voorbeelden van de architectuur
a
van Mardin
n kan gevon
nden worden
n
1392

op de
e Kiziltepe Artutid,
A
21 km
k ten zuide
en van Mard
din, met de 13e eeuwse
e
Grote Moskee
M
mett een speciaal altaarreliëf en een p
prachtig verssierde poortt.
En niet te vergeten
n Hasankeyff, op de gre
ens van de p
provincie Ba
atman, zie je
e
de ru
uïnes van de de hoofdsstad van de Artutids tijd
dens de twa
aalfde eeuw
w.
Tussen de ruïn
nes is de brug die ooit de twee dellen van de sstad over de
e
Tigris en het paleis met eelkaar verbo
ond, te zien
n.
G
Geschreven door: Sipan
n
Bron: Besnu
ur.com, wikki, wikitravell.
Eigen
nschappen vvan de item
m
Noorrd Koerdista
an Provincie:
Koerrdish - Badin
ni

Dialect:
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Diyarbakır
http:///www.kurd
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como de
erivación de
el árabe; en kurdo: Ame
ed; دﯾاربکرD iyarbakır (en otomano::
; en
n griego: Ἄμ
μιδα; en arm
menio: Ամիդ
դ ) es una cciudad del ܐܡܝܝܕen sirio::
su
udeste de Tu
urquía a orilllas del río Tigris
T
y la caapital de la provincia de
e
Diyarrbakır. Es la segunda ciudad más grande
g
de A
Anatolia Suro
oriental, tras
Gaziantep.
G
Cuenta
C
con una
u població
ón de 592.5
557 habitanttes1 (2007)).
Diyarba
akır tiene un
na gran pob
blación kurd
da, lo que haace que algunos kurdos
y obsservadores se
s refieran a ella como la "capital n
no oficial" d
del Kurdistán
n
turco. Esta de
enominación
n no tiene base
b
adminisstrativa y esstá abierta a
controv
versias. Den
ntro de Turq
quía, Diyarb
bakır es con ocida por su
u cultura, su
u
ricco folclore y sus afamad
das sandíass.
Artículo
os propiedad
d
Norte d
del Kurdistán Provenza:
Ciudad

Lugar:

Diyarbekkir Ciudades:
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Ku
urdo - Badin
ni Dialecto:
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Ma
ahabad es una ciudad situada
s
al oe
este de Irán
n. Con una p
población de
e
162.43
34 habitante
es, fue capittal de la Rep
pública Indeependiente de Mahabad
d
en 1946
6. La mayorría de su po
oblación es de
d origen ku
urdo. En el año 2004 se
e
produ
ujeron grave
es disturbioss en la ciuda
ad como pro
otesta por la muerte de
e
Shivan Qaderi. En respu
uesta, el gob
bierno iraní envió cerca
a de 100.000
0
soldadoss a la región
n.
os propiedad
d
Artículo
Esste Kurdistán Provenza:
Ciudad

Lugar:

Mahabad Ciudades:
Ku
urdo - Soran
ni Dialecto:
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埃尔比勒
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
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88269
...
项目物业
南库尔德斯
斯坦 普罗旺斯
斯:
城
城市

1394

场:
广场

埃尔比
比勒

城市
市:

库尔德
库
- Sorrani

方言
言:
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迪亚巴克
克尔
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0201021288
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...
项目物
物业
北库尔德斯
斯坦 普罗旺
旺斯:
城市
城

广
广场:

Diyarb
bekir

城
城市:

库尔德
库
- 巴迪尼

方
方言:
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