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ئاش دەتانھاڕن وەكو الوە گشت ل لموپاش، ر الچسل و بدرخانی

رۆژنامـــوانیی ھفتنامیكی
ئــــازادە گشـــتیی

و بوكردنوەی چاپ دەزگای
"بدرخان" دەریدەكات

تتایب ژمارەیكی
،ممش (١٣٤) ژمارە

زایینی ٢٠١٠/٢/٦ شوباتی
كوردی ٢٧٠٩ی ربندانی ب برانبر

دەیم سای

www.bedrxan.net
www.bedrxan.com

bedrxan@yahoo.com

پیرۆزە (ئربیل) ھولر ئينسكلۆپیدیای

دەكاتوە كۆمان ئینسكلۆپیدیای ھولر- ئربیل ئمجارە
ژووییم رۆژكی ئمۆ : رەسول كۆسرەت

جژنی  ھولر و كوردستان رووناكبیرانی ئاپۆڕەی لنو ئینسكلۆپیدیا، منارەو قو ھولری شاری ل ٢٠١٠/٢/٦ ئمۆ
ئامادەكارو  بای لیژنی ئندامانی سای ٥ و ماندووبوونی شونخوونی پاش ئینسكلۆپیدیا سازدەكرت. دەرچوونی یكمین
سكرتری یكمی جگری و سرۆكی ھرمی كوردسان جگری علی بڕز كۆسرەت رەسول ئازیزمان برای بسرپرشتی
ئینسكلۆپیدیای و ھاتدەست رانجوام زۆر و بب زیندەبچاڵ ونخ ئو نیھشت ك كوردستان، نیشتمانیی یكتیی گشتی
ھولر ئینسكلۆپیدیای "دەرچوونی گوتی: بدرخان ب تایبت و كورت دیداركی ل گیاندو بچاپ خۆی ئركی لسر ھولری
زیاتر زانیاری خۆڕاگر. بۆ ھولری شاری بتایبتی كوردستان خكی كۆمنی سرجم بۆ دەزانم و مژوویی رۆژكی ب

.بك ٢ و ٣ الپڕەكانی سیری
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ئینسكلۆپیدیایھولر
چۆن؟! و بۆچی ...

بكاركرد؟ دەستمان چۆن
نووســــــینی دانان و ك دەزانین، ئوە چاك ھموو الیك
،یھ الینك چند ب پویستی ككار ئینسكلۆپیدیا
ئینسكلۆپیدیایك جۆرە ھر بۆ دەكات كوا پویســــــت

لبردەســــــتبن: مانئ
١- پالنــــــیكاركــــــردن.
٢- دەســــــتیپســــــپۆر.

٣- ســــــرماییپویســــــت.
٤- مــــــاوەیكاركــــــردن.

كارە. بۆ ئم شــــــیاو ٥- بارەگای
رووەوە كارەكی لم ھولر ئینســــــكلۆپیدیای بداخوە
كاركردنكمان بیــــــن: دەتوانین بم شــــــوەی نبــــــوو،
دەبوو پویستییكان وەك مانای بو پشــــــمرگان بوو.
دســــــۆزی ئو و دگرمی بــــــم، ببــــــ، وانبوو!
ھۆی بووە ئســــــتۆ، گرت كارەكیان ك دەســــــتیی
ئینسكلۆپیدیای دواجار بكاربكرێ و دەست ك ئوەی
چاپكرا. ردەســــــتانبل ئســــــتا ھولر بم شــــــوەیی
بڕز خوندەوارانی و پســــــپۆران خۆش پمان ربۆیھ
لسر كاریگرییان ك بگرن، لبرچاو خا چند ئم

جــــــۆر و چۆنیتــــــی كاركردنــــــیئمــــــدا ھبــــــووە:
الینی بیك نیی تایبت ھولر ئینسكلۆپیدیای -١
الینكی گرتووەتوە. ھمــــــوو بكو شــــــاری ھولر،
،زدایڕب ئوەی دەستی لبر بچاپكراوی ئستا وەك
زۆر كارەك سروشــــــتی ك ئوەی ھۆی ش بووەتمئ

.ب زەحمتتر بابت یك ئینســــــكلۆپیدیایی لكاری
ئســــــتۆ، وتك كارەكمان كــــــ ٢- ئمــــــ ئوانــــــی
ئكادیمین. برھمی خاوەنی كتب و پشتر ھرچندە
نبووە، نووسیندا ئینسكلۆپیدیا ل پشینیكمان بم،

یكســــــرەشدەســــــتمانبكاركرد.
ئینســــــكلۆپیدیایدا لــــــم ی كــــــتانــــــو باب٣- ئــــــ
ئم بۆ بتایبت زۆریان، ھرە زۆربی كۆكراونتوە،

ئیبراھیم حسن دكتۆر مولود

گشتین بابتی بكو ننووســــــراون، ئینســــــكلۆپیدیای
و ئدەبی وتــــــاری و زانســــــتی لنــــــوان لكۆینوەی
راستوخۆ ھندكیان دەخولنوە. رۆژناموانیدا كاری
لنو مئ تریش وەرگیراون و ئوانی لخاوەنكانیــــــان

بوكراوە جۆراو جۆرەكانــــــداكۆمــــــانكردوونتــــــوە.
دانانی و نووســــــین بیــــــاری وەی كــــــ٤- پــــــاش ئ
و رووبڕوو و ئینســــــكلۆپیدیا چســــــپا، بشخســــــی
و نووسران لھموو داوا بانگواز و بوكراوە بھۆی
لدەرەوە لناوەوە و و ل نزیك لدوور لكۆــــــرەوان كرا،
و نووســــــینی خۆیان برھم كورد، ك غیرە لكورد و
گوی پكچ ،ب الینك ھر بۆ ھولرەوە، لبارەی
شواوی جگای خرمانی و ســــــر ئو نخۆیان بخ
بگرنوە. ھولرە ئینســــــكلۆپیدیایی ئم خۆیان لنو

ئســــــتا ئینسكلۆپیدیای بابتانی ئم ٥- بم ھۆیانوە
جیاو بزمانی و جیا بشــــــوازی پكھناوە. ھولریان
ھندكیشــــــیان نووســــــرابوون و جیا بڕاوبۆچوونی جیا
جیا جیا وەرگــــــی نووســــــر و جیا لزمانانــــــی جیا

وەریانگاون. جیا جیا بشــــــوازی

كرد؟ چیمان دواتر
جیا ھموو شوازە ئم زمانوە، ھوماندا لرووی -١
ھرچندە بكینوە، نزیــــــك لك رادەیك جیایــــــ ھتا
تواو بین ناتوانین و كجار گرانــــــی ئمــــــ كاركی

تیدا ســــــركوتووین.
ئاشــــــكراو و ئایدۆلۆجیای تایبت رای ٢- ھومانداوە
راســــــتییان برەو ئو بكینوەو بابتكان برچاو كم
ھن، لرەش بابتكانوە لبارەی تا ئســــــتا ین، كبب
ھۆیكش .یمئ بدی كراوە ك ئوەی بین: ناكرێ
بابتك گوتمان: پشــــــتر وەكو ك دەگڕتوە بۆ ئوە
ك ســــــرلبری بشــــــوەی خواستی نووســــــرەكیوە
بابتی دەیان لگڵ گونجاندنی و گۆڕین نووســــــراوە،

!مســــــتئ كاركی جیا تر لو
بابت مژووییكان، بتایبت بابت ھن، ھندێ -٣
جیا لكۆری و نووســــــر لالین رای جیــــــا جیــــــای
لكۆینوەی ھشــــــتا تانباب ئــــــو جیــــــاوە دەرباوەو
جیاوازیان جــــــۆرە ناچار ئم بۆی زۆرتر ھدەگــــــرن.

ھرمــــــاون.
ئینســــــكلۆپیدیای نو بابتكانی ھموو ٤- بابتكان،
وەك كمیدا و ل زۆر و و درژیدا كورتــــــی ر لولھ
گشــــــتی باری ب پیوەندی ھر یــــــك نین، ئمــــــش
و نووســــــر ك ،یــــــھ نووســــــین و لكۆینوەكانــــــوە

زانیارییــــــكانجیــــــان.
بڕزكوە لھر و دەستمان تیشتبگ بابتك ھر -٥
ئینســــــكلۆپیدیایوە بم پیوەندی كتباب ھاتبــــــ و
بابت ھروەھا گرتۆەتوە. خۆی جگای بابت .بھ
ئم بۆ ،كردبپ ھستمان و زانیبتمان سرچاوەیك و
تخستوومان و كردووە پیدامان خۆمان ،كارە دەشــــــ
بدنیاییوە ئوەشــــــدا لگــــــڵ ئینســــــكلۆپیدیا. نو 
دەست ھولر و بارەت بس ھن دەین: بابتگلی تر

پنكردوون. ھســــــتمان وەتیا ئ ئم نكوتوون
بتــــــواوی قناعتوە لگڵ ھمــــــوو ئمانشــــــدا
كم ب ھولرە ئینســــــكلۆپیدیای دەینووسین، ك ئم
مئ كورتییكانی و ل كــــــم ھندك !نیی و كورتــــــی
چاوەڕی ماوەتوە، ش كــــــوانئ خۆشــــــمان دەیزانین،
خۆیان. بگورەیی دسۆزانین و زانا قمی و دەست
كورتییكانمان و كــــــم و بكنوە ھكانمــــــان راســــــت
داھاتوودا. ئــــــوەی لچاپی بۆ بكن، بۆ دەستنیشــــــان
كم ھولر ئینســــــكلۆپیدیای الیك بھاوكاری ھموو

و كورتییكانــــــیكمتــــــربكرنــــــوە.
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انسيكلوبيديا ھولیر (اربيل)

ت
ب

تای

Urbello, Urbellum, Urbella, Arba-ello, Urbil, 
Arbera, and many other forms of this name came 
into being within 5000 years. The latest now in 
use is Hawler. All the sources confirm that the 
city is more than 8000 years old. According to 
Encyclopedia Britannica the ancestors of the 
Sumerians built it.
This is very close to truth, if not the truth itself, 
because the Sumerians migrated from Kurdistan 
to the south of what is today called Iraq. Their 
culture originated in Kurdistan and Zagros 
Mountains and had a special culture of their 
own, including the name-choice culture. So, if 
the Sumerians were the founders of this city, 
they were also the ones who named the city, the 
name - givers of the city.
This city, Urbil, Erbil, Hawler, became the capital 
city for the first Kurdish Government in 1991. The 
ancient history  specialists consider Kurdistan as 
the cradle of humanity and civilization. Hawler is 
known as the oldest city in the world permanently 
inhabited for the last 8000 years. For the last 
1500 years, the city has not been ruled by its 
own people, but by foreigners and invaders. 
Thus, it was deprived of basic services for a long 
time. But now, Hawler, the main city in Kurdistan 
region, is just like any respectable capital city 
tries to start a new era of friendship with the 
rest of the world. So, identifying ourselves to 
the outer world has become a necessity but this 
cannot be done without self-knowledge.
As such, The Encyclopedia of Hawler- Erbil  
is the first step towards self-knowledge and 
self- identification. This job was done with the 
assistance of the writers and historians of Erbil. 
No one can claim that this Encyclopedia is 
free from errors. No such thing can exist. The 
Encyclopedia consists of 10 Volumes each 
specified for one or a number of aspects of 
Hawler city. These aspects range from Erbil 
Geography, Archeological Sites, Culture, Ancient 
and Modern History, Memoirs, Social and 
Sanitary aspects, Art, Literature and Folklore in 
Erbil, to Erbil Dignitaries and Sports in Erbil.
Nevertheless, and despite all the materials 
included in this Encyclopedia, there is much 
more information to be included. Still, there are 
many other aspects remaining in total darkness, 
not to mention how much was lost in the dimness 
of history due to the fierce wars of the past 
centuries under the clutches of the invaders, 
occupiers and by-gone foreigners.
Finally, we expect the specialists from all nations, 
backgrounds and cultures to support us and 
cooperate with us. We express our gratitude to 
all those who served and will serve this friendly 
city and we thank them from the bottom of our 
hearts.

The Higher Committee of
The Encyclopedia of  Hawler- Erbil

A Spotlight on The 
Encyclopedia of  

Hawler- Erbil

اوربيلـــال،  اوربيللـــوم،  اوربيلـــو، 
اربائيللو، اربيرا، وغيرھا من االسماء 
والصيغ االسمية جري اطالقھا على 
ھذه المدينة خالل السنوات الخمسة 
االف االخيـــرة. واخر ھذه االســـماء 
المتداولـــة فـــي يومنا ھذا ھو اســـم 
ھةوليـــر، طبق للمصـــادر والمراجع 
العثمانية واالوروبية وكذلك المصادر 
و المراجع المتداولة في بلدان الشرق 
االوســـط. وھذه كلھـــا تؤكد ان ھذه 
المدينة عمرھا يزيد عن ثمانية االف 

عام.
ھـــذا ھو ماتـــورده دائـــرة المعارف 
اجـــداد  ان  مضيفـــة  البريطانيـــة، 
السومريين ھم الذين شيدوھا، وھذا 
رأي قريـــب للحقيقـــة ان لم يكن ھو 
الحقيقة ذاتھا، حيث ان الســـومريين 
ھاجروا من كردستان الى جنوبي تلك 
البالد المعروفة االن باسم العراق. لقد 
بدأ السومريون حضارتھم في جبال 
كوردستان و زاطروس وكانت لھم 
ثقافتھم المتميزة وبضمنھا اختيارھم 
لالســـماء، وتبدو اثار ھذه الحضارة 
واضحة في تســـمية المدينة بأوربيل 
(اور+ بيل) وھذه الحضارة استمرت 
فـــي جنوبي العـــراق حيـــث مازالت 
مدينة ھناك مســـتمرة فـــي الوجود 
اســـمھا (اور). وتعنـــي تســـمية اور 
(المعبد، المدينـــة، البلد). اما المعنى 
المستخلص من عبارة (اور+ بيل) 
ھـــو (مدينـــة االله) آلن كلمـــة (بيل) 
معناھـــا (اال له). وبھذا يكون المعنى 
الكامـــل ھو (مدينة اال له بيل). ومن 
المھم ان نالحظ ان الســـابقة اللغوية 
(اور) فـــي اللغـــة الســـومرية تتكرر 
فـــي تســـمية اوربيـــل، اور، اوريدو، 
اوير، وھاتـــان االخيرتان مترابطتان 
بشـــكل وثيق كما يظھر من الكلمات 
الســـومرية. وبناء على ھـــذا كله، اذا 
كان الســـومريون ھم الذين اسسوا 

المدينـــة، فھم يكونون اولئك 
الذين اعطوھا اســـمھا ايضا. 
وقـــد الحـــظ المتخصصون 
فـــي الســـومريات وجـــود 
قرابة بين اللغة السومرية 
واللغة الكردية في بنيتھا 
الماضي  في  االساســـية 
السحيق. واصبحت ھذه 
المدينة (اوربيل، اربل، 
ھةولير) عاصمة الول 
حكومـــة كرديـــة في 
الجنوبية  كردستان 
عـــام ١٩٩٩١، وھو 
الجزء الجنوبي من 
الذي  كردســـتان 
الحكومة  تديـــرة 
نية.  لكردســـتا ا
ى  يـــر و
ن  لمتخصصو ا
تأريـــخ  فـــي 
ر  لعصـــو ا
ان  القديمـــة 

كوردســـتان معھد 
االنسانية والحضارة والمعروف 

ان اربيل ھي اقدم مستوطنة بشرية 
ال تزال مسكونة ال انقطاع منذ ثمانية 
االف عـــام لحد االن. وفـــي االعوام 
االلف واخمسمائة االخيرة، لم يحكم 
ھذه المدينة ابنائھا بل حكمھا الغزاةو 
االجانـــب. وھكذا، جرى حرمان ھذه 
المدينة من كثير من الخدمات لفترة 

طويلة.
المشاكل  بعض  وبسبب  وبعدئذ، 
الداخلية والخارجية وبسبب ضعف 
التخصيصات المالية الحكومية، لم يتم 
عمل الكثير لھذه المدينة في حينھا. 
ولكن االن فأن اربيل /ھةولير/ تمانل 
اي مدينة محترمة ذات مكانة راقية 
وھي المدينة االكثر اھمية في اقليم 
كردستان وھي بداية عھد جديد في 

الــصــداقــة مــع بقية ارجــاء 
ولھذا  العالم. 

ننا  فأ

بحاجة 
الــــــــــى 
الـــقـــيـــام 
يف  بتعر
انــفــســنــا 

الخارجي  قبل للعالم  ولــكــن 
ذلك ينبخي ان نعرف انفسنا.

الماثلـــة  االنســـايكلوبيديا  وھـــذه 
بيـــن ايديكـــم خطـــوة علـــى طريـــق 
معرفـــة الذات والتعريـــف بھا للعالم 
الخارجي، بمســـاعدة مؤرخي اربيل 

و اسھاماتھم.
نحن الندعي النفسنا الكمال في ھذه 
االنســـايكلوبيديا او انھـــا بال اخطاء، 
اذ الوجود لعمـــل متكامل. ومع ھذا 
فان المشـــروع الثقافي ھذا قد جرى 
االعـــداد له وتنفيـــذه بأيمان كامل و 
بـــروح ملؤھا الثقة بأن المتخصصين 
ســـيولونة االھتمـــام الذي يســـتحقة 
آلن ھذا المشـــروع خضـــع للمعايير 

النقدية القياسية المطلوبة من طرف 
المتخصصين وسنكون ممتنين لكافة 
التعليقـــات و االســـتدراكات ليؤخـــذ 
بھا في الطبقات الالحقة ولتحسين 

النوعية في المستقبل.
وبســـبب الطبيعـــة الخاصـــة لھـــذه 
االنســـايكلوبيديا فلقد اشتلمت على 
تقليديـــة  مصـــادر متنوعـــة وغيـــر 
كالجرائـــد والمجـــالت و النشـــرات 
والصحـــف و التقاريـــر والمذكـــرات 
وغيرھـــا مـــن المطبوعـــات والكتب 
بمختلـــف اللغـــات وعلـــى مختلـــف 
المســـتويات ومنھا مانفدت طبعاتھا 
منذ امد طويل، وكذلك اعتمدنا على 
الخالضـــات واالعمـــدة والمقتطفات 
والمـــواد المصنفـــة ومـــن خلفيـــات 

عديدة.
ومـــن الطبيعى ان مدينة يبلغ عمرھا 
ثمانية االف عام وذات اھمية قصوى 
في الشرق االوسط تستحق مثل ھذا 
االھتمـــام. ان ماحدث لھـــذه المدينة 
وماجرى فيھا من االحداث يستوجب 

التدوين في ھذه االنسايكلوبيديا.
وبالرغم من كل شـــئ اليزال ھناك 
الكثيـــر مما اليزال بحاجـــة االن يتم 
عمله، فھنالك كم ھائل من المعلومات 

اليزال بحاجة للتسجيل واالدخال.
واليـــزال ھنالك الكثير مما ينبغي ان 
يجد طريقة للنشر حول ھذه المدينة 
العظيمة، فضـــال عن المعلومات التي 
غابت في المناطق المظلمة في التاريخ 
في اعقـــاب الحروب الشرســـة التي 
حدثـــت فـــي القـــرون الماضية تحت 
الحكـــم االجنبـــي المحتـــل. واخيرا، 
نتاتمـــل من المتخصصيـــن من كافة 
االمم والخلفيات واللغات لمســـاندتنا 
والوقـــوف الى جانبنـــا. ومن اعماق 

قلوبنا نقول:
شكرا لكم. نحن فعال نشكركم.

الھيئة العليا- اللجنة العليا

نووسین و دانانی ئینسكلۆپیدیا ھیوا 
و ئاواتـــی ھمـــوو كوردكـــ، جا چ 
ئینســـكلۆپیدیای گشـــتی كوردستان 
ب، یا ئوەت ئینســـكلۆپیدیای بش 
بـــش و بابـــت بابـــت و شـــار،. 
شـــار ب! بـــ تایبـــت بـــۆ میللتی 
 كـــی كوردســـتان، ككـــورد و خ
دواكوتوویـــن.  لـــم رووەوە زۆر 
ئم وت "كوردســـتان" مژوویكی 
 یی ھو چـــ ـــژ و پـــدوور و در
پـــۆڕ و  پـــان و  و جوگرافیایكـــی 
 ژوو و جوگرافیایم مڕەنگ، ئمھ
جگـــ ل میللتـــی كـــورد: رەو و 
تریـــش  میللتـــی  زۆر  ھوارگـــی 
بـــووە و مژوویكی دیـــاری لگڵ 
سرھدانی كۆنترین شارستانیت 
 .یـــتدا ھو زۆرتریـــن شارســـتانی
جا وتكی ئاوا ب شـــك پویستی 
بـــ چندین ئینســـكلۆپیدیای جۆراو 
جـــۆر ھی. بـــۆ ئـــوەی بتری و 
ب دەومندی ھموو گۆشـــیكی 
قۆناغكـــی  ھمـــوو  و  جوگرافـــی 
مژوویی روون بكاتوە و بدنیای 
بناســـنی، بداخوە باری سیاسی 
كوردستان تا ئستاش بۆ ئم جۆرە 
كارە زۆر لبـــار نبـــووە! ئوەتـــا 
(بڕـــز دكتـــۆر مـــارف خزندار) 
باســـی ئوە دەكات ك ل سرەتای 
رابردووی  ســـدەی  شســـتكانی 
ھزارەی رابـــردوو لگڵ بڕزان 
(دكتۆر جمال نبز و دكتۆر كمال 
فوئاد، د. عیســـمت شریف وانلی) 
برنامیـــان بۆ ئـــم كارە داناوە و 
دواجار – بھر ھۆیك ب- سری 
نگرتووە، ئستا بھۆی دسۆزی و 
لخۆبوردوویی ھندێ نووســـری 
بڕـــز ســـرەتایك بۆ ئـــم كارە 
پیدابووە و ھندێ ئینسكلۆپیدیاش 

ھاتوونت برھم.
بیرۆكـــی ئینســـكلۆپیدیای ھولر- 
 ـــبدوع دكتـــۆر  الی  ســـرەتا 

علیاوەیی پسپۆر لبواری مژووی 
نوـــی كـــورد ســـری ھـــداوە و 
ئویـــش لگـــڵ حمیـــد ئبوبكر 
بدرخان برپرسی دەزگای چاپ و 
بوكردنوەی بدرخان ل شـــوی 
٢٥لســـر٢٠٠٥/١٢/٢٦ لـــ ئوتلی 
ســـلمانی  لشـــاری  و  ئبوســـنا 
 نن و دەگر دەكســـگفتوگۆی ل
بیاری سرەتایی، بۆ جاری دووەم 
لـــ شـــاری ھولـــر و لـــ مای د. 
عبدولـــ علیاوەیـــی لگڵ كاك 
حمید بدرخـــان بیاری یكجاری 
و دەســـت پكردن دەدەن. ھر لو 
دانیشتن بیار دەدەن ك پیوەندی 
بكـــن و  بڕزكـــوە  بـــ چنـــد 
 كژننن، دواجار لكبھك پیژنل

بم شوەی پكھات:
علیاوەیـــی   ـــبدوع دكتـــۆر   -١
پسپۆڕی مژوو و ئندامی پرلمانی 

عیراق (سرۆك).
٢- دكتۆر مولود ئیبراھیم حسن 

مامۆســـتای زانكۆ ل كۆلیژی زمان. 
زانكۆی سالحدین- بشی كوردی 

(ئندام).
٣- دكتۆر ئومـــد ئیبراھیم جوزەلی 
كۆلیـــژی   لـــ زانكـــۆ-  مامۆســـتای 
ئدەبیات بشـــی مـــژووی زانكۆی 

سحدین (ئندام).
٤- فرید سابیر قادر "ئسسرد"- 
بڕوەبری سنتری لكۆینوەی 

ستراتیجی-   (ئندام).
بدرخـــان-  ئبوبكـــر  ٥- حمیـــد 
و  چـــاپ  دەزگای  برپرســـی 
 – بدرخـــان.  بوكردنـــوەی 

(ئندام).
و  پكھـــات   لیژنـــ ئـــوەی  پـــاش 
دەســـت بـــكار كـــرا، گرفتـــی باری 
بـــوو،  گـــورە  گرفتكـــی  دارایـــی 
 ویستی بت ئینسكلۆپیدیا پتایبب
 م گرفتئ ،یكی چاك ھپشتگیریی
بۆ ئم، ئندامانی لیژن كۆســـپكی 
گورەبـــوو، لالیـــك ھموو كس 

و الینك بوایان ب ســـركوتنی 
لالیكـــی  و  ندەكـــرد   كارەكـــ
تریشوە پارەیكی زۆری دەویست 
لـــ توانـــای ھموو كـــس دانبوو، 
ھرچندە حمیـــد بدرخان چووە 
 پاشان لكان و لرجیرباری خژ
چندیـــن دەرگا درا، تـــا دواجار ئم 
پشنیازە خرای بردەم بڕز كاك 
كۆســـرەت رەســـول علـــی جگری 
كوردســـتانی  ھرمـــی  ســـرۆكی 
باشـــوور بـــۆ ئـــوەی یارمتیمـــان 
بدات، خۆشـــبختان، بڕزیان زۆر 
ھمـــوو  دكراوەیـــی  و  بدەســـت 
خرجی- ئینسكلۆپیدیای ھولر-ی 
گرت ئســـتۆی خۆی وەك جگری 
 می كوردستان. كررۆكی ھســـ
ئـــم بیارەش لـــ راســـتیدا گیانی 
وەبـــر كارەكمـــان ھنا و لخمی 
پارەب خمـــی كردین و ب گرمی 

دەستمان بكار كردەوە.
لیژنی بای ئینسكلۆپیدیای ھولر

م ئینسكلۆپیدیایی دانانی ئبیرۆك
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راوژكاری مژوو: د. عبدو علیاوەیی
راوژكاری زمانوانیی: د.وریا عومر ئمین

راوژكاری رووناكبیریی: د. ئازاد حم شریف
راوژكاری كــلتــووری: خالید جوتیار

راوژكاری ھونری: محمد زادە
راوژكاری یاسایی: حوسامددین یاسین سرداری

ناونيشان:
شـــقامی  ھولـــر،  كوردســـتان، 

ئاراس، باخانی سرداری

نۆرماڵ: ٠٦٧٩ ٢٥١ ٦٦ ٩٦٤ +
مۆبایل: ٥٨٧٨ ٤٥٥ ٧٥٠ ٩٦٤ +

بدرخان یكم ھفتنامی ئھلی ئازادە، دوای راپڕین ژمارە سفری ل ٢٠٠٠/١٠/٢٢ ل سلمانی دەرچووەو 
ھموو ٨ و ٢٢ی مانگك دەزگای چاپ و بوكردنوەی بدرخان ل باشووری كوردستان دەریدەكات

خاوەن ئیمتیازو بڕوەبری برپرس:
حمید ئبوبكر بدرخان (٥٨٧٨ ٤٥٥ ٧٥٠ ٠)

بڕوەبری نووسین:
عبدولەحمان معروف (٠٧٥٠٤٦٣٨٥٤١) 

ستافی كارا: كازم عومر دەباغ، ھمن جمیل، ھوراز محمد، 
محمد فتاح، مسعودی مال ھمزە.

نخشساز:
ئاسۆ حسن ئحمد (٠٧٥٠٤٤٧١٨٢١)

بشی كۆمپیوتر:
ئیـوب یوسـف ئبوبكـر سرپرشتیاری سایت: فرھاد باپیر - ئمانیا

www.bedrxan.net
www.bedrxan.com

bedrxan@yahoo.com

كۆسرەت رەسول علی سرپرشتی كردووەو خرجی چاپكردنی گرتۆت ئستۆ
ل ٢٠٠٥/١٢/٢٥ دەست پكراوەو ٢٠٠٩/٩/٢٥ تواوبووە

ئینسكلۆپیدیای ھولر (ئربیل) كۆماندەكاتوە

لیژنی بای ئامادەكار
رۆكی لیژنلیاوەیی- سع بدودكتۆر ع
دكتۆر مولود ئیبراھیم حسن- بڕوەبری گشتی ئینسكلۆپیدیا
دكتۆر ئومد ئیبراھیم جۆزەلی- ئندام
فرید سابیر قادر (ئسسرد)- ئندام
حمید ئبوبكر بدرخان- ئندام و سرپرشتیاری چاپ و بوكردنوە

لیژنی ھونری
سرپرشتیاری ھونری و خۆشنووسی
محمد زادە
ھبی و پداچوونوە
قرزاد فعروف، رەحیمی سورخی، شبدولرەحمان مع
ھبی كۆمپیوتر
مسعودی مال ھمزە، ئیوب یوسف
سكنری ونكان و ركخستن
بدرخان یوسف
دەرھنانی ھونری
عوسمان پیرداود
چاپخان
گرین گلۆری
لوبنان - ٢٠١٠

ل بوكراوەكانی دەزگای چاپ و بوكردنوەی
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