2015

پاسۆکنامە  -وەشانی 1
تایبەتە بە پاسۆک ،باڵوکراوە ،کار و
ئەندامەکانی کە ماڵپەڕی کوردیپێدیا
بەدەستی هێناوە.

ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا

رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
18-03-2015

چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەکی رێکخراوی تایبەتە بە پاسۆک ،باڵوکراوە ،کار و ئەندامەکانی کە
ماڵپەڕی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە..
لەم لیستەیەدا رەچاوی ریزبەندیی ئەلفوبێی ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و شێوەزمانەکان.
تۆمارەکان بەپێی توانا و دەستکەوتنی زانیاری ،پێناسیان نووسراوە ،وێنە ئەگەر دەستمان کەوتبێت
خراوەتە پاڵ تۆمارەکەیەوە .هەروەها هەر مێتاداتایەکی تری پێویستیش وەک پاشکۆ لەگەڵ تۆمارەکاندا
دانراون.
لەگەڵ هەر تۆمارێک لینکێک هەیە ،ئەو لینکە گریدراوە بە تۆمارەکەوە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا،
بابەتەکان هەندێکجار گۆڕانکارییان بەسەردادێت و باشتر دەکرێن ،مێتاداتا و وێنەیان دەخریتەسەر ،بۆ
ئەوەی لە دوا ڤێرشنی ئەو تۆمارە ئاگاداربیت ،کلیک لە بابەتەکە بکە و لە ماڵپەڕی کوردیپێدیادا
بیکەرەوە.
لە کۆتایی هەر بابەتێکدا ،وێنەی کویک ریسپۆنس هەیە ،یەم وێنەیە کە سکێن دکرێت ،یەکسەر
دەتباتە سەر بابەتەکە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا.
هەندێک بابەت پەیوەستکراوە بە بابەتی ترەوە ،بۆ نموونە نووسەر بە پەڕتووکەکانییەوە ،یان هەندێک
بابەت فایلی پەیوەندیداری لەگەڵە ،ئەوانە لێرەدە پیشان نەدراون و بۆ بینینیان دەبێت لە ماڵپەڕی
کوردیپێدیادا سەیریان بکەیت.
تێبینی :وەشانی یەکەمی ئەم کوردیپێدیانامانە ،تاقیکردنەوەن!
ئەم پەڕتووکە بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی لە بەرنامەیەکی کۆمپیوتەریی تایبەت بە دەزگای کوردیپێدیاوە
ئافرێندراوە.
بەهیوای ئەوەی ئەم لیستەیە زۆرتر و پاکژتری بکەین و بەزووترین کات وەشانێکی تر بخەینە
بەردەستی ئێوەی بەڕێز..
رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
http://www.kurdipedia.info
contact@kurdipedia.org
18-03-2015
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لەباڵوکراوەکانی رێکخراوی کوردیپێدیا
ناوی پەڕتووک

ژمارەی
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دەربارەی کوردیپێدیا
کوردیپێدیا ،پڕۆژەیەکە بۆ کۆکردنەوەی هەر زانیارییەکی پەیوەست بە کوردستان و کورد و بەهیوایە لە
پاشەڕۆژدا ببێتە پڕزانیاریترین سەرچاوەی کوردی و بەهۆیەوە بەئاسانی بزانرێت :کێ ،کێیە؟! و کوێ،
کوێیە؟! و چی ،چییە؟!...
کوردیپێدیا وشەیەکی لێکدراوە و لە کوردی و پێدیا پێکهاتووە .وشەی پێدیا ،وشەی دووەمی وشەی
لێکدراوی گریکیی ئەنسیکلۆپێدیایە ) (encyclopediaکە بەواتای ناسین یان زانینی یاخود زانیاریی
گشتی دێت .وشەی کوردیپێدیاش لەوەوە داتاشراوە و دەکرێت واتای کوردناسی ،کوردیناسی یان
کوردزانین یاخود زانیاریی کوردی بدات.
سەرچاوەکانی کوردیپێدیا بریتییە لە:
ئەو تۆمارانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لەنێو ماڵپەڕەکانی ئنتەرنێت دەیدۆزێتەوە و لە یەکێک لە
پۆلەکانی کوردیپێدیادا چڕوپڕیدەکاتەوە و هەندێکجاریش هەوڵی گۆڕینی رێنووسە هەڵەکانی دەدرێت و
بەشێوەیەکی دروست تۆماریدەکاتەوە ،بەبێ ئەوەی دەستکاریی ناوەڕۆکی بابەتەکان بکرێت .هەر
بابەتێک لە هەر ماڵپەڕێکەوە وەربگیرێت ،وەک ئەمانەتێکی زانستی ناوی ماڵپەڕەکە لە لیستی
سەرچاوەکەدا تۆماردەکرێت.
ئەو بابەتانەی کە میوانانی کوردیپێدیا بۆماندەنێرن و لەڕێی فۆڕمی تۆمارکردنی بابەتێکەوە
ئامادەیدەکەن .هەر بابەتێک لەالیەن هەر میوانێکەوە بەدەستمان بگات ،ناوی ئەو میوانە دەبێتە
سەرچاوەی ئەو بابەتە .تکایە هەر کەسێک نایەوێت ناوی لە لیستی سەرچاوەکانی کوردیپێدیادا ببێت
با ئاگادارمانبکاتەوە.
ئەو نامە تایبەتییانەی کە بەدەست کوردیپێدیا دەگەن و پەیوەستن بە ژیان و کارنامەی ئەو کەسانەی
کە دەخوازن وەک بابەتێک بێنە نێو ئەم کوردیپێدیایەوە.
ئەو بابەتانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لە دوو توێی باڵوکراوەکاندا ئامادەیدەکات و چڕوپڕیدەکاتەوە و
پۆلێنی دەکات.
ئەو دیمانانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لەگەڵ کەسانێکدا ئەنجامی دەدات ،بەمەبەستی
نووسینەوەی بیۆگرافیی کەسێک ،شوێنێک ،رێکخراوێک ،باڵوکراوەیەک یان هەر شتێکی تری
پەیوەست بە کوردستان و کورد.
تەواوی بابەتەکانی پۆلی رێکەوت و رووداو لە داتابەیسی هاوڕێنامەوە وەرگیراوە ،بڕوانە :هاوڕێنامە بۆ
مێژووى کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەى چاپ و پەخشی
سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانى – . 1999
هەر تۆمارێک بێتە نێو کوریدپێدیاوە ،بە شێوەیەک لە شێوەکان پەیوەندیی بە کوردستان و
کوردستانییانەوە هەیە ،هیچ بابەتێک لە دەرەوەی ئەو تەوەرانە تۆمار ناکرێت .لەو تێڕوانینەوە هەندێکجار
ژیان و کارنامەی کەسێکی ناکورد دەبینیت ،ئەو کەسە یان کوردناسە و خاوەنی باسێکە لەسەر کورد
یان کوردستانییەکی ناکورده ،یاخود پەیوەندیی بەڕووداوێکی کوردستانییەوە هەیە.
کوردیپێدیا ،هیچ پەیوەندییەکی بە ویکیپێدیا و هەر رێکخراوێکی ترەوە نییە ،پڕۆژەیەکی سەربەخۆیە و
ئەرکێکی تایبەتیی رێکخراوی کوردیپێدیایە.
تکایە ئەگەر هەر زانیارییەک لەم داتابەیسەدا بۆ بەڕێزتان گونجاو نییه و ناخوازن لێرەدا ببێت ،ئەوا
کوردیپێدیای لێ ئاگاداربکەنەوە.
کوردیپێدیا هەر زانیاری و وێنەیەک لە هەر سەرچاوەیەکەوە وەربگرێت ،بۆ مەبەستێکی بازرگانی
بەکاریناهێنێت.
کوردیپێدیا بەردەوامە لەسەر پاکژکردنی بابەتەکان و وەرگێڕانی ساڵە کۆچی و هەتاوییەکان بۆ ساڵی
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زایینی بەشێوەیەکی دروست ،تکایە لە هەڵە و کەموکورتییەکانمان ببوورن.
هەر زانیارییەک لە کوردیپێدیاوە وەربگیرێت ،پێویستە ناوی سەرچاوەکەیی و ناوی کوردپێدیای لەسەر
بنووسرێت.
ماڵپەڕ و داتابەیسی کوردیپێدیا بە دۆت نێت  - #Cو  SQLو لە هەندێک الپەڕەشدا بە گووگڵ API
ئامادەکراوە کە بەشێکی زۆر کەمی  Adobe Flash Playerبەکاردێنێت .رۆژانە لەسەر دوو سێرڤەری
جوودا بەکئەپی داتا و وێنەکان دەکرێت ،تاوەکو پارێزراوبن لەهەر هێرشێکی هاکەرەکان!.
ماڵپەڕی کوردیپێدیا لەسەر براوسەرەکانی ئنتەرنێت ئێکسپلۆرەر ،فایەر فۆکس ،سەفاری ،ئۆپێرا و
گووگڵ کرۆم بەتەواوەتی تێست کراوە و بەبێ کێشە کاردەکات ،تکایە ئەگەر هەر کێشەیەکتان بوو ئەوا
ئاگادارمان بکەنەوە..
بەهۆی هەوڵەکانی هاوکارمان کاک (هەڤاڵ نەژاد)ەوە ،کوردیپێدیا لە رۆژی  ٢٠١٣-١١-١١بووە
رێکراوێکی فەڕمی و لە هەولێر لە فەرمانگەی رێکخراوە ناحکومییەکان تۆمارکرا.
بەهیوای ئەوەی کوردیپێدیا بکەینە پڕزانیاریترین سەرچاوەی کوردی و بانکی زانیاریی نەتەوەیی کورد!
لەگەڵ رێزی هاوکارانی کوردیپێدیا:

کەژاڵ هەڵەدنی ،مانو بەرزنجی ،رۆژهات سەعید ،هەڤاڵ نەژاد ،هاوبیر قادر رەسوڵ،
بەختیار شەمەیی ،داناز عەبدولڕەحمان بابان ،رێناس نەورۆزی ،دلێر رەفیق ،شکۆ حەمەد
شێخانی ،کاروان دوراندیش ،ئامانج حاجی نوری ،حیكمهت رهسوڵ ،شیال ،شوان
مامساڵ ،ڕەوەز جەالل ئەمین ،مەڵبەند غازی ،ئوسامە گوڵپی ،داستان ئاسۆ ،چاالک
محەمەد ،ساموەيس ،شاهۆ حوسێنی ،خالد بلباس  ،دیلمان محەمەد کەریم ،پەشێو ،زانا
سەرگەتی ،کامەران ئیبراهیم ،رزگاری...
دامەزرێنەری کوردیپێدیا :هاوڕێ باخهوان
Tel.: +31 (6) 54710293
2008 - 2015
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بابەتی ژمارە1 :

ئاراس وەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910241136112108
لەدایکبووی  ،1958خوێندنی سەرەتایی وناوەندیی و ئامادەیی لەسلێمانی
خوێندووە .لەساڵی 1976وە لەڕیزەکانی پاسۆک خەریکی کاری رێکخراوەیی
وپێشمەرگایەتی وسیاسیی بووە ،ساڵی  1984-1979پێشمەرگە بووە
لەڕیزەکانی پاسۆکدا 2004-1984 .لەواڵتی سوێد ژیاوە .لەبواری مێدیادا
کۆلێژی پەیمانگای بەرزی میللی سوێدیی تەواو کردووە (فۆتۆی دۆکۆمێنتاری)
و (ئیکۆلۆجی -زانستی سروشتی) خوێندووە .لەساڵی  2000–1991بەدواوە
زیاتر سەرقاڵی کاری ئاوەدانکردنەوەو خێرخوازیی بووە .ئەندامی کاراو
وتەبێژی فەرمی کۆمیتەی ئامادەکردنی پاسۆکە .
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاودێری سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2 :

ئاری هەرسین
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301509132159
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3 :

ئازاد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110171140272
1948لەدایکبوونی ئازاد مستەفا ،لەگوندی بارزان.
ساڵی  1979بەلێبووردنی گشتی لەزیندان ئازادکراوە و پاشتر ناوی خۆیی
ناوە ئازاد .هەر لەو ساڵەدا پەیوەندیی کردووە بە هێزی پێشمەرگەی
پاسۆکەوە و بووەتە سکرتێری پاسۆک تاوەکو رۆژی کۆچی دواییی لەواڵتی
سوید.
1986بەستنی کۆنفرانسی یەکێتی خوێندکارانی سۆسیالیستی کورد
لەئەوروپا سۆکسە ،لەبەرلین ،لەو کۆبوونەوەیەدا ریزی خوێندکاران بوونە دوو
بەشەوە ،بەشێکیان کەنارگیر و ئەوی تریان سەربە پاسۆک ،یان هێڵی ئازاد
مستەفا بوون .
19-03-1989کۆچی دوایی ئازاد مستەفای سکرتێری پاسۆک ،بەنەخۆشیی
شێرپەنجە لەسوید.
ئازاد مستەفا چەندین نووسینی هەیە و یەکێک لە کتێبەکانی ناوی (بەرەی
کوردستانی)یە .هەندێک نووسینیشی بەناوی عەلییەوە لە باڵوکراوەکانی
پاسۆکدا باڵوکردووەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
✍نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4 :

ئەحمەد هەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=200811051158268
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شاعیر و نووسەری پایەبەرزی کورد ،ساڵی  1922لە سلێمانی لەدایکبووە.
ساڵی  1941بووە بە مامۆستا لە قوتابخانە سەرەتاییەکاندا ،لە کۆتایی
چلەکاندا لەسەر هەڵوێستی سیاسی لە وەزیفە دەرکراوەو چەند جارێک
تووشی زیندان و دوورخستنەوە بووە .ساڵی  1957کۆمەڵێک شیعری بەناوی
(رازی تەنیایی)یەوە بەچاپ گەیاندووە ،ساڵی  1959لەگەڵ کۆمەڵێک هاوڕێی
تردا "کۆمەڵەی ئازادی ژیانەوەی یەکێتیی کورد -کاژیک"یان دامەزراندووەو هەر
خۆیشی بووە بە بەرپرسی یەکەمی ،سەردەمێک ئەندامی دەستەی
بەڕێوەبردنی ناوەندی یەکێتیی نووسەرانی کورد بووەو سەردەمێکیش
سەرۆکی لقی سلێمانی بووە ،ساڵی  1963پەیوەندیی کردووە بەشۆڕشی
کوردستانەوە ،ساڵی  1966لە سەردەشت لەالیەن دەزگای موخابەراتی
ئێران (ساواک)ەوە دەستگیر کراوەو لەگەڵ بەربوونیدا گەڕاوەتەوە بۆ
کوردستانی عێراق ،پاش رێکەوتننامەی 11ی ئازاری  ،1970ساڵی -1973
 1974لە کۆلیجی ئادابی زانکۆی سلێمانی مامۆستای موحازیر بووە .لەگەڵ
هەڵگیرسانەوەی شەڕدا ،ساڵی  1974دیسانەوە پەیوەندیی کردووە
بەشۆڕشەوە ،پاش هەرەسهێنانی شۆڕشی ئەیلوول ،لەئێران ئاوارە بووە تا
ساڵی  ،1979ساڵی  1979شەڕی نێوخۆ نائومێدیی دەکات و بڕیاردەدات بۆ
پاراستنی هەڵوێستی سەربەخۆی خۆی ،بگەڕێتەوە بۆ سلێمانی ،لەگەڵ
بااڵگرتنی دڕندەیی بەعسدا ،جارێکی تر لەساڵی 1988دا پەیوەندی
کردۆتەوە بە شۆڕشی کوردستانەوەو بۆ ماوەیەک بووە بە سکرتێری گشتیی
پارتی سوشیالیستی کورد (پاسۆک) .ساڵی  1989وازی لە پاسۆک هێناوەو
وەکو کەسایەتییەکی سەربەخۆ لە ریزی شۆڕشدا ماوەتەوە تا راپەڕینی
 ،1991ساڵی  1992لە لەندەن نیشتەجی بووەو هەر لەوێش لێکۆڵینەوەکەی
لەسەر (کێشی عەرووز لەشیعری کوردیدا) ،تەواوکردووە .پاش رووخانی
رژێمی بەعس گەڕاوەتەوە بۆ کوردستان و ساڵی  2004لێکۆڵینەوە
عەرووزییەکەی بەچاپ گەیاندووە .بەهۆی ژیانی پڕ لەئاوارەیی و
دەربەدەرییەوە ،گەلێک لێکۆڵینەوەو دەقی ئەدەبی و هونەریی فەوتاون و
رووناکییان نەدیوە .رۆژی  2006\10\29لەماڵەکەی خۆیدا لەسلێمانی کۆچی
دوایی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئەحمەد هەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد  -کاژیک
پارت  /الیەن:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5 :

بەختیار شەمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20090117145416997
لە  1961-08-23لە شاری سلێمانی لەدایکبووە ،لە تەمەنی شازدە ساڵیدا
لەالیەن ئەمنی سلێمانییەوە بۆ ماوەی هەفتەیەک گیراوە ،لە تەمەنی هەڤدە
ساڵییەوە بووەتە پێشمەرگەی پاسۆک .ساڵی  1980چووەتە هۆڵندا.
ئەندامێکی چاالک و پلەبەرزی پاسۆک بووە .چەندین نووسین و وەرگێڕانی
هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6 :

بەختیار مەحمود شەوکەت زەنگنە  -بەخەی شەوکەت
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241306211882
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ساڵی لەدایکبوون1956:
دەرچووی :کۆلیژی بازرگانی بەشی ژمێریاری زانکۆی سلێمانی
دانیشتووی :سلێمانی
کار  :سیاسەتمەدار
نێوبراو سااڵنێکیش ئەندامی پاسۆک بووە و لە کۆنگرەی یەکەمی پاسۆک لە
ساڵی  1991لە قەاڵچواالن بە ئەندامی یەدەکی سەرکردایەتی
هەڵبژێردراوە.
لە1994-4-20دا کۆمەڵەی کوردی نەتەوەی کورد دادەمەزرێنێت .
کاندیدی لیستی یەکێتیی نەتەوەییی دیموکراتی کوردستان ، YNDKژمارە 51
بوو بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە ساڵی 1991دا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کاک شاخەوان خالید سەبارەت بە ژیان و
کارنامەی کاندیدەکانی لیستی  51بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان لە
2009-07-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7 :

بەرزان سەعید گەوهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200901280836471197
لەدایکبووی ساڵی ()1963ی گەڕەکی چوارباخی شاری سلێمانییە،
سااڵنێکی دوور و درێژ پاسۆک بووە .دوای ئەوەی لە ساڵی ( )1984لە گوندی
ئەحمەد ئاوا لەالیەن حکومەتی بەعس بەسەختی بریندار دەکرێت ،قۆڵێکی
لە کاردەکەوێت .پاش راپەڕین دەبێتە ئەندامی پارتی یەکگرتن .پاشان دەبێتە
پارتی و نیشتەجێی شاری هەولێر دەبێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8 :

تۆفیق نوری بەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002081643233423
خەڵکی سلێمانییە ،کاژیک بووە و ماوەیەکیش پاسۆک ،ساڵی  1991لە شاری سلێمانی لە
رووداوێکی تەمومژاویدا تیرۆرکرا و تەرمەکەشی نەدۆزرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
بێسەروشوێن
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9 :

حاجی پیرۆز  -دایکی پاسۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011914082786598
تەتەری پاسۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♀خانمان
رەگەزی کەس:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10 :

خەباتە رەش  -پاسۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062212235376798
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە11 :

سوارە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241324024882
گۆرانیبێژە ،سااڵنی هەشتاکان لە رێکخستنەکانی پاسۆکدا کاری کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
گۆرانیبێژ
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە12 :

سەاڵح عەبدول  -سەرکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030119284733216
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە13 :

شێرزاد کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091122334370012
یەک لە دامەزرێنەرانی پاسۆک
سەرچاوەی وێنە :کاوە ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کەرکوک
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە14 :

شێمحەمەدی باڵەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110160023260
شێمحەمەد هەمزاغای وێڵزێ ناسراو بە شێمحەمەدی باڵەک ،لەساڵی
 1953لەدایکبووه.
ـ تا راگوێزرانە زۆرەملییەکانی  1977لە گوندی وێڵزەی باڵەکایەتی ژیاوە ،دوای
راگوێزرانەکە هەر جارەی لەشوێنێک ژیاوە .
ـ بەر لەرووخانی شۆرش لەساڵی  1975سەر بەرێکخستنی پارتی بووە.
ـ لە 1984بۆتە پیشمەرگە و لەزووشەوە پەیوەندیی نهێنی هەبووە ،لە-7-31
 1988لەشەڕی ئەنفاالن لەگەروو مەنجەڵەی چیای کارۆخ بریندار بووە و
بەسەختی پێکراوە و ئێستاش ئەو کارێگەرییەی بەسەرەوە ماوە.
ساڵی  1991بووەتە ئەندامی سەرکردایەتیی پاسۆک و لێپرسراوی
مەڵبەندی هەولێری ئەو حیزبە بووە.
ـ لەدوای  1996لەگوندی وێڵزێ15 ،کم دوور لەچۆمان دەژیێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
✍نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چۆمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە15 :

شەماڵ عەزیز خەجۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040033172417
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ئەندامی سەرکردایەتیی پاسۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد  -کاژیک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە16 :

عومەر محەمەد ساڵح  -عومەر شەمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126135008528
لە بەهاری  1948لەشاری سلێمانی لەدایکبووە .ساڵی  1973بەشی
کیمیای کۆلیژی زانستەکانی زانکۆی سلێمانیی تەواوکردووە .لەکۆتایی
شەستەکاندا بووەتە ئەندامی کاژیک و یەکێک بووە لە کادرە هەرە
پێشکەوتووەکانی و بەناوی (ئەزمەڕ)ەوە ناسراوە .سەرەتای هەفتاکان بووەتە
سەرۆکی یەکێتیی قوتابیانی زانکۆی سلێمانی .لە دامەزراندنی پاسۆکدا
پرسی پێکراوە بەاڵم بەشداریی نەکردووە .لەشۆڕشی ئەیلوولدا بەشداری
کردووە و لەهێزی خەباتدا بووە .پاشان لە گەاڵڵە بووەتە مامۆستای شۆڕش.
ساڵی  1974لە رۆژهەاڵت لەالیەن دەزگای ساواکەوە بەتاوانی ئەندامێتیی
کاژیک لێپێچینەوەی لەگەڵدا کراوە و پاشان ئازاد کراوە .بەشداریی
کۆنفڕانسی خۆتواندنەوەی کاژیکی کردووە لە شاری نەغەدە لەساڵی .1975
ماوەیەکی زۆر فەرمانبەر بووە لە کارگەی جگەرەی سلێمانی .پاشان لە
هەمان کارگە بووەتە بەڕێوەبەری بەشی پاککردنەوەی تووتن.
رۆژی  2008-09-14بەنەخۆشیی شێرپەنجەی جگەر لەشاری سلێمانی
کۆچی دوایی کردووە و لەگردی ناوەڕاستی شاری سلێمانی نێژراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد  -کاژیک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
چاالکی خوێندکاران
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە17 :

عەبدوڵاڵ ئاگرین
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031451182313
ئەندامی سەرکردایەتیی پارتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد  -کاژیک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
ئەدیب
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە18 :

غاندی ئەنوەر تۆڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150318095634119784
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە19 :

فایەق کۆڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010323020186861
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە20 :

مام برایم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010510373486827
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە21 :

محەمەد حەمە کەریم  -هێمن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010621555386790
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە22 :

مژدە تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201006251310344514
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ئەندامی پێشووی سەرکردایەتیی پاسۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە23 :

میخائیل سیمۆنەڤیچ الزەریف  -الزاریف
http://www.kurdipedia.org/?q=201003130939373894
لەساڵی  1930دا لەمۆسکۆ لەدایک بووە .زانستی مێژووی لەزانکۆی مۆسکۆ
تەواو کردووەو لەساڵی  1956دا دوکتۆرای وەرگرتووە .هەر لەتەمەنی الوێتی
و سەرەتای ژیانی خوێندکارییەوە ،خولیای شارەزابوونی دەربارەی مێژووی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و بەتایبەتی مێژووی نەتەوەی کورد لەال دروست بووە.
لەساڵی  1964دا دوکتۆرای دووهەمی بەدەست هێناوەکەکارنامەکەی بریتی
بووەلەلێکۆڵینەوەیەکی میژوویی و زانستی لەسەر مێژووی کورد بەناوی
(کوردستان و مەسەلەی کورد )1917-1890 ،کەشیکردنەوەی بارودۆخی
رامیاری و ئابووری و کۆمەاڵیەتیی کورد و کوردستان بووەو سەرکەوتنێکی
گەورەی تێدا بەدەست هێناوە .لەساڵی  1970دا نووسەر خۆی هەندێک
گۆڕانکاریی تێدا کردووەو ئەو پەڕتووکەگرنگەی لەژێر سەرناوی (مەسەلەی
کورد) ،لە 400الپەڕەدا بەزمانی رووسی باڵوی کردووەتەوە .ئەو پەڕتووکە
بەهەردوو شێوەزمانەسەرەکییەکەی زمانی کوردی( ،کرمانجیی ژووروو و
کرمانجیی خواروو) ،لەرووسییەوە وەرگێڕدراوە و باڵوکراوەتەوە .
الزەریف یەکێک بووەلەکوردناسەشارەزا و بەناوبانگەکانی سۆڤێتی جاران و
ئەندامی بەشی کوردیی بووەلەزانستگای رۆژهەاڵتناسیی سۆڤێتی .الزەریف
شارەزا و پسپۆڕ بووەلەمێژووی بزووتنەوەرزگاریخوازەکاندا .شایانی
باسەکەبەرهەمەکانی الزەریف پلەیەکی بەرزی ئەکادیمی و زانستییانەی
هەیەو خۆیشی وەکوو کەسایەتییەک و مێژوونووسێک هەتا دوا هەناسەکانی
ژیانی پێوەندییەکی دۆستانەو پتەو و بەویژدانانەی لەگەڵ بزووتنەوەی
کوردایەتیدا هەبووە .زۆرتر لە 140بەرهەمی مەزنی باڵوکردۆتەوەلەشێوەی
پەڕتووک و نامیلکەو وتاری مێژوویی و رامیاری و رۆشنبیریدا کەبەشێکی
بەرچاو و گرنگیان لەسەر کورد و کوردستانە .شایانی ئاماژەپێدانەکەبەسەدان
خوێندکار لەبەردەستی الزەریف ،بەسەرپەرشتی و رێنیشاندان و هاوکاریی
دڵسۆزانەی ئەودا ،کارنامەیان نووسیوە و دوکتۆرایان وەرگرتووە کە دەیان
خوێنکاری کوردیشیان تێدا بووە .بێگومان الزەریف بەیەکێ
لەدۆستەدڵسۆزەکانی کورد و بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردستان دادەنرا کە
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لەراستیشدا هەر وابووە.
لە 2010-03-09دا کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پاسۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوونووس
جۆری کەس:
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
بێگانە
نەتەوە:
یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە24 :

نزار محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032345512392
خەڵکی سلێمانییە ،یەکێک بوو لە کادرەکانی پاسۆک ،سەرنووسەری
گۆڤاری هاوبیرە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
رۆژنامەنووس
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە25 :

نەریمان گۆمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010322181986868
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە26 :

نەورۆز سابیر رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122419261919732
ئەندامی رێکخستنەکانی پاسۆک و زیندانی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە27 :

نەورۆز مەال عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032922163282637
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە28 :

هاوبیر بازیان
http://www.kurdipedia.org/?q=201006011249384348
ئەندازیار و نوسەر
1961لە کوردستانی باشوورــ سولێمانی لە دایک بووە
بەکالۆریۆس لە ئەندازەی کارەبا
بەشداری لە زۆربەی هەرە زۆری راپەڕینەکانی ناو شارەکانی باشووری
کوردستان لە کۆتایی هەفتاکان و هەشتاکان و راپەڕینە مەزنەکەی بەهاری
1991کردووە
لە ناوەڕاستی هەشتاکانەوە ئەندامی رێکخستنەکانی پاسۆک بووە
نووسینی دەربارەی بیری نەتەوەیی لە چەند گۆڤارێکدا هەیە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هـاوبیر بازیان) سەبارەت
بە (هاوبیر بازیان) لە3:21:35 2012-4-10 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
رۆژنامەنووس
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە29 :

هاوڕێ باخەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081209101958578
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لە زمانی خۆیەوە:
ناوی تەواوم (هاوڕێ قادر رەسوڵ)ە.
لە رۆژی 28ی فێبریوەریی ساڵی  1966لە گەڕەکی (گۆیژە)ی شاری
سلێمانی لەدایکبووم.
هەر لە سلێمانی خوێندنی سەرەتایی و ئامادەیی – رشتەی وێژەییم تەواو
کردووە .
ساڵی  1984چوومەتە بەشی یاسای کۆلیژی یاسا و رامیاریی زانکۆی
موسڵی کوردستانی بندەستی داگیرکەری ئێڕاق .ساڵی  1986بەهۆی
بەشدارینەکردن لە راهێنانی هاوینەی سەربازیی داگیرکەری بەعس،
بۆماوەی  2ساڵ لە زانکۆ دەردەکرێم و ساڵی  1988دەستمکردەوە بە خوێندن
و لە ساڵی 1990دا کۆلیژی یاسام تەواوکردووە .هەر لە هەمان ساڵیشدا
بوومە پارێزەر و پاش ماوەیەکی کەم وازم لێهێنا.
لە تەمەنی منداڵیمەوە حەزم لە خوێندنەوە و نووسینی هەڵبەست کردووە،
بەاڵم تائێستا یەک دێڕە هۆنراوەم باڵونەکردووەتەوە .هاوینی  1978بەشێکی
ماڵەکەمان سووتا و ئەوکاتیش دەفتەری شیعرەکەی منیش بووە خۆراکی
ئاگر و ئیتر بەالی نووسینی هەڵبەستدا نەچوومەوە.
پاشتر دەستمکردە خوێندنەوەی چڕی مێژوویی و رامیاری و یەکەمین
لێکۆڵینەوەی مێژووییی خۆمم ساڵی  1986نووسی .ئەو لێکۆڵینەوەیەم لە
دەمەدەمی ئەنفالەکاندا لەگەڵ دەفتەری بیرەرەوەریی پێشمەرگایەتیم لە
گوندی (شەمە)ی شارەزوور شاردەوە و بەاڵم بەداخەوە پاشان لەناوچوون و
هەرگیز دەستم نەکەوتنەوە.
لە ناوەڕاستی هەشتاکانەوە بوومەتە ئەندامی پاسۆک ،چ وەک رێکخستن ،چ
وەک پێشمەرگە .لە پاسۆکدا بەناوی (ئامانج)ەوە دەناسرام .هەندێک جار زۆر
چاالک بووم و هەندێکجاریش سست .بەاڵم پێش ئەوەی پاسۆک لەگەڵ
هەندێک حیزبی تردا یەکبگرێت وازم لە پاسۆکایەتی هێنا.
رۆژی 5ی مارتی  1992واڵتم بەجێهێشت و بەرەو سووریا و پاشان لوبنان
کەوتمەڕێ و لەکۆتایی ئەوساڵەدا لە واڵتی هۆاڵند گیرسامەوە .لەوکاتەوە
لەگەڵ بەنازی هاوسەرم لەوێ دەژین و کوڕێک و کچێکمان بەناوی (میتان و
ئارتین)ەوە هەیە.
سااڵنێکە کارمەندی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانم و ئێستا لە دادگای
الهای سەرۆکی بەشی پشتگیریی دادگام.
لە باڵوکراوەکانم:
1:لێکۆڵینەوەیەک لەسەر راپەڕینەکەی بەهاری 1991ی باشووری کوردستان
 چاپی یەکەم  -هۆڵندا .1994 -2:پڕۆژەی پارتی نەتەوەیی کورد  -چاپی یەکەم  -هۆڵندا  .1994 -چاپی
دووەم  -هۆڵندا  .1995 -چاپی سێیەم  -هەولێر  - 2002 -لەباڵوکراوەکانی
رۆژنامەی میدیا – چاپخانەی ئۆفسێتی هەولێر.
3:کوردستان ...نیشتمانی یەکەمینی سۆمەرییەکانە  -چاپی یەکەم -
هۆڵندا  .1996 -چاپی دووەم – دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس –
کوردستان هەولێر – چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە – ژمارەی سپاردن- 91 :
.2003
4:هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – چاپی یەکەم – بنکەی چاپ و
پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
5:ئااڵی کورد  -چاپی یەکەم  -دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە
( - )117سلێمانی .2001 -
6:رۆژی شۆڕش یان رۆژی تیرۆر  -چاپی یەکەم – ئۆکتۆبەری – 2003
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چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری – ژمارەی سپاردن - 301 :کوردستان –
هەولێر.
7:وشە پەڕتەوازەکان – بەرگی یەکەم – سەرجەمی  100وتار و کورتە
لێکۆڵینەوەیە کە لە نێوان سااڵنی  1995و 2005دا لە گۆڤار و رۆژنامە و
ماڵپەڕە کوردی و بێگانەکانی کوردستان و هەندەراندا باڵوکراونەتەوە  -ژمارەی
سپاردنی ()1994ی ساڵی ()2008ی پێدراوە – چاپخانەی سیما – 2009 -
کوردستان – سلێمانی.
8:ئەدەبیاتی کاژیک – کۆکراوەی باڵوکراوەکانی کاژیک – هێشتا چاپنەکراوە.
9:بەراووردەکانی ژیان  -پرس و رایەکی بەراووردکارییە بۆ بەرەو نەتەوەییبوون
  - 2009هێشتا چاپنەکراوە.10:دەستوورم واهی خوێندەوە  -کۆمەڵێک رەخنە و تێبینیی یاسایی،
زمانەوانی و لۆجیکییە لەسەر پڕۆژەی دەستووری هەرێمی کوردستان -
 - 2009هێشتا چاپنەکراوە.
هەروەها زۆرێک وتار و کورتە لێکۆڵینەوە کە لە رۆژنامە و گۆڤار و ماڵپەڕە
کوردی و بیانییەکاندا لە 1995ەوە تاوەکو ئێستا باڵوکراونەتەوە.
لە ساڵی 2008دا رێکخراوی کوردیپێدیای دامەزراندووە.
ماڵپەڕی باڵوکراوەکانی: http://www.bakhawan.com
ئیمێڵ: mailto:hawreh@bakhawan.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
✍نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مافناس
♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە30 :

هێرش قادر رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122419264119733
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ئەندامی رێکخستنەکانی پاسۆک و زیندانی سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە31 :

هەژار کامەال
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124162919477
ساڵی  1966لەهەولێر لەدایکبووە .لەساڵی  1990کۆلیژی یاسای لەزانکۆی
موسڵ تەواوکردووە .لە1987ەوە پەیوەندیی کردووە بە پاسۆکەوە .پاش
راپەڕین ماوەیەک بووەتە لێپرسراوی مەڵبەندی هەولێری پاسۆک .کەسێکی
نەتەوەییە و نووسین و وەرگێڕانی هەیە .ئێستا لەنەمسا دادەنیشێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مافناس
جۆری کەس:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە32 :

هەڵۆ بەرزنجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907090859051814
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لە زمانی خۆیەوە:
ساڵی  1961وەک لە ناسنامەکەمدا هاتووە لەشاری سلێمانی لەدایک بووم
و خوێندنی سەرەتایی و ئامادەییی پیشەسازیم هەر لەسلێمانی تەواو
کردووە .زیاتر لە  31ساڵە لە ریزەکانی پاسۆکدا لەتەک کۆمەڵێک برا و
هاوبیری هێژادا کار دەکەم .لە کۆتایی ساڵی 1985وە لە واڵتی ئەڵمانیا وەک
ئاوارەیەک ژیان دەگوزەرێنم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
✍نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە33 :

کاروان رەئوف حەمەئەمین  -هاوبیر کاروان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002042233393398
لەدایک بوی  1967/7/1ز گوندی کەمااڵن سەربە شارەدێی عەربەت لە
سەرەتای منداڵیمەوە الدێمان بەجێهێشت رومان لە شارستانیەت کرد.
سەرەتای خەباتم لە لە ساڵی  1982لە تەمەنی پانزە ساڵیدا دەستم کرد بە
خەباتی رێکخستن لە نێو رێکخستنەکانی(پاسۆک) و لە ساڵی  1983لە
چاالکیەکدا گیرام لە الیەن (ئاسۆی قومری)یەوە لە هەمان مانگدا بە هۆی
چەند کەسێکەوە ئازاد کرام.ئیتر لە پاش ئەو گیرانەوە خەباتی شارو شاخم
پێکەوە دەکرد .لە ساڵی  1984لە شاخی سورێن دەهاتمە خوارەوە کەوتمە
ناو کەمینی هێزەکانی (ی.ن.ک) دەست گیر کرام .زیندانی بووم لە شارباژێڕ
لەپاش چەند مانگێک ئازاد کرام.بەهۆی چاالکی خۆمەوە ئەو دەمە بومە
بەرپرسی شانەی شەهید بێستون بەرپرسیاری حەوت کەس بوم بەهۆی
جم و جۆڵمانەوە ئاشکرا بووین لەساڵی  1985لە الیەن حکومەتی (ئێراقە)وە
دەست گیر کراین پاشان دادگایی کراین بەپێی یاسایی سزادانی عێراقی بە
مادەی  157بڕگەی هەتاهەتایی سزادرام ،پاشان لە  1988/9/14ئازاد کرام
لە پاشدا بە بڕیاری 737-736حکومەت کرام بە سەربازی عێراقی تاساڵی
 1991بەشداری جەنگی کەنداوم کرد دوایی هەڵهاتم لەو جەنگە خۆم دزیەوە
منیش وەک هەر تاکێکی کورد بەشداری راپەڕینم کردلە پاشدا شاد بوین بە
هاوخەباتەکانمان سەرەتایی راپەڕین وەک فەرماندەی مەفرەزە بووم لە پاشدا
لەسەرکردایەتی پاسۆک بەرپرسی میکانیک بووم وەجێگەی متمانەی
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شەهید مالزم کەریم بووم .وەئەندام بووم لە کۆنگرەی (پاسۆک)کە لە قەاڵ
چواالن بەسترالە ساڵ  1991پاشان لە کۆنگرەی یەکگرتن لە هەولێز بەشدار
بووم .لە کۆنگرەی یەکگرتنی گەورە لەگەڵ پارتی بانگ نەکرام من پاشە
کشەم کرد.وە لە ساڵ  1994لە جەنگی ناوخۆدا زیندانی کرام لە الیەن
ئاسایشی(ی.ن.ک) بۆ ماوەی دوومانگ بە بارمتە ئازاد کرام .لە پاشدا
ساڵی 1997دیسان زیندانی کرام بۆ ماوەی سێ مانگ هەمان شێوە ی
پێشو ئازاد کرام وە لە ساڵ  1998دوواین جار گیرام بۆ ماوەی سێ مانگ
زیندانی بووم وە جارە کانی پێشوو ئازادیان کردم لە پاش ئازاد بوونم
پەڕتوکێکم نوسی بە ناوی (یاداشتی دیوان کۆژانی زیندان)لە  260الپەڕە
پێکهاتوە بەناوی هەرسێ منداڵەکەم ناو ناوەبەاڵم تەنها باسی زیندانە کانی
رژێمی پێشووم تیا کردووە .لە ساڵ  1999هەوڵم دا لەگەڵ رێکخراوە بیانیە
کان کارم کرد بۆ ماوەی هەشت ساڵ لەگەڵیان بووم چەندین خولی
جۆراوجۆرم بینی وە نزیکەی پێنج بڕوانامەم وەرگرت لە بوارەکانی وشیاریو
گەشە پێدانی خەڵک  Community developmentوە بڕوانامەیەکم لە بواری
وێنە گرتندا بەدەست هێنا .لە ساڵ  2007بەڵێن نامەکەم تەواو بوو گەڕامەوە
سەر کاری پێشووم ئێستا میکانیکم .جار جار لە رۆژنامەکان بەکەمی شت
دەنوسم بەاڵم هەمیشە خەریکی وشیاری رۆشنبیریم هاوکاری گەنجان
دەکەم بۆ وشیاری و گەشە پێدان نەتەوەیی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (Karwan Raoufلە-2-4 :
21:30:03 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە34 :

کامیل ژیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031444162306
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ژیر :نازناوی کامیل نیزامەدین جەاللە.
لە  1934/12/20لە سلێمانی لە دایکبووە.
لە بنەماڵەیەکی رۆشنبیرە.
باوکی :وەک دەرچوویەکی شەشی سەرەتایی سەردەمی عوسمانی و
وەک فەقێیەک بۆ ماوەی چەند ساڵێک خوێندەوارییەکی باشی هەبوە جگە
لە کوردی ،عەرەبی و فارسیزانیشببوە .خەتی زۆر خۆشبووە .بەو هۆیەوە
خەڵکی رووی ئەوەیان لێناوە کە سکااڵو نامەو کومبیالە و گرێبەستیان بۆ
بنوسێ بەبێ بەرامبەر .مەشقی خوێندەواری بە مناڵەکانی ئەکرد.
باپیری شێخ جەالل :موفتی شارباژێر بووە .ماوەیەکیش فەرمانبەر بووە لە
دادگا .کوڕی شێخ تەهای شێخ سەالمی قازیی شارباژێر بووە .ئەمیش بە
چوار پشت ئەچێتەوە سەر زانای ئاینی شێخ نیزامی کە ئارامگەکەی لە
گوندی چنارەی نزیک دەربەندیخانە و تا ئێستەش زیارەتگەی خەڵکییە .باپیرە
گەورەیان پیر خدری شاهۆی زەردەشتییە.
خاڵی باوکی ،شێخ سەالمی عەزەبانی :هەستیاری نەتەوەیی بەناوبانگ و
سیاسەتکار و رۆشنبیری گەورەی سەردەمی خۆی بووە.
مامی :ا.ب .هەوری :هەستیاری نەتەوەیی و نووسەر و پەروەردەکار بووە.
برای ،فازیل نیزامەدین :نووسەر و چیرۆکنووس و فەرهەنگسازبوە .خاوەنی
فەرهەنگەکانی ئەستێرە گەشە و شیرین و شیرینی نوێ بووە.
خەزوری ،شێخ حەسەنی شێخ حەمە مارف :رۆشنامەنووس و وەرگێڕ و
رادیۆکار بووە.
دوو خوشک و شەش بران کە دوانیان ،هیواو جەمال ،ئەندازیارن.
پارێزەر :کامیل ژیر :دەرچووی کۆلێجی مافە لە بەغداد ،هەشت کۆرس زمانی
ئینگلیزیی لە پەیمانگەی ئەمەریکی و یەک کۆرس زمانی ئەڵمانی لە
پەیمانگەی گۆتە لە بەغداد خوێندووە .ماوەی پێنچ مانگیش لە جنێڤ /
سویسرا هەوڵیداوە فێری زمانی فەڕەنسی ببێت .ساڵێکیش لە پەیمانگەی
هونەرە جوانەکان لە بەغداد ،هونەری نواندن و دەرهێنانی خوێندووە .دوو
بڕوانامەی لە بواری کارگێڕیدا لە لە بەغداد وەرگرتووە ،سێ بڕوانامەی
رێزلێنانی لە بواری رۆشنبیریدا وەرگرتووە.
بەرهەمە چاپکراوەکانی:
1ئەم کۆمەڵە هۆنراوەیە (کوردایەتی و جوانی) :بە گشتی بەهاکان (قیم)ی کوردایەتی و جوانیی رەوشت و جوانیی سروشت و جوانیی ئافرەتی لە
خۆگرتووە و بریتییە لە ژمارەیەک هۆنراوەی تازەو هەندآ هۆنراوەی هەڵبژاردە
لە کۆمەڵە هۆنراوەکانی پێشووی کە لەم رۆژگارەشدا ،هەمان گیان و گوڕو
کاریگەرێتییان تێدایە .لە ئاستی وێژەیشدا ،هەمان گیان و گوڕو کاریگەرێتییان
تێدایەو ،هەمان قورسایی خۆیان هەیە .دیوانەکانی پێشووش ،لە بازاڕدا
نەماون ،بۆیە لێرەدا چاپکردنەوەیان بە پێویست زانرا.
2کوردایەتی و کۆمیدیای گەندەڵی :بریتییە لە بیست کورتە چیرۆکیرامیاری لە بەرگێکدا بە شێوازی الکرتی (سخریە ،ساتیر) بەو گەندەڵیانەی لە
دەسەاڵتدا بەرباڵون )2008( .لە سلێمانی چاپکراوە.
3کوردایەتی بیرو بزاڤە :بریتییە لە برێک باری سەرنج و بیرەوەرییەسیاسییەکانی نووسەر لە نێوان ( )1994-1948دا وەک وەاڵمدانەوەش بۆ
بەڕێزان :شۆڕش قادر ،هیمدادی حسەین ،گۆڤاری تایم ،گۆڤاری جەماوەر،
گۆڤاری پەیامی مرۆڤایەتی ،رۆژنامەی هاوبیر ،عەتا قەرەداغی ،د .جەمال
نەبەز ،د .عوسمان بەرزنجی ،زانیار قڕگەیی ،ئاسۆس هەردی ،کاندێش،
رۆژنامەی هەواڵ ،رۆژنامەی رایة الحریة ،سیروان کاوسی ،مەال بەختیار،
چێنەر جۆاڵ ،بۆتان جەالل ،نەوشیروان مستەفا و عیماد ئەحمەد .هەروەها
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هەندێ پەرچدانەوەشی گرتۆتە خۆ بەرامبەر بەڕێزان :فریاد رەواندزی ،د.
کوردۆ عەلی ،شێرکۆ بێکەس ،رێبین هەردی ،د .کەمال مەزهەر ،ئەحمەد
حامید و د .حسەین محەمەد عەزیز ،لەگەڵ شەش بابەت :بارزانی و کاژیک،
خاوەن فایلەکان ،گەمەی عێراق ،دەستوری کوردستان و عێراق ،کێشەی
کورد و یاسای نێودەوڵەتی ،خۆپیشاندانەکەی  2004/2/14و شتی تریش.
( )2006لە سلێمانی چاپکراوە.
4کوردایەتی و سەربەخۆیی :لەم پەرتووکەدا ،سەرەتا پێناسەی کوردوکوردستان و کوردایەتی ئەکات زانستیانە هانی بزافی کورد ئەدات کە لە
بازنەی سەپاو دەرچن .لە هۆی نەبوونی سەربەخۆیی ئەدوآ .وەاڵمی
پرسیارەکانی هۆی سەرنەکەوتنی میرنشینیەکان و حکومەتەکەی شێخ
مەحمود و کاژیک و پاسۆک ئەداتەوە .ئەو راستییە ئەسەلمێنآ کە پێکەوە ژیان
لەگەأل داگیرکەرانی کوردستاندا ،بەهەر ناوێکەوە ئەستەمە .ئەڵآ
سەرکردایەتی پارتییەکوردییەکانی ئێستا لە ئاستی هەلومەرجی
سەربەخۆیدا نین .نەخشەو بەرنامە بۆ سەربەخۆیی کوردستان دائەنآ و
هەموو ئەگەرەکان لەو بارەیەوە رەچاوئەکا .لە دەرگای هەندآ بابەتیکەش
ئەدات ( )2002لە سلێمانی چاپ کراوە.
5أفکار :کتاب باللغة العربیة .یردفیه ،بشجاعة وأقتدار ،وبأحداث األفکار علیآرا و عدد من الباحثین الذین ینظرون إلی المسألة الکوردیة بمنظار ظاهرة
التعاطف وباطنە التظلیل قصداً أو جهالً .کما یصحح آرا و عدد آخر من الکتاب
المخلصین لهذە المسألة .ثم یأتی بآرائە الموضوعیة ألنشا و وتنظیم األمن
القومی والرأی العام فی کوردستان .کما یأتی بحل واقعی للعقدة
المستعصیة ألعادة توحید األدارتین فی جنوب کوردستان .ثم یلقی األضوا و
علی جملة من المفاهیم الخاطئة السائدة فی عقول مغلقة بسبب مؤثرات
قرون من األحتالل وااڵضطهاد التی نتج عنها سیال من مرکبات النقص والخوف
والخجل واألنحراف وعدم الثقة بالنفس أضافة إلی ابحاثە القانونیة ألصالح
النظام القانونی فی کوردستان مع الترجمة الکوردیة لبعض المصطلحات
القانونیة المتداولة فی المحاکم وغیرها من المواضیع .طبع الکتاب فی
( )2002فی السلێمانیة.
6کوردایەتی و دەوڵەتێکی کوردی سەربەخۆ :ئەشآ بڵێین ئەم پەرتوکە کە لەبنکەی چاپەمەنی رۆژ لە سوید  /ستۆکهۆڵم ساڵی ( )1994لە ()107
الپەڕەدا چاپیکردبوو ،چاپی یەکەمی (کوردایەتی و سەربەخۆیی)ە کە بابەتی
بڕگەی ()4ی سەرەوەیە ،لەگەڵ هەندێک جیاوازی و دوای ئەوەی هەندێک
بابەتی نوێی خرایەسەر.
7هەڵبەستەکانی ژیر :کۆی هۆنراوەکانێتی ،تا ساڵی ( )1993کە دەزگایچاپەمەنی رۆژ لە سوید کۆیکردبووەوە و لە ( )428الپەڕەدا چاپیکردووە لەتەک
توێژینەوەیەکدا بەناوی (پراوەکانم لە هەڵبەستداو وانەیەک لە بارەی
هەڵبەستەوە) .کە بە هەردووکیان ( )463الپەڕەی گرتۆتەوە.
8گەورەپیاو :بریتییە لە سآ شانۆنامە بە هۆنراوە .لەتەک چاپی دوومی(ئافرەت و نوشتە) کە ئەمیش هەمان دەزگا لە سوید لە ( )117الپەڕەدا
چاپیکردووە.
شانۆنامەی یەکەم (ئەحەی جاو) بە شێوازێکی کۆمیدی لە بارەی ئەو
پیاوەوەیە کە لە سلێمانی هەندآ کەس پێیانئەوت (شێت!) هەندێکیش
پیانئەوت (وەلی!).
شانۆنامەی دووەم (نازە) کێشمە کێشێکە لە نێوان بەگ و جوتیار و رۆشنبیر و
دەوڵەمەند و پزیشک و پیشەساز و ئەندازیار و تێکۆشەر و گێرەشێوێندا.
شانۆنامەی سێیەم (گەورە پیاو) بە شێوازێکی کۆمیدی لە بارەی بەشیر
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موشیری ناودارەوەیە.
شیاوی وتنە ،ئەو بەرهەمانەی لە سوید چاپکراون ،ژمارەیەکی کەمیان
گەیشتنە کوردستان.
9جوانی :تایبتە بەو هۆنراوانەی لە بارەی جوانی ئافرەتەوە وتراون)1983( .لە سلێمانی چاپکراوە.
10کوردایەتی :تایبەتە بەو هۆنراوانەی لە بارەی کوردایەتییەوە ،ساڵەکانی( )1958تا ( )1960وتراون ،لە تەک پێشەکیەکی مامۆستا جەمال نەبەزدا.
11نازەنین :یەکەم کۆمەڵە هۆنراوەکانێتی کە لە نێوان ( )1954تا ()1957وتراون.
12ئافرەت و نوشتە :شانۆنامەیەکی کۆمیدییە ،ساڵی ( )1956چاپکراوەولەسەر شانۆی قوتابخانەی ئامادەیی کوڕان لە سلێمانی ،نمایشکراوە.
لە بواری رامیاریدا:
1ئەندامی حزبی شیوعی عێراقی بووە ( )1948بۆ ( )1958لەو بڕوایەوە کەکورد لەو رێگەیەوە ئەگاتە مافی چارەنووسی خۆی ،بەهۆی چاالکییەکانی
لەو حیزبەو رێکخراوەکانیدا ،چەند جار زیندانی کراوە .لە خوێندن پچڕێندراوە.
( )1955-1954راپێچی شوعەیبە کراوە )1957( ،تا ( )1958وەک دوور
خراوەیەکی سیاسی ،نێردراوە بۆ ئەبو غرێب.
2لە دامەزرێنەران و ئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوەویەکێتی کورد (کاژیک) بووە کە بۆ ماوەی ( )15ساأل لە خەباتی نهێنی و ژێر
زەمینیدا بوە.
3پەیوەندیی نهێنی لەگەڵ پاسۆکدا هەبووەو دوای راپەڕین ،لەگەڵ چوارهاوبیریدا ،مەکتەبی سیاسی پاسۆکیان پێکهێنا.
4ساڵی ( )2004لە دامەزرێنەرانی کۆڕی سەربەخۆیی کوردستان بووە.5سەرپەرشتیاری گۆڤاری (هیوا) بووە ( )1957و ( )1958هەروەهاسەرپەرشتیاری رۆژنامەی سەربەخۆیی ئۆرگانی پاسۆک بووە ( )1991تا
().1993
6ساڵی  1963حاکمی عەسکەری گشتی رەشید موسڵیح فەرمانیگرتنی بۆ دەرکردووە بە تۆمەتی ئەوەی ئۆتۆمبێلێکی بۆ مەال مستەفای
بارزانی کڕیوە ..ئەمیش ئەڵێت :ئەگەر بمبوایە پاسکیلێکم بۆ خۆم ئەکڕآ!.
7ساڵی ( )1975( )1974دادوەرو پشکنەری دادبوە لە شۆڕشی ئەیلول.8ئێستا سەرۆکی کۆنگرەی نیشتمانی کوردستانە  /سەرکردایەتی باشوور.سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز کامیل ژیر سەبارەت بە ژیان و کارنامەی خۆی لە
2009-11-25
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد  -کاژیک
پارت  /الیەن:
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
مافناس
جۆری کەس:
✍نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە35 :

کامەران سدیق محەمەد  -کامەرانی ماملێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030122264533394
پاییزی  1987لە رووداوێکی تەمومژاویدا لە گوندی مالومەی سەربە پارێزگای
سلێمانی گیانی لەدەستدا .نێوبراو کەسێکی دەستڕەنگین و بوو تابلۆی
دەکێشا ،ماوەیەکی زۆر لە راگەیاندنی پاسۆک کاریکردووە .دەنگی زۆر لە
ماملێوە نزیک بوو ،هەربۆیە پێیاندەگووت کامەرانی ماملێ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
رۆژنامەنووس
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە36 :

کاوە بەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062116215576789
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە37 :

کوردۆ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311091249119694
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد  -کاژیک
پارت  /الیەن:
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
✍نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە38 :

کەریم سەالم  -موالزم کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=201006202027094459
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خەڵکی بەردە زەردی ناوچەی شارباژێڕ بووە ،لە شۆڕشی ئەیلوولدا
بەرپرسی سەربازی بووە ،پاشان بووەتە ئەندامی سەرکردایەتی پاسۆک و
ئنجا بووەتە پارتی و لە ساڵی 1995دا لە شەڕی براکوژیدا گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
♙سەربازی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی شەڕی ناوخۆ
♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە39 :

یوسفە لچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010322271986866
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە40 :

پشتئاشان
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http://www.kurdipedia.org/?q=201007291108274583
بەناوبانگترین گوندەکانی قەندیلە ،ساڵی  1982شەڕێکی قورسی براکوژیی
تێداکرا و بەهۆیەوە پارتی ،حشع ،حسک و پاسۆک لەالیەن هێزەکانی
یەکێتییەوە ئاویوی ئێران کران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری شوێن  /شوێنەوار :گوند
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە41 :

پاسۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=201003241449384034
پارتی سۆسیالیستی کورد لە  1975-09-11لە کەرکوک دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە42 :

ئااڵی سووری کوردایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072221574789505
ئۆرگانی ناوەندی هێزی پێشمەرگەی پاسۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە43 :

خوێندکاری کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042809373682745
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
گۆڤار
جۆری باڵوکراوە:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە44 :

سەربەخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121821025787169
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
باڵوکراوە
جۆری باڵوکراوە:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە45 :

هاوبیر 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072222382089501
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
رۆژنامە
جۆری باڵوکراوە:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە46 :

کۆنگرەی یازدەیەمی پارتی دیموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121013105312435
یەکەم کۆنگرەی دوای راپەڕینی کوردستان بوو کە پارتی لە16ی ئابی  1993لەشاری هەولێر بەستی.
گرنگترین رووداوی ئەم کۆنگرەیە ئەوەبوو پارتی گەلو حیزبی سۆشیالیست و بەشێک لەپاسۆکەکان
چوونە نێو پارتییەوە ،کۆنگرە "سامی عەبدولڕەحمانو حەمەی حاجی مەحمود"ی بەئەندامی کۆمیتەی
ناوەندیو دواتریش مەکتەبی سیاسی هەڵبژارد ،بەاڵم زۆری نەخایاند حەمەی حاجی مەحمود پارتی
بەجێهێشت.
سەچاوە :سات  -ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە47 :

کۆنگرەی یەکەمی پاسۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031815153354172
1991
قەاڵچواالن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە48 :

جەاللی حسە کەلۆش ،موالزم کەریم ،مام ئاراس و کۆمەڵێک پێشمەرگەی
پاسۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011411495163826
هەندێک لە پێشمەرگەکانی تری ناو وێنەکە:
بەکر مەولود  -بەکری مەال چۆلەکە ،کەریمی عەبوش ،ژیلوان مام تۆفیق و
رێبوار...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە49 :

جەواد مەال و کۆمەڵێک پێشمەرگەی پاسۆک لە سورێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091420262573085
سااڵنی هەشتاکان
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە50 :

حەمە قەمور و کۆمەڵێک پێشمەرگەی تری پاسۆک لەکاتی دارهێناندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060210282078380

42

مالومە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە51 :

رزگار شەمەیی ،شێخ ئەحمەد ،موالزم شوان و بەرزان سەعید گەوهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022212592980630
کۆنگرەی پاسۆک  -قەاڵچواالن 1991 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە52 :

فوئاد هەورامی ،مامۆستا غەریب ،مامۆستا هادی ،مالزم کەریم ،هاورێ
باخەوان  -دانیشتووەکان هەڵکەوتە سوور و...
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082721253869133
1991
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە53 :
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الیەک لە کۆنگرەی پاسۆک 1991 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071219373276983
غاندی ئەنوەر تۆڤی ،عومەر قەرەچەتانی ،مژدە تاهیر
لە ریزی دواوە :سەرکۆ عەبدول و...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە54 :

مام هەژار ،مەنسور حەفید و بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041809044575869
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە55 :

موالزم شوان ،عەبدوڵاڵ ئاگرین و کەریم سەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021121253275748
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ئەندامانی سەرکردایەتیی پاسۆک ،ئەوەی دواوە پێدەچێت عومەر
قەرەچەتانی بێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە56 :

موالزم کەریم سەالم ،فەرەیدون قازی ،ئاسۆس هەردی و مەال فایەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041315221975468
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە57 :

موالزم کەریم و شێمحەمەدی باڵەک
http://www.kurdipedia.org/?q=200912032028202786
لە راستەوە :موالزم کەریم سەالم ،شێمحەمەدی باڵەک  -سەرکردایەتیی
پاسۆک ،عومەر قەرەچەتانی و مامۆستا سمکۆ .ئەم وێنەیە ساڵی  1991لە
شەقاڵوا گیراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە58 :
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ناشتنی ئازاد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=200912032025052785
رێوڕەسمی ناشتنی ئازاد مستەفای سکرتێری پاسۆک لە نۆکان.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە59 :

کەریم سەالم ،جەواد مەال و...
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110410251577869
سورێن ،ناوەڕاستی هەشتاکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە60 :

00-03-1998
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301118334972
دەرچوونی ژمارە یەکی باڵوکراوەی هاوبیر لە ئەڵمانیا ،لە الیەن پارتی سۆسیالیستی کوردپاسۆکەوە.
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە61 :
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00-05-1994
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120537773
روودانی شەڕی براکوژی لە نێوان ینک و پدک و ب.ئیسالمی ،بە درێژایی ئەم مانگە ،دەنگوباسەکانواڕادەگەیەنن کە  600تا  2.000کەسیان لە یەکتری کوشتووە.
هاوڕکانی باشووری.ک ،دەیان کەسیان پاش دیلکردن لە یەکتری گوللە باران کرد.کوشتنی رێباز و حەسەن کوێستانی و جەالل محەمەد محێدین لەالیەن هێزەکانی پدک .نێوبراوانچەند ئەندامێکی بەرزی ینک بوون.
کوژرانی جەاللی حاجی حسەین کەلۆش ،لە شاری سلێمانی کە ویستبووی نێوبژیی نێوان شەڕیبراکوژی بکات .نێوبراو ئەندامێکی کۆنی کاژیک بوو و لە هەفتاکاندا یەکێک بوو لە دامەزرێنەر و ئەندامە
بەرزەکانی پاسۆک و لە دوای هەشتاکانەوە دایدەشکاند بەالی ینک دا.
بەهۆی شەڕی براکوژییەوە فەرمانبەرەکانی ن.ی کوردستانیان بەجێ هێشتووە و چوون بۆ تورکیا.روودانی شەڕی نێوان ینک و بزووتنەوەی ئیسالمی لە ناوچەی هەڵەبجەداو کوژرانی ژمارەیەکی زۆرلە ینک و الشەکانیان لەشوێنی شەڕەکەدا بەجێهێشتووە و ئیسالمییەکان بانگەوازیان کردووە کە بێن
الشەکانیان کۆبکەنەوە.
بەستنی کۆڕێک لەسەر شەڕی براکوژی لەالیەن کاوە غەریب لە ئەمستەردام  -هۆڵندا ،کە خەڵکیبەئاشکرا لە کۆڕەکەدا جنێویان بەهەردوو بەرەی شەڕخواز دەدا.
لە کاتی شەڕەکەی نێوان ینک و پدک لە هەولێردا نرخی فەردەیەک ئارد گەیشتە  8.000دینار...قەدەغەکردنی هەڵواسینی وێنەی بارزانی و مەسعود بارزانی لە سلێمانی لەالیەن ینک ،کەکۆنتڕۆڵی شارەکەیان کردووە.
باڵوبوونەوەی ئەو پڕوپاگەندەیەی کە گوایا ینک وەفدێکی بەسەرۆکایەتیی لەتیف بەرزنجەیی نادۆتەبەغداد بۆ گفتوگۆ لەگەڵ رژێمدا.
بەپێی راپۆرتی ئەمنستی ،لەم مانگەدا ترسناکترین پێشێلی مافی مرۆڤ لە باشووری.ک ،کراوە.فەڕەنسا ،کوردی ئاگادار کردەوە ،کە ئاسایشی نێوچەکە بپارێزن.سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە62 :

00-08-1992
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120497595
یەکگرتنی هەرسێ پارتی گەلی دیموکراتی کوردستان ،پارتی سەربەخۆیی دیموکراتی کوردستان -پاسۆک و حیزبی سۆشیالیستی کوردستان  -ئێڕاق-حسک ،لە یەک پارتدا ،کە نێوینرا پارتی یەکگرتنی
کوردستان.
مەعروف رەئوف خدر ،کرایە وەزیری دادی باشووری.ک.سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە63 :

00-09-1987
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120447410
دروستبوونی پشێوییەک لەنێو پاسۆکدا ،لە بارەگای سەرکردایەتی لە گوندی مالوومە ،کە بووە هۆیشەهیدبوونی هاوبیر کامەران  -کۆڤان و چەک دانانی  11هاوبیری تری پاسۆک.
هێرشی هێزەکانی ینک بۆسەر بورجەکەی قەراخ ،کە بورجەکەیان بۆ نەگیرا و نزیکەی 21شەهیدیاندا ،کە زۆربەیان سەرتیپ و جێگری تیپ و فەرماندەی کەرت بوون.
چوونی وەفدێکی پارتی کە پێکهاتبوو لە فەلەکەدین کاکەیی ،زەیم عەلی ،عیزەدین بەرواری ،ئازادبەرواری و فڕەنسۆ هەریری بۆ بیرۆی رامیاریی یەکێتی لە گوێزێ ،بۆ کۆبوونەوەی پێکهێنانی بەرەی
کوردستانی ،کە پارتە کوردستانییەکانی تری باشووریش ئامادە بوون بە حیزبی شیوعیشەوە.
شەهیدبوونی حەمە سەعید حاجی غەریب سێتەاڵنی لە قەراخ.سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە64 :

01-05-1983
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120427271
هێرشی هێزەکانی ینک ،بەسەرۆکایەتیی نەوشیروان مستەفا ،بۆسەر الیەنەکانی بەرەی جود ،لەوهێرشانەدا بیرۆی رامیاریی حشع و حسک و پاسۆکیان گرت ،ژمارەیەکی زۆری پێشمەرگە لەو
شەڕانەدا کوژران ،بەو شێوەیە ناوچەی سۆران بە تەواوی کەوتە ژێردەستی هێزەکانی یەکێتی ،لەو
شەڕانەدا چەند پێشمەرگەیەکی پککش کە میوانی حسک بوون شەهید بوون.
د.ت ،یاسای کۆچپێکردنی دانیشتوانی کوردی ،بەبیانووی پاراستنی ئاسایشی نیشتمانییەوە،راگەیاند.
تا  :05-30روودانی شەڕی براکوژی لە نێوان یەکێتی و پاسۆکدا لە چیای قەندیل.سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە65 :

02-08-1995
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301121027945
کوژرانی موالزم کەریم سەالم ئەندامی سەرکردایەتیی پارتی دیموکراتی یەکگرتووی کوردستان ،لەبەرەی شەڕی براکوژیی سەفیندا لە گوندی زیارەت ،بەدەستی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان.
نێوبراو پێشتر ئەندامی سەرکردایەتیی پاسۆک بوو.
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە66 :

03-03-1980
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301121238419
شەهیدبوونی پێشمەرگەی پاسۆک فەرهاد خەفاف لە گوندی شێنێ ،نێوبراو ئەندامێکی بەرزیپاسۆک بوو و پێشتریش کاژیک بووە.
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە67 :

05-04-1992
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120497576
راگەیاندنی پڕۆژەی یەکگرتنی هەردوو پارتی حسک و پاسۆک.سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە68 :
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07-05-1988
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120457437
دامەزراندنی بەرەی کوردستانی لە باشووری.ک ،کە پێک هاتبوو لەم پارتانە :پارتی دیموکراتیکوردستان ،یەکێتی نیشتمانی کوردستان ،حیزبی شیوعی ئێڕاقی  -هەرێمی کوردستان ،پارتی
گەلی دیموکراتی کوردستان و پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک و پاش ماوەیەکیش حیزبی
زەحمەتکێشانی کوردستانیش بووە ئەندام تێیدا.
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە69 :

07-09-1991
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120487548
تا  ،09-10بەستنی یەکەمین کۆنگرەی پارتی سۆسیالیستی کورد پاسۆک لە قەاڵچواالنی باشوور،کە تێیدا نێوی پارت بووە پارتی دیموکراتی سەربەخۆیی کوردستان پاسۆک ،کۆنگرەکە هیچ
گۆڕانکارییەکی بنەڕەتیی لە پاسۆکدا نەکرد ،هەر ئەوە نەبێت کە پیالنێک بوو بۆ تواندنەوەی ،ئەمانە
بوونە ئەندامانی سەرکردایەتیی نوێ :کەریم سەالم ،شوان ،عەبدوڵاڵ ئاگرین ،هادی ،مژدە تاهیر،
سمکۆ  -فەرهاد ،ئومێد عەباس ،حەسەن جاف ،غاندی ئەنوەر تۆڤی ،شێخ محەمەدی باڵەک.
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە70 :

08-07-1991
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120477538
کردنەوەی پێشانگایەکی هونەری وێنەکێشان لەالیەن نەوزاد کۆژانەوە لە شارۆچکەی رەواندزیباشوور لە نێو بارەگای پاسۆکدا.
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە71 :

12-01-1992
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120497567
فڕاندنی تۆفیقی نوری بەگ لە شاری سلێمانی ،نێوبراو ئەندامێکی پێشووی پاسۆک بوو ،بەهیچشێوەیەک شوێنەواری دیار نییە.
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە72 :

13-05-1991
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120477532
کۆچی دوایی پێشمەرگەی ئازای پاسۆک ،مام ئیبراهیم بە کارەساتی ئوتومبیل لە نێوان قەاڵچواالن وئەزمەردا.
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە73 :

15-05-1983
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120427275
بیرۆی رامیاریی پاسۆک ،بەیانێکی ناڕەزایی دەربارەی هێرشەکانی یەکێتی بۆسەر بەرەی جود لەقراناخە و پشت ئاشان دەرکرد.
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە74 :
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19-03-1989
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120467459
کۆچی دوایی ئازاد مستەفای سکرتێری پاسۆک ،بە نەخۆشیی شێرپەنجە لە سوید.سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە75 :

1948
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120056575
زیندووکردنەوەی رێکخستنەکانی حدکا لەالیەن غەنی بلوریان ،محەمەدی شاپەسەند  -سەعیدناکام ،قادری مەحمود زادە و عەزیزی فەرهادییەوە.
پەنابەرانی کورد لە پاریس بنکەی لێکۆڵینەوەی کوردیان دامەزراند ،کە باڵوکراوەیەکی تایبەتی خۆییهەبوو.
دەرچوونی یەکەمین ژمارەی گۆڤاری رێگا لەالیەن حدکاوە.باڵوکردنەوەی پەڕتووکێک لەسەر ئافرەتی کورد لەالیەن ئەمینی ئەڤداڵەوە لە یەریڤان.عوسمان مەتە ،نووسەری رۆژنامەی سۆن پۆستا ،لە پاش  10ساڵ سەرکووتکردنی راپەرینیدەرسیم ئەمەی باڵوکردەوە .... :چەند کەسێک لە خەڵکی ئەو مەڵبەندە باسیان بۆ کردم ،کە بێجگە
لە ژاندارم و فەرمانبەری باجوەرگرتن ،هیچ مووچەخۆرێکی حوکومەتیان نەدیوە ....زۆرم هەوڵدا لە
نزیکەوە بارودۆخی خەڵکەکە بناسم ،و لە نیازی دڵیان تێبگەم ،هیچم دەست نەکەوت ببێتە بەڵگەی
ئەمە کە ئێمە کارێکمان بۆ کردوون .لەوێ نە پیشەسازی هەیە و نە کشتووکاڵ و نە بازرگان ...پزیشک
دەست ناکەوێت و خەڵک هەر نازانن دەرمان چییە ،و لە نێوان گوندەکانیشدا رێگا خۆش نەکراون.....
لەدایکبوونی عەبدوڵاڵ ئوجەالن ،سکرتێری پکک لە شانلی ئورفەی باکووری کوردستان.لەدایکبوونی ئازاد مستەفا ،سکرتێری پاسۆک لە گوندی بارزان.نیشتمانپەروەرانی کورد ،نەخشەیەکی کوردستانیان پێشکەشی نەتەوە یەکگرتووەکان کرد.زەید ئەحمەد ئەفەندی لە قاهیرە نامەیەکی بە نێوی خەباتی کوردەوە بەزمانی عارەبی تۆمار کرد وبەنهێنی گەیاندییەوە کوردستان.
دەرچوونی رۆژنامەی رێگا لە شاری مەهاباد ،کە تەنێ یەک ژمارەی لێ دەرچوو.بەندکردنی عەزیزی یوسفی ئەندامی باالی حدکا لەالیەن رژێمی ئێرانەوە.بەندکردنی غەنی بلوریان ،ئەندامی بااڵی حدکا لەالیەن د.ا.کۆچی دوایی هۆزنەوان فایەق بێکەس.کۆچی دوایی خواجە کەریمی ئەلەکە لە بەغداد ،نێوبراو فەلەیەکی کلدانی و لە سەردەمیحکوومەتی پادشانشینی کوردستاندا وەزیری دارایی بوو.
کۆچی دوایی هۆزانەوان مەال عەبدوڵاڵی زێوەر.کاکە زیاد وازی لە ئەندامی پەڕڵەمانێتیی ئێڕاقی هێنا.تا  ،951پشکنینەکانی گوندی چەرموی نزیک چەمچەماڵ لەالیەن ر .ج .بریدوودی زانکۆی مەشیگانیئامریکییەوە ،کە یەکەمین و کۆنترین گوند لە مێژووی مرۆڤایەتیدا دۆزرایەوە ،کە ئەویش دەکەوێتە
کوردستانەوە و مێژووی دەگەڕێتەوە بۆ هەزارەی هەفتەمی پ.ز.
نرخی تەنێک بەردی مەڵکەندی بە  100فلس و بەردی سپی  750فلس بووە لە سلێمانی.-گفتوگۆی خولە پیزە و هاوڕێیانی لەگەڵ پارتی هیوادا لە چیای سورکێو ،تاوەکو لە نێو ئەو پارتەدا رێک
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بخرێن ،بەاڵم هیچ ئەنجامێکی ئەوتۆی نەبوو.
یاریکردنی شانۆنامەی تێکۆشانی رەنجدەران لە قوتابخانەی غازی لە سلێمانی ،پاشان د.ق زۆربەیئەکتەرەکانی زیندانی کرد.
دانانی سروودی نەورۆز لەالیەن پیرەمێرد و محەمەد ساڵح دیالن ئاوازی بۆ دانا.سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە76 :

1979
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120377087
تا سەرەتای ئەم ساڵ :ژمارەی ئەو کوردانەی کە بۆ باشووری ئێڕاق راگوێزرابوون ،ژمارەیان گەیشتە 700هەزار کەس.
کۆتایی ئەمساڵ :د.ا ،عەزیزی یوسفیی بە هۆی نەخۆشیی دڵەوە لە زیندان ئازادکرد ،بەاڵم زۆریپێنەچوو کۆچی دوایی کرد ،نێوبراو ئەندامی بااڵی حدکا بوو و کاتی خۆی بڕیاری خنکاندنی درابوو و
بەاڵم پاشان بە زیندانی هەتاهەتایی حوکم درا.
ئازادبوونی غەنی بلوریان لە زیندان ،بەهۆی شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە .نێوبراو  20زێتر لە زینداندابوو .لە کاتی گەڕانەوەیدا بۆ مەهاباد ،هەزاران کەسی خەڵکی مەهاباد بە پیرییەوە چوون.
ئاوارەبوونی عەبدوڵاڵ ئوجەالن بەهۆی کاروباری رامیارییەوە.پکک هەوڵیدا ،محەمەد جەالل بوچاک بکوژێت ،بەاڵم سەرکەوتوو نەبوون ،نێوبراو ئاغایەکیدەستەاڵتداری ناوچەی سیڤەرک و ئەندامی پەڕڵەمانی تورکیا بوو.
بەستنی کۆنگرەی پارتی لە خۆرهەاڵتی.ک.دامەزراندنی یەکێتی نەتەوەیی دیموکراتی لە تورکیا ،لەالیەن ئەم رێکخراوانەوە ،پارتیسۆسیالیستی کوردستانی تورکیا ،کۆمەڵەی رۆشنبیری شۆڕشگێڕی لە رۆژهەاڵتی تورکیا و
بزووتنەوەی کوک.
تێکچوونی پەیوەندیی نێوان داگیرکەرانی سووری و ئێڕاقی.گفتوگۆی حیزبی سۆسیالیستی کوردستان  -حسک ،لەگەڵ رژێمی داگیرکەری ئێڕاقیدا بەهۆیدوکتۆر عەبدولڕەحمان قاسملۆوە ،بۆ ئەو مەبەستە دوکتۆر مەحمود عوسمان چووە بەغداد ،بەاڵم هیچ
ئەنجامێکی نەبوو ،رژێم لە گەرمەی گفتوگۆکەدا دوو سەرکردەی نێوداری حسکی لە دۆڵی سماقوڵی
شەهید کرد ،کە نێویان ئەمانەیە :شەهید سەلیم و شەهید شینە بۆڵێ.
سەرەتای ئەم ساڵ :گیرانی ئەدیبی کورد ،محەمەدی حەمە باقی لەالیەن د.ق.حدکا ،لە شاری نەغەدەی خۆرهەاڵتی.ک ،کۆبوونەوەیەکی جەماوەریی گەورەی ساز کرد ،لەوکۆبوونەوەیەدا کورد و ئازەری بوو بە شەڕیان.
هێرشی مەالکانی ئێران بۆسەر خۆرهەاڵتی.ک ،شایانی باسە کە رژێمی نوێ ئەو هێرشەی بەسەرۆکە سەربازییەکانی سەردەمی شا کرد.
بریندارکردنی هونەرکاری وێنەکێش عەزیز سەلیم ئەحمەد و شەهیدبوونی هاوسەرەکەی ئایشێرەسوڵ ،لەالیەن د.ق.
کۆچی دوایی گۆرانیبێژ خاتوو دایکی جەمال.پەیوەندیکردنی شەهید مام ئیبراهیم بە رێکخستنی پاسۆکەوە.-گۆرانیبێژ تایەری خەلیلی دەستی کرد بە گۆرانی وتن.
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دەرچوونی ژمارە 1ی گۆڤاری دەنگی ژنانی کوردستان لە شاری مەهاباد.سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە77 :

1980
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301119235508
باڵوکردنەوەی دیوانە هەڵبەستی شەو نییە خەوتان پێوە نەبینم لەالیەن هۆزانەوان عەبدوڵاڵپەشێوەوە.
نەخۆشکەوتنی مامۆستا تاهیر تۆفیق.رەوکردنی شەماڵ عەزیز عەبدولڕەحمان بۆ دەرەوەی واڵت.جیابوونەوەی دەستەی  7کەسە لە حدکا ،کە نێوی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران -پەیڕەوکەرانی کۆنگرەی 4یان لە خۆیاننا .ئەم جوودابوونەوەیە دەستی پارتی توودەی تێدا بوو.
تا کۆتایی ئەم ساڵ :ژمارەی ئەو کوردە فەیلییانەی کە د.ق ،بۆ ئێران رایگواستن ،گەیشتە  215هەزارکەس.
هاوینی ئەمساڵ تا هاوینی  ،87واتە لە ماوەی  7ساڵدا :حدکا 20.200 ،کەسی لە دوژمنی ئێرانیکوشتووە 2.089 ،کەسی دیل کردووە 2.355 ،ماشێنی تێکشکاندووە 166 ،چەکی قورسی
تێکشکاندووە 25 ،هەلی کۆپتەری پێکاوە 731 ،جاش هاتوونەتە ریزی حدکاوە 1.145 ،دیل لەالیەن
حدکاوە ئازاد کراوە ،زیانەکانی حدکاش بەم شێوەیەن 1.932 :شەهیدی داوە 1.405 ،خەڵکی مەدەنی
شەهیدکراوە 264 ،کەسیش لە زیندانەکانی ئێراندا خنکێنراون .بێجگە لەو چاالکییانە نزیکەی 1.451
چاالکیش زیانی دوژمن نەزانراوە .دەستکەوتی هێزەکانی حدکاش لە ماوەی ئەم  7ساڵەدا بەم
شێوەیە بووە 58 :خومپارە هاوێژ و چەکی نیوە قوورس 172 ،ئاڕ.بی.جی 27 ،نارنجۆک ئەنداز206 ،
بێسیم و هۆکی تۆکی 47 ،دووربین 149 ،تیربار 71 ،مسلسلی قورس 4.597 ،تفەنگی جۆراوجۆر11 ،
دۆشکای  57ملم 8 ،دۆشکای  106ملم 71 ،دەمانچەی جۆراوجۆر 1 ،پەدافەندی هەوایی3 ،
مووشەکی دژی ئاسمانی 1.109.514 ،فیشەکی جۆراوجۆر 1.072 ،مووشەکی ئاڕ.بی.جی3.656 ،
نارنجۆکی دەستی 5 ،مووشەکی تاو 5 ،مووشەکی سام.3-
پکک توانی  50کەس چەکدار بکات بۆ شەڕی پێشمەرگەیی دژی تورکیا.هاوینی ئەمساڵ :ینک و حسک بەیانێکی هاوبەشیان دەرکرد ،تاوەکو شەڕی براکوژی نەمێنێت.بەپێی ئاماری تورک بۆ دانیشتوانی باکووری.ک ،دانیشتوانی  9.076.644کەسە.هونەرکار ناسری رەزازی ،کۆمەڵێک سروودی نیشتمانیی لە شاری سلێمانی بە نهێنی تۆمار کرد.گیرانی مەهدی زانا ،لەالیەن تورکەکانەوە.گیرانی نووسەری کورد فەهمی قەراخی ،لەالیەن د.ق ،کە سەرەنجامی هەر بە بێ سەروشوێنیماوەتەوە.
شەهیدکردنی مەال عوسمانی میراوەیی  -جەالل لە شاری سەردەشت لەالیەن پاسدارانەوە،نێوبراو سااڵنێکی دوورودرێژ ئەندامی حدکا بوو.
پەیوەندیکردنی شەهید مام ئیبراهیم بە هێزی پێشمەرگەی پاسۆکەوە.پەیوەندیکردنی هۆزانەوان عەلی حەسەنیانی  -هاوار بە پێشمەرگەکانی حدکاوە.دەرچوونی یەکەمین ژمارەی گۆڤاری جودی لەالیەن پارتی ئیسالمیی کوردستانەوە ،بە زمانانیکوردی و تورکی.
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بەپێی ئاماری ئەم ساڵ ،دانیشتوانی شارەکانی باکووری کوردستان بەم شێوەیە بووە :سامسۆر ،367.595ئاگرێ  ،368.009بینگۆل  ،328.702بەدلیس  ،257.908دیاربەکر  ،778.150ئەاڵزغ ،440.808
ئەرزنجان  ،282.022ئەرزەڕۆم  ،577.325ئەنتاب  ،808.697هەکاری  ،155.463مەالتێ ،606.996
مارش  ،556.520ماردین  ،564.967موش  ،302.406سێرت  ،445.483دەرسیم  ،157.974ئورفە
 ،602.736وان  ،468.646ئەدەنە  ،154.134هەتیە  ،122.024قارس  240.558و سیواس 41.420
کەسە .واتە تێکرای دانیشتوان  8.528.817کەسە.
یاریکردنی شانۆیی گێچەڵەکانی حەمە وەی وەی لەالیەن تیپی هونەری هەولێرەوە ،کە لە نووسینو دەرهێنانی هونەرکار تەڵعەت سامان بوو.
هاوینی ئەمساڵ :ناسری رەزازی کاسێتی سروودەکانی لە سلێمانی دەرکرد .ئەم کاسێتەبەیارمەتیی تیپی مندااڵنی بێخودی سلێمانی و تیپی مەولەوی و هەروەها بەیارمەتیی نامدار قەراخی
و ساالر قەراخی و حەمەی ئاسنگەر هاتەدی .کاسێتەکە بەدزییەوە لە قوتابخانەی بێخود و ماڵی
عومەرئاغا قەراخی بە ریکۆردەرێکی گرۆندیک تۆمارکرا.
هاوین :یاریکردنی شانۆیی گوڵە مێخەک لە سلێمانی لەسەر شانۆی سەاڵحەدین ،نووسینیسمکۆ ناکام و دەرهێنانی عوسمان چێوار و ئەم ئەکتەرانەش بەشداربوون :هونەرمەند حەمە رەشید
هەرەس ،مستەفا ئەحمەد ،ئازاد جەالل و ئازاد حەمە بچکۆل...
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە78 :

1982
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120086708
کۆچی دوایی جەمیل محۆ.زستانی ئەم ساڵ :لەبەر دووریی ناوچەی هەولێر لە سەرکردایەتیی ینک ەوە ،بڕیاردرا کەکۆمیتەیەکی سەرکردایەتیی سەربە ینک لە ناوچەی هەولێردا دابمەزرێ کە بریتی بوون لەمانە:
دوکتۆر کەمال خۆشناو ،سەید مەجید و مامۆستا نازم.
تا ساڵی  :984روودانی زنجیرەیەک شەڕی براکوژی لە نێوان یەکێتی و ب.ئیسالمیدا ،کە لە ئەنجامدابووە هۆی کوژرانی  600کەس لە هەردووال کە بەشی زۆریان ئیسالمی بوون و تەواوی بنکەکانیان
لەالیەن یەکێتییەوە گیرا.
بەرزبوونەوەی دووبەرەکییەکانی نێو ریزەکانی کۆمەڵە ،1هەربۆیە کۆمەڵە 1کۆنفرانسی دووەمی لەخڕی ناوزەنگ بەست و بەهۆیەوە لە کێشە و گیروگرفت رزگاری بوو ،لە کۆنفرانسەکەدا نەوشیروان
مستەفا کرایەوە سکرتێر و ئەمانەش بوونە ئەندامانی سەرکردایەتیی :فەرەیدون عەبدولقادر ،موالزم
عومەر عەبدوڵاڵ ،مامۆستا جەمال تایەر ،دوکتۆر کەمال خۆشناو ،عەلی بچکۆل و مەال بەختیار.
شەهیدبوونی محەمەد غەفور مەنتک پێشمەرگەی ینک لە گوندی ساباڵخ.پەیوەندیکردنی جەواد مەال بە هێزی پێشمەرگەی پاسۆکەوە و بووە ئەندامی بیرۆی رامیاری.هاوینی ئەمساڵ :دامەزراندنی تیپی موزیکی ئاوارە لە هۆڵندا ،بۆ ناساندنی هونەری کوردی بەواڵتانی دەرەوە.
دامەزراندنی حیزبوڵاڵی کورد ،بەسەرۆکایەتیی شێخ محەمەد خالید بارزانی.خۆپیشاندانی جەماوەری شاری هەڵەبجە ،لە دژی د.ق.-فلیمی یۆڵی هونەرکاری کورد گۆنای ،خەاڵتی کانی وەرگرت.
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هاوینی ئەم ساڵ :البردن و راگوێزانی  33مامۆستای کورد لە زانکۆی سەاڵحەدین ،بەهۆی راپەرینیخوێندکارانەوە ،کە نێوەکانیان ئەمانەن :د .نوری تاڵەبانی.... ،
دەرچوونی ژمارە 1ی گۆڤاری خانزاد لە شاری هەولێر.سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە79 :

1984
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120427307
تا ساڵی  :985د.ق ،نزیکەی  776قوتابخانەی کوردیی لە گوندەکانی کوردستاندا داخست.تا ساڵی  :986حدکا  10.758کەسی لە ئێران کوشتووە8.913 ،ی لێ بریندار کردوون1.154 ،ی لێدیل کردوون 1.421 ،ئۆتۆمبیلی دوژمنی تێکشکاندووە 87 ،دەزگای چەکی قورسی تێکشکاندووە32 ،
مۆڵگەی دوژمنی گرتووە 3 ،جار مۆڵگەی دوژمنی وێرانکردووە ،دەسکەوتی پێشمەرگەکانیش هەر لەم
ماوەیەدا 19 ،خومپارەهاوێژی جۆراوجۆر 104 ،ئاڕ.بی.جی 10 ،7-چەکی دوورهاوێژ 2.738 ،تفەنگی
جۆراوجۆر 318 ،گوللەی چەکی قورس 701 ،راکێتی ئاڕ.بی.جی 19 ،زنجیرە فیشەکی چەکی قورس،
 1.690نارنجۆکی دەستی 56 ،دووربین 96 ،مەترەلۆز 166 ،دەزگای بێتەل 396.821 ،فیشەک14 ،
نارنجۆک ئەنداز 8.612 ،یەدەک 46 ،دەمانچە 5 ،ئۆتۆمبیل 106 ،تفەنگی میلـلی 5 ،مووشەک ئەنداز لە
جۆری سام .3-هەر لەم ماوەیەدا  1.008پێشمەرگەی حدکا شەهیدبوون و  555کەسیش لە خەڵکی
مەدەنی شەهیدبوون و  1.044کەسیش برینداربوون.
روودانی شەڕی براکوژی لە گوندی قەاڵسنجی سەرووی ناوچەی زرارەتی ،لە نێوان هێزەکانی ینکو بەرەی جوددا ،هێزەکانی جود لەبەر نەشارەزایی پەرتەوازە بوون و هەندێکیان لەبەر بێ ئاوی خۆیان
دایە دەست هێزەکانی ینک و هەندێکیشیان چوونەوە پاڵ رژێم و هەندێکیشیان شەهید بوون ،لە
بناری سەفینیش  5پم حشع یان بەدیل گرت و پاشان گوللە بارانیان کردن کە یەکێکیان نێوی ابو احرار
بوو .بە هۆی ئەم دیل کوشتنەی هێزەکانی ینک وە منداڵێکی کورد لە گوندی حوجرانی نزیک شەقاڵوا
لێیان تووڕە دەبێت و دەڵێت :جاش لە ئێوە باشترە .ئەم رووداوانە لە کاتی گەرمەی گفتوگۆی ینک دابوو
لەگەڵ رژێم.
بەپێی ئامارێکی سەربازیی خۆرئاوایی ،خەرجیی رژێمی ئێران لە جەنگی ئێڕاق و خۆرهەاڵتیکوردستاندا  3ملیار و  300ملیۆن دۆالر بووە.
بەستنی کۆنفرانسی سێیەمی کۆمەڵە 1لە ناوچەی مێرگەپانی نزیک سلێمانی ،کۆنفرانسەکەجەالل تاڵەبانی و دوکتۆر عەبدولڕەحمان قاسملۆ بەشداریی کاریگەریان تێدا هەبوو ،نەوشیروان
مستەفا کرایەوە سکرتێر و ئەمانەش بوونە ئەندامانی سەرکردایەتی :موالزم عومەر عەبدوڵاڵ،
فەرەیدون عەبدولقادر ،قادر حاجی عەلی ،مەال بەختیار ،جەبار فەرمان ،کۆسرەت رەسوڵ و ئازاد
هەورامی ،ئەمانەش بوونە جێگری سەرکردایەتی :حەسەن کوێستانی ،عومەر فەتاح ،حەمە تۆفیق
رەحیم و دوکتۆر خەسرەو .ئەم کۆنفرانسە بووە هۆی دابڕانێکی گەورە لە نێو ریزەکانی کۆمەڵە 1دا ،کە
هەندێکیان بە نهێنی بە نێوی ئااڵی شۆڕشەوە کاریان دەکرد و پاشان لە کۆمەڵە 1جوودا بوونەوە.
چەند رۆژێک دوای کۆنفرانسی سێیەمی کۆمەڵە ،1یەکێتی شۆڕشگێرانی کوردستان کە باڵێکی نێوینک بوو ،لە مێرگەپان کۆنفرانسیان بەست و ئەمانە بوونە ئەندامانی سەرکردایەتی :فوئاد مەعسوم،
نازم عومەر ،پێشەوا تاڵەبانی ،شەوکەت حاجی موشیر ،سەربەست بامەڕنی ،حاکم عومەر ،کەمال
فوئاد ،خدر مەعسوم ،شێخ دارا ،شێخ عەلی حەمە ساڵح ،شێخ محەمەد و حەمەی فەرەج.
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پاش کۆنفڕانسەکانی کۆمەڵە 1و یشک ،ئاڵوگۆرێکی گەورە بەسەر مەڵبەندەکانی ینک دا هات ،بەمشێوەیە :مەڵبەندی یەک  -جەبار فەرمان ،مەڵبەندی دوو  -قادر حاجی عەلی ،مەڵبەندی سێ -
حەمەی فەرەج و مەڵبەندی چوار  -کۆسرەت رەسوڵ.
لە یادی دووسەدهەمین ساڵڕۆژی دروستکردنی شاری سلێمانیدا ،یەکێتی نووسەرانی کوردستان،بەرنامەیەکی فراوانی بەم بۆنەیەوە بۆ ئاهەنگ گێران سازکرد ،و دەنگی گەلی کوردستانیش رۆژانە
وەکو یادەوەریی شاری سلێمانی گەشتی ریچی بۆ سلێمانی باڵوکردەوە.
کۆچی دوایی هۆزانەوانی کورد جگەرخوێن ،لە واڵتی سوید ،پاشان لەسەر وەسیەتی خۆیتەرمەکەی برایەوە شاری قامیشلۆ و لە ماڵەکەی خۆیدا نێژرا ،کە نیو ملیۆن کەس بەشداریی
ڤیستیڤالی ناشتنەکەیی کرد.
جیابوونەوەی دەستەیەک لە حشع ،کە بەنێوی حشع  -رێکخراوە بنچینەییەکانەوە کاریان دەکرد.البردنی بڕیاری لەسێدارەدان لە نێو یاسای تورکیدا ،بەاڵم ئەم یاسایە هەروەکو مەرەکەبی سەرکاغەز مایەوە.
شەهیدبوونی بارزان بە تۆپباران لە گوندی شیرەمەڕ ،نێوبراو پێشمەرگەیەکی ئازای پاسۆک بوو.شەهیدبوونی بەیان عومەر شەریف.کوژرانی رەسوە سوور لەالیەن ینک.کۆچی دوایی مێژوونووسی بەنێوبانگ تۆفیق وەهبی لە شاری لەندەن ،نێوبراو لەسەر وەسیەتیخۆی هێنرایەوە بۆ کوردستان و لەسەر چیای پیرەمەگروون بە خۆپیشاندانێکی جەماوەریی مەزنەوە
نێژرا.
کۆچی دوایی نووسەر ئەمین میرزا کەریم.کۆچی دوایی گۆرانیبێژ قادری حاجی حوسەین.کۆچی دوایی موزیکژەن میرزا مەحمود.کۆچی دوایی فارسی رەحیمە کوردە ،نێوبراو پێشمەرگەیەکی سووپاکەی شێخ مەحمود بوو.کوژرانی خولەی حەمە بۆر لە یانەی پارێزەران لە شاری سلێمانی ،نێوبراو هەوادارێکی ینک بوو.بەستنی میهرەجانی تیپە بێگانەکان لە هۆڵندا ،کورد بە شانۆیی بیرم کەوتەوە لە نووسین ودەرهێنانی ساالر عومەر قەراخی بەشداریی کرد.
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە80 :

1986
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301118585027
کۆچکردنی نووسەر ئەمیری حەسەن پوور بۆ کەنەدا.لەم ساڵەوە هونەرمەند محەمەدی ماملێ بەهۆی نەخۆشیی فەرامۆشییەوە وازی لە گۆرانی وتنهێنا.
گەڕانەوەی شەماڵ عەزیز عەبدولڕەحمان لە ئەڵمانیاوە بۆ ریزی پێشمەرگەکانی پاسۆک و پاشساڵێک گەڕایەوە بۆ ئەڵمانیا.
لە سەردەمی فەرمانڕەوایی بەعسییەکانەوە تاوەکو ئەم ساڵ :زێتر لە  1.895گوند و شارۆچکە بەرراگواستن کەوتوون ،کە ژمارەی خێزانە راگوێزراوەکانی لە تەنێ  1.476گوندا دەگاتە  84.877خێزان.
هەر ئەم رامیاریی راگواستن و بەعارەبکردنە بووە هۆی ئەوەی زێتر لە  42.488کم چوارگۆشە ،واتە
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4914ی خاکی کوردستانی ژێردەستی ئێڕاق بە عارەب بکرێت.
خراپبوونی پەیوەندیی نێوان پدک و پکک.روودانی شەڕی بەرەیی قەیوان  -ماوەت لە نێوان ینک و سوپای ئێڕاقدا ،ئەو شەڕە  3مانگی خایاند و 800سەرباز و جاشی تێدا کوژرا ،دەیان پێشمەرگەشی تێدا شەهید بوو .ئەم شەڕە پێشمەرگەی
الیەنەکانی تریش بەشدارییان تێدا کرد ،لەوانە پاسۆک ،کە شەهیدێکیان بەنێوی شەهید بێستونەوە
تێدادا.
بەهاری ئەم ساڵ :رێکەوتنی دووالیی لە نێوان ینک و حسک دا مۆرکرا ،کە بەو پێیە کۆتایییان بەناکۆکییەکانیان هێنا و پاشان پاسۆک و پارتی گەلیش چوونە نێو رێکەوتننامەکەوە.
د.ا ،بڕیاری کوشتنی رێبەرانی کوردی دەرکرد.بەستنی کۆنگرەی جیهانی بۆ هێزە شۆڕشگێرەکان لە شاری تەڕابلوسی لیبیا ،کۆنگرەوانەکانهەموو لەسەر ئەوە رێککەوتن کە کورد مافی چارەی خۆنووسین و دامەزراندنی دەوڵەتێکی
سەربەخۆی هەیە.
بەستنی کۆنفرانسی یەکێتی خوێندکارانی سۆسیالیستی کورد لە ئەوروپا سۆکسە ،لە بەرلین ،لەوکۆبوونەوەیەدا ریزی خوێندکاران بوونە دوو بەشەوە ،بەشێکیان کەنارگیر و ئەوی تریان سەربە پاسۆک،
یان هێڵی ئازاد مستەفا بوون.
دامەزراندنی کۆمەڵەی مافی مرۆڤ لە کوردستان ،لە کارەکانی ئەم کۆمەڵەیە کۆکردنەوەی راپۆرت وبەڵگەنامە لەسەر ژیانی کولەمەرگیی خەڵکی کوردستان.
- 7پەڕڵەمانتاری کوردی باکوور بۆ کۆنفرانسی مافی مرۆڤ لە پاریس بانگهێشتن کران.
کردنەوەی رادیۆی کوردی لە کۆماری گورجستانی سۆڤیەت ،کە هەفتەی جارێک بۆ ماوەی 20خولەک بەرنامەی کوردیی باڵودەکردەوە.
دەرچوونی یەکەمین ژمارەی گۆڤاری دالنپار لە فینالند لەالیەن رەوانشاد رەهبەر جەاللەوە.شەهیدبوونی منداڵێکی شەش سااڵنەی هونەرکاری وێنەکێش عەزیز سەلیم ئەحمەد لەالیەن د.ق.بەپێی ئاماری ئەم ساڵ ،ژمارەی کورد لە خۆرهەاڵتدا بەم شێوەیەیە :ئازربایجانی غەربی ،1.971.677کرماشان  ،1.462.965کوردستان  -سنە  ،1.078.415چەهار موحال و بەختیاری
 ،631.179لوڕستان  ،1.367.029ئیالم  ،382.091کوهگیلو و بویر ئەحمەد  ،411.828لە خوزستان
 ،1.413.298لە فارس  392.633و لە بوشەهر  89.171کەسە .واتە تێکرای دانیشتوان 9.200.286
کەسە.
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە81 :

22-02-1993
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120507639
نیوەشەو ،خۆکوشتنی سەعید گەوهەر  -مام بەختیار ،نێوبراو هاوبیرێکی کاژیک و یەکێک لەدامەزرێنەرانی پاسۆکیش بوو.
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە82 :

26-07-1993
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120517688
راگەیاندنی دامەزراندنی پارتی یەکگرتنی کوردستان ،کە لەم سێ پارتە پێکهات :پارتی گەل،پاسۆک و حسک.
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە83 :

31-03-2000
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301121208329
کۆچی دوایی شەماڵ عەزیز عەبدولڕەحمان لە نەخۆشخانەی پرێنتسالوەبێرگی شاری بەرلین لەئەڵمانیا ،نێوبراو ئەندامی کۆنی کاژیک و لەم دوادواییانەشدا پاسۆک بوو .پاش چەند رۆژێک تەرمەکەی
برایەوە سلێمانی.
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە84 :

31-05-1991
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301120477535
بەستنی کۆنگرەی یەکەمی یەکێتی قوتابیانی کورد ،لە قەاڵچواالن ،ئەم رێکخراوە سەربە پاسۆکبوو.
سەرچاوە :هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەی
چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە85 :

پاسۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011014281724483
سەرچاوە :ئی-فەرهەنگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە86 :

پاسۆک بناسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060422370276596
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پاسۆک
1984
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە87 :

پاسۆک چی بەسەرهات
http://www.kurdipedia.org/?q=20141228095429118538
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
پاسۆک چی بەسەرهات؟ بۆ وای بەسەرهات ؟ خۆیان دەزانن!!....
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە88 :

پاسۆک لە کاڵوڕۆژنەی دروشمەکانیەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966160
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە89 :

پرۆگرام و پەیڕەوی ناوخۆی پارتی سەربەخۆیی دیموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966204
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پاسۆک
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە90 :

پڕۆگرام و پەیڕەوی ناوخۆی پارتی سەربەخۆیی دیموکراتی کوردستان -
پاسۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090615360561004
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سلێمانی 1991 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە91 :

پیالنێکی نوێ و سەودایەکی دۆڕاو!!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090921450561060
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرکردایەتی گشتی پارتی سوشیالیستی کورد /پاسۆک
مێژووی باڵوبوونەوەی شوباتی 1984
ئەم نامیلکەیە لەالیەن چاالک محەمەدەوە بۆ ئنتەرنێت ئامادەکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە92 :

دروشمی رمانی رژێمی بەعس و مەسەلەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122813551887026
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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پاسۆک  -مایسی 1984
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە93 :

مام برایمی نەتەوەیی و داستانە خوێناویەکەی ئەزمەڕ و کۆمەڵە داستانێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969136
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
❀هەڵبەست
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە94 :

مەڵۆیەک لە خەرمانی بیری پاسۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030121500633390
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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زنجیرەی پاسۆک بناسە
پاسۆک
هەشتاکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە95 :

66جارمان پێی ووتن لە 40ی مانگدا ئەخوێنرێتەوە..
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030121262933388
یەک لە پۆستەرەکانی پاسۆک لە ساڵی 1984دا!
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە96 :

کاژیک و پاسۆک لە تای تەرازودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080713134089246
مەسنوور حەفید
لەندەن 1998-01-11
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە97 :
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ئەلیاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060210522078376
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە98 :

جەبار حسێن ساڵح  -دکتۆر جەبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111220572677932
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە99 :

حەمە قەموور  -قەمبوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041515594364539
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ساڵی  1987بەدیلگیرا و لە سلێمانی گوللەبارانکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
گوللەبارانکراو
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە100 :

زانا ئەحمەد دەنگ گەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071216382176978
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە101 :

سەروەر  -دەروێش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011411384063825
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پاسۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە102 :

فەرهاد خەفاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123112260374558
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
✍نووسەر & لێکۆڵەر
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە103 :

محەمەد شەوقی  -موالزم شەوقی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032332282379
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پێشمەرگەی ئازای شۆڕشی ئەیلوول و پاشانیش پاسۆک ،لە ساڵی 1979
شەهیدکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
♙سەربازی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە104 :

مەال یادگار
http://www.kurdipedia.org/?q=200910271336492128
لە سلێمانی لەدایکبووە ،ئەندامی تیپی مۆسقای بێخود بووە و لە چەندین
بەرهەمی تەلەڤزیۆنیدا بەشداریی کردووە ،تا پێنجی وێژەیی لە قوتابخانەی
سەاڵحەدینی کوڕان لە سلێمانی خوێندووە و پاشان بووەتە پێشمەرگەی
پاسۆک .کادرێکی زۆر خۆشەویستی ناو پاسۆک بووە ،لە مانگی 5ی ساڵی
 1987لە گڵەزەردە شەهیدکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە105 :

راگەیاندنی پێنجەمین کۆنفڕانسی پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013121412584187248
14ی ئەیلولی 1998
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە106 :

راگەیاندنی هاوبیرانی کوردایەتی سەبارەت پەیامەکەی ئوجەالن لە
نەورۆزی 2013دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032912433582631
28.03.2013
بەپێی ئەو راستییەی کە مەسەلەی کورد لەهەموو پارچەکانی کوردستاندا ،یەک مەسەلەیە و هەر
گۆرانکاریەک لە هەر پارچەیەکیدا،کاریگەری ئەرێنی یان نەرێنی لەسەر پارچەکانیتر ئەبێ .بە ئەرکی
خۆمانی ئەزانین باری سەرنجمان بەرامبەر پەیامە سەرسورهێنەرەکەی بەڕێز عەبدوڵاڵ ئوجەالن
پیشانبدەین.
سەرەتا ئەڵیێن ،بەپێی هەموو پێوەرە یاساییەکان کەسێکی زیندانیکراو ئەهلیەتی یاسایی نیە و
خاوەنی ئیرادەی تەواوەتی خۆی نیە چجای کەسێکی وەک ئوجەالن کە 14ساڵە لە زیندانێکی تاکە
کەسیدایە و لەژێر گوشار و ترس و تۆقاندنی رەگەزپەرستانی تورکدایە کە ئەوەش لەوانەیە بووبێتە
هۆی نا ئومێدی ئەو ،سەرباری ئەوەی ئەو بەڕێزە دوورە لە واقیعی نەتەوەکەی و گۆرانکاریەکانی
کوردستان و جیهان.
لەماوەی سااڵنی زیندانیەکەیدا هەندێ هەڵوێستی هەبووە کە دژ و پێچەوانەی دید و بۆچوونەکانی
پێش زیندانیکردنەکەی بوو .لەوانە ،وەک ویستبێتی حاشا لە کوردبوونی خۆی بکا ،جارێک وتوێتی من
دایکم تورکە .لە پەیامێکیشیدا کەوتبووە مەدح و پیاهەڵدان بەسەر پەیمانی لۆزاندا!! ئەوە جگە لەوەی
ئامانجی پەکەکەی لە سەر بەخۆییەوە گۆڕی بۆ پێکەوە ژیان لەگەل تورکدا .ئێستاش لەم پەیامەیدا
وەک ناوی پەکەکەی لەبیرنەمابێ ،یا وەک ئەوەی خۆی بەگەورەتر لە پەکەکە و کورد بزانێ (کەئەمانە
ئاسایی نین) بەناوی تەنیا خۆیەوە ئەدوێ! هەروەها بەبێ را و راوێژی سەرکردایەتی پەکەکە و
رێکخراوە سیاسیەکانی تری باکور بریاری تاکەکەسی ئەدات! .بۆیە لەخوارەوە بەکورتی ئەو پەیامە و
هەڵوێستی دەسەاڵتی تورکیش ئەخەینە ژێر هەندێ پرسیارەوە.
دوای ئەوەی هەوڵەکانی تورک لەماوەی  90ساڵی رابردوودا بۆ قەالچۆ و تواندنەوەی کورد ،ئامانجیان
نەپێکا ،دیسان دوای  30ساڵیش شەڕی پەکەکە ،نەیتوانی چۆک بەگەریالکانی کورد دابدات .هەروەها
دوای زیندانیکردنی عەبدوڵاڵ ئوجەالن ،ئەو خەونەی نەهاتەدی کە بزوتنەوەی رزگاریخوازی کورد لە
باکووردا لەناوبەرێ ،بەڵکو بەپێچەوانەوە ،ئاگری بزووتنەوەکە تابێ زیاتر کڵپە ئەسێنێ ،بۆیە ئێستا رووی
لەرێبازێکی تر کردووە تا ئەوەی بەشەر بەدەستی نەهێنا ،بە ئاشتی بەدەستی بهێنێ،ئەویش چەک
دانانە بە گەریال و کۆتایی هێنانە بە شۆڕشی گەلی کوردستان لە باکووردا .پەیامەکەی ئوجەالنیش
(کە جێگەی چەندین گومان و پرسیارە) وائەنوێنێ بەشێکبێ لەو هەوڵەی تورک! .ئێمە لەگەڵ رێزماندا
بۆ خەبات و بەرهەمەکانی ئوجەالن ،ئاماژە بۆ ئەو راستیەش ئەکەین کە ئەوبەڕێزە ،ئەگەرچی
لەسەردەمێکدا تێکوشەرێکی ماندوونەناس و رابەرێکی بەتوانابوە ،بەاڵم ئێستا بەپێی ئەوەی زیندانیەکە
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و چەن ساڵێکە کاربەدەستانی تورک هەموو هۆکارێکی ترساندن و پزیشکی و هونەریان لەگەڵدا
بەکارهێناوە بۆ شتنەوەی مێشکی ،هەر را و بڕیارێک لەو بەرێزەوە ،لەم بارودۆخەی ئێستایدا ئاسایی
نیە و ئەبێ گەلێ حیسابی لۆجیکی و زانستیانەی بۆبکرێ و فەرمانەکانی کوێرانە جێبەجێ نەکرێن و
پیت بەپیتی وتەکانی شیکرێتەوە و بزانرێ لەژێر چ کاریگەریەکدا و بۆ چ مەبەستێک ئەدوێ یا
بەکۆمەڵێ دەستەواژەی تەمومژاویەوە هێناویانەتە دواندن ،وەک( :دەسپێکی سیاسەتی دیموکراتیک و
مۆدێرنتەو..هتد) کە ئەمانە زیاتر دەستەواژەی فەلسەفین و چەندین لێکدانەوەی جیاواز هەڵئەگرن نەک
دەستەواژەی سیاسی کە ئەبێ وەک زمانی ماتماتیک روون و بێ تەمومژبێ .ئەم شێوازە
تەمومژاویەش هەمیشە دوژمنانی کورد لەکاتی الوازیاندا بەکاریان هێناوە بۆ ئەوەی لەکاتی هێزیاندا بۆ
بەرژەوەندیی خۆیان شرۆڤەی بکەن! لەم روانگەیەوە ئێمە بەئەرکی خۆمانی ئەزانین کە ئەم باری
سەرنجانەمان بخەینە روو:
لەپایچی دوای  30ساڵ قوربانیدان گەریالکانی پەکەکە چەک دانێن و کۆتایی بە شۆرشەکەیانبێنن!؟
دەرکردنی گەریالکان لە نیشتمان و لە زێدی خۆیان ،مانایچی!؟ لە کۆتایی چ جەنگ و چ شۆرشیکدا،مەرجی وا ئابڕووبەر ،قبووڵکراوە؟ بۆچی ئەو تێکۆشەرانە ،شۆڕشیانکرد و هەزاران شەهیدیاندا ،بۆ ئەوە
بوو لە ئەنجامدا شاربەدەرکرێن و لە خێزان و منداڵیان دوور خرێنەوە!؟
بەرامبەر بەچی ،دیلە تورکەکان ئازادکران؟ لەکاتێکدا دەهەزار تێکۆشەری کورد لە زیندانەکانیتورکیادان و هیچ هەنگاو و بەڵێنێک نیە بۆ ئازادکردنیان.
بەرامبەر ئەم پەیامەی ئوجەالن ،دەسەاڵتی تورک نەهەنگاوێکی ناوە ،نەهیچ گفتێکی داوە بۆمافینەتەوەیی زیاتر لە 30ملیۆن کورد لەباکووردا.
هێشتا پەیامەکەی ئوجەالن 3 ،رۆژی بەسەردا تێنەپەریبوو ،ئەردۆگان و گیول کەوتنە گلەیی و گازندەو بڕوبیانوو سەبارەت بەوەی لە ئاهەنگەکانی نەورۆزدا ئااڵی تورک بەرزنەکراوەتەوە .ئەمەشیان بە
ئاستەنگێک دانا لە رێگەی پرۆسەی ئاشتیدا .هەروەها سەر ۆکی پەرلەمانی تورکیا جەمیل چیچەک،
دوای پەیامەکەی ئوچەالن ،بە گەریالکانی قەندیل ئەلێ (تیرۆرست و پیاوکوژ و بەبێ پیاوکوشتن
ناتوانن دانیشن) .بەپێی ئاژانسی جیهانی تورکیش ،دەستەی ئەرکانی سوپای تورکیا ،هەواڵەکانی
وەستاندنی پرۆسەی سەربازی رەتدەکاتەوە!
دروستکردنی ئەنجومەنی دانایان ،گوایە بۆ چاودێری پرۆسەی ئاشتی و کۆتایی هێنانە بەتیرۆر!راستییەکەی بۆ خاڵفاندنی کوردە تا ئەردۆگان بەتەواوی مەبەستەکانی ئەپێکێ .ئەم ئەنجومەنە وەک
ئەو لیژنانەیە کە بۆ لەگۆڕنانی مەسەلەیەک پێک ئەهێنرێن .ئەگینا کێشەیەکی گەورەی وەک کێشەی
کورد بە ئەنجومەنێکی لەو جۆرە چارەسەر ناکرێت .تورکیا دەوڵەتێکە خاوەنی پەرلەمان و حکومەت و
دەستور و یاسایە .ئەو کێشەیە ئەبێت لەو کەنااڵنەوە چارەسەر بکرێ.
ئوجەالن کاتێک ئەتوانێ رایەکی دروست و جێگەباوەر بدات کە لەزیندان ئازادکرێ و لە ژێر هیچگوشارێکدا نەمێنێ.
رژیمی تورک ئەگەر بەراستێتی ئاشتەوایی ئەوێ ،ئەوا ئەبێ جگە لە ئوجەالن،لەگەڵ قەندیل ودیاربەکریش دانوستان بکات .سەرەتا ئەبێ بەفەرمی واز لەو دروشمە شۆڤێنیەی بێنێ کە ئەلێ:
(یەک نە تەوە،یەک زمان ،یەک ئااڵ ،یەک نیشتمان) .هەموو زیندانیە کوردەکان بە ئوجەالنیشەوە
ئازادکات ،بەفەرمی ئاگربەست راگەیەنێ.
رژیمی تورک لە سۆنگەی هێزەوە داوای ئاشتەوایی ناکات .بەڵکو گورزە کوشندەکانی گەریال وخۆڕاگری قەندیل و راپەڕینی جەماوەری شارەکانی باکوور و پەلەقاژەی بۆ بەئەندامبوون لە یەکێتی
ئەوروپا و زاڵبوونی PYDلەرۆژئاوای کوردستان و چاوبڕینە نەوت و بازارەکانی باشوور پاڵیان پێوەناوە کە
پەنا بباتە بەر بەڕێز ئوجەالن بەاڵم بە هەرزانترین نرخ!! لە هەمان کاتیشدا ئەیەوێ بە تیرێک  2نیشان
بپێکێ کە نیشانی دوەم نانەوەی 3بەرەکیە لەنێوان ئیمیرالی و قەندیل و دیاربەکردا!.بەرامبەر ئەم
راستیانەش ئێستە تای ترازووی کورد سەنگینترە و رۆژ رۆژی پێداگرتنە نەک سازش یا دەسخەرۆبوون
بە بەلێن یا دواخستنی خواستەکان و دابەشکردنی بەسەر چەند قۆناغێکدا!
لەبەر ئەوە ،داوا لە سەرکردایەتی پەکەکە ئەکەین کە خۆڕاگربن و ئەو راستییە بزانن کە ئیستە
لەلوتکەی هێزدان و نەکەن بەو پەیامە دەستخەرۆبن .گەریالکانیشیان لە باکوور نەکشێننەوە تا مافە
نەتەوەییەکانی کورد لە دەستووری تورکیادا جێگیر ئەکرێ و بەکردەوەش و بە گەرەنتی و بە
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زەمانەتێکی نیودەوڵەتیش ئەو مافانە پارێزراوبن .لەبارەی چەک دانانیشەوە ،بەهیچ جۆرێک چەک
دانەنێن ،بەڵکو تابتوانن چەکەکانیان زیاتر و کاریگەرتر بکەن .چەک بۆ هەمووکاتێک پێویستە.
لەسەردەمی شۆرشدا بۆ بەرگری ،لەسەردەمی قەوارەیەکی کوردیدا بۆ پاراستنی ئەو قەوارەیە .یا
وەک بەڕێز بێشکچی ئەڵێ :بۆچی هەموو الیەک چەکداری هەبێ و تەنیا داوا لە کورد بکرێ چەک
دانێ!؟
نابێ پەکەکە خۆی و خوێنی ئەو هەموو شەهیدانە بکاتە قوربانی ئەم پەیامەی ئوجەالن کە جێگەی
گەلێ گومانە! ،یا بۆ ئازادکردنی ئوجەالن،کە تورکیا ،یا هەر ئازادیناکا ،یا ئەگەر ئازادیشیکرد ئەوا دوای
گورزێک لە تەندروستی ئوجەالن ئازادی ئەکات .دیسان نابێ پەکەکە بەو پشتگیریە فرەالیەنە بۆ
پەیامەکەی ئوجەالن دەسخەڕۆبێ .ئەوانە هەر یەکەو لە گۆشەنیگای بەرژەوەندیی خۆیەوە ئەو
پشتگیرییە ئەکات!
لەالیەکیترەوە،نەپەیامەکەی ئوجەالن و نە وتەکانی ئەردۆگان تا ئێستە ئاماژەیەکیان تیانیە بۆ مافی
نەتەوەیی کورد .بەپێچەوانەوە ،ئوجەالن لە نامەکەیدا ئەڵێ (ئەمرۆ رۆژێکی نوێیە بۆ تورکیایەکی نوێ)
ئەمەش ئەوە ئەگەیەنێ کە ئەگەر ئوجەالن لەژێر گوشارێکدا ئەو پەیامەی باڵونەکردبێتەوە ،ئەوا بە
داخەوە ئەو ئێستە لەخەمی تورکیادایە نەک کورد.
ئەم پەیامەی ئوجەالن ئەگەر نسکۆیەکی بەدوادابێ ،ئەوا ئەبێتە کوشندەترین گورز بۆ هەر
چوارپارچەکەی کوردستان ،بەتایبەتی بۆ رۆژئاوای کوردستان کە ئێستا کوردی رۆژئاوا خەریکە ئەکەوێتە
سەرپێی خۆی .هەروەها گورزێکی گرانە بۆ ئامانجی سەربەخۆیی کوردستان و ساڵەهایەک
دوایئەخات،لەکاتێدا ئێستە گەلێ ئاماژە هەیە بۆگەیشتن بەو ئامانجە .گریمان ئەردۆگان و حیزبەکەی
نیهادیان پاکبێ ،بەاڵم ئەبێ بزانین کە حاکمی رەها لە تورکیادا تەنها ئەوان نین .تورکیا واڵتێکە تا
ئێستە عەسکەر خاوەنی بریاری کۆتاییە تیایدا ،ئەوە جگە لەبوونی چەند حیزبێکی تری رەگەزپەرستی
کەمالی کە لەهەر هەڵبژاردنێکدا ئەگەری هاتنە سەر حوکمیان هەیە .ئەوەشمان لەبیرنەچێ کە ئەم
هەنگاوەی ئوردوگان بەناوی ئاشتەواییەوە ،جگە لەو مەبەستانەی ئاماژەمان بۆکرد ،هەوڵێکیشە بۆ
لەباربردنی نەخشەی نوێی رۆژهەاڵتی ناوەراست کە کوردستانێکی سەربەخۆی لەخۆگرتوە .هەروەها
پروپاگانتەیەکە بۆ هەڵبژاردنەوەی پارتەکەی.
ئێمە وەک ژمارەیەک هاوبیرانی کوردایەتی ،باڵوکردنەوەی ئەم راگەیاندنەمان هەفتەیەک دواخست تا
بزانین کاردانەوە و هەلوێستی رژێمی تورک چی ئەبێ،لە ئەنجامدا دەرکەوت یەک هەنگاو لە
لووتبەرزی و رەگەزپەرستیی خۆی نەهاتۆتە دواوە! وەک پەکەکە شکست و دۆڕاوی جەنگبێ! .بۆیە وا
ئێستە راگەیاندنەکەمان ،وەک نامەیەکی کراوە ،ئاڕاستەی سەرکردایەتیی پەکەکە و رای گشتی
ئەکەین .داواش لە هەر الیەن و هاوبیر و رۆشنبیریکیدی ئەکەین (ئەوانەی پێڕانەگەیشتین پەیوەندیان
پیوەبکەین) دەنگیان بخەنە پاڵ دەنگمان بە ناردنی ناویان بۆ ئەو کەنااڵنەی ئەم راگەیاندنە
باڵوئەکەنەوە ،تا ناوەکانیان بخرێنە پاڵ ناوەکانمان ،یا بە وتاریک ،یا بە بەدواداچوونیک رای خۆیان
پیشاندەن .
بە رێزو سوپاسەوە.
ناوەکان :کامیل ژیر ،پشکۆ ئەمین ،فەرهاد عەبدولحەمید ،فەرهاد کاکە خاس ،حەمەرەشید هەرەس،
د .دلێر شاوەيس ،د.هۆگر مەحمود ،د .ئەحمەد میراودەلی ،د .حسەین خەلیقی ،د .حسەین محەمەد
عەزیز ،د .ئازاد مەنتک ،سیروان کاوسی ،سمکۆ عەلی ئەمین وەیسی ،شوان بەرزنجی ،یونس
سیڤەر ،هاورێ میرۆیی ،کەژاڵ مەرزبان ،رزگار موکری ،رێبوار نەالسی ،حەسەن مەرزبان ،نیعمەت
کاوسی،حەکیم کاکەوەیس ،هەڵۆ محەمەد بەرزنجی ،بەختیاری شەمەیی ،عوسمان تۆفیق ،ئارام
قادر ،عەلی حەمە ساڵح ،ئاراس نوری ئەحمەد تەها ،بروسکە ئیبراهیم ،ئیسماعیلی دەالک .ئەیوب
رەحمانی ،شوان خەفاف ،زمناکۆ نوری ئەحمەد تەها ،تەها دەروێش نادر ،ساسان دەروێش .بەرزان
سەعید گەوهەر ،ئومێد سەعید گەوهەر ،کارزان سەعید گەوهەر ،ئاکۆ ئەحمەد محەمەد پۆلیس ،نزار
ئەحمەد عارف ،کاروان ئەمین ئەحمەد خەفاف ،نەورۆز مەال عەلی ،بینايی پشکۆ ،رزگار شەمەيی.
الیەنەکان:
پاسۆک  -لقی ئەوروپا،
مەڵبەندی ئاوێستا،
بزووتنەوەی الوانی 17ی شوبات،
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کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان – باشوور.
28/3/2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە107 :

قوتابیانی قوتابخانەی کوردایەتی بە رووی داگیرکەراندا دێنەوە..
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121409441087260
پاسۆک
ناوەڕاستی کانوونی دووەمی 1982
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە108 :

مژدە و بانگ لە (کۆمەڵەی هاوبیرانی کوردایەتی) یەوەK H K
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112419163387648
ئێمەی هاوبیرانی کوردایەتی کە لە رووی بیروباوەڕەوە درێژکراوەی
دید و بۆچوونە فەلسەفی و هزرییەکانی کاژیک و پاسۆکین و خاوەنی خەباتێکی نەتەوەییانه و
شۆڕشگێڕانەی زیاتر لەپەنجا ساڵین لەشار و
شاخەکانی کوردستاندا و ماوەی چەند ساڵێکیشە چاالکییەکانمان لە رێی پێنووسەکانمانەوە ،بەزۆری،
لە بواری هزریدا چرکردۆتەوە بۆ گەشەدان بەهۆشیاریی نەتەوەیی و بۆ ئەوەی بواریش بخەینە بەردەم
حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ گێڕانەوەی ناوچە داگیرکراوەکان و ئاراستەکردنی قەوارە
سیاسییەکەی باشوور بەره و سەربەخۆیی .بەاڵم بەداخەوە ،ئەو دوو مەبەستە هیچ هەنگاوێکی
کردەییان بۆ نەنراوە بەهۆی شەڕی ناوخۆ و ملمالنێی حیزبایەتییەوە که تا ئێستا ئەو ملمالنێیە درێژەی
هەیه و رێگرە لەبەردەم به ئامانج گەیشتنی نەتەوەکەمان ،بەڵکو مەترسییەکیشە لەسەر مانەوەی
ئەو قەوارە سیاسییەمان کەبە خوێنی سەدان هەزار شەهیدی نەتەوەکەمان هاتەدی .لەوانەش
خراپتر ،ئێستا کار گەیشتۆتە ئەوەی پەلی هەندێک لەو حیزبانە بەدەستی یەکێک یا دوان لە دەوڵەتە
داگیرکەرەکانی کوردستانەوەیە ،وەک سەردەمی میرنشینیە کوردییەکان ،کە ئەوە بووە هۆی له
ناوچوونیان! هەندێ ئاماژەش ئەوە ئەگەیەنن که ئێستا چەند الیەنێکی دەرەکی ،بەهاوکاریی
نۆکەرەکانیان لەناو خۆی کوردستاندا ،خەریکی پیالنێکن بۆ کەرتکردنی قەوارە سیاسییەکەی باشووری
کوردستان ،پشتبەست بەیاسای پاریزگاکانی عێراق وەک هەنگاوی یەکەم و دەستبەردان لەناوچە
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داگیرکراوەکان وەک هەنگاوی دووەم و کۆتاییهێنان بەقەوارەکەی هەرێم وەک هەنگاوی سێیەم!
سەرباری کارە تیرۆرستییەکانی ئیسالمی سیاسی کە پریشکیان گەیشتە هەولێری پایتەختیش!!
حیزبە گەندەڵەکانیش ،بەهۆی شەڕە کورسیی پەرلەمان و پاراستنی تااڵنییەکانی خۆیانەوە،
کەمتەرخەمن بەرامبەر ئەم مەترسی و پیالنانه و ئەوانیش کاری کردەیی بۆ گیرانەوەی ناوچە
داگیرکراوەکان ناکەن و دوورن لەئامانجی سەربەخۆیی کوردستانەوە!
ئەی جەماوەری ستەمدیدەی نەتەوە قارەمانەکەمان  :هەموو ئەو راستییە تااڵنه و پێویستیی
تەواوکردنی نامەی پیرۆزی هەردوو رێکخراوی (کاژیک و پاسۆک)ی خاوەن شانازی بەرابووردوە پڕ له
تێکۆشان و پاکەکەیانەوە ،بوونە هاندەرمان بۆئەوەی دەسکەینەوە بەخەباتی رێکخراوەییمان لە
کۆمەڵەیەکدا ،نەک حیزب .لەو باوەڕەمانەوە کە نەتەوەیەکی داگیرکراو و بەشبەشکراوی وەک کورد ،بۆ
حیزبایەتی ناشێ ،بەتایبەتی ئەم شێوە حیزبایەتییە ستالینییەی حیزبەکانی سەرتاسەری کوردستان
پەیڕەوی ئەکەن و بۆتە مایەی کەرتکردنی نەتەوە و گەندەڵی و ئەبێتە هۆی نائومێدی و بەئامانج
نەگەیشتنی نەتەوەکەمان!!
بۆیە له ئەنجامی ژمارەیەک دانیشتنی هاوبیرانەدا ،دواهەمینیان ،لە گوندی سیتەک بە بەرواری
 2013/10/25بە ئامادەبوونی نوێنەرانی هاوبیرانی دهۆک و هەولێر و کەرکوک و سنه و سلێمانی و
تاراوگە ،بڕیاری کاراکردنەوەی چاالکییەکانمان لەم کۆمەڵەیەدا دا و ئەمڕۆش  2013/11/21کارەکەمان
ئاشکرا ئەکەین و مژدەی هەڵهاتنی خۆری ئەم کۆمەڵەیە بە سەرجەم نەتەوەکەمان ئەدەین و بانگی
هەموو تاک و کۆمەڵێکی سەربەخۆییخواز و هەموو پێنووسه نیشتمانی و نەتەوەییەکان ئەکەین بۆ
بەشداری لەم کۆمەڵەیەدا وەک ئەرکێکی نیشتمانی و نەتەوەیی پیرۆز.
سەرکەوتووبێ خەباتی لەپساننەهاتوومان لەپێناوی ئازادی و یەکسانیی کورد و سەبەخۆیی
کوردستاندا.
کۆمەڵەی هاوبیرانی کوردایەتی
KHK
21/11/2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە109 :

نا بۆ تەعریب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112216583587689
بەریزان :
سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران
ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان
وەزارەتی ئەوقافوکاروباری ئاینی.
پارێزگاری هەوڵیرو قایمقایمی کۆیە
کۆمەڵەو رێکخراوە مەدەنیەکان
جەماوەری خەلکی کوردستان
هەمووالیەک شایەتی ئاسەوارە خراپەکانی سیاسەتی تەعریبن لە مێژووی کوردستاندا ،رژێمەکانی
دەوڵەتی عێراق هەمیشە بەرێگای جیاواز لەهەوڵی فراوانکردنەوەی بازنەکانی تەعریبوسڕینەوەی
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زمان و شیواندنی شوناسی کورددا بوون ،لەپێناویدا بودجەی گشتییان خستووەتەگەڕ ،شارە
کوردنشینەکانیان تەرحیل کردووەو هاواڵتی عەرەبیان لەخواروناوەراستی عێراقەوە هێناوەوبە ئیمتیازی
زۆرەوە لە شوێنیان نیشتەجێیان کردون .سوپایان هێناوەتە سەرکوردستانوئەنفالوگازبارانی خەڵکیان
کردووەوخوێنیان ڕشتووەو کوری هەژارنی کوردو عەرەبیان لە شەڕی کوردستاندا بەکوشتداوە ،هەوڵی
سرینەوەوگۆرینی شوێنەوارو زمانوکلتوری کوردیان داوە .لە پەالمارەکانی ئەنفالدا دەیان شوێنەواری
گرنگیان روخاندووە لەوانە قەاڵی بۆگد لەقەزای کۆیە هێشتا هەربەروخاوی گەواهی ئەو راستییەیە.
ئەفسوس لە داوی راپەرینی ئازاری ساڵی ( )1991ودامەزراندنی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش
هیچ پالن و نەخشە رێگەیەک بۆبەرپەرچدانەوەی سیاسەتی تەعریب بەدی ناکرێتوهەتا ئێستاش زەق
بەبەرچاوانەوە بەشێوازی جیاواز بەپێشچاوی حکومەتی هەرێموخەڵکی کوردستانەوە ڕەگەزەکانی
سیاسەتی تەعریب ئامادەن.
ناونانی مندااڵنی تازە لەدایکبوو ،بەزمانی عەرەبیوگۆرینی ناوی مندااڵن لەکوردییەوە بۆعەرەبی
دیاردەیەکی زەقوشەرمهێنەرەو ئەگەر مەبەستداریش نەبیت ئاودەکاتەوە سەرئاشی سیاسەتی
تەعریب ،سەلەفیەکان لەگەڵ نۆژەنکردنەوەی مزگەوتی ئازادی لەشاری کفری ناوەکەیان گۆڕی بۆ
(تەقوا) لە تازەترین هەوڵیشیاندا دیسانەوە لەگەرەکی ئازادی شاری کۆیە دەیانەوێ ناوی (مزگەوتی
ئازادی) بگۆڕن بۆمزگەوتی (مەدینە).
بەداخەوە ئەوهەواڵنە ئەگەر لەسەروەختی دەسەاڵتدارێتی بەعس و پەالمارەکانی ئەنفالیشدا
ئەنجامبدرانایە ئیستا ئەرکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بوو بەتایبەتی وەزارەتی رۆشنبیری و
وەزارەتی ئەوقاف بەپشتیوانی یەکێتی زانایانی ئیسالمی ناوەکانیان بگۆریبایەتەوە بۆبنەرەتی خۆیان و
لەیەکەمین هەوڵیاندا هەردوو مزگەوتی تەقواو مەدینەیان بکردایەتەوە بە (مزگەوتی ئازادی) ،کەچی
ئەفسوس ئێستا لەسەردەمی ئازادی و لەژێر دەسەالتدارێتی کورد خۆیدا ئەم دەستدرێژیە دەکرێتە
سەرکلتوروشوناس و مێژووی کورد کە ئەوەش عەیبوشورەییەکی گەورەیەوتا ئەوپەڕی بێباکیە
لەبەرامبەر داهاتووی نەتەوەی کورد.
ئێمە پێمانوایە نۆژەنکردنەوەی مزگەوتوشوێنە گشتیەکان چەندە پیرۆزوگرنگیش بن نابیت بخرێنە
خزمەتی ئامانجی سیاسیەوە ج چای بەناوی خێرخوازیەوە درێژە بەسیاسەتی تەعریب بدرێتەوە ؟
وەها هەوڵێک ئامانجەکەی هەر چییەک بێت رەوانیە ببێتە هۆی شێواندنی مێژووی شارێکومیللەتێک.
بۆیە داوادەکەین:
1ئەم هەڵمەتی ترسناکە رابگیریتوچیتر رێگە نەدرێت زامانوشوناسوشوێنەواروکەلتوری کوردیبشێویندرێ و مێژومان تەعریب بکرێت.
2لە برۆژە یاسایەکدا پەرلەمان ئەو ئەرکە لەئەستۆ بگرێت و هەموو هەوڵێکی تەعریب بە یاساقەدەغە بکرێت.
3ناوی مزگەوتەکانی تەقەواو مەدینە لەشاری کۆیەوکفری یان هەرشوێنێکی تر کە ته عریب کراونبگەرێنەوە بۆ سەر بنەرەتی خۆیان بەتایبەتی ئەوانەی ناویانهاتووە کە هەردوکیان ناویان (مزگەوتی
ئازادی) بووە .لەبەرئەوەی ناوەکانی پێشویان مێژویەکی دوور ودرێژیان هەیەودانیشتوانی
ئەوشارانەوخەڵکی گەڕەکە هەژارنشینەکان یادەوەری خۆیان لەگەڵیاندا هەیە ،ڕێزگرتن لە یادەوەری و
پاراستنی مێژوو مافیکی سەرەتایی خەڵکی کوردستانودانیشتوانی ئەوشارانەیە و نەنگیە لەسایەی
حکومەتی کوردیدا بکەونە بەرهەرەشەی تەعریب و لەناوچوون ،بەپێچەوانەشەوە نیازێکی
خراپەوهەنگاوی مەترسیدارتری بەدوادادێت.
بیدەنگی دەسەاڵتدارانی کوردستان لەم مەترسیانەو بەرپرسیارێتی ئەم هەوڵی تەعریب کردنە
دەخەینە ئەستۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان ،بەتایبەتیش هەردوو وەزارەتی رۆشنبیریوئەوقاف و
کاروباری ئاینی و پارێزگاری هەولێرو قایمقامی شاری کۆیە بە بەرپرسیار و بێباک دەزانین.
لە دوای تاوانی ئەنفال و کیمیابارانی کوردستان کە ئامانج سرینەوەی شوناس و لە ناوبردنی کورد بوو
نابێت رێگەی ئەمجۆرە هەوالنە بدرێت کە لەسەرخۆ دەیانەوێ پێگەی پان عەرەبیزموشۆفێنیزم لێرە قایم
بکەنەوە.
نابۆتەعریب کردنی کوردستان.
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84شوان داودی  -رۆژنامەنوس – کەرکوک85شێرزاد حافز  -پەرلەمانتار -چەمچەماڵ86عیماد جەبارحەسون بەربرسی بەشی رووناکبیری لەرۆژنامەی (الرأی العراقیە المستقلە)شاریسانبترس بۆرک رووسیا .
87-ڕازی زێتی  -رۆژنامەنوس -بارزان
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88بەختیاری شەمەیی  -نوسەرو وەرگێڕ -هۆڵندا89شوان خەفاف -رۆژنامەنووس و وەرگێڕ  -هۆڵندا .90هونەر ساالر محەمەد – گۆپتەپە91فریاد هدایت صابر رشید /کەالر /کەرمیان92مەریوان رەحیم  -کاسب  -هۆلندا93روناک مولود قادر -هۆلندا94شارۆخ مەریوان رەحیم  -خویند کار95مسعود عوسمان -فەرمانبەر -هەولیر96دیرین تارق -ئەندازیاری کشتوکال-سلێمانی97یادگار مەحمود  -یاساناس -سلێمانی98هاوڕی جەبار عوسمان -پیشمەرگەی دیرین  -هامبۆرک ئەلمانیا99کامەران جۆال  -زیندانی سیاسی -هامبۆرک ئەلمانیا100ئاسۆمەمەند -بیشمەرکەی دیرین -هامبۆرک -ئەلمانیا101تامان شاکیر نووسەر و رۆژنامەنووس – هه ولیر102ئاوێزە غەریب کەریم  -فەرمانبەر -سلێمانی103ژیان محەمەد  -یاساناس  -بەڕێوەبەری ڕێکخراوی سەوزی ئەوروپی  -کوردستانی – هۆڵەندا.104ئەمیرە محەمەد علی – هۆلەندا105شەنگە رەحیم  -رۆژنامەنوس -چاالکوانی مافی ژنان – سلێمانی106بەختیار هەلەبجەیی  -پەیکەرتاش -هەلەبجە107پەروین عزیز سعید جاالکی مەدەنی  -سلێمانی108عوسمان صالح زیندانی سیاسی – سلێمانی109لۆڤان عومەر محەمەد -خوێندکار -سلێمانی110شالیار کوردۆ  /فینلەندا111زیاد ئەحمەد -شاعیر – رانیه112زانیار نەجمەدین  -دیزاینەر -سلێمانی113عومەر ئیسماعیل مارف -نووسەرو رۆژنامەنووس -قەاڵدزێ.114هەردی نەجم – کفری115بەناز صالح ،چاالکەوانی مەدەنی116نجم الدین بۆلقامیشی راگەیاندنکار -پیرەمەگرون117نەوزاد شێردڵ  -شاعیر  -کەنەدا118ئازاد علی عەبدوڵاڵ ،کەرکوک کارمەندی پارێزگا119سامان حسێن ،سلێمانی ،گروپی گەنجانی شار120نازەنین محەمەد ،سوید121ئایار جەالل لەتیف ،فەرەنسا کارمەندی گواستنەوە122ئاران جەمیل تەها ،کۆیە123گۆڤاری ئەلکترۆنی ماتریکس124کۆبەندی گەشەپێدان125ئەڤین جەمال محەمەد ،پێنجوین126نیاز رەفیق سەلیم ،هەولێر ناوچەی سۆران127جڤات علی أکبر ،ئاکرێ ،گەلی128کەمال مستەفا سعید ،دهۆک باڕۆشکێ129شیرین کەمال صۆفی ،هەولێر130دەروێش حەمەعلی ،گەنجانی سلێمانی131پەری قادر مەجید ،سەرپەرشتیاری گرۆکانی هۆشیاری ئاگر ،ڕانییە132توانا سەعدی مەحمود  /ڤیەننا – نەمسا133-بیار رشید عارف -مۆزیکژەن – سلێمانی
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134فریاد تاریق  -خویندکار – پیرەمەگرون135نەبەز جەالل  -پیشەوەر -ئەلمانیا136ابراهیم فرەج ئەمین  -کاسب -ئەمەریکا137دانیار أبراهیم فرەج -خوێندکار -ئەمەریکا138شاناز أبراهیم فرەج -خوێندکار -ئەمەریکا139زانیار أبراهیم فرەج -خوێندکار -ئەمەریکا140نەجات فرەج ئەمین -کاسب –سلێیمانی141شێرزاد حەسەن  -چیرۆک نوس  -سلێمانی142سەردار ساالر -کاسب -گۆپتەپەی شەهیدان143فایەق حەمە صاڵح  -فۆتۆگرافەر -سلێمانی144هێمن رەوف – شاعیرو ڕەخنەگر  -کەنەدا145خەندان محەمەد جزا ،نەرویج146ئاری عبدالعزیز شفیق ،ئەلمانیا147دلێر ئیبراهیم ،بەریتانیا148چیا ڕێنوار ،سوید149سەرکەوت حەمەسعید ،سلێمانی150فەریاد فایەق ،هۆلەندا151هەریار جمیل رەنجبەر152فەتاح خەلیل زاخۆیی  -وەزیری رۆشنبیری پێشوو -سلێمانی153هادی حەمەڕەشید -چاودێری سیاسی -هەلەبجە154فەرەیدون فایەق  -هونەرمەند -ئوسترالیا155سەروەر سەعید  -مامۆستا -سلێمانی.156کەژال نوری  -چاالکوانی ژنان  -هۆلەندا157دیار صالح الدین عبد الحمید_کفری158هەورامان ئەنوەر  -فەرمانبەر -سلێمانی159شیرین عارف  -فەرمانبەر – سلێمانی160ئاسۆ بیارەیی -لیکۆلەرونووسەر -سوید161فوئاد قەرەداغی -نووسەر  -سلێمانی162هێمن کامیل .رۆژنامەنوس وخوێندکاری ماستەر163ئەحمەد عەلی  -پێشمەرگە -کفری164حەسەن عەلی حاجی فەرج -تاقانەی ئەنفال -کفری165ابراهیم هەورامانی  -شاعیر و نوسەر -هەڵەبجە166هاوڕێ باخەوان  -نووسەر و بەڕێوەبەری رێکخراوی کوردیپێدیا – هولندا167عەزیز رەئووف -نوسەر -سلێمانی168ئاودێر زۆراب  -فەرمانبەر – سلێمانی169بەختیار سەعید -نووسەرو رۆزنامەنووس -سلێمانی170ئاریان محەمەد (مەال ئاریان) رۆژنامەنووس -سلێمانی171سەمەد ئەحمەد -نووسەرو مامۆستای زانکۆی سلێمانی.172ئارام جەمال -چاالکوانی کۆمەڵگەی مەدەنی -سلێمانی173جوتیار نەریمان حسێن -خوێندکار174چنار سەالم مەعروف  -خوێندکار -سلێمانی175زانیار عمر ایسماعیل_ئەندازیاری کشتوکاڵ -پیرەمەگرون176ئارام حسێن -رۆزنامەنووس -سلێمانی177کارزان محەمەد  -مامۆستای زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی178توانا موسلیح  /مامۆستا  -خۆشناوەتی179-ساالر سۆفی -چاالکوانی ئەنفال -فینلەندا
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180موفق میراودەلی  -نوسەر -قەاڵتدزێ181بێسون مەحمود -بەریوەبەری نوسین لە گۆفاری رۆشنکەری – سلێمانی182کامەران عەزیز -بێکار -نەرویج183ئەمەل جەالل  -چاالکوانی کۆمەڵی مەدەنی -سلێمانی184دیلمان سوران...خویندکار..سلێمانی.185دانا عەسکەر -نوسەر -کەرکوک186سۆران مجید..تویژەری کۆمەالیەتی -رزگاری187محەمەد ئەحمەد -ئەندازیار – رزگاری188شادمان مەال حەسەن "نووسەر "هەولیر189د .گۆران عبداللە -بەریتانیا190کمال غریب فەتحوڵاڵهللا  -کارمەند  -سلێمانی191شەهێن فەرهاد رەسوڵ ،مامۆستا ،کۆیە192نیاز علی حەمە ،فرۆشیار ،هەولیر193دلشێر بەشیر قاسم ،زاخۆ194کمال مستەفا ،شۆفێر دهۆک195سلیمان عزیز سمی ،بازرگان زاخۆ196لەتیف حسن حسێن ،کارمەند ،دووکان197جەمال محەمەد ئەحمەد ،ئەفسەر سلێمانی198تۆفیق ڕەئووف حسن ،بەنزین فرۆش کەرکووک199سیروان سالم حمید ،خوێندکاری زانکۆ200دڵشاد عەالدین ،نیگارکێش201جوانە مستەفا ،پزیشک سلێمانی202ئومێدی وەستا جەلیل ،چاالکەوانی سیاسی .شارباژێڕ203دارا علی حسن ،کارمەندی ڕێکخراو204شەپۆل سەعید  -ئنالند205دەریا سەعید – ئینالند206ئەمیر جەمیل مەجید -توێژەری کۆمەاڵیەتی – هەولێر207208زمناکۆ محەمەد (عەلی هەڵەبجەیی) خویندکاری زانکۆ209رەزا مەنوچەهری رۆژنامەنووس و چاالکوانی مەدەنی210توانا حەمە عەلی  -موزسیان -سلێمانی211ئیبراهیم عومەر سادق  -مامۆستای زانکۆ -هەولێر212عومەر عەبدولکەریم  -شاعیر – سلێمانی213نیاز عمر علی ،چاالکوانی ژنان ،سلێمانی214سەرکەوت نووری ،کاسب سلێمانی215توانا حەمە هونەرمەند و نووسەر ،سلێمانی216ڤینۆس کمال ،مامۆستای ئابووری ،سلێمانی217ئازاد کاکە ڕەش -چاالکوانی مەدەنی-هۆڵندا218فەرەیدون عارف  -توێژەری کۆمەاڵیەتی -سلێمانی219حسین علی حسین .فەرمانبەر -قەالتدزێ220رێبوارمحەمەد سۆفی  -ئادابی زانستە مرۆڤایەتییەکان -سلێمانی221محەمەد قەرەداغی -چاالکی کۆمەڵی مەدەنی -نەرویج222کۆژین محەمەد قەرەداغی  -نەرویج223الڤین محەمەد قەرەداغی  -نەرویج224حەسەن عەلی سەلیم  -بەریوەبەری مۆزەخانەی سەرای سلێمانی.225-ئازاد عەتار عباس -بۆلیس – چەمچەماڵ
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226سەوزە عەبدوڵاڵ -مامۆستا -رانیە227کاروان عوسمان شوانی  -رۆژنامەنوس -تەکیە228د .پەروین نوری عارف -شارقە ،ئیماراتی عەرەبی یەکگرتوو229بڕیار عوزێر ئەحمد ،مامۆستا -رانیە230کەمال ئەبوبەکر -مامۆستای زانکۆ -سلێمانی231ئامانج شارباژێری -ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنوسان -سلێمانی232لوقمانی حاجی کەریم /نوسەر /بەریتانیا233ساڵح میراودەلی /نوسەر /بەریتانیا234خانزاد ڕەشید /چاالکوان /بەریتانیا235شێرزاد عەزیز /سایتی مالمۆکورد -سوید236سیروان رەشید -رۆزنامەنوس -سلێمانی237هاوژین علی_ سویسرا238ئازاد حاجی  -فەرمانبەر -سلێمانی239هیمن قادر حەمەڕەش..رۆزنامەنوس..تەق تەق240حەسەن مستەفا حوسێن  -یاساناس ،جاالکوانی کۆمەلکەی مەدەنی  /سۆران241ڕێزان ساڵح  /شانۆکار -نەرویج242محەمەد علی مراد _ مامۆستا -رزگاری243هیوا حسن محەمەد  -مامۆستا  -رزگاری244کارزان مەحمود -پارێزەر -سلێمانی245پەرچەم مەحمود حەمە -مامۆستا  -سلێمانی246صالح مەزن -نوسەر -هەولێر247بشتیوان رحیم وادی  -تویزەری کومەالیەتی -چەمچەماڵ248کەمال رەوف  -سەرنوسەری شار -سلێمانی249خانم رەحیم  -بەریوەبەری رێکخراوی ئاسودە -سلێمانی250رەسووڵ بایز مەحموود (رەسووڵ سوڵتانی) شاعیرورۆژنامەنووس -هەولێر251بەشار عەزیز حەمەد -رۆژنامەنوس -سۆران252توانا تەها ئەحمەد  -رۆژنامەنووس  -سۆران.253محەمەد فەریق حەسەن -نووسەر -دانیمارک254کاروان یاروەیس – رۆژنامەنووس-کالر255سەیوان سەعیدیان  -شێوەکار -هەولێر256هونەرمەند صالح رەشید -کەنەدا257بەلێن صالح  -نوسەر -ئەمریکا258محەمەد پاکژ -شاعیر -سلێمانی259حاجی ریکانی _ماموستا_دهوک260سەرەتا محەمەد -پارێزەر و رۆژنامەنووس -هەولێر261نەبەز پێنجوێنی  -شاعیر -سلێمانی .262زیلوان ئەحمەد سەید حەمەالو -فەرمانبەر -سلێمانی263نیشتیمان محەمەد جەبار  -مامۆستا -سلێمانی264دکتۆر بورهان یاسین – سوید265نەبەز مەال کەمال -رۆژنامەنوس -سلێمانی266بێشەوا شێخ رەئووف -رۆزنامەنوس-جەمجەماڵ267شەیدا مەعروف مەحمود  -شاعیروجاالکوان لەبواری مافەکانی زنان  /سلێمانی268کاوان فەرەج عەلی  -ژمێریار -سلێمانی269ڕێباز غالب – ماموستا -رزگاری270رزگار فەقی محمەد غێدان -مامۆستا -که الر.271-ئەیاد اسماعیل کاکەیی سەرۆکی لقی هەولێر  -سه ندیکای پارێزەرانی کوردستان .
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272فریاد هیرانی  -بەرێوەبەری رێکخراوی چاوی ئەمرۆ بۆ چاودیری کاری رۆژنامەوانی -هەولیر273چلورە هەردی ،چاالکوانی مافی ژنان ،سلێمانی274یوسف حسین -مامۆستا -رزکاری.275سەنگەرهادی  -مامۆستا – رزکاری276پەرۆش محرم محممد -پێشمەرگەی دێرین -سوید277سۆران مەحمود سلیم سێوکانی.278یادگار شینکی  -شانۆکار  -هۆڵەندا279دڵکەش ساڵح  -شانۆکار -هۆڵەندا280د .صالحی گەرمیان  -نوسەر -ئوسترالیا281هێمن صمد ئۆمەربلی  -کادری بزووتنەوەی گۆران282رازاو سەعید -ئوسترالیا سیدنی283شۆخان حەمە ئەمین حەمە سەعید -مامۆستا -سورداش284سەنگەرفائق -مافپەروەر -جێگری لقی سلێمانی یەکێتی مامۆستایان285مەجید صالح  -رۆژنامەنوس – سلێمانی286بەناز ئیبراهیم کەریم – رزگاری287ئارام کەرکوکی -ڕوژنامەنوس -نوینەری چەند ریکخراوی مافدۆست بۆپرسی ئازادیرۆژنامەنوسانی هەریم لە تورکیا.
288ئازاد قەزاز مامۆستای زانکۆ سایکۆتیراپیست نوسەر289ئارام مەال نوری  -رزگاری290ئاسۆ ساڵح مامۆستا -رزگاری291هیرش کەریم مامۆستا -رزگاری292عوسمان محەمەد مامۆستا -رزگاری293جەزا رەزا مامۆستا -رزگاری294سیروان سلێمان نوسەر -رزگاری295هەندرین شێخ راغب -نوسەر296ئارنۆ جبار جاالکی مەدەنی297جبار عزیز ابوبکر (ریکخەری فیدراسیۆنی کومەلی مەدەنی) سلێمانی298رزگار ئیبراهیم جەبار -دوزخورماتوو299ئەسعەد حسێن حەسەن – کرکوک300ئەردەالن هەلەبجەیی -رۆزنامەنوس301هیوا ناسیح -سەرپەرشتیاری چاودێری کوردۆساید  -چاک -سویسرا302عەباس شوان -فینالند303محەمەد هەورامی – خوێندکار-سلێمانی304هیمن علی نجم الدین-خویندکاری یاسا -هەلەبجە305خەلەف غفور عزیز رۆژنامەنووس -ڕزگاری306کەژال ئیبراهیم خدر – شاعیر -سلێمانی307فرمان عوسمان حمید -خویندکاری ماستەر بەریتانیا308سالح هەالج  -شاعیر -کەالر309دانا سەعید سۆفی  -ئەندامی پەرلەمانی کوردستان – هەولیر310فەرهاد مەال حەسەن  -رۆژنامەنووس  -هەولێر311ئارام حەمە ساڵح  -نووسەر  -ئەمریکا312میران بەکر -رۆژنامەنووس – هەولیر313چنورعەلی  -چاالکوان -سلێمانی314مەریوان نەقشبەندی  -بەرێوەبەری راگەیاندنی وەزارەتی ئەوقاف -هەولێر315کاوە قادر -ئەکتەر -سلێمانی316-محەمەد بێبەش -چاودێری سیاسی -سوید
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317سەباح تاهیر -پارێزەرو رۆژنامەنوس -سلێمانی318دانا کەریم حەمە رەزا -دەرهێنەر  -سلێمانی319شاخەوان رەحمان  -فەرمانبەر -سلێمانی320سۆزان عەلی مەولود -سلێمانی321پێشەنگ کاوە قادر -خویندکار – سلێمانی322جەبار مەعروف  -هونەرمەند  -سلێمانی323جەزا حەمە سەعید -ئەکتەر – سلێمانی324بەهادین یوسف -رۆژنامەنوس – سلێمانی325کەریم سالح قەشانی -سوید326شێرزاد تۆفیق  -سوید.327بەفرین سالح -لێکۆلەرەوەی دەرونی -سوید328فێنک محەمەد .یاسایی وکادێری  sos -سوید329دەریا محەمەد -کۆمەالیەتی -سوید330ئەحمەد مەجید  -ئه ندامی دەسته ی بااڵی رێکخراوی چاودیری کوردۆساید(چاک) گەرمیان331عومەرحسێن قادر (عومەر شاوری)  -کادیری رامیاری وجاالکوانی کۆمەلگەی شارستانی332هەردی ئەحمەد  -رۆژنامەنوس لە کەی ئێن ئێن -سلێمانی333حەمەرەشید عەلی سەعید0 -حەمەرەشید توکنی)  -ئەفسەر -خورماتوو334جەمال حەمە  -پارێزەر -هەڵەبجە335سەریاس ئیبراهیم سەمین -مامۆستا رزگاری336دورید سەلیم مامۆستا  -رزگاری337توانا عەبدول رەحمان  -فەرمانبەر -گاپلیون338بێستون تۆفیق سەعید – رۆژنامەنووس – سلێمانی339ئەنوەر حەمەالو  -چاالکوانی بواری ئەنفال  -گەرمیان340بابان عوسمان شاعیر  -سوید341سامان سالح فەرەج -رۆژنامەنوس342عیماد میرە -نوسەرولیکۆلەرەوەی دەرونناسی کۆمەڵگە -سوێد343سەریاس ئببراهیم سەمین مامۆستا  -رزگاری344کوردۆ محەمەد جاف تویژەری کۆمەالیەتی -سلێمانی345ئەمیر قادر  -چاالکی مافی مرۆڤ -هۆڵندا پەروین محمەد قادر  -هۆڵندا346هەنگاوە ئەمیر قادر هۆڵندا347شۆرش ئەمین  -چاالکوانی مەدەنی  -سلێمانی.348نامۆ مەجید .بەریوەبەری رێکخراویcsi349خالید سلێمان  -نوسەر – سلێمانی350ئاسۆ وەهاب ئەحمد  -چاالکوانی کۆمەڵگەی مەدەنی -گەرمیان351یونس ئەحمەد قادر -فەرمانبەر -سلێمانی352د .محەمەد رەفعەت (د.ئارام) – ئوسترالیا353عەلی محەمەد ئەمین رۆژنامەنوس  -سلێمانی354سیامەند مام غەفور  -کارمەند – گەرمیان355سارا فایەق  -فەرمانبەر -سلێمانی356کوێستان قادر سعید ،ڕۆژنامەنووس سلێمانی357ژیان سعید چاالکی ژنان ،نەرویج358روناک فەرەج رەحیم -چاالک وانی بواری ژنان -سلێمانی359محەمەد حەسەن -شانۆکار -کەالر360زارا حەسەن  -شانۆکار -کەالر361نەجیبە مەحمود  -چاالکوانی مافی ژنان -سوید362-شاگوڵ عومەر  -خوێندکار -سلێمانی
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363عەلی فەتاح مەجید  ...رۆژنامەنوس -سلێمانی364عومەر فەتاح  -وەستای کاشی – ماوەت365ئاسۆ قادر لەیل  -مافناس -سلێمانی366کەریم حسێن ڕەشید شانۆکار --کەالر367ئەرسەالن ئەحمەد  -فەرمانبەر -پیرەمەگرون368سەروەر عەبدوڵاڵ ئەحمەد  -مامۆستا -سلێمانی369محەمەد عەشقی  -شاعیر -کەالر370سۆران مەخموری  -فەرمانبەر – کۆیە371سیڤان عومەرئیسماعیل  -خوێندکاری خوێندنی بااڵ پیرەمەگرون372ئیبراهیم زەریف سەرۆکی رێکخراوی ژینگە باریزی گەرمیان373پشتوان عومەرخویندکاری زانکۆ  .رزگاری.374کاوان عبدللە خویندکاری زانکۆ -رزگاری375قاسم حورشید کەسوکاری ئەنفالکراو376ئەحمەد جومعە لەدایک بووی دووبز لەشاالوی ئەنفالدا -رزگاری377ئەحمەدقادر کەسوکاری ئەنفالکراو  -رزگاری378ئازاد عەتا تاقانەی ئەنفال – رزگاری379عومەر سۆفی شاعیرو هونەرمەند380سۆما جاف -شاعیر -381هیوای مەال رەشید -مامۆستا -سەرقەال382سمکۆ علی  -کەسوکاری ئەنفالکراو383عومەر ئیسماعیل حەسەن  -فەرمانبەر  -پیرەمەگرون384خاتون سەعیدحەمە  -ژنی ماڵەوە  -پیرەمەگرون385زریان عومەر ئیسماعیل  -خویندکار386زانیار عومەر ئیسماعیل  -خوێندکار387ئامانج شێخ نوری -ئابوریناس وچاالکی سیاسی388پشتیوان عومەر خویندکاری زانکۆ389ئەحمەد جومعە لەدیک بووی دووبز لەشاالوی ئەنفال390قاسم خورشد کەسوکاری ئەنفالکراو391بابەکر درەیی  -یاساناس و چاودێری سیاسی – سلێمانی392ڕوناک ڕەفیق  -رۆژنامەنوس -سلێمانی393رێبوار ئەوڕەحمان رۆژنامەنوس -سلێمانی394یادگار عبداللە علی  -مامۆستای زانکۆی کۆیە395ئاسۆ ئەحمەد مەولود....بەکالۆریۆس -زمان وئەدەبی کوردی -زانکۆی سلێمانی396یادگار ئەورەحمان رۆژنامەنوس397دیلمان محەمەد سابیر – سلێمانی398ئاسۆ سەید مەجید -فەرمانبەر -چەمچەماڵ399بەختیار ئەورەحمان رۆزنامەنوس400کۆچەر رەشاد -فەرمانبەر -هەولێر401هونەرمەند حەمە ڕەشید هەرەس  -کەنەدا402عیماد عەلی  -رۆژنامەنوس -سلێمانی403سەرکەژ فرج محەمەد -مامۆستا-سلێماتی404سەالم فەتاح کەریم -سوید405داود محەمەد حسێن  -نوسەر -سەرقەالی کفری406وریا قادر  -هەڵسوراوی بزوتنەوەی گۆڕان -کەنەدا407ژیان صبری  -مامۆستا -نەدا408-یوسف حسکۆ بارزانی  -خوێندکاری زانکۆ -هەولێر
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409مەال بەهائەدین محەمەد – بەریوەبەری گشتی – سلێمانی410ئەدیب لەتیف – پارێزەر –سلێمانی411هیوا رەحیم محەمەد – فەرمانبەر -سلێمانی412تالیب محبَدین – فەرمانبەر – سلێمان413لەرێ جەمال – فەرمانبەر – سلێمانی414سوارە محەمەد فەرەج – فەرامنبەر – سلێمانی415بەختیار فەتاح – فەرمانبەر -سلێمانی.416ئامانج ئیسماعیل محەمەد – فەرمانبەر -سلێمانی417نەبەز عەبدول کەریم سەعید – پارێزەر – سلێمانی418ساماڵ عەبدولڕەحمان عەزیز – فەرمانبەر – سلێمانی419کەریم ئیسماعیل ئیبراهیم (مەال نەوزاد) – پێشمەرگەی دێرین – سلێمانی420عومەر مەحمود محەمەد – فەرمانبەر – سلێمانی .421ئارام عومەر قادر – فەرمانبەر – سلێمانی422یەحیا صالح توفیق – فەرمانبەر – سلێمانی423کاروان عومەر کاکە ئەواڵ  -یاسایی – سلێمانی424فەرهاد غەفور عەبدول – یاسایی – سلێمانی425گۆران مەجید – فەرمانبەر – سلێمانی426فەالح مرادخان – پارێزەر – سلێمانی427سوعاد ئاورەحمان – توێژەری کۆمەاڵیەتی – سلێمانی428سۆران رەوف عەلی – فەرمانبەر – سلێمانی .429رێبوار محەمەد میرزا -فەرمانبەر – سلێمانی430شنۆ نامیق محەمەد – فەرمانبەر – سلێمانی431شەهال بەهادئەدین رەسوڵ – فەرمانبەر – سلێمانی432شادان صدیق حسێن -بەریوەبەری ئەنفال -سلێمانی433سەلوا حەمە مەحمود – فەرمانبەر -سلێمانی434درەخشان مەحمود محەمەد – فەرمانبەر  -سلێمانی435حاجی ئەنوەر پێشمەرگەی دێرین و نوسەر -سلێمانی436ماکوان هەورامی ،هونەرمەندو ڕۆژنامەنوس.437شەمیران سلیمان فەرەج -رێکخراوی پەرەپێدانی پەروەردەیی -رۆژنامەنووس438قمر فرحە  -ژمێریار  -کوردستانی رۆژئاوا439تارا علی عارف پارێزەر – سلێمانی440تاڤگە رۆف پارێزەر  -سلێمانی441شۆخان حەمە رەشید -سلێمانی442دانا جەمیل  -چاالکوانی کۆمەڵی مەدەنی _ سلێمانی443شلێر شەریف -رێکخراوی هاریکاری ژنان .سلێمانی444سمکۆ محمەمەد  -ۆوژنامەنوس -هەولێر.445گواڵڵە پشدەری -بەڕێوەبەری سەنتەری پەنا بۆپشتیوانی تووشبووانی شێرپەنجە لەکوردستان-هۆڵەندا
446بەختیارمستەفا قادر -رۆژنامەنوس – سلێمانی447شیالن فقی محەمەد(شیالن بیبانی) -ئەندازیار و نوسەر-هەولیر448کاروان عەلی  -نوسەرو رۆژنامەنوس – خویندکاری دکتورا -سلێمانی449غەمبارجەباری -نووسەروروژنامەنووس-چەمچەماڵ450دلێر ڕەفیق ساڵەح  -فەرمانبەر – سلێمانی451مەحمود عەلی (مەحمود نامۆ) -رۆژنامەنووس وخوێنکاری زانکۆ -کەرکوک452عەتا ئیبراهیم  -گوندی ئۆمەربل453-کاوە ئیبراهیم  -گوندی ئۆمەربل
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454سۆران ئیبارهیم  -گوندی ئۆمەربل455ئامینە حەمەد ملوان – هەولێر456یەحیا بەرزنجی رۆژنامەنوس – سلێمانی457موحسین ئەدیب  -نوسەرورۆژنامەنوس  -سلێمانی458هونەرمەندعومەر دەروێش -نەرویج459صالح الدین عبدالحمید(م .صالحی بەرلەمان) – کفری460عومەر حاجی عینایەت  -نوسەر -هەلەبجە461عەبدوڵاڵ کەریم نەمەحمود نوسەرو ڕۆژنامەنوس462کنێر عەبدولاڵ  -نوسەر -سلێمانی463دیار ئەحمەد -شاعیر  -هەڵەبجە464ئەرسەالن مەحمود  -رۆژنامەنوس  -رانیە465شەهید ئیڤگین  -سینەماکار – دهۆک466سەنگەر ئەحمەد عوسمان  -بەریوەبەری نوسینگەی مافی مرۆڤ -کۆیەتایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە110 :

نامەیەکی ئازاد مستەفا بۆ ئەزمەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140411213849100396
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە111 :

نامەیەکی ئازاد مستەفا بۆ تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041121330070069
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە112 :

نامەیەکی ئازاد مستەفا بۆ مامۆستا شێرزاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032511293763806
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە113 :

نامەیەکی ئازاد مستەفا بۆ مامۆستا شێرزاد 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032708493193078
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە114 :

نامەیەکی ئازاد مستەفا بۆ مامۆستا هادی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014032411542259900
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە115 :

پێشمەرگەکانی پاسۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060210435578378
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە116 :

جەواد مەال
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301304242153
لە زمانی خۆیەوە:
1964حیزبی دێموکڕاتی کورد لە سوریە بە سەرۆکایەتی عوسمان سەبری
تەنیا حیزبی رۆژئاوای کوردستان بوو .بەرپرسی تەنزیمی ناوچەی دەمشق و
بەیروت بووم 1969 .ئەز و عوسمان سەبری لە حیزب هاتینە دەر و لە 1967
پشتێنەی عەڕەبی دەستی پێکرد .لە  1968کۆنفڕانسێک چێ بوو ،ئەز
بەشدار بووم لە شاری عامودا .لەو کۆنفڕانسە عوسمان سەبری گۆت،
سوریە نابێ گەنمێ پشتێنەی عەڕەبی بۆ خۆ وەربگرێ .سەالح بەدرەدین دژ
بە عوسمان سەبری وەستا و لە گەڵ سیاسەتی سوریە بوو .ئەو کات
دوژمنی بارزانی بوو ،ئێستاش دۆستی مەسعو بارزانییە .ئەز نازانم ئەوە چی
بوو .ساڵی  1961تێکەڵ بە سیاسەت دەبم .لە ساڵی شەست و یەک هەتا
شەستا و چوار لە دەمیشق کۆمەڵەی کوردی بۆ ئیستقالل و ئازادیمان
دروست کرد و ئەز سەرۆکی ئەڤ کۆمەڵە بووم .لە  1964لە گەڵ عوسمان
سەبری ئیتفاق کرد بۆ تواندنەوەی کۆمەڵە لە نێو حیزبی دێموکڕاتی کورد لە
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سوریەدا.
1969و  1970پاش دتینی مامۆستا جەماڵ نەبەز بوم بە کاژیک (کۆمەڵەی
ئازادی ژیانەوە و یەکیەتی کورد)
1975لە ساڵی هەرەس خۆی هەڵپەسارد و کارەکانی راگرت .ئەندامی
سەرکردایەتی کاژیک بووم و بەرپرسیاری یەکەم لە رۆژئاوای کوردستان
1976ژمارەیەک کادری کاژیک پاسۆکیان دامەزراند( .پارتی سۆسیالیستی
کورد) ئەز ئەندامی مەکتەب سیاسیی بووم هەتا ساڵی 1984
هاتم بۆ ئوروپا و قەناعەتم چێ بوو ،کە هیچ حیزبێک ناتوانێ بە تەنیا کورد و
کوردستان ئازاد بکا و بیروباوەڕی کۆنگرەی نیشتمانی کوردستان وەک
چەترێکی نەتەوەی هاتە ئاراوە .کۆنگرەی نیشتمانی کوردستان 1985
دامەزروە ،بەاڵم ساڵی  1989یەکەم کۆنگرەی گرت .بەڕێز ،عەزیز عەقراوی
وەک سەرۆکی کۆنگرە هەڵبژێردرا .کۆنگرەی دووهەم ساڵی  1991گیرا و ئەز
بە سەرۆکی کۆنگرەی نیشتمانی کوردستان هەڵبژێردرام .کۆنگرەی سێهەم
سێهەم  ،1996کۆنگرەی  ،1998 4کۆنگرەی پێنج  2005و کۆنگرەی شەش.
سەرچاوە :ماڵپەڕی بەیان
تایبەتمەندیێن بابەتی
چاالکی سیاسی
جورێ کەس:
♂پیاوان
رەگەز:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە117 :

سیادة الرئیس فرانسوا میتران المحترم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121409521187256
پاسۆک
ايلول ١٩٨١
خصائص السجل
الحزب االشتراكي الکردي
الحزب:
۞ عربي
اللغة  -اللهجة:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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