
 
www.kurdistannet.org 

 23:50 2006-7-18  وروپا  ئهیند  ناوهیکات به

1 

  
   2006-2005سای خوندنی  کتی قاتابیانی کوردستان له ولری یه یمانگاکانی هه کانی لقی زانکۆو په چاکی یه

  

  
 ی رۆحیرۆک  سهی ر راسپارده سه له) 1953 (ی شوباتی) 18 (ی رۆژ  کوردستان لهی قوتابیانیکت یه
 یسا) 54 (ی  ماوه زراندن له  دامه ه هاتی مژووییتک روریه ک زه مر وه  نهی کورد بارزانی وه ته نه

و  له،  قوتابیانیکان ییه وه ته  و نهیی  پیشه پناو مافه  و له  کردووهیبات و تکۆشان وام خه رده ڕابردوودا به
  ت له  دیموکراسیهیکردن  پاکتیزه  له یاندووه  پگهی رکرده یان سه  و ده  داوهیهید دان شه سه شدا به یه ماوه

) 5 ( و  کۆنگره119 ( ڕابردووین مه  تهی  ماوه  له  تر بووهیکان  رکخراوهیشق رمه  کوردیدا سهیگا هنو کۆم
  :ر  سه ینه خه  دهی تیشک وه  خواره یه م شوه  و به ستووه  بهیکۆنفراس

  
  :م که  یهی کۆنگره
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  به) الل مام جه (رۆک و  سه به) ی ئامد احمد عبدالله (ڤاڵ سترا و هه به) 1953 (ی سای شوباتی) 18 ( له
  . بژردرا  ههیسکرتر
  :م  دووهی کۆنگره

رۆک   سه به) ی ئامد احمد عبدالله (ڤاڵ سترا و هه غدا به  بهیکان که ره  گه کک له  یه له) 1955 (ی سا له
  . بژردرا  ههی سکرتر به) الل مام جه (و

  :م یهی سی کۆنگره
 و ی نیشتیمانی ره  بهی پناو له (ی ژر دروشم غدا له  بهی شار  له میه عزه ه ئی  ناوچه له) 1975 (یسا له

احمد  (وڤاڵ سترا و هه به)  عراقی باشتر بۆ قوتابیانی و ژیانکیرست په  کۆنهیت  حکومهیڕووخاندن
 ی کادرندین دا چه یه م ماوه له، بژردرا  ههیسکرتر به) الل مام جه (رۆک و  سه به) ی ئامد عبدالله

محمد ، باغ مون دهام (هیدان  شه: بوو مانه  ئه  کوردستان کهی قوربان مان بوونه که  یهیکت  یهیتوان به
ندیقنجویسپیندار  عبدالخالق ئه عادلیعل، ی پ ( .  

  :م  چوارهی کۆنگره
  به) یون  عهرهاد فه (ڤاڵ سترا و هه  بهی سلمان  چۆخماخ لهی د له) 1964 (ی شوباتی مانگیرتا سه له

  . بژردرا  ههیسکرتر
  :م  پنجهی کۆنگره

 ڤاڵ سترا و هه رکوک به  کهی پارزگا ر به  سهی تایمزاوی  ناوچه له) 1967 (یالوژ  گهی) 14 ( له
  . بژردرا  ههی سکرتر به) عبدالکریم حسن زاید(

  :م شه  شهی کۆنگره
  . بژردرا  سکرتر هه به) عادل مراد (ڤاڵ هستراو ه  ناو پردان به له) 1970 (یموز  ته15  له

  :م وته  حهی کۆنگره
  . بژردرا  سکرتر هه به) عادل مراد (ڤاڵ ستراو هه  بهی سلمانی شار له) 1972/ 30/3 ( له

  :م شته  ههی کۆنگره
ر  سکرت به) یون ساسان عه (ڤاڵ ستراو هه ولر به  ههی شار رد له  زهی هۆ له) 16/10/1993 ( له
  .  وه کتر جیابوونه  یه  کوردستان لهی دیموکراتی کوردستان و الوانی قوتابیانیکت بژردرا و یه هه

  :م  نۆیهی کۆنگره
) یون  عهیعل (ڤاڵ ستر و هه به) یاندن پگهی، ئازاد، زانست (یولر دروشم  ههی شار له) 27/7/1998 ( له
  . بژردرا سکرتر هه به

  :م یه  دهی کۆنگره
موسا  (ڤاڵ ستراو هه به)  وه نوکردنهی، ئاشت، زانست (ی ژر دروشم ولر له  ههی شار له) 28/7/2001 ( له
  . لبژردرا  سکرتر هه به) د حمه ئه

  :م هه  یازدهی کۆنگره
ڤان  ره به (ڤاڵ ستراو هه به) پدان ره پهی، ئازاد، زانست (ی ژر دروشم  دهۆک لهی شار له) 2/8/2004 ( له

  کان ساز کرا له ه  خوندکاریه  قوتابیه  رکخراوهی کۆنفراسیۆنیدوا، بژردرا  سکرتر هه به) یحمد
   قوتابیه  رکخراوهی فیدراسیۆنیرۆک مین سه که  یه  بووهیمد ڤان حه ره ڤاڵ به هه، 6/1/2006

  . کان خوندکاریه
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  -:کان چاکی یه

م کۆلیژو  رجه سه مان له که یمانگاکان لقه کۆلیژو پهم بۆ که ڵ هاتنی قوتابیانی قۆناغی یه گه له .1
ری قوتابیانی  ی پشوازی دروست کرد و ربه ندین لژنه قوتابیان چه مان بۆپشوازی کردن له یمانگاکه په
 . کان ساز کرد ی پۆله که  یه که کترناسینی بۆیه نگی یه  ئاهه وه وای ئه، ش کردن ر دابه سه به

  
 . م ساز کرا که ڕک بۆقوتابیانی قۆناغی یه په نگی هه یمانگاکان ئاهه یژو پهم کۆل رجه سه له .2
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. یمانگاکان رچوونی قوتابیانی گشت کۆلیژو په ی ده نگی وینه سازدانی ئاهه .3

 
 . یمانگاکان رفیھی بۆ گشت قوتابیانی زانکۆ و په شتی ته سازدانی گه .4
. د، ن سه عید حه  سه مه حه، شو  په عبدالله. د"ڕزان   به  له که ریه سازدانی کۆڕی شیعری بۆهه .5

جعفر ، ربین شالل،  باسیمه، ماڵ  شه شنه، نگاوی  سه عبدالله، سول وت ره رکه سه،  نه نگه فا زه مسته
 . "ئارام ساح، لی رمین وه شه، گزنگ، سلمان

 
شکردنی  ها دابه روه  هه وه، و دیوار ی گیرفانی و نووسینگه) 2006 (ی ی سانامه وه بوکردنه .6
 . یمانگاکان کانی زانکۆو په شه تی و به یمانگاکان و راگرایه م زانکۆ و په رجه ر سه سه به
د سدیق  مه محه. د" ڕزان  به  له که ریه شن بۆ هه چه مه تی هه بابه سازدانی کۆڕی رۆشنفکری له .7

ڤان حمدی  ره ڤاڵ به رکوکی و هه مال که که.  دپشتیوان سادق و. ڕز م ددین و به حه رۆکی زانکۆی سه سه
، سالم خۆشناو و جلیل گادانی. رۆ قادر و د  و سه چنار سعدالله. دین و م عمر نوره. و دیندار زباری و د
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ئارنی و . د. احب و پفیق و ئاوات محمود  ند ره ڤاڵ هۆشمه د و هه مه وا قازی محه لی درینی پشه هاوه
 ". ق دژوار فایه. م

 
رز   به م یاده ندین چاکی ئه چه هید به ی شه بجه ه مین سایادی هه هه ژده یادمانی هه له .8

کاری و دیکۆمنتی  یی و شوه ی پشانگای وینه وه ر و کردنه و پۆسته یاننامه و به نووسینی الفیته راگیرا به
 . ددین حه انکۆی سهز مین جار له که هید بۆیه ی شه بجه له ترین ڤیستیڤای هه وره و گه

  ریده فه (ی دیکۆمنتی بۆ قوتابیان کاری و کاریکاتری و ونه سازدانی پشانگای شوه .9
ردار  سه، گروپی روانین، ولر کانی هه  جوانه ره کادیمیای هونه  قوتابی تری کۆلیژی ئه دوازده، باح سه
 ) . دلۆڤان، الری که
ولری  زانکۆی هه نفال له ڤای ئه رنه مین که که یه دناو به نفالی به مین سایادی ئه هه ژده هه له .10

 . رز راگیرا  به م یاده پزیشکی ئه
کردنی ئای کوردستان  مین سایادی کۆماری کوردستان و هه سته ڕاسیمی شه سازدانی مه .11
 . ددین حه ری رۆشنبیری زانکۆی سه نته سه له
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. ت کران یمانگاکان خه ابی کچی زانکۆ و په قوت200  تانی جیھان زیاتر له رۆژی ئافره له .12

 
ژنی  کتی قوتابیانی کوردستان و جه زراندنی یه مین سایادی دامه هه) 55 (ی بۆنه به .13

یمانگاکان سازکرد  م کۆلیژ و په رجه سه ڕک و گۆرانی له لپه نگی هه مان ئاهه که قوتابیانی کوردستان لقه
ر قوتابیان  سه ی قوتابیان کرد و شیرینی به که  یه که ی یه ی ئاراسته ش پیرۆزبایی نامه وه یه م بۆنه و به
 . ش کرد دابه
ری ساڵ و  کانی قوربان و سه ژنه ی جه بۆنه ڕک و گۆرانی به په نگکی هه سازدانی ئاهه .14

 . کان ه) قوتابی و خوندکار ( رۆکی فیدراسیۆنی رکخراوه مین سه که یه مان به که کتیه بوونی سکرتری یه
 20/3/2006ی  ئواره  ی کوردی له2706ری سای  یی سه وه ته ورۆزی نه ژنی نه جه له .15
 .  وه ددین کرده حه زانکۆی سه ورۆزی له ی ئاگری نه شخه مان مه که لقه
ولری پزیشکی و کۆلیژ و  ددین و زانکۆی هه حه س شاندی جیاواز قوتابیانی زانکۆی سه به .16
 . مرانیان کرد زاری نه ردانی مه کان سه کنیکیه یمانگا ته په
ردانی  ولری پزیشکی سه ددین و زانکۆی هه حه رانی زانکۆی سه نونه س شاندی جیاواز له .17

 . ریتانیا و ئیتایایان کرد وتی کۆریای باشوور و به
 . )  حسن محمد عوبد و خیروالله (هیدان ی سایادی شه وه یادکردنه .18
 . کان  ناوخۆییه شه ی شار و به وه ره و ده وه هاتووچۆ بۆقوتابیانی ناوهی دابین کردنی پا .19
 و  وه م کرایه د دۆالر که سه) 100 (مان کری خوندنی ئواران که کتیه ر پشنیاری یه سه له .20

  وه مانه که ن لقه الیه ژارن له  هه ی که و قوتابیانه هیدان دراو ئه بیاری لخۆش بوونیش بۆ مندانی شه
ر  سه تی کوردستان به رۆکی حکومه ك دیاری سه وه) $50 (ها بی روه یان بۆدابین کراو هه یه  پاره م به ئه

ید و عبوور محمل و  رقین قه ش کراو بیاری رسای عبوور و ته یمانگاکان دابه قوتابیانی زانکۆ و په
 . راند ک سه قوتابیانی زانکۆکانی خوارووی عراق په) 5 (ی وه ڕانه گه
 18/4/2006  له، ر بت سه دروودی خوای له) محمد (ری ئیسالم مبه دایك بوونی پغه یادی له له .21
  ریعه کۆلیژی شه  له م یاده ئه، مان که کتیه رانی و سکرتری یه ده رۆکی زانکۆ و یاریده بوونی سه ئاماده به

 . و خوندنی ئیسالمی پیرۆز کرد
 


