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پارێسگاری ضهێًاَی
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یەكی كاَىوَی دووەيی  1971نە غاری هەڵەبجە /پارێسگای ضهێًاَی /هەرێًی كىردضتااَی ێێتر
نەد یك بىوە.
خێس َذ رەو هەڵگری ڕەگەزَايەی ێێر قییە.
َاوَیػاَی ئیًەیڵ )(havalabubakir@yahoo.co.uk
ژيارەی يۆبایم (ڤایبەر ،و تص ئەپ ،تێهیگر و)009647701462747 :
ضاڵی  2014پهەی ز َطای پرۆفیطۆری یاریذەدەری نە ز َكۆی ضهێًاَی وەرگرتىوە.
ضتتتاڵی  2010بڕو َتتتايەی دكاتتتۆر ی نە ئەدە و ڕۆژَتتتايەگەریی هاوخەرختتتذ نە ز َكتتتۆی ضتتتهێًاَی
وەرگرتىوەَ .اوَیػاَی تێسەكەی (پێگەی ڕۆياَایكییەت نە غیعری كىردیذ ) بىوە.
ضتتاڵی  2006بڕو َتتايەی ياضتتاەری نە ئەدە و ڕۆژَايەگەرییتتذ نە ز َكتتۆی ضتتهێًاَی وەرگرتتتىوە.
َاوَیػاَی ياضاەرَايەكەی (خەغُە ئەدەبیی و ڕۆژَايەَىوضییەكاٌ و ڕەَگتذ َەوەیاٌ نە ژژیتاٌ و
ژیٍژد  )1950-1932بىوە.
نەضتتاڵی  2002-1998بڕو َتتايەی بەكانۆریۆضتتی نە ز َكتتۆی ضتتهێًاَی نە زيتتاٌو ئەدەبتتی كىردیتتذ
وەرگرتىوەَ ،اوَیػاَی تىێژیُەوەكەی (ڕۆژَايەو َیی نە ضەردەيی جیهاَگەرییذ ) بىوە.
ضاڵی  1990-1988بڕو َايەی دبهۆيی تەكُیكی /پەیًاَگای تەكُیكتی يىضتڵ نە بتى ری ئەَتذ زەی
)(Metal Processingد بەدەضاهێُاوە.
كاری ئێطاای ،پارێسگاری ضهێًاَیە نە هەرێًی كىردضااٌ.
نە هەڵبژ ردَەكتتاَی ئەَجتتىيەَی پارێسگاكتتاَی هەرێًتتی كىردضتتااَذ نە 2014/4/30د  ،ضتتەرۆكی
نیطای گۆڕ ٌ بتىوەو كاَذیتذی بتسووتُەوەی گتۆڕ ٌ بتىوە بتۆ پارێسگتاری ضتهێًاَی ،بەپێتی ئايتارە
َاڕەضتتتًییە بڕو پێكر وەكتتتاٌ ( )416000خى رضتتتەدو غتتتاَسە هەز ر دەَگتتتی نە بتتتازَەی پارێسگتتتای
ضهێًاَی بەدەضاهێُاوە بە پهەی یەكەو نەضتەر ئاضتای ێێتر بەپێتی ژيتارەی د َیػتاى ٌ ،بەپێتی
ئايتتاری ڕەضتتًی كۆيطتتیۆَی ضتتەربەخۆی هەڵبژ ردَەكتتاَی ێێتتر قیع ( )241241دووضتتەدو ختتمویەك
هەز رو دووضەدو خمویەك دەَگی بەدەضاهێُاوە.
نە ڕۆژی 2014/6/24وە بىوە بە ضەرۆكی فر كطیۆَی گۆڕ ٌ نە ئەَجىيەَی پارێسگتای ضتهێًاَیو نە
2014/12/11د بە كۆی دەَگ بە ضەرۆكی ئەَجىيەَی پارێسگای ضهێًاَی هەڵبژێردر وە.
نە 2016/8/25د نەالیەٌ ئەَجىيەَی پارێسگای ضهێًاَیەوە هەڵبژێردر وە بۆ پارێسگاری ضهێًاَی
و نە 2017/12/4وە بەڕەضًی بىوەتە پارێسگاری ضهێًاَی و بەردەو يە.

-

-

-

نەضاڵی  2014تا  2016ئەَذ يی جڤاتی َیػاًاَی بسووتُەوەی گۆڕ ٌ بىوە.
يايۆضاا بىوە نە ز َكۆی ضهێًاَی ،كۆنێژی ز َطتاە يرۆڤایەتییەكتاٌ /بەغتی ڕ گەیاَتذٌ ،كتۆنێژی
زياٌ /بەغی كتىردی ،و َەبێتژ بتىوە نەهەيتاٌ ز َكتۆ (كتۆنێژی یاضتاو ڕ يیتاری /بەغتی ڕ يیتاری)،
و َەبێژ بىوە نە ز َكۆی گەغەپێذ َی يرۆیی.
نەضتتتاڵی  2009نە دەضتتتاەی د يەزرێتتتُەرو َتتتىێُەری خاوەَتتتذ ر َی ز َكتتتۆی كۆيتتتار بتتتۆ ز َطتتت و
تەكُەنۆژیا بىوە.
ضەرپەرغای جێبەجێكاری گۆڤاری ز َكۆی ضهێًاَی بىوە نەضاڵی  2003بۆ ضتاڵی  2015بتۆ ز َطتاە
يرۆڤایەتییەكاٌ.
نەضتتاڵی 2004د ئەَتتذ يی نیتتژَەی ڕ گەیاَتتذَی بتتاەی ضتتەرژيێریی د َیػتتاى ٌ بتتىوە نە هەرێًتتی
كىردضااٌ.
نەضتتتاڵی 1999وە تائێطتتتاا ،ضەرَىوضتتتەری گۆڤتتتاری (ڕ یەٌ) بتتتىوە بتتتۆ وەرگێتتتڕ ٌ و تتتتىێژیُەوە
يیذیاییەكاٌ.
نەضاڵی 1991د نە د يەزرێُەرەكاَی كۆيەڵەی خىێُذكار ٌو الو َی كىردضااٌ بىوە.
نەضاڵی 1998-1992د نە دەضاەی یەكەيی ڕۆژَايەَىوضتاَی ڕۆژَتايەی (كىردضتااَی َتى ) بتىوە،
كە یەكەو ڕۆژَايەی ڕۆژ َەی دو ی ر پەڕیٍ بىوە.
نەضاڵی  2001-1998ئەَذ يی دەضاەی َىوضەر َی ڕۆژَايەی (هەرێًی كىردضااٌ) بىوە.
نەضاڵی  2005-2000ضەرَىوضەری گۆڤاری (بازرگاَی) ژووری بازرگاَی ضهێًاَی بىوە.
و َەبێژو ضەرپەرغایاری خەَذیٍ خىل و ضیًیُارو ۆرك غتۆپو د يەزر وە يیتذیاییو يەدەَییەكتاٌ
بىوە.
نەضاڵی  2005-2002ئەَذ يی ڕێكخر وی نێبىردَی َێىدەوڵەتی بىوە نە هەرێًی كىردضااٌ.
نەضاڵی 2003وە تائێطاا ئەَذ يی یەكێای ڕۆژَايەَىوضاَی َێىدەوڵەتییە.
ئەَذ يی كار ی ضەَذیكای ڕۆژَايەَىوضاَی كىردضااَە ،نەضەرەتای د يەزر َذَییەوە تائێطاا.
ئەَذ يی یەكێایی خاوەَكار َی ێێر قە.
ئەَتتذ يی پەیًتتاَی ئەوروپتتی بتتۆ كەظو وزەی جێگتترەوەیەو نەضتتاڵی 2018وە پارێسگتتای ضتتهێًاَی
كردۆتە ئەَذ و نەو پەیًاَەد .
بەغتتذ ریی خەَتتذیٍ كتتۆَگرەی َێتتىدەوڵەتی و هەرێًتتایەتی تتتایبەت بە غتتارو غتتارەو َیەكاٌ و
گەغەپێذ ٌ و وزەی جێگرەوەو ئاڵىگۆڕی هىَەریو كەناتىریو كػتاىكاڵیو پیػەضتازیو بازرگتاَیو
ز َكۆكتتاٌو َاوەَتتذەكاَی تتتىێژیُەوەی كتتردووە نە وەتتتاَی (تىركیتتا ،ئێتتر ٌ ،ئتتىردٌ ،كىەیتت ،
قەتەر ،يیطر ،ضعىدیە ،بەریااَیا ،ضىیذ ،هۆڵەَذ  ،فەرەَطا ،بەنجیكا ،ئەڵًاَیاَ ،ەيطا).
پەیىەَتذییەكی باغتتی نەگەڵ هەيتتىو باڵیۆزختتاَەو كىَطتتىڵخاَەكاَی وەتتتاٌ نە ێێتتر و هەرێًتتی
كىردضااٌو دەرەوەیاٌو نەگەڵ ئاژ َطە َێىدەوڵەتیەكاٌو َەتەوە یەكگرتىوەكاَذ هەیە.

 خەَذیٍ كاێبو تىێژیُەوەی ز َطایو ئەكادیًیو ئەدەبی باڵوكردۆتەوە ،نەو َە: كاێبی (ضیطاًی ئەنكارۆَی)  ،1987دوو بەرگ ،بە زياَی ێەرەبی.





كاێبی (كۆيپیىتەر)  ،1987بە زياَی ێەرەبی.
(رئیطهى) كۆيەڵە دەقێكی غیعریی ،1991 ،بە زياَی ێەرەبی.
(باوەڕياٌ وەك خیا و یە) ،كۆيەڵە غیعر.1991 ،
(خەَتتذ هەَگاوێتتك بەرەو ر گەیاَتتذٌ ،رۆژَايەَىوضتتیی ،پڕوپاگەَتتذەو ر ی گػتتای) كاێتتبو
تىێژیُەوەی رۆژَايەو َی.2000 ،1997 ،1995 ،









(ر گەیاَذٌ و ر گەیاَذَی كىردی) ،نێكۆڵیُەوەی رۆژَايەو َیی.2002 ،
(رۆژَايەگەریی نە ضەردەيی جیهاَگەریذ ) ،نێكۆڵیُەوەی رۆژَايەو َیی.2002 ،
(خەغُە ئەدەبیو رۆژَايەَىوضییەكاٌو رەَگذ َەوەیاٌ نە ژژیاٌ و ژیٍژد .2007 ،
(پێگەی رۆياَایكییەت نە غیعری كىردیذ ).2010 ،
(هاوڕێی رۆژَايەَىوضاٌ) ،وەرگێڕدر وە نە ئەيریكییەوە ،پێذ خىوَەوە.2003 ،
(ز َطای رۆژَايەگەریی) ،وەرگێڕدر وە نە ئەڵًاَییەوە ،پێذ خىوَەوە.2005 ،
(ر پۆرتی ر ڤەكاریی) ،وەرگێڕدر وە نە ئیُگهیسییەوە ،پێذ خىوَەوە.2005 ،

( ژو َی ضەرەڕ ) ،كۆيەڵە غیعر.1998 ،
( دووربیٍ) 121 ،گۆغەی رۆژَايەَىوضیی.2001 ،








(هەو ڵُىوضیٍ) ،وەرگێڕدر وە نە فارضییەوە ،پێذ خىوَەوە.2007 ،
(رۆژَايەو َیی بەدو د خىوٌ (بُكۆڵكاریی))،وەرگێڕدر وە نەێەرەبییەوە،پێذ خىوَەوە.2011 ،
(تیرۆرو يیذیا).2005 ،
(دیًىكر ضیەت و يیذیا).2007 ،
(ضهێًاَی و بسوتُەوەی رۆژَايەگەریی).2008 ،
(يێذیاو قەیر َەكاٌ).2011 ،






(غەزەل نە ئەدەبی َىێی كىردیذ ) ،ز َكۆی ضهێًاَی.2012 ،
(ئەدە و ژیاَی يەدەَییەت) ،ز َكۆی ضهێًاَی.2013 ،
(ئەدە وەك دۆكۆيێُای يێژوویی) ،ز َكۆی ضهێًاَی.2013 ،
(جتتى َی ب ت َتتاو نە ڕو َتتگەی رۆيتتاَایكییەوە (يەونەوی ،گتتۆر ٌ ،ۆردزۆرش و بتتایرۆٌ) وەك
ًَىوَە) ،ز َكۆی ضهێًاَی.2014 ،

( زياَی ر گەیاَذٌ).2012 ،
( گرفاەكاَی يێذیا نە هەرێًەكاَذ (هەرێًتی كىردضتااٌ) وەك ًَتىوَە) ،ز َكتۆی بر دفتۆرد،
.2012

