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 ٢٧١٧کامو ۋسیا ی٢٥ ،ی�رەمی ەڎر �ەکڎائما
  



 
  ۋیسوەش�ب�کارب�ری 

اس� پ ، ه�رھ�ن�ی�ن� ج�ھانیزۋان�کا ه�ر یاگیۋو -هۆرامی پ�یان�و منا نۆرۊز ژمارە ڕۊ ئی 
س�و زۋانی پٻس�و زۋانی ەئڎایــی و چ ب� هۆرامی چ پٻاشکرەک� گ� ،ائ ک�سا پ�یان�ن ز نۆرۊ 

  وٻشان�. ەی خ��کی وک�رڎی�کا، وٻب�خشان� خ�ریکو فٻر یو س�رەڕاو ڕاگیر بافٻرٻەمی دو
  

م��ٻۋ ک�ائ ائزیزا ک�روو، ک�  گرڎوداۋاو ب�خشای و ڕەزام�ندی چ� یۋی�ن� ۋۋە�� گرد چٻ
ڕازناو  پ�ی ا منو وٻش��تب�ب� م�و  ئیستین�چ� ئینت�رن�ت�ن� من ٻن� و ک�رڎۋە� ٻشا ۋٻن
� ائ نامو دەکارو ن�ب�ر ب�ردٻن�. ه� ب�کار ی تایب�تم�ندی هۆرامیب�خشاژماریی� و پن�ڕۊ ئی 

ڎو ر ۋە. من ه�م سپاسگوزارو گگٻ��  ۋٻن�کان�بی�و زانیاریــی س�رو  پ�یگ�ن�، ائزیزا چٻ
ک�  ،و ه�ر س�رو ائ بن�مای� و مزانو  ڕۊژماری�ئی  ائڎیشا ب� ب�شدارۍ نا و ه�م ھ� یشاائڎ

و هۆرامانی کخ�� پ�ی �ن�کولتووریی �ب�خشانوٻ ۍۋەی ئی ڕۊژمارەی� ھ�رمانٻک�رڎائماڎە
  ائزیزا،ی ائپ�ی ائگاداریــب� ھیچ ج�رٻۋ ه�مان ائمانجشا ه�ن.  و ب�د�نیاییچۆ ائڎیچ�

 نا یاک�رەک�یشۋە�  ۋشا نام�چ� دانٻوەشب�ختان�  و ٻن�ک�رڎدەستکارین� �ۋٻن�ک
س�ر ب� من  ک� ،ان�یچ� د�نی�باچھ�ر پاس�، نۋیسی�ن�.  ۆ گو ۋە�ک�رەک�یشا س�ر بال �و

�ن� هیچ مو وٻکا�یرمان و ک�شش� کولتووریه�گرڎو چ� �نا و نی ۋی ڕامیاریــیٻهیچ الی�ن
 سۊۋاندز  کولتووریــی و ۋیچاالکٻائزاڎیواز و و وٻم ب�  نیا نمھاندەرو  یۋی ڕامیاریــٻائمانج
  مزانوو و چان�ی� زیات�ر نیا. ھۆرامانی سۊڤدۊ س و مر شتپ�روەر و ائژە�دۊوو سرو 

  
و س�پٻن می ۋی بازرگانیــهیچ مافٻ، ٻب�خشان�و و ۍ�و ه�رمانٻۋۍ ائزاڎسئی ڕۊژمارە پٻ

یش�ن� ەک�رڎەی و چاپک�رڎەی و ۋە� ک�رڎپیۋ چ� کۆو گرد ک�سٻ نیاەک�ری س�رشۆ ڎائما
ەی ک�رڎچاپ زۋانی ەئڎایــی، پ�یۋی ٻیز چ پٻس�و د�س� ٻیزوئمیدوارەنا شم�ی ائزا، ائزاڎ

و ر ۋە ەئر ۋەن�و بازرگانی ب�کارن�ب�ردۍ و بارٻب� م�ب�سەیش ک�رڎۋە� ەی و ک�رڎو کۆپی
�یدٻرە، یوەش س�رۆ بننرخٻ ،ن�ی� بی�یدۍب� ائەیش ناچار ک�رڎدەرام�تی پ�ی چاپک�م 

ۊژمارەک�ی ڕ  ، ک� ن�تاۋۊ ب�ن�ەاگیر ڕ و چ� ب�کارب�ری  ب�لیی� وئمیدوارەنا نرخٻوە سیمبۆ
  .ک��کھ�رگٻرۊ بسان� و چن�ش 

  
و م��ب�ندە کولتووریی� هۆرامیی�ک� و  �ک�م��ک� گرڎه�رپاس� ، �اچیا ن�م�نن�ۋ

. ن�ٻ� ائزاڎئی ڕۊژمارەی�ن ەیک�رڎە� ۋەی و ک�رڎەی و کۆپیک�رڎک� چ� چاپناهۆرامیی�
� و چ ووک�ر س�رو کاخ�زیۆ چاپ� ئی ڕۊژمارەی نیام�ن� تواناچ� م ی کات�ن� من وٻب�داخۆ چ

  �ن�.کی� و، ک� دیاریی�ک�م ت�نیا ها��کک�رو  داۋاو ب�خشای ی بارۆ ئ
  

 چ�ٻک�س و ائ م ب�کارب�ردین��'که�ن، ک� ۋٻن� ائ ک�سا پ�ی ت�ر سپاسگوزاریم جاریۋ
  .اۋنامی شو ب� شم�ی ائزیزی شک�راوەۋە�چ� ک� ٻئی ڕژمارەی� ب�کارب�را و ائ ک�س ک�
  



 

  نۆرۊزان�
ی، ۊسی و ائزاڎیخواز شتپ�روەری و ائژە�دوک�سٻۋی ژیۋارپارٻزی و سرو  ڎب� گر  ٻشک�شپ

وٻش و پ�ی  ک�سٻۋی ک� وازیارو وەن�ی و نۋیست�ین ب� زۋانی ەئڎایــی ڎپٻشک�ش ب� گر 
  رۊن�ۋەر.وتیژە گٻ�ڕ�ۋە درۊس� و نات ڎماف�ی� ه�رگیز ک���نم�ڎۊ و گر  ائب�دەستائۋردەی 

  
)، یو خا��ک�ی بٻسارانش�فیعو حاجی مح�م�ڎو ح�مال�پٻشک�ش ب� گیانو تات�یم (

، تاکو ۍ ا، ک�سٻۋ ک� ح�ز ب� چ���ۋانی ک�ر ڎشتدۊسی ک�ر وک�سٻۋ ک� منش فٻرو سرو 
شتیی�کا ک�رۊ؛ گـڤ�و ۋای، ویشۆ ه�ست ب� دەنگ� سرو ۊچ� قو�یــی دەروونی تام�زر 

 الل� جافری   ۋچ�مان�ی ب� دەنگ� وەش�ک�وتٻک�ڵ ب� سیا هاژەو ۋەرۋاۋا، وەن�ی ژەرەژا 
  .و ....تد و وئسمانی و ح�م�حس�نی ه�ڎەری ەئلیل�ی و 
  

ەی �رڎکپٻشک�ش ب� گرڎ ک�ششک�رە وٻب�خش و گمنام�کا، ک� ائمانجشا ت�نیا خزم�ت
ەی کولتووری و پارٻزنای سرووشتی و گیاندارا و ھ�ر ک�رڎخ��کی و پارٻزنای زۋانی و بژار 

پشتٻۋانی و  و ٻس�و ھ�رەوەزیــی ک�م��ی�تیــیپاس� پارٻزنای بن�ما کولتووریی� ب�رزەکا پ
  ی�گٻرت�ی ک�م��ی�تیــی و ج�ماوەریــی خ��کی بی�ن و ھ�ن.

  
�ری ۋی ئی ڕۊژماریی� ب�کاربزۋانٻ-ش ب� ت�ی ائزیزی ک� پٻس�و هۆرامیه�ر پاس� پٻشک�

و کاۋە و پ�ی دۊس�یاۋەرا وٻت پٻشک�شک�ری و ۋە�شک�رب� یار و یپٻس�و نۆرۊزان�ی و 
  .ت پ�ی وانای و نۋیست�ی ب� زمانی ەئڎایــی ھانمڎەیوٻ و ک�س�کا دۆروب�ر ت کیانیشوٻ
  

ه�رمانٻۋۍ  ڎس�رەتایــی و کرچ و کا�� پٻس�و گر  ب�کارب�ری ائزیز، ب�د�نیاییۆ ئی ڕۊژمارە
پ�ل� و ی�ک�مین� ب�ب� ک�موکوڕی نم�ب�، ۋەرو ائن�ی� وئمیدوارەنا چ� ئی بارۆ هامکاری 

 ی ۋزی، تاکو چه�رمان� ۋەرو چ�ماو من و ب�کارب�را ت�ر  من ک�ری و ک�م و کوڕیی�کا ئی
ۊژماری ڕ (ەو ک�رڎەڎب� ک�موکوڕیت�ر س�رو ائماب�چ چ� ائی�ندەن� ٻمن و چ ک�سانی ت�ر

  .و ھ�رمان� ک�را  ه�رمان� ک�رم� )هۆرامی
  

لی�یــی گ ت�ی ب�کارب�ر و وەن�ر رها��ک�کیی�ن� و ەئھ�ر دیاری شوان�ی  ،ی�ی و پوختب�کو
ج و ڕەخنٻت ه�ن�، ب��کو چ� ڕاو ئی ئیم�یل ەئدرەس�یۆ من ائگادارک�ری و یان س�رن

منیچ فرە ب� سپاسگوزاری و دەروونٻۋی فراۋانۆ ڕانمایــی و س�رنج�کا ت�ی ائزیزی چ� 
  ائی�ندەن� ۋەروچ�ما گیروو.

  ائک� مارانی
  ٢٧١٧سیاۋکامو  و٢٦

  ئیم�یل ائدرەس :
il.comako@ma  



 
ی�ن� ەک�رڎب�ڕ�زا، ک� چ� ئی ائما پ�ی ئی دۊس� و پن�زانای سپاس و ڕ�ز

 �ە نۋیس�رۍ و ھون�رم��ک�رڎەی ڕۊ پٻڎابی�ی و ک�چک�رڎپ�ی پٻڎا
�بارەو و چ ک�رڎمارەی� ک�م�کشاەی ئی ڕۊژ ک�رڎب� ت�س�ل ،زۋان�کا-ھۆرامی
انا ۋ ز -ە ھۆرامیەی ئی نۋیس�رۍ و پ�یج�رک�رۍ و ھون�رم�ندک�رڎڕۊ ک�چ

، یوسف ڕەسوڵ ائبادی ،  ھ�یاس  ح�س�ن خاوەر،  ھ�ڎەر ن�تش�ی(
  ستٻن�) زانیاریٻشا پ�ی من کیاغ�ریبی ، باقی س�فاری ، پ�یام ئیبراھیمی 

  

  ی نام�کا ب�پاو کاتو یاۋاو وە�م�کا:ڕ�زب��
  

  ب�ھزاد ک�ریمی -
  

  م�سعوود مرادی -
  

  سامان ن�قش�ب�ندی -
  

  ژا�ن� ھۆرامان -
  

  ح�بیبیع�بدو��  -
  

  محم�م�د ڕەشید ەئمینی -
  

  ھۆرام ھۆنیار -
  

  س�عدی غ�ریبی -
  

  ت�ۋٻ��ی ع�بدول�ەزاق ع�بدول�ەحمان -
  

ب�، ک� چ� ائی�ندەن� ب� ھ�نا و ھ�ر پاس�، سپاسگوزارو ھ�ر ک�سٻۋی 
و (ڕۊژماری  ک�م�کک�رۊ من ب�  وٻش س�رنج� و ڕەخن� و زانیاریــ�

� ھ�ردەم ھ�رمان� ک�رۊ، چونکی) ت�س�لت�ر ۋەرباخ��یــی ھۆرام
ە و ر س�رکۆت�ت�ت�س�لت�رە و  ،چ� ھ�رمان� ی�ک ک�سیــ� ھ�رەوەزیی�

  .ن� ڕەنگینت�رە و پ�خت�ت�رە و ت�مامت�رە
 



 
  و پ�ن�وازی پارٻزنای ائ ناما ی*و گرنگی ۋە�ین�یــ مانگ� ھۆرامیی�کانام� 

  

�رک�را یجپ�کا مای�و مشتوم�ک�رڎەو نۋیس�را و ھۆرامیی� چ� سا�ی ۋی�ردەن� نام� مانگ�
  قسٻکری�با. او ڕەنگا چ� فرە باب�تا زیات�ر چ� بارەش ناوچ�و ھۆرامانی بیٻن�

  

تاکو ېئگ� مای�و د�وەشی و دەسوەشیک�رڎەین و وئمیدوارەنا باب�ت� ڕٻش�یی�ک� ت�رۍ 
ەت�ر ر گنا ۋەرو وەرەتاو ڕۊسنۋیری ائرۊی و ی�ە چ� ائ باب�تا ک� ەئشیــ� ف )زۋانی ھۆرامی(

 � ک، ـنەی کریابیــ�، خودو دەس�واژەو (زۋانی ھۆرامی)یان شیک�رڎچ� بارەش مشتوم� 
  . ۋیسامن (زۋانو ھۆرامی)ب�  ب� ھ��� ی�دەس�واژە ک�س� ائگا یان ناائگا ائ فرە ،ب�داخۆ

  

 �، نام�ب�رگن ھۆرامیی� مانگ�کان� پ�ی وەن�ری  نام� م س�رنجدایک�ی�چ� ھ�ر پاس� ک� 
ب� سرووشتو  زۋان�کا-اب�س�یــی ھۆرامیدۊسی و و-سرووشتمانگ� ھۆرامیی�کا پ�ی 

گٻ�ۋە و بن�م�ۋە سرووشتیی�شا ھ�ن� و س�رو بن�ماو وەرزەکا سرووشتو  ایشەک�دۆروب�ر 
  .**ب�ت� سرووشتو س�ردەم�کا ۋە�ت�ری، ن�ک ېئس�یھۆرامانی نری�نٻرە؛ ھ��

  

سرووشتو دەگاکا یان س�رو بن�ماو سووڕۊ پ�ی نام� مانگ�کا ەئرەنیای و س�رھ�ردای 
� فرە ائساییا، ک� نام� مانگٻۋۍب�پاو ائمای وەرزەکا و ھ�ر ۋەرو ائن�ی .ۋەاوچ�کا گٻ�� ن

ۊز ، نۆر  'نام�  ب�ھامکات پ�ی گرڎو ناوچ�کا درۊس� ن�ب�. ڕاسا  ب�رکۆت�ی دیاردەکا،
پاژەرەژ ، چٻ�ک� ، ک�پ� ، گ�الوٻژ ، ائۋەوەرۍ ، خ�رمان ، خ�زان ، ک���ھ�رز ، ائرگا، 

'  ھ�ر ' نۆرۊز و ... سیاۋکام'ٻن�، ب��م ناوچٻۋ پ�ی ناوچٻۋی ت�ری و ، سیاۋکام ڕاب�ان
، ائمای وەرزەکا و ب�رکۆت�ی دیاردە سرووشتیی�کا دەگ�ۋە پ�ی دەگ�ۋۍ ت�رۍ ت�نان�ت 

ت�ری  ۋۍپ�ی دەگ� ک� دەگ�ۋەجیاۋازٻن� و خاست�رین نموون� ڕۊ و مانگ� 'نۆرۊز'ی�ن�، 
و  گٻۋاۋی و پن�یاۋای ھ�نگوورۍ و زەردبی�یۍ ەی وەز پاس� گ��ک�رڎھ�ر  ،جیاۋازەن�

چ� دەگیۋە پ�ی دەگ�ۋۍ ت�ری ۋەرۋۍ و ائمای ھ�رەس�پووشی و ڕٻزای گ��ی و ۋارای 
زۋانٻۋ یان -و م�رجیش نیا گرڎ ل�ۋ ڕۊەبڎا، ھ�ر پاس� ک� م�رج نیا گرڎ ع�رەبی جیاۋازٻن�

  ڵ ب�.ن� یان ب�دیش پ�سیو وزۋان�ک� وی واتای ائیینی�و نام� مانگ�کاک�سٻۋی ۆئروپـ
  

 س�ردەم س�ردەمو دەگابی�و ج�ھانی دەگ� س�رشی�ن وت�نیا ئیس� ئیتر س�ردەمو ڕۊژمارو 
ی س�رو بن�ماو زۋان ی�گٻرت�ی پٻس�و ناوچٻۋی پ�ن�وازیش ب� ڕۊژمارٻۋی و ھۆرامانٻچ

� نام� ەی چری� ب� بن�ماو وازائۋرڎەئڎایــی ھ�ن و نم�کری� جیاۋازی سرووشتیــی وەرزەکا ک
یی� مانگ�کا، چونک� ائ نام� بن�م�ۋە ۋە�ین�یی�شا ھ�ن�، ھ�ر پاس� ک� نام� مانگ� ھۆرام

ھیچ وات�ۋە  ویاۋۊشان� �منھیچ ک�س ۋە�ین�یی�شا ھ�ن� و چ� ئیس�ن� ۆئروپیی�کا بن�م�ۋە 
دی و وەرزەکا پ�یوەن سا�� چنی س�ردەمی و دی�ی کاتی و سووڕۊ ن� و شا نی�س�ردەمی�چ

  .ەن�رڎدرۊسن�ک اچشا ھیچ گرفتٻۋش�کارب�را پ�ی بو  ی�شا ن�م�نواتای
  

ب� پ�یلۋاو من، ائن� ک� وەزی چ� خورماڵ زووت�ر چ� (ک�ما�)ی پاژەرەژ ب�رک�رۊ، نم�ب� 
 �و ڕۊژمارٻۋیکری� ب� جیاۋازی و گرفت پ�ی ب�کارب�ردەی نام�کا چ� ئیس�ن� پٻس



 
و �ر ن�وەو دمات مشی� ائ نام� پٻس�و ۋە�ین�ی پارٻزیا و ن�وە ب� س�رتاس�ریــی ھۆرامی.

ھیزی نٻۋو زۋا-ڕۊشنۋیری ھۆرامی پٻس�و پردٻۋۍ کولتووریــ�،، تاکو بیاۋن� ش نام�کایو
زۋانی، -ۆرامیھک�سی ۋیرۆک�رڎەی  وریی�کابن�ما کولتو ب� ۊی ب� ی�کـتریۆ لک�دۊۋە و ائ ر و 

�یی� ی� و تایب�تم�ر...تد) درٻژەبڎک� (ھ�شیاری و ائۋەزگ�ری و لۆجیک و سرووشدۊسی و 
ھانی تٻکدای ج�پٻس�و س�نگ�رو مدرامانی ۋەرانۋەرو ھ�رووژمو ن�زمو  ��ی�تیی�ک�ک�م

  .ب�ھٻزت�ر کریا و کریا ب� یاساو سیست�مو وٻ�اۋەرب�ری ک�م��� و پارٻزنای مرۊڤای�تی
  

ی و ەپ�ن�وازیی�کا ژیۋای و ھ�رمانک�رڎ ب� وات�ۋە ت�رە، نام� مانگ�کا پٻس�و نام� گرڎو
ای شا، ڕەنگۆدچائژە�پ�روەری و ھ�ر پاس� نامنیای مرۊڤ�کا وٻ ت�الرسازی و باخداری و

ەبیی�کا ع�ر ڕۊسنۋیری و ج�ھانۋینی قس�ک�را ھ�ر زۋانٻۋی�ن�؛ ھ�ر پاس� ک� نام� مانگ� 
نام�  پاس�یچ ،یو نمیایانو ائۋەزی ائیینی ک�م��� ع�رەبیی�کان بن�مای ائیینیی�شا ھ�ن�

ا ھ�ن� و نمایانو ۋیرۆک�رڎەی ۋە�ین�یــی دۊسانٻش-تبن�م�ۋە سرووش مانگ� ھۆرامیی�کا
زۋان�کان� و ڕەنگۆدای ج�رو پ�یوەندی و بن�ما -یان ۋە�ین�و ۋیرۆک�رڎەی ھۆرامی

  .یکانزۋان�-ھۆرامی کا ڕٻکۋست�ی ژیۋای ک�م��� و دنیاۋینیک�م��ی�تیی�کا و یاسا
  

 و رەکاەپانیی� ج�ھانگیر و ج�ھانوکۆم و ھ�ژموونوب� پ�یلۋاو من، چی کات�ن�، ک� چٻر 
س�پنای  ڕامیاریی�کا و -س�پنای م�رج� ائبووریــی تٻکدای (ک�لتوورە نابازاریی�کا) و ن�زمو

کولتوورو م�کدۆنا�دی و ھۆ�یوودی�ن�، ب� خٻرایــی ئینت�رن�تی ک�م��� سرووشتیی�ک� و 
ان پٻس�و ن، ک� زۋ کاتو ائن�یئیس� دۊس و ائزاڎیوازەک� دلٻن�بریا، -تکولتوورە سرووش

-ەئۋەگٻ�نای ڕۊشنۋیری سرووش ەرانۋەرو ھورووژمو ن�زمو بازاری، پ�یۋ انیچ�کو مدرام
ی ا پٻس�و مدرامانو مرۊڤای�تدۊسان�ی و پارٻزنای کولتوورە ھ�رەوەزیی� ناخٻ��کیی�ک

 مرۊڤی و مرۊڤای�تین؛ نجشا ڕۆبۆتک�رڎەوۋەرانۋەرو سٻست�م� ڕامیاریی�کا، ک� ائما
  م���کا گۆرەت�رین س�نگ�رو ائ مدارامان�ین�.پارٻزنای زۋانی و ڕۊشنۋیری ۋە�ین�یــی ک�

  

ھ��ب�ت� من چٻگ�ن� م�ب�سمنیا و گ�رەکمنیا ھیچ باب�تٻۋە ک�م ب�ھا و ناپ�ن�وازە گٻروو، 
ات ن�، ک� ھ�ر ڕۊ و س�ک�تواریــی ائ م�ترسی�ی �سو من نیشاندای گۆرەیــی ون�خ�ر، م�ب

او مرۊڤی ەکا دلٻن�ب�رۊ و ب�ھو چرک� پٻس�و ەئژدیھای مرۊڤای�تی قووتمڎۊ و کولتوورە ب�رز 
 ی�کسانک�رۊ و تاکو ائست� )ڕۆبۆتی(و  )کارتو دەنگدای(و  )باجدای وژمارە( ب�ھاو چنی

ک ە و ت�نیا ی�ۋەزن�ر  ب�ھاو ژیۋاری و سرووشتی، کارخان�ی و ائمرازەکا ب�رھ�مائۋرڎەی
مپانیی�کا ۆکٻب�ک� میانو ب�رزۆبی�و ھ�ژمارو س�رمای�و بانک�کا و کائڎیچ ائمانجش ھ�ن؛ 

، ک� کولتوور و زۋان پ�ی ائڎیشا ھیچ ب�ھ�ۋەش نو س�روەری ک�س� ڕامیار و مش�وەرەکا
 .و ت�نیا ائمرازو ست�مک�رڎەی و خ���تنای مرۊڤای�تین نی�ن�

  
--------------------------------------------------  

  ۋە�ین� = تاریخ ، ۋە�ین�یــی = تاریخی* 
  مان ائۋ و ھ�ۋاو ۋە�ت�ری و کاتو نام�نیاو مانگ�کا نیا** ائۋ و ھ�ۋاو ئیس�ی ھ�



 

  

 !س�رح�دما ماڕا و گیرامان� شـ�ق؟   �ق ـــــــــــــائخر کام قانوون، کام ش�رع و کام ح

 خ��کی تاران؟ یا زو�م� ک�رم� ج�  ـــــ�دان ـــــــــم�ر ئ�م� ملم� ھ�تـــــــــــــا ھــــــــــ�مـــــــــــ

 م�رز و حورم�توو ئ�م�شا مـــــــــــــــــــــاڕا   ـاڕا ــــــــــــپیس� ھـــــــــــــــــــــاڕی� دنیاشــــــــــــــــــــــــــا ھـــــــــــــ

 تـــــــــــــــــــــــــــا؟و�چ�ششا گ�رەکا ئی ب�  ـــــا؟ ــــــــــــئ�م� ک�ردەنما ج�نگو دەو��تـــــــــــــــــــــــــ

 یاگ�و ست�می ئی زا�مـــــــــــــــــــــانــــــــــــــ�؟     ـــــــــ� ــــــسا خوا تا ک�ی ئی و�تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  شا مـــــــاڕۆ؟ھ�ر ج� ھ�م�دان قۆ�ی    ـــارۆ؟ ــــــــک�ی س�ردارێ ب�، س�روەری بــــــــــــــــ

م�� ح�س�نو دز�یــ�                          
  

  
  

  ی'ۋەهار   مانگ�ی�ک�مین 



 
 ٢٠١٨مارچ                                   ٢٧١٨  نۆرۊز 

  
  

 ٢١/٠٣/٢٠١٨            ش�مم�چوار          ٢٧١٨/ ٠١/٠١
               ی جیاکاری ن�ژادیەک�رڎیی�ک�م ڕۊ ۋەهاری و س�رو سا�� تازۍ، ڕۊ ۋەرەنگار

                        ١٩٥٩|١٣٣٨ ون�م�ندی ڕەۋانشاد (ح�س�ن خاۋەر) سا��ڕۊ پٻڎابی�و ھ
                                                                                                                                        

 

  ٢٢/٠٣/٢٠١٨            ش�مم�پ�نج         ٢٧١٨/ ٠٢/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                 

 ٢٣/٠٣/٢٠١٨              ھ�یینی         ٢٧١٨/ ٠٣/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                 

  ٢٤/٠٣/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٤/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

 

 ٢٥/٠٣/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٥/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٦/٠٣/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٦/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

 ٢٧/٠٣/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٧/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        



 
 ٢٠١٨ ەئپریل -مارچ                             ٢٧١٨  نۆرۊز 

  
 

  ٢٨/٠٣/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٨/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٩/٠٣/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٩/٠١
                                                ١٩٨٧ ەو کورداک�رڎا�ڕۊ جاڕداو دۆ��تو عیراقی پ�ی ەئنف

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                  

  ٣٠/٠٣/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ١٠/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                

 ٣١/٠٣/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ١١/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                 

 ٠١/٠٤/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ١٢/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٠٢/٠٤/٢٠١٨            ش�مم�دۋە          ٢٧١٨/ ١٣/٠١
                                                                                             �ڕۊ پ�رتووکو زا  ج�ھانی ڕۊی

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٠٣/٠٤/٢٠١٨            م�ی�رەش�م          ٢٧١٨/ ١٤/٠١
                       ١٩٩١ " سا��کوردستانی مو"ھ�رٻملیۆنی خ��کو  �و ک�چ�ەۋی چسا�یاڎ
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        



 
 ٢٠١٨ ەئپریل                               ٢٧١٨  نۆرۊز 

  
  

  ٠٤/٠٤/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ١٥/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٠٥/٠٤/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ١٦/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                  

 ٠٦/٠٤/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ١٧/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٠٧/٠٤/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ١٨/٠١
                                                                                                   سیج�ھانی ت�ندرۊ  ڕۊی

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                 

  ٠٨/٠٤/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ١٩/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                  

  ٠٩/٠٤/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٠/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١٠/٠٤/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢١/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        



 
 ٢٠١٨ ەئپریل                               ٢٧١٨  نۆرۊز 

  
  

  ١١/٠٤/٢٠١٨              چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٢/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ١٢/٠٤/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٣/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ١٣/٠٤/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٢٤/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ١٤/٠٤/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٥/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ١٥/٠٤/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٦/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
  

  ١٦/٠٤/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٧/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ١٧/٠٤/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٨/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        



 
 ٢٠١٨ ەئپریل                               ٢٧١٨  نۆرۊز 

  
  

  ١٨/٠٤/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٩/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ١٩/٠٤/٢٠١٨            نجش�مم�پ�          ٢٧١٨/ ٣٠/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٠/٠٤/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٣١/٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  
 ی)مانگ�  نۆرۊز (یاڎاۋەریــ� 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        



 

 �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا ب�وەت زانا ، یۆت�ر بزان     � ــــــــــــــــــــــــــــه�ر چ�وەت وانا ، چ�وێ ت�ر وان

 اوەرەـع�م�ل ب زانات وەرت ک�رد ،   �رە ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواناتۆ ، زانات ، وەرش بک

 �رەنـعیلم ب� ع�م�ل ، باخی ب� ب    عیلم چوون درەخت ، ع�م�ل س�م�رەن 

 ئیلال ب� ب� دەڵ ، عومرەنو ع�م�ل    ه�ر چ�و زای�ع بۆ ، پ�ریش ه�ن ب� دەڵ 

  ج�ی دنیا ب�رشی ، ب� مای� و فای�   � ـــــــــــــــــــــــح�یف�ن عومرو و�ت ، بدەی ب� زای

   خدری ڕۋاری م��                            

  

  
  ی'ۋەهار   مانگ�دوەمین 



 
 ٢٠١٨ ەئپریل                               ٢٧١٨  پاژەرەژ

  
  

  ٢١/٠٤/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٠١/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٢/٠٤/٢٠١٨            ش�مم�ی�ک          ٢٧١٨/ ٠٢/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٣/٠٤/٢٠١٨            ش�مم�دۋە          ٢٧١٨/ ٠٣/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

   ٢٤/٠٤/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٤/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٥/٠٤/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٥/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٦/٠٤/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٦/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٧/٠٤/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٠٧/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨م�ی  -ەئپریل                             ٢٧١٨  پاژەرەژ

  
  

  ٢٨/٠٤/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٨/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٩/٠٤/٢٠١٨            ش�مم�ی�ک          ٢٧١٨/ ٠٩/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٣٠/٠٤/٢٠١٨            ش�مم�دۋە          ٢٧١٨/ ١٠/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠١/٠٥/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ١١/٠٢
                                                                                                 را ھ�رمانب�ڕۊی ج�ھانی 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٢/٠٥/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ١٢/٠٢
                                                    ١٩٩٤ا�� ەو ج�نگو میانو پدک و ینک سک�رڎدەسپن�

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٣/٠٥/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ١٣/٠٢
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
  

 ٠٤/٠٥/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ١٤/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ م�ی                                  ٢٧١٨  پاژەرەژ

  
  

  ٠٥/٠٥/٢٠١٨              م�ش�م          ٢٧١٨/ ١٥/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٦/٠٥/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ١٦/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٧/٠٥/٢٠١٨            ش�مم�دۋە          ٢٧١٨/ ١٧/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٨/٠٥/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٨/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٩/٠٥/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ١٩/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٠/٠٥/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٠/٠٢
                                                                                                          ەئڎێڕۊی ج�ھانی 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١١/٠٥/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٢١/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ م�ی                                  ٢٧١٨  پاژەرەژ

  
  

  ١٢/٠٥/٢٠١٨              م�ش�م          ٢٧١٨/ ٢٢/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٣/٠٥/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٣/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٤/٠٥/٢٠١٨            ش�مم�دۋە          ٢٧١٨/ ٢٤/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٥/٠٥/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٥/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٦/٠٥/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٦/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٧/٠٥/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٧/٠٢
                                                                                                    ڕۊی ج�ھانی پ�یوەندی

                                                                      خ��کو ه���بج�ی١٩٨٧و ھ�رزت�و ڎسا�یا
                                                                                                                                         

  

  ١٨/٠٥/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٢٨/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ م�ی                                  ٢٧١٨  پاژەرەژ

  
  

  ١٩/٠٥/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٩/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠/٠٥/٢٠١٨            ش�مم�ی�ک          ٢٧١٨/ ٣٠/٠٢
                                         ١٩٨٨سا��  پاوە'ی چ� الی�نو دۆ��تو عیراقی یەڎبۆمبارانک�ر 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢١/٠٥/٢٠١٨            ش�مم�دۋە          ٢٧١٨/ ٣١/٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 )یپاژەرەژ(یاڎاۋەریــ� مانگ�  
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                       
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 

 

  
  

  'یۋەھاری�رەمین مانگ�   
  



 
 ٢٠١٨ م�ی                                  ٢٧١٨  �ک�چٻ

  
  

  ٢٢/٠٥/٢٠١٨            ش�مم�ی�رە          ٢٧١٨/ ٠١/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٣/٠٥/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٢/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٤/٠٥/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٣/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠١٨./٢٥/٥                ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٠٤/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٦/٠٥/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٥/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٧/٠٥/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٦/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٨/٠٥/٢٠١٨            ش�مم�دۋە          ٢٧١٨/ ٠٧/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ جون -م�ی                            ٢٧١٨  �ک�چٻ

  
  

  ٢٩/٠٥/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٨/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٣٠/٠٥/٢٠١٨            ارش�مم�چو          ٢٧١٨/ ٠٩/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٣١/٠٥/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ١٠/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠١/٠٦/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ١١/٠٣
                                                                                               ١٩٢٥ڕۊی ج�ھانی زاڕۊ� 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٢/٠٦/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ١٢/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٣/٠٦/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١ ١٣/٠٣/٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٠٤/٠٦/٢٠١٨            ش�مم�دۋە          ٢٧١٨/ ١٤/٠٣
ژناسیا ب� ەئ ائیینی مست�فا ئیبراھیم مح�مم�د ەئمینو زانای ک�چی دمایینو یاساناس 

                                                                           ٢٠١٦ �سا� مست�فا زە�می)پ�ۆف�سۆر (
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ جون                                 ٢٧١٨  �ک�چٻ

  
  

  ٠٥/٠٦/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٥/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٦/٠٦/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ١٦/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٧/٠٦/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨ /١٧/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٨/٠٦/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ١٨/٠٣
   ١٩٨٢|٢٧٨٢، سا�� نۋیس�ر و ھ�ن�ر و ھ�رگٻ�ن )موح�م�د ەئمین کاردۆخی( ک�چی دمایینو

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٠٩/٠٦/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ١٩/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٠/٠٦/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٠/٠٣
                                                                                    ی یــدەس ی گ�ر ج�ھانی پیش� ڕۊی

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١١/٠٦/٢٠١٨            ش�مم�دۋە          ٢٧١٨/ ٢١/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ جون                                 ٢٧١٨  �ک�چٻ

  
  

  ١٢/٠٦/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٢/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٣/٠٦/٢٠١٨            رش�مم�چوا          ٢٧١٨/ ٢٣/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

   ١٤/٠٦/٢٠١٨            پ�نجش�مم�            ٢٧١ /٢٤/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٥/٠٦/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٢٥/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٦/٠٦/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٦/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
  

  ١٧/٠٦/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٧/٠٣
                                      ١٩٩١ "ی"ھ�رٻمو کوردستانخ��کو  یسا�یاڎو دوەمین ھ�رزت�

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٨/٠٦/٢٠١٨            ش�مم�دۋە          ٢٧١٨/ ٢٨/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ جون                                 ٢٧١٨  �ک�چٻ

  
  

  ١٩/٠٦/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٩/٠٣
                                                                                                         ڕۊی ج�ھانی تات�ی 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠/٠٦/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٣٠/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢١/٠٦/٢٠١٨            نجش�مم��پ          ٢٧١٨/ ٣١/٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ی)مانگ�  چٻ�ک�(یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        



 

 

 لــــــائرۆ شیم وەس�یر گ�کۆی تازەی ل�ی  گ�کۆی تازەی ل�یل، گ�کۆی تازەی ل�یل 

 ج� دیدەم واران ەئسرینان چون س�یل    ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن� پای م�زار ل�یل�ک�ی پـ� م�ی

 ۆشــــــــــــــــــــــــــاغــــگ� م�زارش گرتم ن� ئس�ن  ۆش ــــــــــــــــــــشیم وەس�رینش ب�و د��ی پ� ج

 ۆڵــــــــــــــــــــــــموبارەکت بۆ یان�ی ت�نیای چ    ۆڵـــــــــــــــــــواتم ەئی د�سۆز ق�یس پۆس ن� ک

 �ردەنــــــــــــــــــــب�زارم ج� گیان، ڕازی وە م  �ردەن ــــــــــــــــــــــــــکۆچی ب� وادەت کارێ پ�م ک

  ەئحم�د ب�گی کۆماسی                            

  

  ی�ک�مین مانگ�  هامن'ی



 
 ٢٠١٨ جون                                 ٢٧١٨  �ک�پ

  
  

  ٢٢/٠٦/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٠١/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٣/٠٦/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٢/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٤/٠٦/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٣/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
  

  ٢٥/٠٦/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٤/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٦/٠٦/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٥/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

   ٢٧/٠٦/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٦/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٨/٠٦/٢٠١٨            نجش�مم��پ          ٢٧١٨/ ٠٧/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ جوالی -جون                            ٢٧١٨  �ک�پ

  
  

  ٢٩/٠٦/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٠٨/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٣٠/٠٦/٢٠١٨              مم�ش�          ٢٧١٨/ ٠٩/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

   ٠١/٠٧/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ١٠/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٢/٠٧/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ١١/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٠٣/٠٧/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٢/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٠٤/٠٧/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ١٣/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٥/٠٧/٢٠١٨            نجش�مم��پ          ٢٧١٨/ ١٤/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ جوالی                              ٢٧١٨  �ک�پ

  
  

  ٠٦/٠٧/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ١٥/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٧/٠٧/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ١٦/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٨/٠٧/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ١٧/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٠٩/٠٧/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٨/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٠/٠٧/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٩/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١١/٠٧/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٠/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٢/٠٧/٢٠١٨            نجش�مم��پ          ٢٧١٨/ ٢١/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ جوالی                              ٢٧١٨  �ک�پ

  
  

  ١٣/٠٧/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٢٢/٠٤
 ١٩٧٩ب�ھاەئدین م�ال ساحیب ت�ۋٻ��ی) سا�� -ک�چی دمایینو نۋیس�ر و ھ�رگٻ�ن (مح�م�ڎ

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٤/٠٧/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٣/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٥/٠٧/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٤/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٦/٠٧/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٥/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٧/٠٧/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٦/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٨/٠٧/٢٠١٨         چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٧/٠٤
            ١٩٨٨سا��  دۆ��تو ئ�رانیچ� الی�نو  ەئنجوم�نو ائساییشی ٥٩٨ ۊ ب�یار ی پ�سینا
                                                                                                                                         

                                                                                                                                         
  

  ١٩/٠٧/٢٠١٨            نجش�مم��پ          ٢٧١٨/ ٢٨/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ جوالی                              ٢٧١٨  �ک�پ

  
  

  ٢٠/٠٧/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٢٩/٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢١/٠٧/٢٠١٨              ش�مم�            ٣٠/٠٤/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٢/٠٧/٢٠١٨            ی�کش�مم�            ٣١/٠٤/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ی)مانگ�  ک�پ�(یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         



 

  
  

  

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنازداری جافان، ک�فت�ن ائرای    ش ـــــــک�فت�ن ائرایش، ک�فت�ن ائرای

 'شــــــــــــــــــــــــــــــــــــدزیای'ت��میت ب�ندان�ن پ�رێ     ش ــــــــدمای ائرایش، ک�ردش ف�رمای

 اوەــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب� الرە و ل�نج� د�ب�ر ائس    اوە ــــو�ش پ�چان وە ب�رگ س�ف�رنم

 �ورا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرۆ شیرین ت�ربی ن� ها��ی ه    ان وەدەورا ــــــــــش�دە و سرک�یــی ک�ش

 دەستکردی خاس�ی کارخان�ی ف�ره�نگ    ڕەنگ ەسما�ی ک�تان ع�نک�بووتید

  یووسف ب�گی ئیمامی                            

  
  

  دوەمین مانگ�  هامن'ی



 
 ٢٠١٨ جوالی                              ٢٧١٨ گ�الۋٻژ 

  
  

  ٢٣/٠٧/٢٠١٨            دۋەش�مم�            ٠١/٠٥/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٤/٠٧/٢٠١٨            ی�رەش�مم�            ٠٢/٠٥/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٥/٠٧/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٣/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٦/٠٧/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٤/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٧/٠٧/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٠٥/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٨/٠٧/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٦/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٩/٠٧/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٧/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ ۆئگوست -جوالی                          ٢٧١٨ گ�الۋٻژ 

  
  

  ٣٠/٠٧/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٨/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٣١/٠٧/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٩/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٠١/٠٨/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ١٠/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٢/٠٨/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ١١/٠٥
                                     ش گٻرت�رە و�تو  کوەیت'یل�شکرو دۆ��تو عیراقی  ١٩٩٠سا��  

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٣/٠٨/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ١٢/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٤/٠٨/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ١٣/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٥/٠٨/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ١٤/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ ۆئگوست                              ٢٧١٨ گ�الۋٻژ 

  
  

  ٠٦/٠٨/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٥/٠٥
         یاندۆ��تیی مشیائسای وەئنجوم�ن ب� ب�یارو  یعیراق و س�ر  ی ائبوور  یت�نگ�ن�س�پنانو 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٧/٠٨/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٦/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٨/٠٨/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ١٧/٠٥
                                                                                                 زەخان�یج�ھانی م�  ڕۊی

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٩/٠٨/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ١٨/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٠/٠٨/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ١٩/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١١/٠٨/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٠/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
  

  ١٢/٠٨/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٢١/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ ۆئگوست                               ٢٧١٨ گ�الۋٻژ 

  
  

  ١٣/٠٨/٢٠١٨            ۋەش�مم�د          ٢٧١٨/ ٢٢/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١٤/٠٨/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٣/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٥/٠٨/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٤/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٦/٠٨/٢٠١٨            پ�نجش�مم�            ٢٥/٠٥/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٧/٠٨/٢٠١٨              ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٢٦/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٨/٠٨/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٧/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
  

  ١٩/٠٨/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٨/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ ۆئگوست                               ٢٧١٨ گ�الۋٻژ 

  
  

  ٢٠/٠٨/٢٠١٨            ۋەش�مم�د          ٢٧١٨/ ٢٩/٠٥
                بیــ� ٻئ�رانی ڕازی -مدرای ج�نگو عیراق دۆ��تو عیراقی و ئ�رانی ب�١٩٨٨سا�� 

                            ٢٠١١ک�چی دمایین� ھ�ن�رم��ی جوان�م�رگ (پ�یام ئیبراھیمی) سا�� 
                                                                                                                                         

  

  ٢١/٠٨/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٣٠/٠٥
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
  

  ٢٢/٠٨/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٣١/٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ی)مانگ� گ�الۋٻژ(یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 

 

  

  

  
  

  ی�رەمین مانگ�  هامن'ی



 
 ٢٠١٨ ۆئگوست                             ٢٧١٨ ائۋەوەرۍ 

  
  

  ٢٣/٠٨/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٠١/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٤/٠٨/٢٠١٨              ھ�یینی            ٠٢/٠٦/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٥/٠٨/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٣/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
  

  ٢٦/٠٨/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٤/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٧/٠٨/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٥/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                       
  

   ٢٨/٠٨/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٦/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٩/٠٨/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٧/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨س�پت�مب�ر  - ۆئگوست                     ٢٧١٨ ائۋەوەرۍ 

  
  

 ٣٠/٠٨/٢٠١٨          پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٨/٠٦
                                         ٢٠٠٥|٢٧٠٥ی  ع�بدولک�ریمی مودەریس�م�سا�یاڎو م�رگو 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٣١/٠٨/٢٠١٨             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٠٩/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠١/٠٩/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ١٠/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٢/٠٩/٢٠١٨            ی�کش�مم�            ١١/٠٦/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
  

  ٠٣/٠٩/٢٠١٨            دۋەش�مم�            ١٢/٠٦/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٤/٠٩/٢٠١٨            ی�رەش�مم�            ١٣/٠٦/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٥/٠٩/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ١٤/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ س�پت�مب�ر                          ٢٧١٨ ائۋەوەرۍ 

  
  

  ٠٦/٠٩/٢٠١٨            �نجش�مم�پ            ١٥/٠٦/٢٧١٨
              ١٩٨٨ ک�تایــی ق�ناخ� ەئنفالو ه�شتی و شکستو ژ�ٻۋیای چ�کداری کوردی سا��

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٠٧/٠٩/٢٠١٨             ھ�یینی            ١٦/٠٦/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

   ٠٨/٠٩/٢٠١٨              ش�مم�            ١٧/٠٦/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٠٩/٠٩/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ١٨/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١٠/٠٩/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٩/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١١/٠٩/٢٠١٨            ی�رەش�مم�            ٢٠/٠٦/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١٢/٠٩/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٢١/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ س�پت�مب�ر                          ٢٧١٨ ائۋەوەرۍ 

  
  

  ١٣/٠٩/٢٠١٨            �نجش�مم�پ            ٢٢/٠٦/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٤/٠٩/٢٠١٨             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٢٣/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٥/٠٩/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٤/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٦/٠٩/٢٠١٨            ی�کش�مم�            ٢٥/٠٦/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
 

  ١٧/٠٩/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٦/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١٨/٠٩/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٧/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٩/٠٩/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٨/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ س�پت�مب�ر                          ٢٧١٨ ائۋەوەرۍ 

  
  

  ٢٠/٠٩/٢٠١٨            �نجش�مم�پ          ٢٧١٨/ ٢٩/٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢١/٠٩/٢٠١٨             ھ�یینی            ٣٠/٠٦/٢٧١٨
                                                                                                         ی ائشتیج�ھان ڕۊی

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٢/٠٩/٢٠١٨              ش�مم�            ٣١/٠٦/٢٧١٨
                                                            ١٩٨٠ئ�رانی سا�� -ەو ج�نگو عیراقک�رڎدەسپن�

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 )ۍ ائۋەوەر مانگ�  (یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 

  

  
  

 ن�ک چون ب��س�ی یادی ت�نیاییت    سۆچنۆم ح�سرەت دەردی جیاییت

 �رداـــــــــــــــــــــــمنیچ الم الی تۆن ائرۆ یا ف   وە م�رگت، دیدەم، ھام ن� گوزەردا 

  زارەن  ـــــــــــــــــــــــــــــــساقیا جام� دۆس ئینتی   ارەن ـــــــــــــــــــموتریب م�قام� دەردم ناچ

  مۆل�وی                                

  
  

  
  

  ی�ک�مین مانگ�  پاییز'ی
  

  



 
 ٢٠١٨ س�پت�مب�ر                          ٢٧١٨ خ�رمان

  
  

  ٢٣/٠٩/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٠١/٠٧/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٤/٠٩/٢٠١٨            دۋەش�مم�       ٢٧١٨/ ٠٢/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٥/٠٩/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٠٣/٠٧/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٦/٠٩/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٠٤/٠٧/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٧/٠٩/٢٠١٨            پ�نجش�مم�        ٢٧١٨/ ٠٥/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٨/٠٩/٢٠١٨            ھ�یینی        ٢٧١٨/ ٠٦/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٩/٠٩/٢٠١٨              ش�مم�        ٢٧١٨/ ٠٧/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ ۆئکـتۆب�ر -س�پت�مب�ر                       ٢٧١٨ خ�رمان

  
  

  ٣٠/٠٩/٢٠١٨       ی�کش�مم�         ٠٨/٠٧/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٠١/١٠/٢٠١٨       دۋەش�مم�      ٢٧١٨/ ٠٩/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٢/١٠/٢٠١٨        ی�رەش�مم�        ١٠/٠٧/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٣/١٠/٢٠١٨      چوارش�مم�        ١١/٠٧/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٠٤/١٠/٢٠١٨       پ�نجش�مم�       ٢٧١٨/ ١٢/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٠٥/١٠/٢٠١٨       ھ�یینی      ٢٧١٨/ ١٣/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٦/١٠/٢٠١٨        ش�مم�         ١٤/٠٧/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ ۆئکـتۆب�ر                             ٢٧١٨ خ�رمان

  
 

  ٠٧/١٠/٢٠١٨       ی�کش�مم�      ٢٧١٨/ ١٥/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٠٨/١٠/٢٠١٨      دۋەش�مم�      ٢٧١٨/ ١٦/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٠٩/١٠/٢٠١٨       ی�رەش�مم�      ٢٧١٨/ ١٧/٠٧
                                                                                                    ی نام�ب�ر ڕۊی ج�ھانی 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١٠/١٠/٢٠١٨       چوارش�مم�      ٢٧١٨/ ١٨/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١١/١٠/٢٠١٨            پ�نجش�مم�        ٢٧١٨/ ١٩/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ١٢/١٠/٢٠١٨             ھ�یینی        ٢٧١٨/ ٢٠/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١٣/١٠/٢٠١٨              ش�مم�        ٢٧١٨/ ٢١/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ ۆئکـتۆب�ر                           ٢٧١٨ خ�رمان

  
 

 ١٤/١٠/٢٠١٨            ی�کش�مم�        ٢٧١٨/ ٢٢/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ١٥/١٠/٢٠١٨            دۋەش�مم�        ٢٧١٨/ ٢٣/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٦/١٠/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٤/٠٧/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ١٧/١٠/٢٠١٨            چوارش�مم�        ٢٧١٨/ ٢٥/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٨/١٠/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٦/٠٧/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ١٩/١٠/٢٠١٨             ھ�یینی        ٢٧١٨/ ٢٧/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠/١٠/٢٠١٨              ش�مم�        ٢٧١٨/ ٢٨/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ ۆئکـتۆب�ر                              ٢٧١٨ خ�رمان

  
 

 ٢١/١٠/٢٠١٨            ی�کش�مم�         ٢٧١٨/ ٢٩/٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٢/١٠/٢٠١٨           دۋەش�مم�           ٣٠/٠٧/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ی)خ�رمان مانگ� (یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        



 

  

  

 حا�ی شان نی�ن، ئ�م� ن�زانــــــــــــــــــــــــــــــان  ائرۆ شیــــــان دیــم، ڕەنگی خ�زانـــــــــــــــان

 ت�مام حا�ی و�ش پ�ر�م ک�ردش ع�رز   دیــم ب� ت�رزەوە خ�زان� ب� تـــــــــــــــــــــــ�رز 

 : م�یۆم ن� خاو ت�ناکی تــــــــــــــــ�رزانوات   پ�رسام ی� چ�ش�ن ئی زەردی خـ�زان

 ئیش م�ک�ران زام ماران گ�ست�مـــــــــان  واتم: ئ�م� و تۆ ھ�ر دوو ج�ست�مـان

 ت�ڕت�ر ج� ن�رگس س�و�ی ئــــــــــــــــــــــا�یــ�  تــو جیا ج� ت�رز، من جـــــــــــــــــــ� با�یــ�

  تۆ ج� خاوت دی، من پ�ن�م ائمــــــــــان  ـــــــــــان داخی جیایــی ن�و تووڵ ن�مامـــــــــ

 بٻسارانی                                

 

  دوەمین مانگ�  پاییز'ی



 
 ٢٠١٨ ۆئکـتۆب�ر                              ٢٧١٨ خ�زان

  
 

  ٢٣/١٠/٢٠١٨            ی�رەش�مم�       ٢٧١٨/ ٠١/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٤/١٠/٢٠١٨       چوارش�مم�       ٢٧١٨/ ٠٢/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٥/١٠/٢٠١٨       پ�نجش�مم�       ٢٧١٨/ ٠٣/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٦/١٠/٢٠١٨       ھ�یینی       ٢٧١٨/ ٠٤/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٧/١٠/٢٠١٨        ش�مم�         ٠٥/٠٨/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
 

 ٢٨/١٠/٢٠١٨            ی�کش�مم�         ٢٧١٨/ ٠٦/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٩/١٠/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٧/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ نۆڤ�مب�ر -ۆئکـتۆب�ر                     ٢٧١٨ خ�زان 

  
  

  ٣٠/١٠/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٨/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٣١/١٠/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٩/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠١/١١/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ١٠/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٠٢/١١/٢٠١٨             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ١١/٠٨
                  ٢٠٠٨|١٣٨٧سا�� ) یائباد وڵسو ڕە وسفیمح�م�د ( ک�رڎەی نۋیس�رک�چ

                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

 

  ٠٣/١١/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ١٢/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٠٤/١١/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ١٣/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

  

  ٠٥/١١/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٤/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ نۆڤ�مب�ر                              ٢٧١٨ خ�زان 

  
 

  ٠٦/١١/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٥/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٠٧/١١/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ١٦/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٠٨/١١/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ١٧/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٠٩/١١/٢٠١٨             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ١٨/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

   ١٠/١١/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ١٩/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
 

  ١١/١١/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٠/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ١٢/١١/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢١/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ نۆڤ�مب�ر                            ٢٧١٨ خ�زان 

  
 

  ١٣/١١/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٢/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١٤/١١/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٣/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

   ١٥/١١/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٤/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١٦/١١/٢٠١٨              ھ�یینی            ٢٥/٠٨/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٧/١١/٢٠١٨              ش�مم�            ٢٦/٠٨/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ١٨/١١/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٧/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١٩/١١/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٨/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ نۆڤ�مب�ر                             ٢٧١٨ خ�زان

  
 

  ٢٠/١١/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٩/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢١/١١/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٣٠/٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ی)خ�زانمانگ�  (یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 

  

  

 زداراناــــــــت�ختی خاڵ خا�ن،نازک ن  اران        ـــــــــــــــــــــــــــــجای ب�زمی رەندان،نیشانگ�ی ی

 �نی؟ـــئ�ست� س�ب�ب چ�ش سیاڕەنگ  �نی        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج�زەڵ م�زانۆ سوفید س�نگ

 کۆن ائهووی رەندان،پۆل نازارانت؟  ت؟      ــارانــــــــــــــــــــکۆن ع�یش و نیشات،ن�و وەه

 �ـــــــــــــــــــایم ائم�شۆ، وەالی تۆشان بد    س�ر خار،چون تۆ کۆی،ع�نب�ر پۆشان ب�    

 �زانی؟ـــــــــــــــەئحوا�ی ەئوان تۆ چ�ش م  رانی       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ�ست� جای ەئوان چۆ��ن وی

 س�یدی هۆرامی

  

 ی�رەمین مانگ�  پاییز'ی

 
 



 
 ٢٠١٨ نۆڤ�مب�ر                           ٢٧١٨ک���ه�رز 

  
 

 ٢٢/١١/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٠١/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٣/١١/٢٠١٨             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٠٢/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٤/١١/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٣/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٥/١١/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٤/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٦/١١/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٥/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٧/١١/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٦/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٨/١١/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٧/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ د�س�مب�ر -نۆڤ�مب�ر                      ٢٧١٨ ک���ه�رز 

  
 

  ٢٩/١١/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٨/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٣٠/١١/٢٠١٨             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٠٩/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٠١/١٢/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ١٠/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٠٢/١٢/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ١١/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٠٣/١٢/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٢/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٠٤/١٢/٢٠١٨            ی�رش�مم�          ٢٧١٨/ ١٣/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٠٥/١٢/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ١٤/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ �مب�رد�س                          ٢٧١٨ ک���ه�رز 

  
 

  ٠٦/١٢/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ١٥/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٠٧/١٢/٢٠١٨             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ١٦/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٠٨/١٢/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ١٧/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٠٩/١٢/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ١٨/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١٠/١٢/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٩/٠٩
                                                                              ١٩٥٠ سا�� ڕۊی ج�ھانی مافو مرۊڤی

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١١/١٢/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٠/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١٢/١٢/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٢١/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ د�س�مب�ر                          ٢٧١٨ ک���ه�رز 

  
 

  ١٣/١٢/٢٠١٨            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٢/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ١٤/١٢/٢٠١٨             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٢٣/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١٥/١٢/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٤/٠٩
                                                                 ١٩٤٥ڕۊ ەئرەم�رزنای ک�مارو م�هابادی سا�� 

                  ١٣٨٩سا�� ) ح�س�ن خاۋەر(ەو ھ�ن�رم�ندی  سیاۋچ�مان�ۋاچ م�رگی ناواڎ
                                                                                                                                         

  

  ١٦/١٢/٢٠١٨            ی�کش�مم�            ٢٥/٠٩/٢٧١٨
                                                                                                   ١٩٧٩ڕەماو شاو ئ�رانی 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ١٧/١٢/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٦/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ١٨/١٢/٢٠١٨            ی�رش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٧/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ١٩/١٢/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٨/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ د�س�مب�ر                          ٢٧١٨ ک���ه�رز 

  
  

  ٢٠/١٢/٢٠١٨            پ�نجش�مم�            ٢٩/٠٩/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢١/١٢/٢٠١٨             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٣٠/٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
  

  ی)مانگ�  ک���ه�رز (یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 

 مـــــــــــــــــــنی�ن ن�م�ندەن ب�رزی دەماخ    مــــــــــــــــــــــــــــقیبل�م دەماخم، قیبل�م دەماخ

 مــــــــــــــــــزینجیر ت�قدیر ک�ردەن یاساخ    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوور ج� تۆ دەروون داخ داخ

 پ�ژموردەن خونچ�ی گۆ���ی باخم    ک�م ک�م، ک�م ک�ردەن سۆمای چراخم

 نمین�ن ن�رگس ش�ھالی ھون ر�زم    زمـــــــــــــــــــــــــپ�ڕک�ندەن ک��ف خ�یات�ی ڕی

 ازارمــــــــــک�ساس�ن تۆحف�ی مای�ی ب    ارمـــــــــــــــــزەردەن گوڵ وەرەق گۆنای گو�ن

 �مـــــــــکا��ن ائە س�رد سیای دەردەک    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتا��ن تام دەم تا�و وەردەک

 مــــــــــــــــــق��خ�ن کا�ی با�ی خ�مین    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی��ن ائین�ی جام ج�مین

 خاتوو ج�ھان ائرای پاوەیــی                      
   

 

ی�ک�مین مانگ�  زمسان'ی
  



 
 ٢٠١٨ د�س�مب�ر                              ٢٧١٨ ائرگا

  
 

  ٢٢/١٢/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٠١/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٣/١٢/٢٠١٨            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٢/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٤/١٢/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٣/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 
 ٢٥/١٢/٢٠١٨            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٤/١٠

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
 

  ٢٦/١٢/٢٠١٨            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٥/١٠
                                      ٢٠١٢|١٢٧٢ ) سا��یس�باح هۆرام(د نسا�یاڎو م�رگو هون�رم�

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  ٢٧/١٢/٢٠١٨            پ�نجش�مم�            ٠٦/١٠/٢٧١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٨/١٢/٢٠١٨             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٠٧/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ج�نیوەری    - ٢٠١٨د�س�مب�ر                   ٢٧١٨ ائرگا

  
 

 ٢٩/١٢/٢٠١٨              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٨/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٣٠/١٢/٢٠١٨            ی�کش�مم�         ٢٧١٨/ ٠٩/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٣١/١٢/٢٠١٨            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٠/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٠١/٠١/٢٠١٩            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ١١/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٢/٠١/٢٠١٩            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ١٢/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٠٣/٠١/٢٠١٩            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ١٣/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                             

  ٠٤/٠١/٢٠١٩             ھ�یینی           ٢٧١٨/ ١٤/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ ج�نیوەری                               ٢٧١٨ ائرگا

  
                       

  ٠٥/٠١/٢٠١٩              ش�مم�          ٢٧١٨/ ١٥/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٦/٠١/٢٠١٩            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ١٦/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٧/٠١/٢٠١٩            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٧/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                           

  ٠٨/٠١/٢٠١٩            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٨/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                       

  ٠٩/٠١/٢٠١٩            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ١٩/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٠/٠١/٢٠١٩            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٠/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                             

  ١١/٠١/٢٠١٩             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٢١/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ ج�نیوەری                               ٢٧١٨ ائرگا

  
                             

  ١٢/٠١/٢٠١٩              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٢/١٠
                                                 ٢٠١٧|٢٧١٧سا�یاڎو م�رگو میرزا س�عدو��ی خ�دیری 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                             

  ١٣/٠١/٢٠١٩            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٣/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                             

  ١٤/٠١/٢٠١٩            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٤/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                             

  ١٥/٠١/٢٠١٩            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٥/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                       

  ١٦/٠١/٢٠١٩            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٦/١٠
                            ٢٠١٢|٢٧١٢و م�رگو نۋیس�ر و ڕوشنۋیر مح�م�د مست�فازادە سا�یاڎ

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                             

  ١٧/٠١/٢٠١٩            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٧/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ١٨/٠١/٢٠١٩             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٢٨/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٨ ج�نیوەری                               ٢٧١٨ ائرگا

  
                             

  ١٩/٠١/٢٠١٩              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٩/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                             

  ٢٠/٠١/٢٠١٩            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٣٠/١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ی)مانگ�  ائرگا(یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         



 

  

 اواس پ�ر�شان حا�ش حا�حاڵ دیمھ    م ــــــــــــــــــــــــــەئو ڕوو وا وەیال وە باوەیاڵ دی

 مـــــــــــس�ر قول�ی کاوان وە سیا ت�م دی    م ـــــــــــــــــــــــــــس�ر تا ب�رگ�ش سیا زخاڵ دی

 مـــــــــــداران درەختان ک��غی پووش دی   م ـدرەختان ژ غ�م چو چوگان چ�م دی

  ...   ک�پوو ک�م دەماغ ب�ب� خامووش دیم

  �م�ەزاخان ەئرک�وازی غو                            

  
  

مین مانگ�  زمسان'یدوە
  

  



 
 ٢٠١٨ ج�نیوەری                              ٢٧١٨ ڕاب�ان

  
 

  ٢١/٠١/٢٠١٩            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠١/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٢/٠١/٢٠١٩            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٢/١١
                                                                          ١٩٤٦سا��  مارو م�هابادیداو ک�جاڕ  ڕۊ 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٣/٠١/٢٠١٩            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٣/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٤/٠١/٢٠١٩            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٤/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٥/٠١/٢٠١٩             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٠٥/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٦/٠١/٢٠١٩              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٦/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٧/٠١/٢٠١٩            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٧/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٩ف�بریوەری  -ج�نیوەری                       ٢٧١٨ ڕاب�ان

  
  

  ٢٨/٠١/٢٠١٩            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٨/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
                              

  ٢٩/٠١/٢٠١٩            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٩/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٣٠/٠١/٢٠١٩            ش�مم�چوار           ٢٧١٨/ ١٠/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                             

  ٣١/٠١/٢٠١٩            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ١١/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠١/٠٢/٢٠١٩             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ١٢/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٢/٠٢/٢٠١٩              ش�مم�          ٢٧١٨/ ١٣/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

  ٠٣/٠٢/٢٠١٩            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ١٤/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٩ف�بریوەری                              ٢٧١٨ ڕاب�ان

  
  

  ٠٤/٠٢/٢٠١٩            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٥/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٥/٠٢/٢٠١٩            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٦/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠٦/٠٢/٢٠١٩            ش�مم�چوار           ٢٧١٨/ ١٧/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

  ٠٧/٠٢/٢٠١٩            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ١٨/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

  ٠٨/٠٢/٢٠١٩             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ١٩/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

  ٠٩/٠٢/٢٠١٩              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٠/١١
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                  

 ١٠/٠٢/٢٠١٩            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٢١/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٩ ف�بریوەری                              ٢٧١٨ ڕاب�ان

  
  

  ١١/٠٢/٢٠١٩            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٢/١١
                                              ١٩٧٩|١٣٥٧ھ�رزت�و خ��کو ئ�رانی/ کوردستانیسا�یاڎو 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩            ش�مم�ی�رە          ٢٧١٨/ ٢٣/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

  ١٣/٠٢/٢٠١٩                     چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٤/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                 

 ١٤/٠٢/٢٠١٩            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٥/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                

 ١٥/٠٢/٢٠١٩             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٢٦/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

 ١٦/٠٢/٢٠١٩              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٧/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                 

 ١٧/٠٢/٢٠١٩            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٨/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٩ ف�بریوەری                              ٢٧١٨ ڕاب�ان

  
  

 ١٨/٠٢/٢٠١٩            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٢٩/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                 

 ١٩/٠٢/٢٠١٩            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٣٠/١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                 

 ی)ڕاب�انمانگ�  (یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                       

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        



 

  

 ھ�ی خاکم ب� س�ر س�وقاتم پ�ی چ�ش    دەروون وە م�ودای دووریت بی�ن ر�ش 

 ۆـــــــــــــــھ�ن چ�نی عام، نی�ن چ�نی ت تۆم    ۆ ـــــــــــــمن ھ�ر تۆم ھ�نی ن�ک واچی تۆم ب

 �مـــــــــــــــــتۆتۆ، تۆی ج�رگم جیا ک�ر ج� ھ    �م ـــــــــــــــــــــــــــــپ�رواو ب� خسا تۆ بۆ دی�ەم ب�

 داشــــــەئر تۆ دیت تۆیــ�، غ�یر ج� تۆ ت�    شدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجا تۆتۆی دەروون بگ��� پ�

 �رـــــــــــــــــــــــوە م�ودای مۆژگان پارەپارەش ک    �ر ـــــــــــــــــــــــــــتوخوا و�ت ائسا باوەرەش وە ب

  ارەنــــــــــــــــــب� تۆ زیندەگیش چۆن ژەھر م   ارەن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقادر چ�نی تۆ دنیاش وە ک

  پاوەی میرزا ۆئلقاڎری               

  

مین مانگ�  زمسان'یی�رە



 
 ٢٠١٩ ف�بریوەری                              ٢٧١٨ سیاۋکام

  
  

 ٢٠/٠٢/٢٠١٩            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٠١/١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢١/٠٢/٢٠١٩            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٢/١٢
                                                                                              ەئڎایــیانی ۋ ڕۊی ج�ھانی ز 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٢/٠٢/٢٠١٩             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ٠٣/١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

 ٢٣/٠٢/٢٠١٩              ش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٤/١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

 ٢٤/٠٢/٢٠١٩            ی�کش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٥/١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

 ٢٥/٠٢/٢٠١٩            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٦/١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٦/٠٢/٢٠١٩            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٧/١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠١٩مارچ  –ف�بریوەری                          ٢٧١٨ سیاۋکام

  
                

 ٢٧/٠٢/٢٠١٩            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٨/١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٨/٠٢/٢٠١٩            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ٠٩/١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٠١/٠٣/٢٠١٩             ھ�یینی          ٢٧١٨/ ١٠/١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                

 ٠٢/٠٣/٢٠١٩              ش�مم�          ٢٧١٨/ ١١/١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٠٣/٠٣/٢٠١٩            م�ی�کش�م          ٢٧١٨/ ١٢/١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

               

  ٠٤/٠٣/٢٠١٩            دۋەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٣/١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                

  ٠٥/٠٣/٢٠١٩            ی�رەش�مم�          ٢٧١٨/ ١٤/١٢
                                     ١٩٩١ / عیراقی"کوردستانی"ھ�رٻمو خ��کو   ھ�رزت�یسا�یاڎو 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        



 
 ٢٠١٩ مارچ                                  ٢٧١٨ سیاۋکام

  
  

 ٠٦/٠٣/٢٠١٩            چوارش�مم�          ٢٧١٨/ ١٥/١٢
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

    

 ٠٧/٠٣/٢٠١٩            پ�نجش�مم�          ٢٧١٨/ ١٦/١٢
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  پ�ۆژە ھۆرامیی�ک�

  
  ھۆرامی چ� ف�یسبووک – ف�رھ�نگی ھۆرامی

  www.facebook.com/groups/Ferhengu.Zvani.Horami 
 

  )SPIP( ڕٻکۋست�و دلٻکاری) پ�ی پ�ڕیان�سازی  سیست�مو(ھ�رگٻ�نای 
www.spip.net/hac 

 
  ەی زۋانی ھۆرامی پ�ی ب�ش� ھ�رگٻ�نانی گ�گ�ی :ک�رڎک�مپ�ین� زیاڎ 

translator-google-to-horami-kurdish-adding-for-https://www.change.org/p/petition 
 

 www.horamy.wordpress.com                                                                                                      ھۆرامی :زۋانی  وفٻرگا
 

 https://t.me/Razvan_u_Ranvisu_zvani_Horami                                                       ڕازۋان و ڕانۋیسی ھۆرامی: 
 

  https://t.me/AkuMarany/277                                                                                             ت�خت�ک�ٻ�ی ھۆرامی :        
 

  www.lexilogos.com/clavier/gorani.htm                                                               ت�خت�ک�ٻ�ی ۆئنالینی ھۆرامی :       
  

  : پ�رتووکخان�ی ھۆرامی ئینت�رن�تی
https://issuu.com/horami.online.library 
 
https://t.me/HoramiOnlineLibrary 
 
www.facebook.com/Horami.Online.Library 
 
https://twitter.com/HoramiLibrary 
 
https://plus.google.com/u/0/117210262421040973033 
 
https://books.google.com/books?uid=100102573335272500453 

  
  پ�ۆژە ھۆرامیی� مدر�ک�

  
  ف�رھ�نگی ئینت�رن�تی ھۆرامی ،ک�لھوڕی ، زازایــی ، لوڕی ، سۆرانی ، کرمانجی -

  ، ب�داخۆ  پ�ۆژەک� مدران ٢٠١٠سا�� 
  

  ب�داخۆ پ�ۆژەک� مدران ..... ٢٠١١ھۆرامی بالگ�ر  سا��  -
  

  ب�داخۆ پ�ۆژەک� مدران .....  ٢٠١٢ئ�نسیکلۆپ�دای ھۆرامی  -
  

 ڕان�کۆت�ن امیب� ت�م ..... ھیشتا ویکیپ�دیای ھۆرامی -

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 


