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 ە كۆنفرانىس زانستىسەرۆىك زانكۆى كۆيە ل ارىوت
 ( ساڵەى لە دايك بووىن دڵدارى شاعري122يادى ) 

 
 ئەى ڕەقيب هەر ماوە قەومى كورد زوبان

 نايشكێنێ دانەيى تۆپى زەمان
 

 ئامادەبواىن كۆنفرانس

 ميواناىن خۆشەويست
 

             ەمڕۆ خۆشحاڵە                                                                                      بەناوى خۆم و سەرۆكايەىت زانكۆ وە پڕ بەدڵ بەخێرهاتنى هەموو اليەكتان دەكەم. زانكۆى كۆيە ئ
ـــتى  ـــێيەم كۆنفرانىســـ زانس ـــتنى س ـــتێ. ئەويە بەس ـــاىن خۆى هەڵدەس ـــەرش ـــتى س                                                                                   كە بە ئەركێىك زێدە پێويس
ـــوێنى تريە باىس ئەوەم كردوە كە زانكۆى كۆيە  ـــيم و ش                                                                                              كەســــايەتيەكاىن كۆيەيە. بەندە لە زۆر بۆنە و مەراس

                                    ەوە و زيندوو كردنەوەى كار و كردار و                                                              ئەركێىك قورىس لەســـەر شـــانە، ئەويە هەڵســـان بە ڵێكۆڵينەوە و ئاوڕ دان
                                                                                                        ئەدگارى كەڵە پياو و زانا و شارەزا و هونەرمەند و سياسەمتەداراىن ئەم سنورەيە كە زانكۆى كۆيەى تيادامەزراوە.

 
ساوەكان، پياوى ماف پەروەر و ئازاو ئازاد ئێمەى  شاعريى چەو شاعريى نەتەوەيى و  سە دڵدارى                                                                                                     ئەمڕۆ لەم كۆنفران

       تەوە.             هەموو كۆكردۆ 
 

ـەوى ســـەيد برايم( پێشـــنياز كرا بۆمان، پشـــت و پەنا بەخواو                                                                                                بريۆكەى ئەم كۆنفرانســـە لەاليەن كاا حاكم )پێىــ
                                                                                                  مامۆسـتاياىن زانكۆى كۆيە و زانكۆكاىن كوردسـتان و كەسـاىن ترى دڵدار دۆسـت و بەتوانا ئەم كۆنفرانسـەى بەرهەم 

ـــتى پێويســــت و ئەكاد ى                                  ( توێژينەوە پێە كەش دەكرێ، وەا دە  37               هێنا كەتيايدا )                                              زانن دواتر بە ڕێڕەوى زانس
                                                                                                 توێژينەوەكان لەاليەن پســـاۆڕانەوە هەڵســـەنگاندنيان بۆ دەكرێت كە هيوادارين هەموو توێژينەوەكان لە ئاســـتى 
سەنگاندن و دواتر باڵو دەكرێنەوە. دڵدار ناوى تەواوى ) يونس رؤوف  سەركەون لە هەڵ سندبن و  ستى باش و پە                                                                                                    زان

                                      ( لە گەڕەىك بەفرى قەندى لە دايك بووە.    1918 / 2 /  22                                           ەعيدە ( لە بنەماڵەى )خادم السجادەيە( و لە )           محمود مەال س
 

                                                                                                       خوێندىن سەرەتايى لە ڕانيە و كۆيە و ناوەندى و دواناوەندى لە هەولێر و كەركوا و كۆلێژى ماىف لە بەغداد تەواو 
                                             دكارى ناوەندى بووە لە هەولێر بەناوى )ڕووناىك(          ( كە خوێن    1935                                              كردوە. دڵدار خۆى دەڵى يەكەم هۆنراوەم لە ساڵى )

                                        ( ساڵ بووە، ئەگەر ووردبيينەوە لە بەرهەم   17                                                     ( ى گۆڤارى ڕووناكيدا باڵو كردۆتەوە. واتە تەنها تەمەىن ) 2           لە ژمارەى )
                                                         ( ســاڵ ژياوە دەردەكەوێت كە ئەو بليمەتە ئەگەر زياتر لەســەر  32                                          و تواناكاىن ئەو شــاعريە بەهرەمەندە كە تەنها )

                                                                                               شـــانۆى ژيان وابوايەوە چى شـــاكار و كارى مەزىن ترى دەبوو. رسوشـــتيە دڵدار لە ژينگەى كۆيە و كوردســـتان بە 
                                                                                          شــاعرياىن تريە ســەرســام بووە وە كاريگەريان هەبووە لەســەرى. شــعريى ئەم شــاعريانەى خوێندۆتەوە )عەوىن ، 

                                              حاجى قادر زۆرتر كاريگەريان لەسەر داناوە وە من                                                           ڕاجى ، عاىس ، ساىف ، وەفايى ، پريەمێرد و بێ كەس( بەاڵم ناڵى و 
                                                                                                 دەتوانم بڵێم حاجى لە هەمووان زياتر. دڵدار شاعريى چەوساوە و زەحمەتكێشاىن كوردستان بووە، كارى سياسيىش 
                                                                                              كردوە لەگەڵ داركەر و حيزىب هيواو دواتريە حيزىب رزگارى نيشــتامىن. بە هەموو پێوەرێك بليمەتێىك ســەردەمى 

                                              ( بەكارەساىت )ژەهراوى بوون( گيان لە دەست دەدات     1948                                      اڵم موخابن لە مانگى تىينى دووەمى ساڵى )           خۆى بووە بە
                                                                                                  و بەبێ نازى و بێ كەىس لەشارى هەولێر دەنێژرێت، دواتر گلكۆى دڵدار هێرناوەتەوە گۆرستاىن كەكۆن لە كۆيە.
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 ئامادەبوىن كۆنفرانس، مامۆستايان
 

                                         ( ساڵ لەمەوبەر جگە لە شارەزايى تەواوى لە   72                              سەدەى ڕابردو واتە زياتر لە )                             سەيركەن دڵدارى شاعري لە چلەكاىن
ـــتە بێ.                                                                                                   ڕێزمان و زماىن كوردى، زماىن ئينگليزى و عەرەىب و توركيىشـــ زانيوە، ئەمە دەبێ بۆ ئێمە جێگاى هەڵوێس

ـــەر و لێكۆڵەر هەر بەتەنها زانينى يەا زمان بەس نيە، ب ـــتا و توێژەر و نوس                  ۆيە لەم بۆنەيەدا                                                                                   چونكە بۆ مامۆس
تايبەىت زماىن  بدەن وە بە  تان لێ دەكەم كە چەندى بۆتان دەكرێ هەوڵى فێربووىن زمانەكاىن ترى گرنگ                                                                                               داوا

           ئينگليزى.
 

                                                                                                    ئێســتا لە هەندێك واڵتاىن دونيا جگە لەدەرهێناىن ئامارى ڕێژەى خوێندەوار و نەخوێندەوار و ئاســتى بڕوانامەكان 
    ( ى International                                                          كە لەيەا زمان زياتر دەزانن. وە زماىن ئينگليزى بۆتە زمانێىك )                             ڕێژەى ئەو كەســانەش دەردەهێنن

ــەرى دونيا زياد دەبێت وە وەزارەىت خوێندىن بااڵ و زانكۆى كۆيەش  ــەر تاس                                                                                                    وا كە ڕۆژ دواى ڕۆژ بەكارهێنەراىن لەس
تايا ان دەدەين بۆ خۆف ـــ مامۆس هاىن خوێندكاران و  بابەتە دەڕوانن و                        ێركردن و فێربووىن زماىن                                                                          بە گرنگى لەو 

           ئينگليزى.
 

                                                                                                    وە ئەو كۆنفرانســەمان هاوكاتە لەگەڵ رۆژى زماىن دايك كە بەڕاســتى زماىن كوردى پێويســتى بەوەيە كە بە دونيا و 
                                                                                            دەروبەر زياتر وباشـ  بنارسێرنێت. وە سـەرۆكايەىت بەز زماىن كوردى ڕادەسـاێرين و جەخت لەسـەر داواى دوو 

                                                                                  وە ئەگەر بەياىن چەند خوێندكارێىك بياىن )ئەوروپا ، ئاسيا ، ئەمريكا( هاتن يان بيانەوێت                     ساڵ لەمەوبەر دەكەينە
                                                                                                       بێن لێرە لە بەشەكاىن زانكۆمان بخوێنن خۆ دەبێ لە زانكۆ و سەنتەرى زماىن زانكۆ بەرنامە و پڕۆگرام و مامۆستاى 

ـــتان )لە بنەڕەت و دواناوەندى( يە وە                                                                    وا هەبێت كە ئەم كارە ئەنجام بدەن. هەمووتان دەزانن كە خوێندكارى كور                                       دس
ـــتى هەردوو زمانيان زۆر زۆر                                                                                                   زمانەكاىن ئينگليزى و عەرەىب دەخوێنن بەاڵم كە دێن بۆ زانكۆ و پە انگاكان ئاس

        خراپە.
 

                                                                                               بۆيە ناكرێت زانكۆكان هەروا تاســـەر دەســـتەوەســـتان دابنيشـــن و هين نەكەين )چونكە لەاليەا كاتێىك زۆرى تيا 
شتى تيا بەفيڕۆ دەدرێت(. من دەپرسم بۆچى كەسێك دەچێتە ئێران             بەفيڕۆ دەدرێ                                                                                     ت لەاليەىك تر پارە و خەرجى گ

                                                        ( مانگ بەتەواوى فێرى زماىن فارىس دەكرێت بۆچى الى ئێمە نا. 6 - 3    بە )
 

سيا  سێك دەچێتە ڕوو ساڵ فێرى زمانەكانيان دەكرێت، بۆچى ال 1           ( مانگ تا ) 6                  ئەڵامنيا لە ماوەى )   -          بەريتانيا    -                    كە   ى                                      ( 
ـــەر ئەوەبكەين جدى ب  لەخۆ فێركردن بۆ  ـــە دەبێ كار لەس                                                                                                   ئێمە نا. بۆيە داواكارم لەمڕۆوە دواى ئەم كۆنفرانس
شێواز بەرنامە و پڕۆگرام دابنێ  بۆ فێركردىن خەڵىك تر بە زماىن كوردى  سان ين                                                                                                       زمانەكاىن تر، وە بەپەلە و بە ئا

              )زماىن دايك(.
 

                                                                   وێژەران و بەشداربواىن كۆنفرانس دەكەم. سوپاىس زۆرم بۆ تەواوى لێژنەكاىن                               لە كۆتايى وتەكەم دەست خۆز لە ت
ـــە، دووبارە بەخێرهاتنى هەموو  ـــتنى ئەم كۆنفرانس ـــەرخس                                                                                                كۆنفرانس كە هەوڵ و ماندوو بووىن زۆريان داوە بۆ س

          هاندانتان                                                                                         اليەا دەكەم و سوپاىس هەموو هاوكاران دەكەم. تكايە لەكەم و كوڕيەكان وان بەخشن و دەست خۆز و
                                                                           پشت ئەستورترمان دەكات كە بەردەوام ب  و ئاستى زانكۆى كۆيە بەرەو پێش  بچێت.

 
 ڕێزم بۆ هەموو اليەا

 
 پ.ى.د. وىل محمود حمد
 سەرۆىك زانكۆى كۆيە

2218/2/22 
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 كۆنفرانىس دڵدار وتارى ليژنەى زانستى 

 

         پێكدێنن،     كه         ی ناسههنامه            ت و سههیوبوهنه    كایه    و حه  ئه    كۆی       ، به             نگدا، ناسههنامه    ڕوجه         یران و شههه     می قه   رده  سههه  له

سیاره      وێته  كه  ده سنامه        رچی له     ،. هه  وه           ژێر پر           زێكی دیار   گه        دڵدار ره  ‘     قیبی    ی ره  ئه ’     زانێ                    ی كوردیش بڕوانێ، ده       نا

  و       لێره       ۆژانه        كرێ و ر         رامۆش نه     دا فه        زای ئێوه  فه          دڵدار له          وایكردوه    یه  مه    ر ئه      تی. هه      رچاویه              و سهههیوبولێكی به

              ، خۆی بنوێنێ.         و بێ بۆنه      بۆنه        وێ، به  له

 

         وامبوونی    رده         بوون و به  هه         خشههین به     تی به    وایه         یی، بۆ ڕه  وه  ته     كی نه       ر گرۆیه    ی هه                ی ناسههیونالیاههتانه       ناسههنامه 

نه  مه      روو زه  سههههه یا له      نی به           نێو سهههیوبوله         ی خۆی،  یدا خۆی  نه      یان ده             كان    ین          ییش ڕوونرت  وه  ته            كات. رسودی 

   ری   ده  ره      ڕێك سه    مه      بێ. ئه  ده     سته   رجه            كانی تێدا به            ناسیونالیاته               ی باردا، تێزه     زۆربه    له          ناسنامه.    له            گوزارشتێكه

                       ی دڵدار. پرۆسێاێك، كه  كه    قیبه    ی ره              سیوبولكردنی ئه          پرۆسێای به      ، له                              گوتاری ناسیونالیاتی كوردی بووه

     معیی   جه   سههته          یاڵدانی ده      نێو خه        ڵكو له    ، به       وه بووه                اسههی و رۆشههنبیرییه        بژێری سههی   سههته        ئاسههتی ده        نیا له    ك ته  نه

به   مبه  هه                  كاتی خۆنواندن له              كوردیشههههدا، له به  وه    ویرته  ئه      ر              ئاسهههتی گوتار       ر له      قیب هه    ی ڕه    ی ئه        و مانایه    . 

  ك                  سههیاسههی كوردیدا. نه   -     ۆسههیۆ    ی سهه    مینه  زه      ، له ش  كه            كردنی گوتاره             شههێكی پراكتیزه  به          ڵكو بۆته    ، به  وه  ته    ماوه  نه

                بكرێ؛ پیرۆزبوون     وه    باره                   گفتوگۆ و مشتومڕی له      میشه     ی، هه  كه    رۆكه      ر ناوه  به         قیبیش، له    ی ره     قی ئه    ، ده  مه    ر ئه  هه

       كانی.               ی جیاواز بۆ وشه            دین یان رشۆڤه                          زێن، شۆڤینیی یان نا، دژه  به          زێن یان نه                      و ناپیرۆزبوون، سنووربه
 

ئه  هه     نگه  ڕه كه    مه    ر  ئه    له                       ی كات دڵدارناسهههیی ئێوه     زۆربه              وایكردبێ،  مابێته    ی ڕه         سهههنووری  ئه  وه            قیبدا    و     . 

  .  ی  كه      سهههێتییه     بۆ كه   یه                ی رۆشهههنبیری ئێوه      ی كایه  وه                 و، مۆدێلی خوێندنه     بۆ ئه   ش             ی ناسهههینی ئێوه  وه       چڕكردنه

  و    نده  هه  ڕه     ی فره  كه      سهههێتییه  كه          وه. چونكه                  ئاسهههانی چڕ ناكرێته               نی كورتی، وا به  مه        رباری ته     و، سهههه          كاتێكدا ئه  له

     تی.       بینینیه    و نه  وه       خوێندنه        مانای نه           ی ئاوای، به  وه       خوێندنه
 

  م                  كی پشههها سهههازدانی ئه  ره      سهههتی سهههه  به    ، مه  وه      كانییه   نده  هه       واوی ڕه  ته                   ، بینینی دڵدار به  وه     نگاوه    م هه  كه  یه    له

     ندنی   سههه  ره     ی، په                 هزریی و سههیاسههییانه       یشههتنی       ی، پێگه  كه    ماڵه ه         سههێتی و بن              زانكۆماندا؛ كه    له    یه         كۆنفراناههه

      هتد. …            بی كوردیدا و  ده    ی ئه   خشه         دوتوێی نه      ی له           ی شیعرییانه       ی، پێگه      بییانه  ده  ئه
 

  و     . له         چۆن ژیاوه      ك كه        ناسهههین وه            مامن دڵدار ده         اڵم زۆر كه    ، به           قیبی نوسهههیوه    ی ره              زانین دڵدار ئه         موومان ده  هه

    نێو                            مێژووی كوردیدا؛ دابڕان له    له      كانه                     و كوڕی قۆناغی دابڕانه  ئه        ین، كه  وه             ن ئاگاداری ئه   گوه  ده    ن به  شهههام  مه  كه

   .  وه       كی دییه   هیه                         ب و زمانی نوسینی كوردی له  ده      نێو ئه        ك و له   هیه             هزری سیاسی له
 

سیاسی، ته           دابڕان له سه    می  ده              رایی بوو، له   پگه             كردنی بیری چه  نه  شه              هزری    ی   وه        ی بزوتنه         ربازییانه        شكاتی 

                    كرد. دڵدار دیارترین      تی ده    رایه            ك هیوا نوێنه         حزبێكی وه      ، كه       بژێرانه   سته                     بوونی ناسیونالیزمی ده    رفره          كوردی و به

چه     منوونه نالیاهههتێكی  ناسهههیو گه                   ی  چه      ر بووه   پ چه    ؛  ێدانی  ێك ئیش بۆ گر نه                     پ ند یه  وه       وسهههها نا      تی و         ی چی

      كات. ه        ی كورد د  وه       وساندنه  چه
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    به     سهههته   یوه           وشهههی باو، په         گۆڕانی ڕه                  یاڵی، پێی وابووه    ك خه      كرد نه              پێكی واقیعی ده     تی چه    رایه       و نوێنه  ئه    وه    لێره

             جوتیاربوون و           بكات، كه         وا رشۆڤه   -          بۆ منوونه   -      بووه      كان نه     ڕگیره  په    په    ك چه    . وه  وه            ندنی ئاگاییه  سهههه  شهههه  گه

      زان و                جوتیاری كورد نه          یبینی كه    و ده           وشههی باو، ئه         گۆڕینی ڕه    له    وه                س بێ بۆ بیركردنه         خۆیدا، به    له    وه     وسههانه  چه

  ی   وه    ی ئه         تی و ڕێگه  یه                          خۆی بگات؛ نامۆبوون ناسهههنامه       باشهههی له              ی لێناكرێ به  وه      ڕێی ئه           وارن و چاوه     خونده  نه

    ت.    بابه             هییدا ببێته        گۆڕان له      داوه  نه
 

          بوونی تاك        رووی هه  سهههه    له        یشهههتووه           وا لێی تێگه      ، كه  وه       رنجی ئه    ی سهههه       اك جێگه   ی ت      تییانه   اڵیه          بوونی كۆمه

        ت رسوشهتی      تایبه       كات، به  ده                 سهێتی كورد، رشۆڤه       ی بۆ كه  وه         ی خوێندنه        چوارچێوه  له         م بوونه    و ئه    . ئه       خۆیدایه  له

     كات.                  لوت"و لێ ترسان ده  سه  ته    له "   ز                 كورد بیگری زۆر حه        ردێكی له    ر فه      : ))هه  كه      سێتییه    ی كه  نه    تییه   اڵیه    كۆمه

  م    باسهه    ی كه     سههندیه        م خود په               درێغی ناكات. ئه   وه        م ناحیه          سههتی بوو له             ر كامێكیان ده  هه   كه             ش ئاشههكرایه،   مه  ئه

   بێ       وێ، له  كه       دیار ئه     در به        غرور وغه      كان به      اڵتداره  سه  ده        وجوود له   ته          كی هێناوه   شته  ده  له     ی كه     وشته    م ره       كرد، ئه

      كی لێ       لی شههتێ  مه     یا ئه           لێی برتسههن وه           پیاوێك، كه     ر به     رامبه          خشههیون...به        تی پێ به    سههاده        كانیش حه   اڵته  سههه  ده

               سا قووچاون ((                                      خی وچاوتێرن، بۆ باقیرت قابیلی چرووك وده              ن پیاوی زۆر سه   بكه
 

به    تییه   اڵیه    كۆمه          و واقیعه  ئه             كانی مرۆڤ و        رسههههامییه    ؛ سههههه               ی ریالیزم بردوه           ی قوتابخانه       ئاڕاسهههته             ، دڵداری 

    به    وه    ڕۆكه         ڕووی ناوه    له        . بۆیه  وه              بیدا دایڕشههتۆته  ده               قالبێكی نوێی ئه               تی شههیعریی، له    بابه     بنه       كانی ده    تییه   ینه  مه

  ی   كه  ره     وروبه  ده      ر به     رامبه             ڵوێاتی خۆی به  هه      ی له        و گوزاره             كانیان بووه  مه       ڵك و خه    ی خه              ی ژیانی رۆژانه       ئاڕاسته

         ئاقارێكی                     و زمانی شهههیعریشهههی به           ڵدا هاتوه  گه                         ش گۆڕانی بونیادی شهههیعری له    ڕۆكه  وه           م گۆڕانی نا    . ئه     كردوه

   .               جیاوازدا بردووه
 

                                                      و بواری دی هەمە چەشههن لەخۆ دەگرن، لە ژیان و ڕۆڵی سههیاسههی            م بوارانه                               توێژینەوەکانی ئەم کۆنفراناههە، ئه

شارەزایی ل شیعرییەت. ئه  له  سه                       ە کایە ئەدەبییەکان و مه                                             دڵدارەوە بگرە، تا بەرهەمی ئەدەبی و        رباری   سه    مه              ی 

                                  ئەی ڕەقیبەکەی و بە سیوبولبوونی..
 

                         كان بێ دڵدار ئابوریناس و      رچاوه      پێی سههههه                                                         بەداخەوە هێندێک بواری کاری دڵدار هی بەهدا نەکراوەتەوە، به

     بکرێ     وه    باره          دا قاهههەی له         كۆنفراناهههه  م                             . ئەوەی لەمانەش گرنگرت بوو له                                ئایینناس و تەنانەت هزرڤانیش بووه

یدا.  کان چااڵکی و بەرهەمە کار و  ڵدار و دەرکەوتەی لە کۆی  یای د یدا؛ سههههایکۆلۆژ ڵدار بوو لە خۆ                                                                                              بینینی د

                                  مەدیشههی سههەرسههام کردووە و نەیتوانیوە                            ، کە کەسههێکی وەم مەسههعوود م ه                       سههتم ئەو ڕەهەندەی دڵداره  به  مه

                                                               ی دەرگا داخراوەکانی ئەو ژێرزەمینە، کە کەسهههێتی دڵدار بوو، كارێكی                                    باش تێی بگات. بە ووتەی ئەو؛ کردنەوە

     دەشێ                                                                          . کەسێتییەم، کە لەوەدەچێ هەمیشە هەوڵی شاردنەوەی حەقیقەتی خۆی دابێ. بۆیه      م بووه   سته  ئه

                                                                                               لێکۆڵینەوەی وورد لە نوسینەکانی و گرێدانی دەق بە خودی نوسەر بەهانامانەوە بێ، بۆ تێگەیشتنی باشرتی 

                   ، نارساو بە دڵدار.                              مەه ڕەئوفە فەندی خادیوولاوجاده       یونای
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  تەوەرەکانی کۆنفرانس
 

  ژیان و ڕۆڵی سیاسی دڵدار-1
  دڵدار، وەکو ڕابەر و پێشەنگی ژیانی پارتایەتی لەکوردستاندا. -
  ڕۆڵی دڵدار لەدامەزراندن و ڕێبەرایەتی کۆمەڵەی )دارکەر( و حیزبی )هیوا(دا. -
  کو پێشەنگی بیری سیاسی و نەتەوەیی پێشکەوتنخواز.دڵدار...وە -
 
  جیهانی شیعری دڵدار -2
  دڵدار...لەمەیدانی نوێکردنەوەی شیعری کوردیدا. -
  ڕەنگدانەوەی بیری ناسیونالیستی و نەتەوەیی پێشکەوتنخواز لەشیعری دڵداردا. -
  انسیزم و ڕیالیزمدا.شیعر و ئەدەبی دڵدار لەئاست ڕێبازە ئەدەبییەکانی کالسیزم و ڕۆم -
 
  زمان وەکو ناسنامەی نەتەوە لەهزرو بیرو بەرهەمی دڵدار -3
  هەڵویستی دڵدار لەئاست ئەدەب و زمان و نوسینی کوردیدا. -
  بایەخدان بەوەرگێڕان و وتارنووسی و پەخشانی کوردی. -
 
 هەر بابەتێکی ی پەیوەندیدار بە ناونیشانی کۆنفرانسەکە. -4

 ۆنفرانس : سەرۆكايەتى زانكۆى كۆيەبەڕێوەبەرى ك
 بەرێوەبەرى ليژنەى زانستى : پ.ى.د.حەيدەر لەشكرى

 بەڕێوەبەرى كارگێڕى و دارايى : پ.ى.د.ڕۆستەم سەالم عەزيز
 ڕاگەياندن : حازم عەلى ڕەمەزان بەرێوەبەرى

 
 ليژنەى بااڵى كۆنفرانس

 ليژنە سەرۆكى           پ.ى.د.وەلى مەحمود حەمەد
 ئەندام                    ەر لەشكرىپ.ى.د.حەيد

 ئەندام                پ.د.سەعيد ساڵح حمدامين
 ئەندام                   پ.ى.د.عوسمان دەشتى

 ئەندام                 پ.ى.هيوا حەميد شەريف
 ئەندام                        پێشڕەو سەيد برايم
 ئەندام                      حازم عەلى ڕەمەزان

 
 ليژنەى زانستيى كۆنفرانس

 ليژنە سەرۆكى                پ.ى.د.حەيدەر لەشكرى
 ئەندام                        پ.د.عوسمان دەشتى
 ئەندام                       پ.ى.د.جەمال فەتحواڵ

 ئەندام                              د.نەوزاد عومەر
 ئەندام              پ.ى.د.عومەر مەحمود كەريم
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 ليژنەى كارگێڕى و دارايى
 ليژنە سەرۆكى         پ.ى.د.رۆستەم سەالم عەزيز

    ئەندام                           دەروێش ڕەمەزان
 ئەندام                       بەندى محەمەد حسێن

 
 ليژنەى ڕاگەياندن
 ليژنە سەرۆكى                  حازم عەلى ڕەمەزان

 ئەندام                        فاتح مەجيدسامان 
 ئەندام                  محەمەد مەغديد عەبدواڵ

 ئەندام                           دڵشاد كاكەڕەش
 ئەندام                كاردۆ محەمەد عبدالوهاب

 ئەندام                    سەيران حوسێن فەتاح
 ئەندام                        بەندى لوقمان نادر

 
 ليژنەى دڵنيايى جۆرى
 سەرۆكى ليژنە              م.ى.محەمەد سەيد گوڵ
 ئەندام                  بەسيدە حەيدەر ئەنوەر
 ئەندام                  سۆران عومەر ڕەشيد

 
 

 ليژنەى پێشوازى كۆنفرانس
 سەرۆكى ليژنە          پ.ى.د.نالى جەواد حەمەد

 ئەندام                 فيقد.پێشڕەو صمد تۆ
 ئەندام                      د.يارا قادر حەمەد
 ئەندام                      م.ى.ئامانج سەالم

 ئەندام                 م.ى.بەهات عبدالرزاق
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 ئەى ڕەقیبى دڵدار
  


