
 

ه فهرههنگی  ک له دامهزراوەکان و کۆمه يهتی   – بهياننامهی کۆمه ئهدەبييهکان و چاالکانی کۆمه

 و سياسی کوردستان لهمهڕ ڕووداوەکانی ئهم دواييهی زانکۆی کوردستان

  

بهردانی پهيکهری ئهديبی   ژەی ئاگر ت ۆ کوردييهکانی زانکۆی کوردستان له سنه، که له در کدانی تاب ت

دەدا، نيشانهی   ناوداری کورد، مامۆستا عهبدولڕەحمانی شهڕەفکهندی (ههژار) له مههاباد ڕوو 

دا باوەڕ پهرەگرتن و مهيدان داری  بيرۆکهيهکه  نيکی، زمانی و   و  ی ربه جۆراوجۆ ی له ج فرەيهتی ئ

ران دا نييه و به  لهبهرچاونهگرتنی ئه حهول دەدا  ی قانوونی بنهڕەتی،- ١٥ی  سفهرههنگی له پانتايی ئ

نانی مافی   منی و ترس، بهر به گشت ئهو کهسانه بگرێ که باوەڕيان به وەديه به سازکردنی ناه

نهوەی  به کوردەکانه له ههموو بوارەکاندا، ب ئاگا لهوەی که   شی له سهر بهردەوامی جوو ک پ

ناو مافهکانی خۆيان لهههموو بوارەکاندا، ب  کی کوردستان لهپ ه بڕيارتر دەبن. له  بهردينی ئهوتۆ، خه

تنيسيتييهکان و   ژوويی ئ کراوە حهول دەدا بنهمای هاوژينيی م اليهکی ديکهوە ئهو ڕەوته گومان ل

ران  ستا که پڕە مهزههبهکانی دانيشتووی جوغرافيای ئ هيهی ئ له  تووشی ئالنگاری بکا و ئهو کۆمه

وەشان و دابڕانی زياتر بهڕێ.      گيروگرفت بهرەو هه

مه وەکوو ه  ئ ک له دامهزراوەکان، کۆمه هونهرييهکان، چاالکانی بواری    –فهرههنگی  کۆمه

ڕای مهحکووم کردنی چاالکی گۆماناوی و   يهتی و سياسی  کوردستان و فهرههنگی، کۆمه

دانه کڕوکاشی ئهوتۆ، بهردەوام   مهترسيداری ئهوتۆ، چاوەڕوانين که دەسگا بهرپرسهکانی زانکۆ ب گو

هی ڕەسمييهت دانی زياتر  به جۆراوجۆری  ت ت و بهرنامهکانی خۆيان به ئاراسبن له سهر سياسه

دان و گهشهی ههرچی   ستا ههن بۆ پهرەو پ فهرههنگی و زمانی و لهو دەرەتانه ههرچهند کهمانهی که ئ

ۆيا    نهیزياتری فهرههنگ و زمانی کوردی کهلک وەرگرن و ههتا زووە  بۆ سازکردنهوەی ئهو تاب

ک دراون و ئا زە قهزاييه  و  ت ننهوە. له ه سايی کردنهوە بارودۆخی زانکۆ ههنگاو هه



بڕاويی و ئاشکرايی تهواو لهگهڵ بکهرانی کردەوەی  ينتيزامييهکانيش چاوەڕوان دەکرێ  ئ رايی، ل به خ

ڕۆنانی   هت اس يوونهوە. ههر وەها ئهو دەسگا حاکمييهتيانهی  که خهساری ناسی و سئهوتۆ ببز 

راتر زەمينهی دەرکهوتن و برەوی ئهو   کاروباری فهرههنگی يان به ئهستۆوەيه، دەب ههر چی خ

وە به مهترسيا رۆکهساز و فهرماندەرانی ئهو ش ک نه جۆرە بيرۆکه ژاراوييانه بناسن و ب   يان که ئامانج

يهتی و نيشتمانی به  دان له باوەر و ئينسيجامی کۆمه نن.  نييه جگه له سهدەمه ل کۆمهڵ بناس  

 

هی فهرههنگی ئهدەبی پهيڤ (سهقز)   کۆمه

ناسيی کوردستان ( سهقز)  هی کۆمه  کۆمه

 

  

 

 ئهنيستيتووی زانستی زاگڕۆس ( ئيالم) 

هی ئهدەبی بۆکان   کۆمه

هی ئهدەبی " بهيان"  بۆکان   کۆمه

هی ئهدەبی  " خانای قوبادی " ( جوانڕۆ)   کۆمه

) دامهزراوی " گوتاری نوێ"  ( جوانڕۆ  

هی مۆسيقای سهقز   کۆمه

هی هونهرە تهجهسوميهکان  سقز   کۆمه

 کۆمهلهی هونهرە شانۆييهکان ( سهقز) 

هی گڕافيک ( سهقز )  کۆمه



هی ژيانهوە ( سهقز)   کۆمه

هی " مهولهوی"  ( جوانڕۆ)    کۆمه

هی " مافی شارومهندی"  ( جوانڕۆ)   کۆمه

هی ئهدەبی  " سهردەم"  ( سهردەشت )    کۆمه

هی ئهدەبی پيرانشار    کۆمه

هی ئهدەبی شنۆ    کۆمه

ينهوە  کۆ ژووييهکانی " کورد و کوردستان "   ناوەندی ل    م

هی فهرههنگی ئهدەبی بهڕۆژەی  بانه   کۆمه

اهيم ئيسماعيل پوور ڕئيب   

اهيم حهسهنی ڕئيب  

اهيم شهوقی ڕئيب  

   ئيجالل قهوامی 

 ئازاد نهمهکی 

 ئيسماعيل مستهفا زادە 

بههاری زەڕ ئهفشين    

می   ئهمجهد غو

د وەرزەندە    ئوم

 بايهزيد مهردووخی 

هدبهگی   ارام ب وە  

 پژمان حهبيبی 

 تهحسين ڕەزايی 



 چنوور فهتحی 

 حاجی عهبدو ههمزە 

 حهسيم مرادی 

 حهميد ڕەزا سهمهدی 

 خاليد تهوەکولی 

 خاليد سولهيمانی ئازەر 

تانی   ڕامان سۆفی سو

لخانی زادە    ڕەشيد ئ

 ڕەزا  شهجيعی 

 ڕەئووف کهريمی 

 زاهيد شهريف پوور 

 سهعيد نهجاڕی (ئاسۆ) 

همان ئيمام زەنبيلی   س

 سياوەش حهياتی 

نی   شنۆ حوس

 سهالحهدين ئاشتی 

 عهبباس محهمهد زادە  

 عهبدولعهزيز مهولوودی 

 عهبدو سۆهرابی 

 عهبدو لهتيف پوور 

 عوسمان نووری 

 عهلی ئهشڕافی



 

 عهلی شهمس بورهان 

 فهرهاد ئهمين پوور 

 فهرەيدوون مير ئهحمهدی 

 فهرەيدوون نووری 

 فهرهاد هادی 

تان بهگی   فهوزيه سو

 قوتبهدين سادقی 

محهمهد ڕەحيمی  نکامڕا  

   کهماڵ حهسۆ 

 کهماڵ ڕووحانی 

خانی   کهيوان قه

 ئه ڕەزا عهبباسی 

حی   لهيال سا

 ماجيد مهردووخ  ڕووحانی 

 ماپهرە ئيبڕاهيمی  

ين ڕەزەوی موحس  

 موحسين کهڕەمجوو 

 محهمهد مووەفهقی 

 محهمهد باقر پيری 

ح نيکبهخت   محهمهد سا

تانی   محهمهد عهلی سو



 موختار زارعی 

دی   مووسا ئوم

 مهولوود خوانچه زەرد 

 ناسر وەحيدی 

 نهرمين ئيبراهيم ئازەر 

 نۆشاد تاهيری 

 نۆشين محهمهدی 

 نهويد نهقشبهندی 

 هومايوون ئهمينی 

کهمانگهر هومايوون   

پوور  من عهبدو  ه

 وريا غهفووری 

 يۆنس ڕەزايی  

 


