
 
  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 



 

 

 
 

  

  ەیئاماڎەك�رڎ 

  مارا�ی ئاك�
  
  

  مپ�نج�ەی ڎەک�ر ڎائما
   ٢٠٢٠مارچو   |ف�بریوەی  – ١٣٩٨سیاۋکامو 

  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



 

  ھۆرامان  

و   ۊ ره ۋ ژا
 ۊ ره ۋ گا

  ھۆرامان  

و   ۋ زاه ڕ
 ره مھ كھ

  ھۆرامان   لھ�ن -ھۆرامان  

و   �ییھدز 
 شامیان

  رامان ۆ ھ

بھش�  ختھت  
 یئېراق

دەگ�  
-سۆرانی
  زۋان�

بھش� 
 نیئ�را

 دز�یی�  پاوه هٻرۋۍ بيارۍ  زاۋەڕ  ژان
شارو  

 ھۆرامانی

 يسيانوه دەرەناخ� شٻخان دووریسان ۋٻ��ته دەگاگا پایگ�الن

 زۍ ئهەووڕ  زەکله ڎەوو نۆس بزانلهبه س�كان� �س ک�ڕاۋا بٻساران

 ما�كه تیژتیژ ن�دشه ن�سمه �خهبه خان�گا شمیی�رچه

 رو پيری سه ریانکهزه رم�هگههانه ۋنوریا خانٻدەگاش دٻۋەزناۋە رسینهه

 رب�به خ�شاۋ  منه �ک رکران سه ريسهرەقهده  ب�ریدەر

 ژيۋار �ج�قه بیڎەرۋاس نجار رپانیهخ  مازیبن

 سلين� �ت�گه زاۋەر شمشٻر رەتف�ده  ژەنین

 نوين �گاقه جیجهه رهک�مه  گریيانه  نگەئۋیهه

 لجیكه ئیسیاۋه جیجرەههده یانرەبهده ن�ۋارەکاه  مٻراۋ

 وڕا ۋاراه  س�رنگیته
ش�شم�  

 رینهسه
 ناۋە تف�یه

  پا�نيا  س�رڕٻز
ش�شم�  

 وارینه
 باساۋاھه خرۊسه

 رٻزسپهئه حم�ڎائۋائه تشار  ه�نارنج   تفین

 زوم شارانی ز�ی�وه  گۆ�پ  ژریژه

   هان�و 
 حسین بگی

 ڕۋار گزەدڕە یسانهنه  باخ�ك�ن 

 لده سٻۋەر �گاقه  ت�رگه سه  رنییه

 رز مه�هده نژمار ۍۋ ر نه  خارگٻ�ن�  نانکادی 

 شکٻنه دواۋە  چٻنهگه  روماڵسه
- شتهده

 �ب�قه

 جۆ�ندۍ باراماۋا دشه  ەئحم�ڎائۋا  لٻن�گه

 كيی�رهده  داریان  بانیبن�ك  دۊ�ۋ

 ي�ۋەمهده  رەکانشه    رهۋري ۆ ت 

 س�رنژمار  گرا��    مٻزشههه

 رريبههد   خان�گا    پا�نگان



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  ب�کارب�ری وەش�ۋیس

-هۆرامی  پ�ی  (ی�دو�� ش�فیع محم�م�ڎ ت�ۋٻ��ی)   من  ان�ونۆرۊز ۋەرباخ��یی�،  ژمارە  ڕۊ ئی  
ب� اشکرەک� گ� ،ائ ک�سا  پ�یان�ن نۆرۊز پاس�  ، ه�رھ�ن�ی�ن� ج�ھانیزۋان�کا ه�ر یاگیۋو 

 ی�کا یو س�رەڕاو ڕاگیر بافٻرٻەمی دوس�و زۋانی ٻپس�و زۋانی ەئڎایــی و چ هۆرامی چ پٻ
  ن�. ھ�  و وٻشا یەی خ��کیــک�رڎوٻب�خشان� خ�ریکو فٻر 

  
چ�  ٻن� و من ک�رڎۋە�ٻشا ۋٻنک�م��ٻۋ ، ک� ائ ائزیزا گرڎوچ� یۋی�ن� ۋچٻ گرڎ ۋە�� 

ی  ب�خشا� و پن�یەژمار ڕۊ ڕازناو ئی  پ�ی و وٻشا، من��تب�ب� م�و  ئیستین�ئینت�رن�ت�ن� 
� ائ  نامو ەڎو ن�ب�ر م��م�ت. موازووی � ب�خشای و ڕەزام�، ٻن�ب�رڎب�کار ی هۆرامی�� تایب�تم

ڎو ۋە. من ه�م سپاسگوزارو گر گٻ��  ۋٻن�کان�بی�و زانیاریــی س�رو  پ�یگ�ن�، ائزیزا چٻ
، ک� س�رو ائ بن�مای� ،و مزانو  ی�ەڕۊژمار ئی  شا ب� ب�شدارۍ ائڎٻنا و ه�م ھ� شاائڎٻ

کو هۆرامانی و خ��  پ�ی  �ن�کولتووریی  �ب�خشانوٻ  ۍۋ� ھ�رمانٻەی ئی ڕۊژمارەیک�رڎائماڎە
من ب� ھیچ ج�رٻۋ   ی ائ ائزیزا،یــائگاڎارپ�ی  جشا ه�ن.ه�مان ائمان چ�ائڎٻب�د�نیاییچۆ 

ک�رەک�یشا ۋە� ۋشا نام�چ� دانٻوەشب�ختان�  و ٻن�ک�رڎدەستکارین�شام ائڎٻ �ۋٻن�ک
ک� من    ،با  ان�یچ� د�نیــ�چائڎۍ  س�،  پا  ھ�رنۋیسی�ن�.    ۆ گو ۋە�ک�رەک�یشا س�ر بال�و  نیا

م�ن� و وٻکا�یو ک�شش� کولتووری ارمانه�گرڎو چ� نا و  نٻی� ۋی ڕامیاریــیٻس�ر ب� هیچ الی�ن
  کولتووریــی و  ۋیچاالکٻائزاڎیواز و و وٻم ب�  نٻیا نمھاندەرو  یۋی ڕامیاریــٻهیچ ائمانج

  .نٻیاو و چان�ی� زیات�ر انو مز  ھۆرامانی وسۊڤدۊ س و مر شتپ�روەر و ائژە�دۊوس و سرو ۊزۋاند
  

و س�پٻ من ی ۋی بازرگانیــهیچ مافٻ، ٻب�خشان�و و ۍ�و ه�رمانٻۋۍ ائزاڎسئی ڕۊژمارە پٻ
ەیش�ن� ک�رڎەی و چاپک�رڎەی و ۋە�ک�رڎپیۋ چ� کۆک�سٻ گرڎو  نٻیاەک�ری س�رشۆ ڎائما

  ، وٻتا  زۋانی ەئڎایــی پ�یۋی ٻیز چ پٻس�و د�س� ٻ�نا شم�ی ائزیزھ وئمٻڎوازا، ائزاڎ
ۍ ب�رڎو بازرگانی ب�کارن�ب� م�ب�س  ئی ڕۊژمارەی�  ەیک�رڎۋە�ەی و  ک�رڎەی و کۆپیک�رڎچاپ

وەش  نرخٻ  ،ن�ی� بی�یدۍب� ائەیش ناچار  ک�رڎپ�ی چاپ  یدەرام�تیــو ک�م  ر ۋە  ەئرۋەن�  و بارٻ
 ، ک� ن�تاۋۊ ب�ن�ەاگیر ڕ و چ� ب�کارب�ری  ب� لیی� نرخٻوە سیمبۆ ک�ی�یدٻرە، س�رۆ بن

  .ک��کھ�رگٻرۊ چن�ش   ڕۊژمارەک�ی بسان� و 
  

ک� چ�  و م��ب�ندە کولتووریی� هۆرامیی�ک� و ناهۆرامیی� �ک�م��ک� گرڎ ،�اچیا ن�م�نن�ۋ
ی کات�ن� � ئ. ب�داخۆ چن�ٻ� ائزاڎئی ڕۊژمارەی�ن  ەیک�رڎە�ۋەی و  ک�رڎەی و کۆپیک�رڎچاپ

  خشای �ب ی بارۆ � ئو چ ک�رووس�رو کاخ�زیۆ چاپئی ڕۊژمارەی�  ،نٻیام�ن� تواناچ� م من وٻ
  ن�.� شوان�یک� ها��ک ب�سو، ک� دیاریی�ک�م و مواز 

  
 چ�ٻائ ک�سھ�ر پاس� و  رڎٻن�کاب� مائڎٻشا� ۋٻن� ، کاه�ن ائ ک�سا و ت�ر سپاسگوزار جاریۋ

  . میاۋنا شو ب� شم�ی ائزیزی  شک�راوەۋە�چ� ک� ٻئی ڕژمارەی� ب�کارب�را و ائ ک�س ک�



 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 نۆرۊزإن  
ۊسی و ائزاڎیخوازی،  شتپ�روەری و ائژە�دوک�سٻۋی ژیۋارپارٻزی و سرو  ڎگر  �ب پٻشک�ش

و پ�ی  ھ�ن  وٻش   ک�سٻۋی ک� وازیارو وەن�ی و نۋیست�ی ب� زۋانی ەئڎایــی  ڎپٻشک�ش ب� گر 
  . گٻرۊ  ۋەر وتیژە �ڕ�ۋە درۊس� و نات ڎماف�ی� ه�رگیز ک���نم�ڎۊ و گر  ائ رڎەیب�دەستائۋ 

  

)، ک�سٻۋ ت�ۋٻ��ی  و خا��ک�یو حاجی مح�م�ڎو ح�مال�پٻشک�ش ب� گیانو تات�یم (ش�فیع
، تاکو چ� قو�یــی ۍ ۋ ک� ح�ز ب� چ���ۋانی ک�ر ا، ک�سٻڎشتدۊسی ک�ر وک� منش فٻرو سرو 

شتیی�کا ک�رۊ؛ گـڤ�و ۋای، هاژەو ۋەرۋاۋا، ویشۆ ه�ست ب� دەنگ� سرو ۊدەروونی تام�زر 
  ه�ڎەری ەئلیل�ی  ری و  جاف  الل�ۋچ�مان�ی ب� دەنگ� وەش�ک�و   تٻک�ڵ ب� سیا  وەن�ی ژەرەژا  

  .و ....تد و وئسمانی و ح�م�حس�نی
  

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

 ) شتٻۋانی�پ( و  ) وەزیــی ک�م��ی�تیــیرەھ�( پاس� پارٻزنای بن�ما کولتووریی� ب�رزەکا پٻس�و 
  خ��کی بی�ن و ھ�ن.  ) ی و ج�ماوەریــیی�گٻرت�ی ک�م��ی�تیــ( و 
  

ۋی ئی ڕۊژماریی� ب�کارب�ری و  زۋانٻ-ک� پٻس�و هۆرامی  ،ش ب� ت�ی ائزیزی ه�ر پاس� پٻشک�
و ۋە و پ�ی دۊس�کایک�ری و ۋە�شک�رشاۋەرا وٻت پٻشک�شب� یار و یپٻس�و نۆرۊزان�ی 

  . ەئڎایــی ھانمڎەیت پ�ی وانای و نۋیست�ی ب� زمانی وٻ و ک�س�کا دۆروب�ر شت کیانیوٻ
  

ه�رمانٻۋۍ  ڎس�رەتایــی و کرچ و کا�� پٻس�و گر  ب�کارب�ری ائزیز، ب�د�نیاییۆ ئی ڕۊژمارە
چ�  ، ت�ی ائزیز�ناھ وئمٻڎوازکوڕی نم�ب�، ۋەرو ائن�ی�  و ی پ�ل� و ی�ک�مین� ب�ب� ک�م

ب�کارب�را کوڕیی�کا ئی ه�رمان� ۋەرو چ�ماو من و  ک�م و ک�ری وبمکاری �همن ئی بارۆ 
ت�ر ی و ت�س�لب� ک�موکوڕیــب�چ چ� ائی�ندەن� ٻت�ر �ی ۋزی، تاکو چ من و چ ک�سانت�ر 

  .و ھ�رمان� ک�را  ه�رمان� ک�رم� ) ڕۊژماری هۆرامی( ەو ک�رڎەڎس�رو ائما
  

گلی�یــی   رب�ر و وەن�ت�ی ب�کار رها��ک�کیی�ن� و ەئھ�ر دیاری شوان�ی  ،ی�ی و پوختب�کو
ک�ری و منیچ ائگاڎار یان س�رنج و ڕەخنٻت ه�ن�، ب��کو چ� ڕاو ئی ئیم�یل ەئدرەس�یۆ من  

و دەروونٻۋی فراۋانۆ ڕانمایــی و س�رنج�کا ت�ی ائزیزی چ� ائی�ندەن�  یفرە ب� سپاسگوزاریــ
  ۋەروچ�ما گیروو. 

  ئاک� مارانی

  ١٣٩٨سیاۋکامو 

   ٢٠٢٠مارچو  � ف�بریوەی 

  ako@mail.com : رەس ئیمهیل ئاد



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
، که چه ئی ئازیزا یاۋەرەپهی ئی  و پنهزانای ستاییش سپاس و 

ی  ە کهرڎپې�ابیهی و ک�چەی ڕېک�تو کهرڎ ەیهنه پهی پې�اکهرڎئاما

ەی ئی  کهرڎبه تهسهل ،زۋانهکا-ه ھ�رامیو ھونهرمه� ن�یسهرا

ەی ئی  کهرڎک�چبارەو ڕېک�تو  و چه کهرڎک�مهکشایه مارە ڕۊژ

الل�   ( زۋانا -ە ھ�رامین�یسهرۍ و پهیج�رکهرۍ و ھونهرمهند

،  ھهیاس  ، یوسف ڕەسوڵ ئابادی  حهسهن خاوەر ،    ھ��ەر ن�تشهی 

  ) مین یهزدانبهخش ، موئغهریبی ، باقی سهفاری ، پهیام ئیبراھیمی

  . زانیاریېشا پهی من کیاستېن�
  
  

  

  : کا بهپاو کاتو یاۋاو وە�مهکامهنای  ڕ�زبه�
  

  حهممهدنهژاد ھومایون مو  -

  بهھزاد کهریمی -
  

  مهسعوود مرادی  -
  

  سامان نهقشهبهندی -
  

  ژا�نه ھ�رامان -
  

  عهبدو�� حهبیبی -
  

  محمهمهد ڕەشید ئهمینی -
  

  ھ�رام ھ�نیار  -
  

  سهعدی غهریبی -
  

  تهۋې�هی   عهبدول�ەزاق عهبدول�ەحمان -
  

  کورش ئهمینی  -
  

ب�، که چه ئایهندەنه به ھهنا و  سپاسگوزارو ھهر کهسې�ی  ۋاچیا نهمهن�،  نه

ڕۊژماری  ( ، تاکوک�مهککهرۊمن به  وېش سهرنج� و ڕەخن� و زانیاری�

�، چونکه ھهردەم ھهرمان� یکرتهسهلتهر )یۋەرباخه�یی ھ�رام

رە و سهرک�تهتهتهسهلتهرە و  ،کهسی� تاقهچه ھهرمان�  ھهرەوەزییه

  .  و ب� نهھه رە و تهمامتهرەڕەنگینتهرە و پ�ختهته

ر پاکه ی بهخشای موازوو، )ھومایون موحهممهدنهژاد(چه کاک پاسه، ر ھه

 . ېنهچه یاڎ شی )پېسه ھامکارې�ی فرە ئازیزی(و ئی ساڵ من نام� ئاڎی 

  . هخش�کاک ھومایون به گ�رەیی وېش من ب ئومې�واز ھهنا



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  پارٻزنای ائ ناما یو پ�ن�وازیــ ی*ۋە�ین�یــ یو گرنگیــ ھۆرامی کا ب�مانگ� �نام

  

پ�یج�رک�را کا مای�و مشتوم�ک�رڎەو نۋیس�را و ھۆرامیی� مانگ� �چ� سا�ی ۋی�ردەن� نام
  کری�با.� قس  او ڕەنگا چ� فرە باب�تا زیات�ر چ� بارەش یٻن�چ�و ھۆرامانی بناو

  

�نا باب�ت� ڕٻش�یی�ک� ھ وئمٻڎوازن و ھ� تاکو ېئگ� مای�و د�وەشی و دەسوەشیک�رڎەی 
ە چ� ائ باب�تا ک� ەئشیــ�  ۋ ی ائرۊی و ییــگنا ۋەرو وەرەتاو ڕۊسنۋیر ) زۋانی ھۆرامی( ت�رۍ 

�و (زۋانی ۋاچەی کریابیــ�، خودو دەس�یک�رڎرەت�ر چ� بارەش مشتوم� یان شف
(زۋانو ب�  ب� ھ��� ی��ۋاچدەس� ک�س� ائگا یان ناائگا ائ فرە ،ب�داخۆ ک� ، ـنھۆرامی) 
، ک� س�رو بن�ماو ڕازۋانی (زۋان= نام�) و (ھۆرامی = یاۋەرنام) و ۋەرو منۋیسا ھۆرامی) 

  (خاۋەنداریــی) نٻیا!ائن�ی (ی) ھ�رگٻرۊ، ن�ک (و)، چونک� پ�یۋە�ی ائ دۋە ۋاچ�ی� 
  

  ب�رگن�، نام� ھۆرامیی� مانگ�کان� پ�ی وەن�ری  نام�  م س�رنجدایک�ی�چ� ھ�ر پاس� ک� 
ب� سرووشتو  زۋان�کا-دۊسی و واب�س�یــی ھۆرامی-سرووشت پ�ی کا ب� ھۆرامیمانگ�

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�ی نری�نٻرە؛ ھ��ھۆرامانی 

  

سرووشتو دەگاکا یان  س�رو بن�ماو سووڕۊ پ�ی مانگ�کا  نام� ای ەئرەنیای و س�رھ�رڎ
و ائمای وەرزەکا و  ب�پا � فرە ائساییا، ک� نام� مانگٻۋۍھ�ر ۋەرو ائن�ی .ۋەناوچ�کا گٻ�� 

نۆرۊز ،   'نام�  ب��کا درۊس� ن�ب�. ڕاسا ھامکات پ�ی گرڎو ناوچ ەکا،ب�رکۆت�ی دیارڎ
ان ، ک���ھ�رز ، ائرگا، پاژەرەژ ، چٻ�ک� ، ک�پ� ، گ�الوٻژ ، ائۋەوەرۍ ، خ�رمان ، خ�ز 

'  ھ�ر ' نۆرۊز و ... سیاۋکام'ٻن�، ب��م ناوچٻۋ پ�ی ناوچٻۋی ت�ری و  ، سیاۋکام ڕاب�ان
 ن�ە سرووشتیی�کا�ی دیارڎ، ائمای وەرزەکا و ب�رکۆتدەگ�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�، 
گٻۋاۋی و   ۍ و پن�یاۋای ھ�نگوورۍ و زەردبی�یەی 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 -گرڎ ع�رەبی نٻیال�ۋ ڕۊەبڎا، ھ�ر پاس� ک� م�رج  گرڎ نٻیا و م�رجیچ  ازٻن� جیاۋ

  یش پ�سین� یان ب�دڵ ب�.و وزۋان�ک� ومانگ�کا ی واتای ائیینی�و نام�ک�سٻۋی ۆئروپـ
  

س�ردەم س�ردەمو دەگابی�و ج�ھانی   دەگ� س�رشی�ن و تاق�ئیس� ئیتر س�ردەمو ڕۊژمارو 
انی س�رو بن�ماو زۋ  ی�گٻرت�ی ش ب� ڕۊژمارٻۋیییٻۋی پ�ن�وازپٻس�و ناوچ و ھۆرامانٻچ 

ەی چ� نام�  ب� بن�ماو وازائۋرڎ ریاوەرزەکا ک ەئڎایــی ھ�ن و نم�کری� جیاۋازۍ سرووشتیــ�
مانگ�  ک� نام��ین�یی�شا ھ�ن�، ھ�ر پاس� ھۆرامیی� مانگ�کا، چونک� ائ نام� بن�م�ۋە ۋە

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

  .ەن�رڎدرۊسن�ک اچشا ھیچ گرفتٻۋشپ�ی ب�کارب�را و  ی�شا ن�م�نواتای
  



 
�ب� ک� وەزی چ� خورماڵ زووت�ر چ� (ک�ما�)ی پاژەرەژ ب�رک�رۊ، نمب� پ�یلۋاو من، ائن� 

�و ڕۊژمارٻۋی  ەی نام�کا چ� ئیس�ن� پٻسب�رڎو گرفت پ�ی ب�کار ی کری� ب� جیاۋازیــ
ش یو ومشی� ائ نام� پٻس�و ۋە�ین�ی پارٻزیا و ن�وە ب� ن�وەو دمات�ر   س�رتاس�ریــی ھۆرامی.

ۊی  ر ائھیزی و  زۋانٻۋو  -ھۆرامی  یڕۊشنۋیریــ  یــ�،ٻۋۍ کولتوورڎپٻس�و پر ، تاکو  بیاۋن�  نام�کا
زۋانی، ک� -ھۆرامیک�سی ۋیرۆک�رڎەی  وریی�کابن�ما کولتو ب� ۋە و اڎبب� ی�کـتریۆ لک�

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

  .ی ک�م��� و پارٻزنای مرۊڤای�تییــاۋەرب�رب�ھٻزت�ر کریا و کریا ب� یاساو سیست�مو وٻ� 
  

ەی و  پ�ن�وازیی�کا ژیۋای و ھ�رمانک�رڎ مانگ�کا پٻس�و نام� گرڎو ب� وات�ۋە ت�رە، نام� 
شا، ڕەنگۆدای چەری و ھ�ر پاس� نامنیای مرۊڤ�کا وٻو باخداری و ائژە�پ�رو  ت�الرسازی 

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

نمایانو ۋیرۆک�رڎەی ۋە�ین�یــی یان دۊسانٻشا ھ�ن� و -تبن�م�ۋە سرووش مانگ� ھۆرامیی�کا
ی�تیی�کا و بن�ما ک�م�� پٻۋە�یزۋان�کان� و ڕەنگۆدای ج�رو -ۋە�ین�و ۋیرۆک�رڎەی ھۆرامی

  .�زۋان�کان-ھۆرامی کا ڕٻکۋست�ی ژیۋای ک�م��� و دنیاۋینیساو یا
  

  و ج�ھانوەرەکاپانیی� ج�ھانگیر و کۆم و ھ�ژموونو�، ک� چٻر کات�نی � ئ ب� پ�یلۋاو من، چ
ڕامیاریی�کا و س�پنای   -س�پنای م�رج� ائبووریــی تٻکدای (ک�لتوورە نابازاریی�کا) و ن�زمو

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

-ەئۋەگٻ�نای ڕۊشنۋیری سرووش ەرانۋەرو ھورووژمو ن�زمو بازاری، پ�یۋ و مدرامانیچ�ک
ا پٻس�و مدرامانو مرۊڤای�تی �کیی�کدۊسان�ی و پارٻزنای کولتوورە ھ�رەوەزیی� ناخٻ�

مرۊڤی و مرۊڤای�تین؛   شا ڕۆبۆتک�رڎەوو ائڎٻنجۋەرانۋەرو سٻست�م� ڕامیاریی�کا، ک� ائما
  ی ۋە�ین�یــی ک�م���کا گۆرەت�رین س�نگ�رو ائ مدارامان�ین�.پارٻزنای زۋانی و ڕۊشنۋیر 

  

  ا و ناپ�ن�وازە گٻروو، ھیچ باب�تٻۋە ک�م ب�ھ  نٻیاو گ�رەکم  نٻیاھ��ب�ت� من چٻگ�ن� م�ب�سم
ن�، ک� ھ�ر ڕۊ و سات و  �ک�تواریــی ائ م�ترسی�ی �سو من نیشاندای گۆرەیــی و ن�خ�ر، م�ب

قووتمڎۊ و کولتوورە ب�رزەکا دلٻن�ب�رۊ و ب�ھاو مرۊڤی چرک� پٻس�و ەئژدیھای مرۊڤای�تی 
کو ی�کسانک�رۊ و تا ) یبٻی�-ڕۆبۆت( و  ) کارتو دەنگدای( و  ) باجدای وژمارە(  ب�ھاو چنی

 ب�س ە و ۋەزن�ر  ب�ھاو ژیۋاری و سرووشتی، ی و ائمرازەکا ب�رھ�مائۋرڎەیائست� کارخان�
ھ�ژمارو س�رمای�و بانک�کا و  ی�و ٻب�ک� میانو ب�رزۆب ۋە�چ ائڎٻی�ک ائمانجش ھ�ن؛ 

شا ھیچ ائڎٻ، ک� کولتوور و زۋان پ�ی  نک�س� ڕامیار و مش�وەرەکا  یکۆمپانیی�کا و س�روەریــ
  .ائمرازو ست�مک�رڎەی و خ���تنای مرۊڤای�تین ب�سو  ن�نٻی�ب�ھ�ۋەش  

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

  = تاریخ ، ۋە�ین�یــی = تاریخی  /  ۋی�ردە ۋە�ین�* 
  . نٻیا** ائۋ و ھ�ۋاو ئیس�ی ھ�مان ائۋ و ھ�ۋاو ۋە�ت�ری و کاتو نام�نیاو مانگ�کا 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

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

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

 م�رز و حورم�توو ئ�م�شا مـــــــــــــــــــــاڕا   ـاڕا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ھـــــــــــھـــــــــــــــــــــاڕی� دنیاشــــپیس� 

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

 یاگ�و ست�می ئی زا�مـــــــــــــــــــــانــــــــــــــ�؟     ـــــــــ� ـــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــسا خوا تا ک�ی ئی و�تمــ

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

  

  
  

  ی�ک�مین مانگ�   ۋەهار'ی



 
 ٢٠٢٠مارچ                                    ١٣٩٩نۆرۊز  

  
  

 ٢٠٢٠/ ٠٣/ ٢٠             ھ�یینی         ١٣٩٩/ ٠١/ ٠١
             ن�ژادی ی جیاکاری ەک�رڎیی و س�رو سا�� تازۍ، ڕۊ ۋەرەنگار 'ۋەهاری�ک�م ڕۊ 

                   ١٩٥٩|٣٣٨١ (ح�س�ن خاۋەر) سا�� ڎی ڕەۋانشاھون�رم�ندپٻڎابی�و  ڕٻکۆتو
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ٠٣/ ٢١              ش�مم�         ١٣٩٩/ ٠١/ ٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                 

 ٢٠٢٠/ ٠٣/ ٢٢            ی�کش�مم�         ١٣٩٩/ ٠١/ ٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                 

  ٢٠٢٠/ ٠٣/ ٢٣            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

 

 ٢٠٢٠/ ٠٣/ ٢٤            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ٠٣/ ٢٥            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

 ٢٠٢٠/ ٠٣/ ٢٦          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        



 
 ٢٠٢٠ەئپریل   - مارچ                             ١٣٩٩نۆرۊز  

  
 

  ٢٠٢٠/ ٠٣/ ٢٧             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠١/ ٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢٠/ ٠٣/ ٢٨              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ٠٩
          ١٩٨٧یعٻراقدۆ��تو راقی چ� الی�نو و عٻستانکورددەگاکا  ەو ک�رڎڕۊ جاڕداو ەئنفا�

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                  

  ٢٠٢٠/ ٠٣/ ٢٩            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                

 ٢٠٢٠/ ٠٣/ ٣٠            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                 

 ٢٠٢٠/ ٠٣/ ٣١            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٠١            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ١٣
                                                                                             �ڕۊ پ�رتووکو زا  ج�ھانیــی ڕۊ 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٠٢          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ١٤
                      ١٩٩١ " سا��و عٻراقیتانردسکو  "ھ�رٻموخ��کو  ک�رڎەیو ک�چ�ەۋ سا�یاڎ
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        



 
 ٢٠٢٠ەئپریل                                 ١٣٩٩نۆرۊز  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٠٣             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠١/ ١٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٠٤              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ١٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                  

 ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٠٥            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ١٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٠٦            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ١٨
                                                                                                    سیت�ندرۊ  ج�ھانیــی ڕۊ 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                 

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٠٧            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ١٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٠٨            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ٢٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٠٩          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ٢١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        



 
 ٢٠٢٠ەئپریل                                 ١٣٩٩نۆرۊز  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ١٠                ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠١/ ٢٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ١١              �ممش�          ١٣٩٩/ ٠١/ ٢٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ١٢            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ٢٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ١٣            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ٢٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ١٤            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ٢٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ١٥            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ٢٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ١٦          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ٢٨
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        



 
 ٢٠٢٠ەئپریل                                 ١٣٩٩نۆرۊز  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ١٧             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠١/ ٢٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ١٨              �ش�مم          ١٣٩٩/ ٠١/ ٣٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ١٩            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠١/ ٣١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  
 ی) مانگ�  نۆرۊز ( یاڎاۋەریــ� 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        



 

 �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ با 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�   �  ـــــــــــــــــــــــزایح�یف�ن عومرو و�ت ، بدەی ب�  

  ری ڕۋاری  خدم��                            

  

  
  ۋەهار'ی دوەمین مانگ�  



 
 ٢٠٢٠ەئپریل                                 ١٣٩٩  پاژەرەژ

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٢٠            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٢١            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٢٢            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٠٣
ژیۋاردۊس و ائژە�دۊس مۆلووڎی ی�زدانب�خش  ی�ری مرۊڤدۊس ونڕٻکۆتو پٻڎابٻی�ی ھ�

                                                                               پٻڎایــی ١٩٤١/ڕۊجیاری  ١٣٢٠سا�� 
                                                                                                                                         

  

   ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٢٣          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٢٤             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٢٥              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٢٦            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠م�ی  -ەئپریل                              ١٣٩٩  پاژەرەژ

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٢٧            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٢٨            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٢٩            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٣٠          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ١١
                                                                                                    ا ر ھ�رمانب� ج�ھانیــی ڕۊ 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٠١             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٢/ ١٢
                                                    ١٩٩٤ەو ج�نگو میانو پدک و ینک سا�� ک�رڎدەسپن�

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٠٢              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ١٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٠٣            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ١٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠م�ی                                    ١٣٩٩  پاژەرەژ

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٠٤            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ١٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٠٥            رەش�مم��ی          ١٣٩٩/ ٠٢/ ١٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٠٦            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ١٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٠٧          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٠٨             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٢/ ١٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٠٩              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٢٠
                                                                                                           ەئڎێ ج�ھانیــی ڕۊ 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ١٠            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٢١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠م�ی                                    ١٣٩٩  پاژەرەژ

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ١١            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٢٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ١٢            رەش�مم��ی          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٢٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ١٣            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٢٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ١٤          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٢٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ١٥             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٢٦
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ١٦              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٢٧
                                                                                                         پ�یوەندی ج�ھانیــی ڕۊ 

                                                                       ١٩٨٧ و خ��کو ه���بج�یخٻزیاو ڎسا�یا
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ١٧            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٢٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠م�ی                                    ١٣٩٩  پاژەرەژ

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ١٨            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٢٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ١٩            ش�مم�رە�ی          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٣٠
                                 ١٩٨٨سا��  یعٻراقپاوە'ی چ� الی�نو دۆ��تو شارو   یەڎبۆمبارانک�ر 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٢٠            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٢/ ٣١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 )یپاژەرەژ( یاڎاۋەریــ� مانگ�  
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                       
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 

  
  

  'یۋەھاری�رەمین مانگ�   
  



 
 ٢٠٢٠م�ی                                    ١٣٩٩چٻ�ک�  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٢١          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٢٢             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٢٣              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠./ ٥/ ٢٤              ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٢٥            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٢٦            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٢٧            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠ن و جو  -م�ی                          ١٣٩٩چٻ�ک�  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٢٨          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٢٩             نیھ�یی          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٣٠              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٣١            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ١١
                                                                                                ١٩٢٥زاڕۊ�  ج�ھانیــی ڕۊ 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٠١            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٠٢            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩ / ٠٣/ ١٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٠٣            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ١٤
ەئژناسیا ب�  ائیینی مست�فا ئیبراھیم مح�مم�د ەئمینس و زانای ک�چی دمایینو یاسانا

                                                                                              ٢٠١٦ �سا� (مست�فا زە�می) 
                                                                                                                                            



 
 ٢٠٢٠ن و جو                                 ١٣٩٩چٻ�ک�  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٠٤          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ١٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٠٥             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٣/ ١٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٠٦              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ١٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٠٧            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ١٨
   ١٩٨٢|١٣٦١) سا�� کاردۆخیموح�م�د ەئمین ( �ر و ھ�رگٻ�نینۋیس�ر و ھ�ن ک�چی دمایینو

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٠٨            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ١٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٠٩            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٢٠
                                                                                     ی یــ دەس ی گ�ر پیش� ج�ھانیــی ڕۊ 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ١٠            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٢١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠ن و جو                                 ١٣٩٩چٻ�ک�  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ١١          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٢٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ١٢             نیھ�یی          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٢٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

   ٢٠٢٠/ ٠٦/ ١٣              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٢٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ١٤            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٢٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ١٥            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٢٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ١٦            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٢٧
                                 ١٩٩١ "یو عٻراق"ھ�رٻمو کوردستانخ��کو  ی دوەموخٻزیاسا�یاڎو 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ١٧            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٢٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠ن و جو                                 ١٣٩٩چٻ�ک�  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ١٨          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٢٩
                                                                                                          تات�ی  ج�ھانیــی ڕۊ 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ١٩             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٣٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٢٠              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٣/ ٣١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�ی ن� پای م�زار ل�یل�ک�ی پـ� 

 ۆش ــــــــــــــــــــــــــاغــــنگ� م�زارش گرتم ن� ئ�س  ۆش  ــــــــــــــــــــشیم وەس�رینش ب�و د��ی پ� ج

 ۆڵ ــــــــــــــــــــــــ�نیای چموبارەکت بۆ یان�ی ت     ۆڵ ـــــــــــــــــــواتم 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



 
 ٢٠٢٠ن و جو                                 ١٣٩٩ک�پ�  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٢١            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٢٢            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٢٣            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٢٤            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٠٤
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٢٥          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

   ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٢٦             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٢٧              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠الی و جو  -نو جو                          ١٣٩٩ک�پ�  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٢٨            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٢٩            �مم�ەشدۋ          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

   ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٣٠            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٠١            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٠٢          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ١٢
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
  

 ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٠٣             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٤/ ١٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٠٤              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ١٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠الی و جو                              ١٣٩٩ک�پ�  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٠٥            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ١٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٠٦            م�دۋەش�م          ١٣٩٩/ ٠٤/ ١٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٠٧            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ١٧
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
 

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٠٨            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٠٩          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ١٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ١٠             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٢٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ١١              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٢١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠الی و جو                              ١٣٩٩ک�پ�  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ١٢            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٢٢
 ١٩٧٩ب�ھاەئدین م�ال ساحیب ت�ۋٻ��ی) سا�� -ک�چی دمایینو نۋیس�ر و ھ�رگٻ�ن (مح�م�ڎ

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ١٣            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٢٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ١٤            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٢٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ١٥            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٢٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ١٦          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٢٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ١٧          ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٢٧
             ١٩٨٨سا��  دۆ��تو ئ�رانیچ� الی�نو  ساییشیجوم�نو ائەئن ٥٩٨ ۊ ب�یار ی پ�سینا

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ١٨              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٢٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠الی و جو                              ١٣٩٩ک�پ�  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ١٩            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٤/ ٢٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٢٠            م�دۋەش�م            ١٣٩٩/ ٠٤/ ٣٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٢١            ی�رەش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٤/ ٣١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ی) مانگ�  ک�پ�( یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         



 

  

 ش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنازداری جافان، ک�فت�ن ائرای    ش ـــــــ ک�فت�ن ائرایش، ک�فت�ن ائرای

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

 اوە ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب� 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    ن وەدەورا  اــــــــــش�دە و سرک�یــی ک�ش

 دەستکردی خاس�ی کارخان�ی ف�ره�نگ    ڕەنگ  سما�ی ک�تان ع�نک�بووتیەد

 یووسف ب�گی ئیمامی                             

  

  
  

  دوەمین مانگ�  هامن'ی



 
 ٢٠٢٠الی و جو                              ١٣٩٩گ�الۋٻژ  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٢٢            چوارش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٥/ ٠١
                                                                                                                                         

                                                                                                                                         
                                                                                                                                          

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٢٣          پ�نجش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٥/ ٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٢٤             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٢٥              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٢٦            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٢٧            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٢٨            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠ۆئگوست  -الیو جو                         ١٣٩٩گ�الۋٻژ  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٢٩            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٣٠          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٣١             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٥/ ١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٠١              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ١١
                                     ش گٻرت�رە و�تو  کوەیت'یی عٻراقل�شکرو دۆ��تو  ١٩٩٠سا��  

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٠٢            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٠٣            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ١٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٠٤            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ١٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠ۆئگوست                               ١٣٩٩گ�الۋٻژ  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٠٥            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ١٥
  ی میاندۆ��تیشیائسای وەئنجوم�ن ب� ب�یارو  یعٻراق و س�ر  ی ائبوور  یت�نگ�ن�س�پنانو 

                                                                                                                     ١٩٩٠ سا��
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٠٦          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ١٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٠٧             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٥/ ١٧
                                                                                                  زەخان�یم�  ج�ھانیــی ڕۊ 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٠٨              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٠٩            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ١٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ١٠            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٢٠
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ١١            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٢١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠ۆئگوست                                ١٣٩٩گ�الۋٻژ  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ١٢            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٢٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ١٣          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٢٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ١٤             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٢٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ١٥              ش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٥/ ٢٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ١٦            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٢٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ١٧            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٢٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ١٨            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٢٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠ۆئگوست                                ١٣٩٩گ�الۋٻژ  

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ١٩            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٢٩
                بیــ� ٻئ�رانی ڕازی -عٻراقمدرای ج�نگو   ی و ئ�رانی ب�عٻراقدۆ��تو ١٩٨٨سا�� 

              ٢٠١١ / ١٣٩٠ ک�چی دمایین� ھ�ن�رم��ی جوان�م�رگ (پ�یام ئیبراھیمی) سا��
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٢٠          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٣٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٢١             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٥/ ٣١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ی)مانگ� گ�الۋٻژ( یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 

  

  
  

  ی�رەمین مانگ�  هامن'ی
  



 
 ٢٠٢٠ۆئگوست                              ١٣٩٩ائۋەوەرۍ 

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٢٢              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٦/ ٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٢٣            ی�کش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٦/ ٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٢٤            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٦/ ٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٢٥            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٦/ ٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٢٦            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٦/ ٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                       

  

   ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٢٧          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٦/ ٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٢٨             ھ�یینی          ١٣٩٩ / ٠٦/ ٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠س�پت�مب�ر  -ۆئگوست                      ١٣٩٩ائۋەوەرۍ 

  
  

 ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٢٩            ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٦/ ٠٨
                                          ٢٠٠٥|١٣٨٤ی  ع�بدولک�ریمی مودەریس�م�سا�یاڎو م�رگو 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٣٠           ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٦/ ٠٩
                    ٢٠١٩|١٣٩٨ەئحم�ڎ ن�زیزی ت�ۋٻ��ی  یس�ر و ڕۆشنۋیرسا�یاڎو م�رگو نۋ

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٣١            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٦/ ١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٠١            ی�رەش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٦/ ١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٠٢            چوارش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٦/ ١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٠٣          پ�نجش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٦/ ١٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٠٤             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٦/ ١٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠س�پت�مب�ر                           ١٣٩٩ائۋەوەرۍ 

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٠٥              ش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٦/ ١٥
            ١٩٨٨ ی کوردی سا��یــەئنفالو ه�شتی و شکستو ژ�ٻۋیای چ�کدارک�تایــی ق�ناخ� 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٠٦           ی�کش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٦/ ١٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

   ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٠٧            دۋەش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٦/ ١٧
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
 

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٠٨            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٦/ ١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٠٩            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٦/ ١٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ١٠          پ�نجش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٦/ ٢٠
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
 

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ١١             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٦/ ٢١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠س�پت�مب�ر                           ١٣٩٩ائۋەوەرۍ 

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ١٢              م�ش�م            ١٣٩٩/ ٠٦/ ٢٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ١٣           ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٦/ ٢٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ١٤            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٦/ ٢٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ١٥            ی�رەش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٦/ ٢٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ١٦            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٦/ ٢٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ١٧          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٦/ ٢٧
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ١٨             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٦/ ٢٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠س�پت�مب�ر                           ١٣٩٩ائۋەوەرۍ 

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ١٩              م�ش�م          ١٣٩٩/ ٠٦/ ٢٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٢٠           ی�کش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٦/ ٣٠
                                                                                                          ائشتی ج�ھانیــی ڕۊ 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٢١            دۋەش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٦/ ٣١
                                                            ١٩٨٠ئ�رانی سا�� -عٻراقەو ج�نگو ک�رڎدەسپن�

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 )ائۋەوەرۍ مانگ�  ( یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 

  
  

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

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

  زارەن  ـــــــــــــــــــــــــــــــساقیا جام� دۆس ئینتی   ارەن ـــــــــــــــــــ موتریب م�قام� دەردم ناچ

  یۋمۆل�                                

  
  

  
  
  

  ی�ک�مین مانگ�  پاییز'ی
  

  



 
 ٢٠٢٠س�پت�مب�ر                           ١٣٩٩خ�رمان 

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٢٢            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٧/ ٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٢٣            چوارش�مم�       ١٣٩٩/ ٠٧/ ٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٢٤          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٧/ ٠٣
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٢٥             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٧/ ٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٢٦              ش�مم�        ١٣٩٩/ ٠٧/ ٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٢٧          ی�کش�مم�        ١٣٩٩/ ٠٧/ ٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٢٨            دۋەش�مم�        ١٣٩٩/ ٠٧/ ٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠ۆئکـتۆب�ر  -س�پت�مب�ر                       ١٣٩٩خ�رمان 

  
  

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٢٩       ی�رەش�مم�         ١٣٩٩/ ٠٧/ ٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٣٠       چوارش�مم�      ١٣٩٩/ ٠٧/ ٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٠١      پ�نجش�مم�        ١٣٩٩/ ٠٧/ ١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٠٢        ھ�یینی        ١٣٩٩/ ٠٧/ ١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٠٣        ش�مم�       ١٣٩٩/ ٠٧/ ١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
 

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٠٤      ی�کش�مم�      ١٣٩٩/ ٠٧/ ١٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٠٥      دۋەش�مم�         ١٣٩٩/ ٠٧/ ١٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠ۆئکـتۆب�ر                              ١٣٩٩خ�رمان 

  
 

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٠٦       ی�رەش�مم�      ١٣٩٩/ ٠٧/ ١٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٠٧      چوارش�مم�      ١٣٩٩/ ٠٧/ ١٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٠٨      پ�نجش�مم�      ١٣٩٩/ ٠٧/ ١٧
                                                                                                     ی نام�ب�ر  ج�ھانیــی ڕۊ 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٠٩        ھ�یینی      ١٣٩٩/ ٠٧/ ١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ١٠              ش�مم�        ١٣٩٩/ ٠٧/ ١٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٠/ ١١           ی�کش�مم�        ١٣٩٩/ ٠٧/ ٢٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ١٢            دۋەش�مم�        ١٣٩٩/ ٠٧/ ٢١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠ۆئکـتۆب�ر                            ١٣٩٩خ�رمان 

  
 

 ٢٠٢٠/ ١٠/ ١٣            ی�رەش�مم�        ١٣٩٩/ ٠٧/ ٢٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٠/ ١٤            چوارش�مم�        ١٣٩٩/ ٠٧/ ٢٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ١٥          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٧/ ٢٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٠/ ١٦             ھ�یینی        ١٣٩٩/ ٠٧/ ٢٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ١٧              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٧/ ٢٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
 

 ٢٠٢٠/ ١٠/ ١٨           ی�کش�مم�        ١٣٩٩/ ٠٧/ ٢٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٠/ ١٩            دۋەش�مم�        ١٣٩٩/ ٠٧/ ٢٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠ۆئکـتۆب�ر                               ١٣٩٩خ�رمان 

  
 

 ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢٠            ی�رەش�مم�         ١٣٩٩/ ٠٧/ ٢٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢١           چوارش�مم�           ١٣٩٩/ ٠٧/ ٣٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ی) خ�رمان مانگ� ( یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        



 

  

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

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

 : م�یۆم ن� خاو ت�ناکی تــــــــــــــــ�رزاناتو   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

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

  تۆ ج� خاوت دی، من پ�ن�م ائمــــــــــان   ـــــــــــــان  داخی جیایــی ن�و تووڵ ن�مامـــــــ

 بٻسارانی                                 

 

  دوەمین مانگ�  پاییز'ی



 
 ٢٠٢٠ۆئکـتۆب�ر                               ١٣٩٩خ�زان 

  
 

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢٢          پ�نجش�مم�       ١٣٩٩/ ٠٨/ ٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢٣        ھ�یینی       ١٣٩٩/ ٠٨/ ٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢٤         ش�مم�       ١٣٩٩/ ٠٨/ ٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢٥      ی�کش�مم�       ١٣٩٩/ ٠٨/ ٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢٦      دۋەش�مم�         ١٣٩٩/ ٠٨/ ٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢٧            ی�رەش�مم�         ١٣٩٩/ ٠٨/ ٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢٨            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠نۆڤ�مب�ر    -ۆئکـتۆب�ر                     ١٣٩٩خ�زان  

  
  

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢٩          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٣٠             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٨/ ٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٣١              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ٠١           ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ١١
                   ٢٠٠٨|١٣٨٧سا�� ) یائباد وڵسو ڕە وسفیمح�م�د (   ک�رڎەی نۋیس�رک�چ

                                                                                                                                         
                                                                                                                                          

 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ٠٢            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١١/ ٠٣            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ١٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢٠/ ١١/ ٠٤            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ١٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠نۆڤ�مب�ر                               ١٣٩٩خ�زان  

  
 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ٠٥          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ١٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢٠/ ١١/ ٠٦             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٨/ ١٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ٠٧              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ١٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢٠/ ١١/ ٠٨           ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

   ٢٠٢٠/ ١١/ ٠٩            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ١٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ١٠            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ٢٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١١/ ١١            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ٢١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠نۆڤ�مب�ر                             ١٣٩٩خ�زان  

  
 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ١٢          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ٢٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ١٣             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٨/ ٢٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

   ٢٠٢٠/ ١١/ ١٤              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ٢٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ١٥            ش�مم�ی�ک            ١٣٩٩/ ٠٨/ ٢٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ١١/ ١٦            دۋەش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٨/ ٢٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢٠/ ١١/ ١٧            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ٢٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ١٨            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ٢٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠نۆڤ�مب�ر                              ١٣٩٩خ�زان 

  
 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ١٩          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٨/ ٢٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ٢٠             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٨/ ٣٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ی)خ�زانمانگ�  ( یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 

  

 ازدارانــــــــت�ختی خاڵ خا�ن،نازک ن  اران         ـــــــــــــــــــــــــــــب�زمی رەندان،نیشانگ�ی ی جای

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

 کۆن ائهووی رەندان،پۆل نازارانت؟  ت؟       ــ اران ــــــــــــــــــــ �و وەهکۆن ع�یش و نیشات،ن

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

 �زانی؟ـــــــــــــــتۆ چ�ش مەئحوا�ی ەئوان   رانی        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ�ست� جای ەئوان چۆ��ن وی

 س�یدی هۆرامی

  
  

 ی�رەمین مانگ�  پاییز'ی



 
 ٢٠٢٠نۆڤ�مب�ر                            ١٣٩٩ک���ه�رز 

  
 

 ٢٠٢٠/ ١١/ ٢١              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ٢٢           ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ٢٣            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١١/ ٢٤            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١١/ ٢٥            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١١/ ٢٦          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ٢٧             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠د�س�مب�ر  -نۆڤ�مب�ر                      ١٣٩٩ک���ه�رز 

  
 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ٢٨              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ٢٩            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢٠/ ١١/ ٣٠            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٢/ ٠١            ی�رش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ٠٢            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ٠٣          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ١٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٢/ ٠٤             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٩/ ١٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠د�س�مب�ر                            ١٣٩٩ک���ه�رز 

  
 

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ٠٥              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ١٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٢/ ٠٦           ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ١٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ٠٧            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ١٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٢/ ٠٨            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ٠٩            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ١٩
                                                                                ١٩٥٠ سا�� مافو مرۊڤی ج�ھانیــی ڕۊ 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ١٠          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٢٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ١١             �یینیھ          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٢١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠د�س�مب�ر                            ١٣٩٩ک���ه�رز 

  
 

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ١٢              ش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٢٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٢/ ١٣           ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٢٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ١٤            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٢٤
                                                                   ١٩٤٥ی سا�� تم�هابا ۊ ڕۊ ەئرەم�رزنای ک�مار 

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

  

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ١٥            ی�رش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٩/ ٢٥
                                                                                                   ١٩٧٩ئ�رانی   ڕەماو شاو

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٢/ ١٦            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٢٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٢/ ١٧          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٢٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
 

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ١٨             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٢٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢٠د�س�مب�ر                            ١٣٩٩ک���ه�رز 

  
  

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ١٩              ش�مم�            ١٣٩٩/ ٠٩/ ٢٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٠           ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ٠٩/ ٣٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

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

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 

 م ـــــــــــــــــــنی�ن ن�م�ندەن ب�رزی دەماخ     م ــــــــــــــــــــــــــــ قیبل�م دەماخم، قیبل�م دەماخ

 م ــــــــــــــــــزینجیر ت�قدیر ک�ردەن یاساخ    م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوور ج� تۆ دەروون داخ داخ

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

 نمین�ن ن�رگس ش�ھالی ھون ر�زم    زم ـــــــــــــــــــــــــات�ی ڕیپ�ڕک�ندەن ک��ف خ�ی

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

 �م ـــــــــ کا��ن ائە س�رد سیای دەردەک    م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تا��ن تام دەم تا�و وەردەک

 مــــــــــــــــــ ق��خ�ن کا�ی با�ی خ�مین    م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی��ن ائین�ی جام ج�مین

  خاتوو ج�ھان ائرای پاوەیــی                       
   

 
  

ی�ک�مین مانگ�  زمسان'ی



 
 ٢٠٢٠د�س�مب�ر                                ١٣٩٩ائرگا 

  
 

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢١            �مم�دۋەش          ١٣٩٩/ ١٠/ ٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٢            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ٠٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٣            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٤          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٥             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ١٠/ ٠٥
                                      ٢٠١٢|١٣٩١ ) سا��یس�باح هۆرام(  ھ�ن�رم�ڼسا�یاڎو م�رگو 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٦              ش�مم�            ١٣٩٩/ ١٠/ ٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٧           ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢١ج�نیوەری     - ٢٠٢٠د�س�مب�ر                   ١٣٩٩ائرگا 

  
 

 ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٨            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٩            ی�رەش�مم�         ١٣٩٩/ ١٠/ ٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢٠/ ١٢/ ٣٠            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

  ٢٠٢١/ ١٢/ ٣١          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٠١             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ١٠/ ١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢١/ ٠١/ ٠٢              ش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ١٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                             

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٠٣           ی�کش�مم�           ١٣٩٩/ ١٠/ ١٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢١ج�نیوەری                               ١٣٩٩ائرگا 

  
                       

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٠٤            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ١٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٠٥            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ١٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٠٦            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ١٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                           

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٠٧          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                       

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٠٨             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ١٠/ ١٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٠٩              ش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ٢٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                             

  ٢٠٢١/ ٠١/ ١٠           ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ٢١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢١ج�نیوەری                               ١٣٩٩ائرگا 

  
                             

  ٢٠٢١/ ٠١/ ١١            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ٢٢
                                           ٢٠١٧|/ ١٣٩٥) میرزا س�عدو��ی خ�دیری ( سا�یاڎو م�رگو 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                             

  ٢٠٢١/ ٠١/ ١٢            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ٢٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                             

  ٢٠٢١/ ٠١/ ١٣            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ٢٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                             

  ٢٠٢١/ ٠١/ ١٤          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩ / ١٠/ ٢٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                       

  ٢٠٢١/ ٠١/ ١٥             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ١٠/ ٢٦
                         ٢٠١٢|١٣٩١ ) مح�م�د مست�فازادە( شنۋیر ۊ رگو نۋیس�ر و ڕ و م�سا�یاڎ
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                             

  ٢٠٢١/ ٠١/ ١٦              ش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ٢٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠١/ ١٧           ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ٢٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢١ج�نیوەری                               ١٣٩٩ائرگا 

  
                             

  ٢٠٢١/ ٠١/ ١٨            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ٢٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                             

  ٢٠٢١/ ٠١/ ١٩            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٠/ ٣٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ی) مانگ�  ائرگا( یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 

  

 ھاواس پ�ر�شان حا�ش حا�حاڵ دیم    م  ــــــــــــــــــــــــــەئو ڕوو وا وەیال وە باوەیاڵ دی

 م ـــــــــــس�ر قول�ی کاوان وە سیا ت�م دی    م  ـــــــــــــــــــــــــــب�رگ�ش سیا زخاڵ دیس�ر تا 

 م ـــــــــــداران درەختان ک��غی پووش دی   م ـن چ�م دیدرەختان ژ غ�م چو چوگا

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

  غو�م�ەزاخان ەئرک�وازی                             

  
  

مین مانگ�  زمسان'یدوە
  

  



 
 ٢٠٢١ج�نیوەری                              ١٣٩٩ ڕاب�ان

  
 

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٢٠            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٢١          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ٠٢
                                                                            ١٩٤٦سا��  یتم�هابا ۊ مار داو ک�جاڕ  ڕۊ 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٢٢             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ١١/ ٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٢٣              ش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢١/ ٠١/ ٢٤           ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٢٥            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٢٦            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢١ف�بریوەری  -ج�نیوەری                       ١٣٩٩ نڕاب�ا

  
  

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٢٧            ش�مم�چوار           ١٣٩٩/ ١١/ ٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                              

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٢٨          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٢٩             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ١١/ ١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                             

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٣٠              ش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠١/ ٣١           ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠٢/ ٠١            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ١٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

  ٢٠٢١/ ٠٢/ ٠٢            م�ی�رەش�م          ١٣٩٩/ ١١/ ١٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢١ف�بریوەری                              ١٣٩٩ ڕاب�ان

  
  

  ٢٠٢١/ ٠٢/ ٠٣            ش�مم�چوار           ١٣٩٩/ ١١/ ١٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠٢/ ٠٤          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ١٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠٢/ ٠٥             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ١١/ ١٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

  ٢٠٢١/ ٠٢/ ٠٦              ش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

  ٢٠٢١/ ٠٢/ ٠٧           کش�مم�ی�          ١٣٩٩/ ١١/ ١٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

  ٢٠٢١/ ٠٢/ ٠٨            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ٢٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ٠٩            ش�مم�ی�رە          ١٣٩٩/ ١١/ ٢١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢١ف�بریوەری                              ١٣٩٩ ڕاب�ان

  
  

  ٢٠٢١/ ٠٢/ ١٠            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ٢٢
                                             ١٩٧٩|١٣٥٧" کوردستانی"و خ��کو ئ�رانی/ خٻزیاسا�یاڎو 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
                 

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ١١          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ٢٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

  ٠٢/٢٠٢١/ ١٢                      ھ�یینی          ١٣٩٩/ ١١/ ٢٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                 

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ١٣              ش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ٢٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ١٤            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ٢٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ١٥            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ٢٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                 

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ١٦            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ٢٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢١ف�بریوەری                              ١٣٩٩ ڕاب�ان

  
  

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ١٧            چوارش�مم�          ١٣٩٩ / ١١/ ٢٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                 

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ١٨          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ١١/ ٣٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                 

 ی) ڕاب�انمانگ�  ( یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                          

                                                                                                                                     
                                                                                                                                        



 

  

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

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

 �م ـــــــــــــــــتۆتۆ، تۆی ج�رگم جیا ک�ر ج� ھ    �م  ـــــــــــــــــــــــــــــپ�رواو ب� خ سا تۆ بۆ دی�ەم ب�

 داش ــــــ، غ�یر ج� تۆ ت�ەئر تۆ دیت تۆیــ�    شدا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجا تۆتۆی دەروون بگ��� پ�

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

  ارەن ــــــــــــــــــب� تۆ زیندەگیش چۆن ژەھر م   ارەن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قادر چ�نی تۆ دنیاش وە ک

  میرزا ۆئلقاڎری پاوەی              

  

مانگ�  زمسان'یمین ی�رە



 
 ٢٠٢١ف�بریوەری                              ١٣٩٩سیاۋکام 

  
  

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ١٩             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ١٢/ ٠١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠٢/ ٢٠              ش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ٠٢
                                                                                               ەئڎایــیانی ۋ ز  ج�ھانیــی ڕۊ 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ٢١           ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ٠٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ٢٢            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ٠٤
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ٢٣            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ٠٥
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                  

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ٢٤            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ٠٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ٢٥          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ٠٧
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢١مارچ   –ف�بریوەری                          ١٣٩٩سیاۋکام 

  
                

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ٢٦             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ١٢/ ٠٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢١/ ٠٢/ ٢٧              ش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ٠٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠٢/ ٢٨           ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ١٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                

 ٢٠٢١/ ٠٣/ ٠١            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ١١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢١/ ٠٣/ ٠٢            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ١٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

               

  ٢٠٢١/ ٠٣/ ٠٣            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ١٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                

  ٢٠٢١/ ٠٣/ ٠٤          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ١٤
                                        ١٩٩١ یعٻراق / "کوردستانی"ھ�رٻمو خ��کو   خٻزیاوسا�یاڎو 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        



 
 ٢٠٢١مارچ                                    ١٣٩٩سیاۋکام 

  
  

 ٢٠٢١/ ٠٣/ ٠٥             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ١٢/ ١٥
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

    

 ٢٠٢١/ ٠٣/ ٠٦              ش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ١٦
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢١/ ٠٣/ ٠٧            ی�کش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ١٧
                                                                                                              ژەنا ج�ھانیــی ڕۊ 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢١/ ٠٣/ ٠٨            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ١٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠٣/ ٠٩            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ١٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢١/ ٠٣/ ١٠            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ٢٠
                           ١٩٧٠ کوردیکداریــی �ی و ژ�ٻۋیای چعٻراق وو ڕیکۆتنام�و دۆ��تسا�یاڎ

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠٣/ ١١          پ�نجش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ٢١
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢١مارچ                                  ١٣٩٩سیاۋکام 

  
  

  ٢٠٢١/ ٠٣/ ١٢             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ١٢/ ٢٢
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠٣/ ١٣              ش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ٢٣
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

 ٢٠٢١/ ٠٣/ ١٤            ی�كش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ٢٤
  'یه���بج�و  'یناوچ�و هۆرامانی ئ�ران یئیسالمیــ دۆ��تیل�شکرو  ١٩٨٨سا�� 

                                                                                                     شارەزوور'یش گٻرت�رەو 
                                                                                                                                        

  

  ٢٠٢١/ ٠٣/ ١٥            دۋەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ٢٥
 ، چ�  ۍک�رڎٻۋانش کیمیاشارەزوور'هۆرامان و ه���بج� و  دۆ��تو عٻراقی  ١٩٨٨ ��سا

 ن�تش�ی،  مح�م�ڎ)  عوم�ر ھ�ڎەرھۆرامانی (  دەنگوەش�  چوار ەئنجامو ائن�ین�
  ب� کیمیایــی خنیکیــ� ت�ۋٻ��ی   )،نازم ح�م�ش�ریفع�دنان ن�سرەدین، کاۋە حس�ن الو(

  

 ٢٠٢١/ ٠٣/ ١٦            ی�رەش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ٢٦
                                            ەک�رڎانۋ'یش کیمیادەگاو ن�تش�ی عٻراقدۆ��تو  ١٩٨٨سا�� 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                

  ٢٠٢١/ ٠٣/ ١٧            چوارش�مم�          ١٣٩٩/ ١٢/ ٢٧
                                                                                                                                           

                                                                                                                                     
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠٣/ ١٨          ش�مم�پ�نج          ١٣٩٩/ ١٢/ ٢٨
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         



 
 ٢٠٢١مارچ                                    ١٣٩٩اۋکام سی

  
  

  ٢٠٢١/ ٠٣/ ١٩             ھ�یینی          ١٣٩٩/ ١٢/ ٢٩
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

  

  ٢٠٢١/ ٠٣/ ٢٠              �ش�مم          ١٣٩٩/ ١٢/ ٣٠
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

 )ۍ سیاۋکاممانگ�  ( یاڎاۋەریــ� 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
                                                                                                                                       



 
  
  

                                                       نیشانی 
                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 

                                                       نیشانی 
                                                                  

                                                                   
                                        ەئدر�س ئیم�یل

                                          �یانی  نوۆف�ل�ت
                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        در�سەئ  ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       یشانی ن

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 

  
  

                                                       نیشانی 
                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 



 
  
  

                                                       نیشانی 
                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 

                                                       نیشانی 
                                                                  

                                                                   
                                        ەئدر�س ئیم�یل

                                          �یانی  نوۆف�ل�ت
                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 

  
  

                                                       نیشانی 
                                                                  

                                                                   
                                        ەئدر�س ئیم�یل

                                          �یانی  نوۆف�ل�ت
                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س یم�یلئ
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 



 
  
  

                                                       نیشانی 
                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 

                                                       نیشانی 
                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 

  
  

                                                       نیشانی 
                                                                  

                                                                   
                                        ەئدر�س ئیم�یل

                                          �یانی  نوۆف�ل�ت
                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       شانی نی

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 



 
  
  

                                                       نیشانی 
                                                                  

                                                                   
                                        ەئدر�س ئیم�یل

                                          �یانی  نوۆف�ل�ت
                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 

                                                       نیشانی 
                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 

  
  

                                                       نیشانی 
                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 



 
  
  

                                                       نیشانی 
                                                                  

                                                                   
                                        ەئدر�س ئیم�یل

                                          �یانی  نوۆف�ل�ت
                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 

                                                       نیشانی 
                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  ونۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس

 
                                                       نیشانی 

                                                                  
                                                                   

                                        ەئدر�س ئیم�یل
                                          �یانی  نوۆف�ل�ت

                                                فۆن مۆبایل 
                                                        فاکس
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 : � ھۆرامیــ ۍ پ�ۆژ 

ۆرامی ب� ب� ۋین� و ب� فٻربٻی�ی زۋانی ھ  )Digital Dialectsزیاڎک�رڎەی زۋانی ھۆرامی  پ�ی پ�ۆژەو (
  گ�م�ک�رڎەی

 www.digitaldialects.com/iPad/Horami.htm                       فیربٻی�ی ب� ائیپ�د / مۆبایل: 
  www.digitaldialects.com/Horami.htm                                         فٻربٻی�ی ب� کۆمپیوت�ر:    

  

 isṽN-Horami           (             www.sites.google.com/view/horaminvisنۋیس -(ھۆرامی
 

  http://bit.do/Horamyar3-1                                       �3.1 ائماڎەک�رڎەیییھۆرام �ت�خت�ک�ٻ�
                                                                                                                        1-http://tiny.cc/horamyar3  

 

  م�سٻحی ٢٠١٥ڕۊجیاری /  ١٣٩٤ی�ک�م سا�� چوارەم، ی�رەم، دوەم، ائماڎەکاریــی  ڕۊژماری ۋەرباخ��یــی ھۆرامی: 
 

  .تد)د�سکـتۆپ،.– ائیفۆن، وٻندۆز، لینووکس -iOSھ�رگٻ�نای (باق�و زۋانو ت�ل�گرامی) پ�ی سیست�م�کا (ەئندرۆید، 
www.t.me/setlanguage/horami                                                                                                               

 

  www.t.me/ferhengu_zvani_horami و ت�ل�گرام�ن�      ھۆرامی چ� ف�یسبووک - ف�رھ�نگی ھۆرامی
                                                             www.facebook.com/groups/Ferhengu.Zvani.Horami 

 

  SPIP(  www.spip.net/hac) پ�ی پ�ڕیان�سازی (یڕٻکۋست�و دلٻکاریــ ی فرەزۋانیــیھ�رگٻ�نای (سیست�م
 

 www.lexilogos.com/clavier/gorani.htm                                                        :   �ھۆرامیــ �ۆئنالین �ت�خت�ک�ٻ�
 

  ی گ�گ�ی زۋانی ھۆرامی پ�ی ب�ش� ھ�رگٻ�نا زیاڎک�رڎەی �ک�مپ�ین
https://www.change.org/p/petition-for-adding-kurdish-horami-to-google-translator   

  

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

  https://issuu.com/horami.online.library                                                    ھۆرامی: یتووکخان�ی ئینت�رن�تیــڕ پ�
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 

 

  �ڕەتیــیوان�ی ھۆرامی پ�ی پ�لی ی�ک�مو وانای بن پ�ڕتووکو ھ�رگٻ�نای و ائماڎەک�رڎەی
www.horamy.wordpress.com 

  

 www.sites.google.com/view/horami                                                                        پ�ڕیان�و پرۆژە ھۆرامیی�کا : 
  

  :�ک�نیپ�ۆژە ھۆرامیی� مدر 
  

  پ�ۆژەک� مدران  ٢٠١٠سا��  ،کرمانجی -سۆرانی  -ڕی لو  -زازایــی  -ک�لھوڕی   -ف�رھ�نگی ئینت�رن�تی ھۆرامی -
  

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

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

 ڕان�کۆت�ن ب� ت�مامی ..... ھیشتا ویکیپ�دیای ھۆرامی -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
 
 
  


