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شکر نعمت نعمتت اافزوونن کند                          کفر نعمت اازز کفت بيیروونن کند 
                                                                                                  « موالنا » 

روز شکرگزاری را به شما هموطن گرامی تبریک میگوئیم و ساعات خوشی را برای شما در کنار خانواده و دوستان 
آرزو میکنیم. 

 
مطالب موجود در این هفته نامه (در۲ صفحه)

جدول برنامه های ماه دسامبر ۲۰۱۶
 ۱- برنامه دوشنبه ۲۸ ماه نوامبر ۲۰۱۶ با

 تصویر و معرفی نامه سخنران.
  ۲- برنامه دوشنبه ۵ ماه دسامبر ۲۰۱۶
۳- لینک ویدئوی سخنرانی دوشنبه قبل

 نقاشی آقای میرمظفری در شب سخنرانی
دوشنبه قبل

۴- منت سخنرانی دوشنبه قبل
 ۵- یادآوری پرداخت حق عضویت ها

 برنامه دوشنبه ۲۸ ماه نوامبر
۲۰۱۶

 موضوع: تحوالت نوین
منطقه و کردستان

سخنران : جلیل آزادیخواه

 جلیل آزادیخواه متولد اردیبهشت ۱۳۳۹ از استان کرمانشاه، شهرستان پاوه، فعال در زمینه فرهنگ و ادبیات، بخصوص جلیل آزادیخواه
 شعر و نقد شعر کردی میباشند. کلیه نوشته های ایشان بجز اندک مطالب و کتاب نام برده در زیر همه به زبان کردی، زبان مادریشان

میباشد. فعالیت های مطبوعاتی ایشان به شرح زیر میباشد
 سردبیری هفته نامه دوزبانه کردی فارسی(اسو) که در سنندج از سال ۱۳۸۰ تا مرداد۱۳۸۵ منتشر میشد و در سال ۱۳۸۵ توقیف شد. ۲-
 سردبیری هفته نامه تمام کردی (رتژاو) در کرمانشاه که در سال ۱۳۸۶ آنهم توسط رژیم توقیف گردید. ۳- عضو شورای نویسندگان هفته
 نامه دوزبانه کردی فارسی(ابیدر) در سنندج. ۴- عضو شورای نویسندگان مجله کردی سروه که در ارومیه منتشر میشود. ۵- از مؤسسین
 انجمن ادبی مریوان و مسئول آن انجمن برای سال های متوالی. ۶- عضو مؤسس انجمن ادبی کردستان در شهر سنندج و اعضای هیئت
 مدیره آن. ۷- عضو اعضاء مؤسس کانون نویسندگان کرد و سخنگوی آن کانون تا به اکنو. ۸- کار با احزاب سیاسی کرد و عضو رهبری

کومله زحمتکشان تا زمان استعفا. ۹- سردبیر دو هفته نامه (ئاسوی دواروژ) افق آینده ارگان کمیته مرکزی

 آآثار منتشر شده : ۱- دیوان شعر (چه مه ری خاکی سوتاو) مرثیه برای خاک سوخته. ۲- دیوان شعر (شیوه نی هه له بچه ) شیون حلبچه
 مشترک با دوست شاعر حکیم مالصالح- ۳- دیوان شعر (ژنئک ده ناسم) زنی را میشناسم. ۴- کتابی به نام (فرین به ره و به رزه خ) پرواز

 بسوی برزخ در مسائل سیاسی. ۵- ترجمه نمایشنامه (ده ورانی بی تاوانی) دوران بیگناهی از فارسی به کردی نوشته قطب الدین
 صادقی. ۷- ترجمه کتاب (رئالیزم در ادبیات کردی) از عربی به فارسی نوشته پروفسور عزدین مصطفا رسول. ۸- کتاب (فاشیزم و پوپولیزم

 هیزه کانی په راونزی به رهه م)فاشیزم و پوپولیزم نیروهای حاشیه تولید ٩مجموعە شعر زنی در روحم پائیزاست، صدها مقاله کردی و
فارسی در مطبوعات کردی، سایت ها و …..  اکنون چندین کتاب در زمینه ادب و سیاست آماده چاپ دارند.
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https://kanooniranian.files.wordpress.com/2014/12/december1.pdf
https://www.facebook.com/kanooneiranian/photos/a.746491025424218.1073741831.195915980481728/1262853103788005/?type=3&theater
https://kanooniranian.files.wordpress.com/2015/06/ashkboos.pdf
https://kanooneiranian.org/2016/11/23/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6/
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برنامه دوشنبه ۵ ماه دسامبر ۲۰۱۶
لبه تيغ : ميراث بازيگران زن در سينماي ايران

  نويسنده/ كارگردان/ تهيه كننده :
بهمن مقصودلو

 فيلم انتخابي فستيوالهاي جهاني مونترال، انجمن
مطالعات خاورميانه ی

 دانشگاه های امريكای شمالي، جشنواره جهاني
تاريخ در فرانسه و …. ,با

زيرنويس انگليسی، مدت ١٢٥ دقيقه

ویدئوی سخنرانی دوشنبه قبل

 نقاشی های روی لیوان و بشقاب
 کاغذی

 در فیسبوک کانون آلبومی اختصاص داده شده
 است به نقاشی های آقای اسماعیل میرمظفری در

 هنگام سخنرانی های کانون. نقاشی این بار ایشان
طالبی  در شب سخنرانی آقای اشکبوس

«روانشناسی دیکتاتورها» میباشد.  

 بنا بر تبصره ۳ ماده ۸ اساسنامه کانون هیئت
 مدیره از طریق وصول حق عضویت ها، هزینه های
 کانون را تأمین میکند. لطفا آن اعضائی که تا کنون

 حق عضویت خود را پرداخت نکرده اند، دوشنبه
 آینده حق عضویت خود را به مسئول کمیته مالی

 پرداخت نمایند.  از پشتبانی و همکاری شما برای
 پابرجائی کانون سپاسگزاریم.
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https://kanooneiranian.org/2016/11/22/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C/
https://www.facebook.com/pg/kanooneiranian/photos/?tab=album&album_id=746491025424218
https://www.facebook.com/pg/kanooneiranian/photos/?tab=album&album_id=746491025424218

