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باڵوکراوەنامە – وەشانی 2
تایبەتە لیستی ناو و پێناسی باڵوکراوە
کوردییەکان کە ماڵپەڕی کوردیپێدیا
بەدەستی هێناوە.

ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا

رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
08-09-2015

چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەکی رێکخراوی تایبەتە لیستی ناو و پێناسی باڵوکراوە کوردییەکان
کە ماڵپەڕی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە..
لەم لیستەیەدا رەچاوی ریزبەندیی ئەلفوبێی ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و شێوەزمانەکان.
تۆمارەکان بەپێی توانا و دەستکەوتنی زانیاری ،پێناسیان نووسراوە ،وێنە ئەگەر دەستمان کەوتبێت
خراوەتە پاڵ تۆمارەکەیەوە .هەروەها هەر مێتاداتایەکی تری پێویستیش وەک پاشکۆ لەگەڵ
تۆمارەکاندا دانراون.
لەگەڵ هەر تۆمارێک لینکێک هەیە ،ئەو لینکە گریدراوە بە تۆمارەکەوە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا،
بابەتەکان هەندێکجار گۆڕانکارییان بەسەردادێت و باشتر دەکرێن ،مێتاداتا و وێنەیان دەخریتەسەر،
بۆ ئەوەی لە دوا ڤێرشنی ئەو تۆمارە ئاگاداربیت ،کلیک لە بابەتەکە بکە و لە ماڵپەڕی کوردیپێدیادا
بیکەرەوە.
لە کۆتایی هەر بابەتێکدا ،وێنەی کویک ریسپۆنس هەیە ،یەم وێنەیە کە سکێن دکرێت ،یەکسەر
دەتباتە سەر بابەتەکە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا.
هەندێک بابەت پەیوەستکراوە بە بابەتی ترەوە ،بۆ نموونە نووسەر بە پەڕتووکەکانییەوە ،یان
هەندێک بابەت فایلی پەیوەندیداری لەگەڵە ،ئەوانە لێرەدە پیشان نەدراون و بۆ بینینیان دەبێت لە
ماڵپەڕی کوردیپێدیادا سەیریان بکەیت.
تێبینی :وەشانی یەکەمی ئەم کوردیپێدیانامانە ،تاقیکردنەوەن!
ئەم پەڕتووکە بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی لە بەرنامەیەکی کۆمپیوتەریی تایبەت بە دەزگای
کوردیپێدیاوە ئافرێندراوە.
بەهیوای ئەوەی ئەم لیستەیە زۆرتر و پاکژتری بکەین و بەزووترین کات وەشانێکی تر بخەینە
بەردەستی ئێوەی بەڕێز..
رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
http://www.kurdipedia.info
contact@kurdipedia.org
08-09-2015
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دەربارەی کوردیپێدیا
کوردیپێدیا ،پڕۆژەیەکە بۆ کۆکردنەوەی هەر زانیارییەکی پەیوەست بە کوردستان و کورد و بەهیوایە
لە پاشەڕۆژدا ببێتە پڕزانیاریترین سەرچاوەی کوردی و بەهۆیەوە بەئاسانی بزانرێت :کێ ،کێیە؟! و
کوێ ،کوێیە؟! و چی ،چییە؟!...
کوردیپێدیا وشەیەکی لێکدراوە و لە کوردی و پێدیا پێکهاتووە .وشەی پێدیا ،وشەی دووەمی وشەی
لێکدراوی گریکیی ئەنسیکلۆپێدیایە ) (encyclopediaکە بەواتای ناسین یان زانینی یاخود زانیاریی
گشتی دێت .وشەی کوردیپێدیاش لەوەوە داتاشراوە و دەکرێت واتای کوردناسی ،کوردیناسی یان
کوردزانین یاخود زانیاریی کوردی بدات.
سەرچاوەکانی کوردیپێدیا بریتییە لە:
ئەو تۆمارانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لەنێو ماڵپەڕەکانی ئنتەرنێت دەیدۆزێتەوە و لە یەکێک لە
پۆلەکانی کوردیپێدیادا چڕوپڕیدەکاتەوە و هەندێکجاریش هەوڵی گۆڕینی رێنووسە هەڵەکانی
دەدرێت و بەشێوەیەکی دروست تۆماریدەکاتەوە ،بەبێ ئەوەی دەستکاریی ناوەڕۆکی بابەتەکان
بکرێت .هەر بابەتێک لە هەر ماڵپەڕێکەوە وەربگیرێت ،وەک ئەمانەتێکی زانستی ناوی ماڵپەڕەکە لە
لیستی سەرچاوەکەدا تۆماردەکرێت.
ئەو بابەتانەی کە میوانانی کوردیپێدیا بۆماندەنێرن و لەڕێی فۆڕمی تۆمارکردنی بابەتێکەوە
ئامادەیدەکەن .هەر بابەتێک لەالیەن هەر میوانێکەوە بەدەستمان بگات ،ناوی ئەو میوانە دەبێتە
سەرچاوەی ئەو بابەتە .تکایە هەر کەسێک نایەوێت ناوی لە لیستی سەرچاوەکانی کوردیپێدیادا
ببێت با ئاگادارمانبکاتەوە.
ئەو نامە تایبەتییانەی کە بەدەست کوردیپێدیا دەگەن و پەیوەستن بە ژیان و کارنامەی ئەو
کەسانەی کە دەخوازن وەک بابەتێک بێنە نێو ئەم کوردیپێدیایەوە.
ئەو بابەتانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لە دوو توێی باڵوکراوەکاندا ئامادەیدەکات و چڕوپڕیدەکاتەوە و
پۆلێنی دەکات.
ئەو دیمانانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لەگەڵ کەسانێکدا ئەنجامی دەدات ،بەمەبەستی
نووسینەوەی بیۆگرافیی کەسێک ،شوێنێک ،رێکخراوێک ،باڵوکراوەیەک یان هەر شتێکی تری
پەیوەست بە کوردستان و کورد.
تەواوی بابەتەکانی پۆلی رێکەوت و رووداو لە داتابەیسی هاوڕێنامەوە وەرگیراوە ،بڕوانە :هاوڕێنامە
بۆ مێژووى کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەى چاپ و پەخشی
سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانى – . 1999
هەر تۆمارێک بێتە نێو کوریدپێدیاوە ،بە شێوەیەک لە شێوەکان پەیوەندیی بە کوردستان و
کوردستانییانەوە هەیە ،هیچ بابەتێک لە دەرەوەی ئەو تەوەرانە تۆمار ناکرێت .لەو تێڕوانینەوە
هەندێکجار ژیان و کارنامەی کەسێکی ناکورد دەبینیت ،ئەو کەسە یان کوردناسە و خاوەنی باسێکە
لەسەر کورد یان کوردستانییەکی ناکورده ،یاخود پەیوەندیی بەڕووداوێکی کوردستانییەوە هەیە.
کوردیپێدیا ،هیچ پەیوەندییەکی بە ویکیپێدیا و هەر رێکخراوێکی ترەوە نییە ،پڕۆژەیەکی سەربەخۆیە
و ئەرکێکی تایبەتیی رێکخراوی کوردیپێدیایە.
تکایە ئەگەر هەر زانیارییەک لەم داتابەیسەدا بۆ بەڕێزتان گونجاو نییه و ناخوازن لێرەدا ببێت ،ئەوا
کوردیپێدیای لێ ئاگاداربکەنەوە.
کوردیپێدیا هەر زانیاری و وێنەیەک لە هەر سەرچاوەیەکەوە وەربگرێت ،بۆ مەبەستێکی بازرگانی
بەکاریناهێنێت.
کوردیپێدیا بەردەوامە لەسەر پاکژکردنی بابەتەکان و وەرگێڕانی ساڵە کۆچی و هەتاوییەکان بۆ
ساڵی زایینی بەشێوەیەکی دروست ،تکایە لە هەڵە و کەموکورتییەکانمان ببوورن.
هەر زانیارییەک لە کوردیپێدیاوە وەربگیرێت ،پێویستە ناوی سەرچاوەکەیی و ناوی کوردپێدیای
لەسەر بنووسرێت.
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ماڵپەڕ و داتابەیسی کوردیپێدیا بە دۆت نێت  - #Cو  SQLو لە هەندێک الپەڕەشدا بە گووگڵ API
ئامادەکراوە کە بەشێکی زۆر کەمی  Adobe Flash Playerبەکاردێنێت .رۆژانە لەسەر دوو سێرڤەری
جوودا بەکئەپی داتا و وێنەکان دەکرێت ،تاوەکو پارێزراوبن لەهەر هێرشێکی هاکەرەکان!.
ماڵپەڕی کوردیپێدیا لەسەر براوسەرەکانی ئنتەرنێت ئێکسپلۆرەر ،فایەر فۆکس ،سەفاری ،ئۆپێرا و
گووگڵ کرۆم بەتەواوەتی تێست کراوە و بەبێ کێشە کاردەکات ،تکایە ئەگەر هەر کێشەیەکتان بوو
ئەوا ئاگادارمان بکەنەوە..
بەهۆی هەوڵەکانی هاوکارمان کاک (هەڤاڵ نەژاد)ەوە ،کوردیپێدیا لە رۆژی  ٢٠١٣-١١-١١بووە
رێکراوێکی فەڕمی و لە هەولێر لە فەرمانگەی رێکخراوە ناحکومییەکان تۆمارکرا.
بەهیوای ئەوەی کوردیپێدیا بکەینە پڕزانیاریترین سەرچاوەی کوردی و بانکی زانیاریی نەتەوەیی
کورد!
لەگەڵ رێزی هاوکارانی کوردیپێدیا:

مانو بەرزنجی ،کەژاڵ هەڵەدنی ،رۆژهات سەعید ،هەڤاڵ نەژاد ،شکۆ حەمەد
شێخانی ،هاوبیر قادر رەسوڵ ،بەختیار شەمەیی ،داناز عەبدولڕەحمان بابان ،سەریاس
ئەحمەد ،رێناس نەورۆزی ،ڕەوەز جەالل ئەمین ،دلێر رەفیق ،کاروان دوراندیش ،ئامانج
حاجی نوری ،حیكمهت رهسوڵ ،شیال ،شوان مامساڵ ،مەڵبەند غازی ،ئوسامە گوڵپی،
داستان ئاسۆ ،چاالک محەمەد ،ساموەيس ،دانا تەیب مەنمی ،شاهۆ حوسێنی ،خالد
بلباس  ،دیلمان محەمەد کەریم ،پەشێو ،زانا سەرگەتی ،کامەران ئیبراهیم ،قادر
دووردار ،رزگاری...
دامەزرێنەری کوردیپێدیا :هاوڕێ باخهوان
Tel.: +31 (6) 54710293
2008 - 2015
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ژمارەی تۆمارەکان719 :
رۆژی ئامادەکردن13:40:09 2015/09/08 :
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بابەتی ژمارە1 :

14ی ئۆکتۆبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429972
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
1983
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2 :

Babylon
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060212155176562
Nr (1) 2014 - Hewlêr
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3 :

ÇIRA TV
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081508500966936
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تایبەتە بە کوردە یەزیدییەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📺تەلەڤزیۆن

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4 :

Hewler Photo
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062017064276769
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

شارەکان:

♖هەولێر

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5 :

K21
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092501582162090
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6 :

Komar TV
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082821450555922
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📺تەلەڤزیۆن

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7 :

RFK radio franco kurdeرادیۆی کوردی-فەڕەنسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022223421764296
رادیۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📻رادیۆ

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8 :

ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903081115301594
ژمارەی 1ی لە مانگی  1945/4دەرچووە و تا ساڵی  1956بەم ناوە بەردەوام بووە لە دەرچوون و
هەر جارەی بە  2تا  12الپەڕە و بە تیراژی  1200دانە بە نهێنی چاپکراوە و رەوانەی رۆژهەاڵت و
رۆژئاوای کوردستانیش کراوە .ئەم رۆژنامەیە لە ساڵی  1956ناوەکەی گۆڕاوە بۆ آزادی کوردستان و
تا ساڵی  1958بەم ناوەش ناوبەناو بەردەوام بووە لە دەرچوون .ساڵح حەیدەری و حەمید عوسمان
بەشداریان لە دەرچوونیدا کردووە و بە نهێنی لە ماڵی سەعید ناکام ئامادەکراوە.
پاش کودەتای 14ی گەاڵوێژی 1958ی عێراق و رووخانی رێژیمی پاشەیەتی لە عێراق ،رۆژنامەکە
بەڕەسمی و جارێکیتر بە ناوی آزادی بەردەوام بووە لە تەمەنی دەرچوونی .لەژێر ناوی ئەم خولەی
آزادیدا نووسراوە" :رۆژنامەیەکی سیاسیی رۆژانەیە" ،بەاڵم رۆژانە نەبووە ،ئەم جارە وەک ئۆرگانی
حیزبی شیوعی عێراق  -لقی کوردستان ،دەناسرا.
ژمارە 1تا13ی ئەم خولەی لە شاری کەرکوک و لە ژمارە 14وە لە بەغدا دەرچووە .هۆی
گواستنەوەیشی رووداوەکانی مانگی تەمموزی 1959ی ناو شاری کەرکوک بووە .زمانی ئەم
خولەش هەر کوردی (کورمانجی ناوین  -ئەلفوبێی عەرەبی) بووە .خاوەن ئیمتیاز و لێپرسراوی،
پارێزەر نافیع یونس( ،هەولێر 1963-1926بەغدا) بووه .ئەم نووسەرانەش بە نووسین بەشداریان لە
دەرچوونی ئەم خولەی رۆژنامەی آزادیدا کردووە :گۆران ،ئەحمەد غەفور ،محەمەد کەریم فەتحوڵاڵ،
محەمەد مەال کەریم ،عەزیز محەمەد ،دڵزار ،غەفووری میرزا کەریم ،عەبدولڕەحمان قاسملو ،جەالل
دەباغ ،مارف بەرزنجی ،مومتاز حەیدەری ،حوسێن عارف ،عیزەدین مستەفا رەسوڵ و عەبدولڕەزاق
بیمار و زۆریتر.
ژمارە 1ی ئەم خولە لە رۆژی هەینی  1959/5/1بە  4الپەڕەی قەوارە گەورە دەرچووە و تا
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ناوەڕاستی ساڵی  1961بەردەوام بووە لە دەرچوون و نزیکەی  200ژمارەی لێ دەرچووە و لە رۆژی
 1961/8/6بەڕەسمی داخراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە9 :

ئازادی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=201009101359539467
باڵوکراوەیەکی سیاسییە "یەکێتی کۆمۆنیستەکان لەعێراق" دەریدەکات ،ژمارە یەکی لە
حوزەیرانی  2004دەرچووە .بەهەمووی  29ژمارەی لێدەرچووە کە دواهەمینیان لە تەموزی 2008دا
بوو.
باڵوکراوەی (ئازادی) بەم ژمارەیە قۆناغی دووەم لە ژیانی دەستپێدەکات ،پێشتر (ئازادی) بەشێوەی
ئەلکترۆنی لەالیەن کۆمتیەی دەرەوە ،بەسەر نووسەری هاوڕێ (سالم کریم) 5 ،ژمارەی
لێدەرچووە .دوای راگرتنی (پەیامی کۆمۆنیزم) تەنیا باڵوکراوەی ئێمە بووە بەزمانی کوردی.
بێگومان گرنگی هەبوونی باڵوکراوەیەکی کوردی ،پێویستی بەسەلماندن نیە ،لەبەر ئەو پێویستیە
کۆمتیەی ناوەندی دوای کۆنفرانسی ( )4بەم شێوەیەی ئێستا بڕیاری لەسەر دەرکردنی (ئازادی)
دا تا لەالیەکەوە بۆچوونو هەڵوێستو سیاستەکانی (رێکخراو) بەخەڵکی کوردستان بگەیەنێتو
لەالیەکی تریشەوە دەنگێکی خەباتکارانەی ئازادیخواز بێت لەکۆمەڵگەی کوردستاندا .بەم پێیە
(ئازادی) باڵوکراوەی یەکێتی کۆمۆنیستەکانە بەکوردی ،کە ئامانجیەتی پەیوەندی تووندوتۆأل لەنێوان
ئێمەو هەڵسووڕاوانی سۆسیالیستیو کرێکاری لەالیەکو لەالیەکی تریشەوە لەنێوان خەباتکارانی
رێگای ئازادیو سۆسیالیزمو جەماوەری کورد زماندا پێکبهێنێت .سەرکەوتنی دڵخوازنەی ئەم کارەو
ئەو ئامانجە ،بەندە بەوەی تا چەند کۆمۆنیسەکان ،کرێکاران ،ژنان ،الوان ،دەستفرۆشان،
کاسبکارانو هەژارانی دێ ،ئەم ئامرازی راگەیاندنە بەهی خۆیان دەزاننو وەک پرۆژەی خۆیان
بەشداریو هاریکاری دەکەن.
ئێمە چ وەک یەکێتی کۆمۆنیستەکانو چ وەک ستافی (ئازادی) نەک لەبەر بێتوانایی ،بەڵکو لەسەر
بنەمای ئەوەی پێمانوایە باڵوکراوەیەکی لەم جۆرەو بەم پێناسەیە دەبێت شوێنی بەیەکگەیشتنو
پرۆژەی هاوبەشی نێوان ئێمەو جەماوەر بەگشتیو ئێمەو خەباتکارانی ئازادی بەتایبەتی بێت.
بۆیە بەنەوازشەوە ،داوای هاوکاریو هاوبەشی لەهەموو ئەوانە دەکەین کە ئازادیو ئازادیخوازییان بۆ
گرنگەو لەو پێناوەدا ئەم دەنگە بەپێویست دەزانن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10 :
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ئازادی کوردستان 1945
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429943
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە11 :

ئازادیا وەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=201002262018183739
وەک درێژەپێدەری وەالت و وەالتێ مە لە 21ی رێبەندانی ساڵی  1995لە
ئەستەنبۆل یەکەم ژمارەی دەرچوو و لەساڵی 2003شدا ناوەندەکەی
گوازرایەوە بۆ دیاربەکر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە12 :

ئاسۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015050711351268526
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📰رۆژنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە13 :
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ئاسۆ؛ دەنگی کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستانە لەدەرەوەی واڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051921252564782
دەنگی کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستانە لەدەرەوەی واڵت
ژمارە  3ساڵی 1977
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
📒گۆڤار

جۆری باڵوکراوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🌏دەرەوە

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە14 :

ئاسۆی کتێبخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102421302210220
باڵوکراوەیەکی مانگانەی تایبەتمەندە بە زانستی کتێبخانە و زانیارییەکان.
ژمارەی یەکی لە  2009-10-13دەرچووە .کتێبخانەی گشتیی سلێمانی
دەریدەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە15 :

ئاشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080224271590
یەکەمین رۆژنامەی کوردی -فارسی ئێرانژمارەی یەکەم :سێ شەممە 19ی رەشەمەی 2703ی کوردی9 ،ی مارسی 2004ی زایینی،19ی اسفند 1382ی هەتاوی
- 16الپەڕە (کوردی و فارسی)
خاوەن ئیمتیاز :بورهانی لەهۆنیسەرنووسەر :بارام وەڵەدبەیگیتایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە16 :

ئافرەتی ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429949
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی لە 1952دا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە17 :

ئـاگـانـامـە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009132058399486
گۆڤارێکی هەفتانەی ئەلەکترۆنیی سەربەخۆیە ،سەر بەهیچ پارت و
رێکخراوێکی سیاسی نییە ،هەوڵێکە بۆ ئاگاداربوونی ئێوەیە لە هەموو
هەواڵو زانیارییەکی بەسوود.
پێکدێت لەم بەشانە:
1راپۆرتی رۆژنامەوانی بەسوود ،لە بوارە جیاجیاکانی تەندروستی،ئابوری ،سیاسی...
2راپۆرت و هەواڵی بیانی پەیوەست بە کوردستان ،بۆ ئاگاداربوونیخوێنەران لەوەی میدیا بیانییەکان چی لەبارەی کوردەوە بالودەکەنەوە.
3دۆکیۆمێنتی پەیوەست بە ژیانی سیاسیو ئابوری ...هەرێمیکوردستانەوە.
4وتاری بیرورا.5زانیاری جۆراوجۆر بەمەبەستی پێگەیاندنی کەسێتی سەرکەوتوو6زانیاری تەندروستی7هەلی کاری رێکخراوو کۆمپانیاکان ،ئەویش بۆ دۆزینەوەی کار بۆخوێنەرانی گۆڤارەکە.
8ئاگاداری گرنگ لەبارەی بوونی کۆرسو سیمینیارو خولەرۆشنبیرییەکان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە18 :

ئاماژە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071343089408
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە19 :

ئامەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201005222218344303
تەلەڤزیۆن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📺تەلەڤزیۆن

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە20 :

ئاوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=201401181810128661
9
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە21 :

ئاوێزە
http://www.kurdipedia.org/?q=200912040739512795
گۆڤارێکی هەمەڕەنگی گەنجانەیە کوردستانی نوێ لە مانگێکدا  2جار لە
رۆژانی  10و  25مانگ چاپ و باڵوی دەکاتەوە .ژمارە یەکی لە -11-01
2009دا دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە22 :

ئاوێنە
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261023481130
ستافێکی رۆژنامەی هاواڵتی لە کۆتایی ساڵی  2005پاش جیابونەوەیان
لە رۆژنامەکە لە  2006/1/1یەکەم ژمارەی رۆژنامەی (ئاوێنە)یان دەرکرد
کە رۆژنامەیەکی هەفتانەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە23 :
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ئاڕاستە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011071923541160460
گۆڤارێکی سیاسی گەنجانەی کۆمەاڵیەتی گشتییە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە24 :

ئاڕاستەی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061432319374
گۆڤارێکی مانگانەی روناکبیری گشتیی بوو لە رواندز دەردەچوو (بە
هاوکاری سەنتەری نما) .تەنها  3ژمارەی لێ دەرچوو ،یەکەم ژمارەی لە
ئەیلولی  2007و دووەم ژمارەی لە تشرینی یەکەم و سێیەم ژمارەی لە
تشرینی دووەمی  2007دەرچوو ،ژمارەی چوارەمیش ئامادەی چاپکردن
بوو پاشان وەستێنرا.
سەرچاوە :زریان محەمەد  -ماڵپەڕی رواندزی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە25 :

ئااڵی سووری کوردایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072221574789505
ئۆرگانی ناوەندی هێزی پێشمەرگەی پاسۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە26 :

ئااڵی قوتابیان
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429952
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە27 :

ئااڵی کارگەران
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429958
1966
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە28 :

ئااڵی یەکگرتن
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429960
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی ساڵی 1976
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە29 :

ئایدیا
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http://www.kurdipedia.org/?q=201009111646589473
گۆڤارێکی فیکری وەرزییە و گرنگی بە وەرگێڕان دەدات ،ژمارە یەکی لە
ئاپریلی 2004دا لە سلێمانی دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە30 :

ئایندە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052822324164939
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە31 :

ئایندەسازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080716174967552
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە32 :

ئایندەی ژینگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040913303966517
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رێکخراوی ئایندە بۆ پاراستنی ژینگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە33 :

ئیجتیهاد
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261124144046
گۆڤاری ئیجتیهاد لە ئەستەنبوڵ لە ساڵەکانی  1912-1904لەالیەن عەبدوڵاڵ جەودەتەوە دەرچووە.
پیرەمێردی شاعیر بەرهەمی خۆی تیا باڵوکردۆتەوە( .)1لەمبارەیەوە پیرەمێرد دەڵێت" :عەبدوڵال
جەودەت لەپاش مەشروتییەت کە لە ئەوروپاوە هاتەوە ،لەئەستەمبوڵ بوو ،زۆرتر لەهەموو کەس
من لە خزمەتیا بووم ،خۆم و نەژادی کوڕم بە (نظم و نثر)  -رێکخستنی شیعر و پەخشان  -لە
مجەلەکەیدا خزمەتمان هەیە".
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە34 :

ئیسرائیل ناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140609174602100665
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە35 :
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ئیسرائیل-کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=201002081707453426
ژمارە یەکی لە  2009-07-01لە هەولێر دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە36 :

ئیسالم پۆست
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080132521582
ئەم رۆژنامەیە چوار ژمارەی لێ باڵوکراوەتەوە ،یەکەم ژمارەی لە رۆژی
 2009- 5-18باڵو کرایەوە و بەهۆیی چەند بابەتێکەوە کە لە دژی عەلی
باپیر و کۆمەڵی ئیسالمی نووسرابوون ،بووە هۆیی نیگەرانی و
بەرپەرچدانەوەی لەالیەن راگەیاندنی کۆمەڵی ئیسالمیییەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە37 :

ئیسماعیل حەمەڕەحیم محەمەد باوەیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020911403992890
دەرچوی پەیمانگای مامۆستایانم لە شاری سلێمانی و ساڵی  2001وسەرەرای کاری مامۆستایی
ماوەی زیاتر لە  10ساڵە کاری راگەیاندن دەکات لە دامەزراوە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئیسماعیل حەمەرەحیم) سەبارەت بە
(ئیسماعیل حەمەڕەحیم محەمەد باوەیس) لە10:30:51 2014-2-9 :
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە38 :

ئینتیفازە
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429975

41

یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی 1984 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە39 :

ئێف وەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020607192233131
ئەم رۆژنامەیە لە رێکەوتی  2009/10/1یەکەمین ژمارەی لێ دەرچووە کە
تایبەت بە بواری کۆمپیوتەرو ئینتەرنێت و مانگانە لە شاری رانیە دەدەچێت.
(مەڵبەند غازی) خاوەن ئیمتیازو سەرنوسەری ئەم رۆژنامەیە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (مەڵبەند غازی)
سەبارەت بە (رۆژنامەی ئێف وەن) لە0:07:36 2011-2-6 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
رانیە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە40 :

ئێوە
http://www.kurdipedia.org/?q=201005181503104267
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە41 :

ئێڕاقی نوێ
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http://www.kurdipedia.org/?q=200903080041241567
دەرکردنی ئەم رۆژنامەیە لە دوای نەمانی رۆژنامەی نوێ دێت کە پێشتر بە چوار زمان دەردەکرا ،بە
زمانی کوردی لە ژێر ناونیشانی عێراقی نوێ و بە زمانی عەرەبیش بەناوی العراق الجدید و
پاشکۆیەکیش بە بە هەردوو زمانی تورکمانی و سریانی هەر بەو ناوەوە دەردەچێت ”.ژمارە سفری
لە 2008-05-11دا باڵوکرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە42 :

ئەدەب و هونەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080909030567510
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە43 :

ئەدەبی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141225091409118485
گۆڤارێکی ئەدەبی هونەری ڕەخنەییە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە44 :
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ئەدەبی کرێکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080127461580
لە مانگی 12ی  1991بەیارمەتی ژمارەیەک ئەدیب و نووسەر لە شاری
سلێمانی یەکەم ژمارەی دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە45 :

ئەرکی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060322170965018
باڵوکراوەی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە  -لە دەرەوەی وواڵت
شوێنی دەرچوون -:ئۆپساال  -سوید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە46 :

ئەزمەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002182206493523
گۆڤارێکی سیاسی رۆشنبیری گشتییە ،لقی 21ی پارتی دیموکراتی
کوردستان دەریدەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە47 :

ئەستێرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081409350772137
یەکەم گۆڤاری مندااڵن کەلە سلێمانی دەرچوبێت گۆڤاری (ئەستێرە)یە
کەلە هاوینی ساڵی  1972دەرچووەو سەرۆکی نوسین (ساڵح یوسفی)
بووە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (داناز عەبدولڕەحمان)
سەبارەت بە (ئەستێرە) لە15:08:14 2012-8-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە48 :

ئەستێرە 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20140609173424100664
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە49 :

ئەسوات ئەلعیراق  -دەنگەکانی ئێڕاق
http://www.kurdipedia.org/?q=200901231615241094
لە رۆژی  21ی نۆڤەمبەری  2004دا وەک یەکەمین ئاژانسی سەربەخۆی
عیراقی دامەزراوە .ئەم ئاژانسە بەزمانی کوردیش بەخش و باڵوکراوەی
هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە50 :

ئەسێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140620162911100937
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە51 :

ئەلندا پێشمەرگەی 1981
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429968
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە52 :

ئەلنەسیر ئەلسەقافی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429962
النصیر الثقافی
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی لە ساڵی 1980
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە53 :

ئەمڕۆ
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http://www.kurdipedia.org/?q=200903080121161579
یەکەم ژمارەی رۆژنامەی ئەمڕۆ لە  1994-08-15لە هەولێر دەرچوو.
رۆژنامەی ئەمڕۆ یەکەمین رۆژنامەی ئازاد و ناحیزبیی بوو لە کوردستانی
باشوور ،دارا ئەحمەد سەرنووسەری بوو .لە  1995لەالیەن حکومەتی
یەکێتی لە هەولێر داخرا ،ئەو رۆژنامەیەی کە یەکێتی بەناوی
(ئەمڕۆ)دەریدەکرد هیچ پەیوەندیی بە رۆژنامەی ئەمڕۆوە نییە.
لە ساڵی 1997وە تا ئێستا (ماڵپەڕی ئەمڕۆ )- http://www.emrro.com
درێژەپێدەری رۆژنامەی ئەمڕۆیە .
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز دارا ئەحمەد سەبارەت بە رۆژنامەی ئەمڕۆ لە
2010-04-26
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە54 :

ئەندێشە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150209223000119307
باڵوکراوەیەکی ئەدەبی و هونەرییە ،سالێ یەکەم ژمارە (سفر) 05-02-
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە55 :

ئەنفالستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141220235441118372
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ساڵنامەیەکی تایبەتە بە ئەنفال و جینۆساید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒ساڵنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە56 :

ئەوین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080813025389236
گۆڤارێکی هونەری ،کۆمەاڵیەتییە ،کۆڕی الوانی شۆڕش دەریدەکات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە57 :

ئەڤرو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922292913055
روژنامەیەکا روژانەیە ل پارێزگەها دهوکێ دەردکەڤیت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژ) سەبارەت بە
(ئەڤرو) لە22:12:01 2010-12-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە58 :

ئەڤین
http://www.kurdipedia.org/?q=201406091421047662
6
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە59 :

بادینان سات
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090217102988981
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە60 :

بارزان
http://www.kurdipedia.org/?q=200907211527431852
هەفتەنامەیەکی گشتیی سەربەخۆیە ،ژمارە 1ی لە  1981-09-01لە
ئەمریکا دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە61 :

بارین
http://www.kurdipedia.org/?q=201009142201009496
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە62 :

باس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031422404439899
هەفتەنامەیەکی گشتییە کۆمپانیای ڤێرسای هەموو سێشەمەیەک
دەری دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

شارەکان:

♖هەولێر

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە63 :

باسک
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051214021385280
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی ئیسالمیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە64 :

باشوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061911332260321

50

گوڤارەکا سەربەخویە ،لێ ژ ناڤدا الیەنگرێ ئێکگرتویێ یە ،سەرنڤێسەرێ
وێ شێروان شێروانی یە ،ئیکەم ژمارا وێ ل مایسا  2011ێ دەرکەفتیە،
پاشبەندێ گوڤارا وەشانە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(باشوور) لە11:11:42 2011-6-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە65 :

بانگ
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080157371589
لە کۆتایی ساڵی  1989یەکەم ژمارەی بانگ (گۆڤاری کۆمەڵەی
نووسەرانی کوردستان -عێراق) لە شاخ دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە66 :

بانگی حەق
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126163720543
ئەم رۆژنامەیە ،یەکەم ژمارەی لە 8ی مارتی  1923لەئەشکەوتی جاسەنە لەالیەن شێخ
مەحمودەوە دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە67 :
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بانگی کاژیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062012103976758
رۆژنامەیەکی کوردییە فەلسەفە و بیروباوەڕی حیزبی کاژیک باڵوئەکاتەوە
دامودەزگای کاژیک لە ئەوروپا ناو بە ناو دەری ئەکات.
ژمارە یەکی لە 14ی نیسانی  1968دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد -
پارت  /الیەن:
کاژیک
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە68 :

بانگەوازێک بۆ کاراکردنەوەی کاژیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070810072671870
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃بەیاننامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە69 :

بانک کرد
http://www.kurdipedia.org/?q=201406202041357677
5
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بەغدا 1914 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە70 :

بانەڕۆژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062010062976753
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە71 :

بانەڕەقە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061309442985542
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە72 :

باوەگوڕگوڕ
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http://www.kurdipedia.org/?q=201102032113533311
2
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە73 :

برایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080713471368644
گۆڤارێکی سیاسی گشتییە مانگی جارێک دەردەچوو
خاوەنی ئیمتیاز -:حەبیب محەمەد کەریم
سەرنوسەر -:دارا توفیق
ژمارە  1ساڵی  2خوولی دووەم
حوزەیرانی 1971
لە چاپ خانەی ژین لە سلێمانی چاپ کراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە74 :

بریسک
http://www.kurdipedia.org/?q=201305180954257854
8
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە75 :

بزاڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062012354176760
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە76 :

بشکوژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809385420080
پاشکویەکا زاروکا بوو ژ الیێ روژناما وار ل دهوکێ ب شێوەیەکێ بێ بەرامبەر دهاتە بەالڤکرن،
بتنێ  11ژمارە ژێ هاتنە چاپکرن پاش ژ بەر چەند ئەگەرەکێن نە دیار هاتە راوەستاندن ،تێدا
کاریکاتێر و بەرهەمێن زاروکا دهاتنە پەخشکرن.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (رۆژهات سەعید) سەبارەت بە (گۆڤاری بشکوژ) بۆ کوردیپێدیا لە -22
2010-12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە77 :

55

بنەماکانی کۆمۆنیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032814200066287
ئەنگڵس
وەرگێڕانی :بڕوا
خوێندنەوەی :عیماد محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە78 :

بڕیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101122124410001
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە79 :

باڵوکراوەی خەرمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031112221764390
باڵوکراوەیەکی ئەدەبیی رووناکبیریی گشتییە ،لە پێنجوێن دەردەچێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە80 :

بۆ پێشەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051414002864728
ئۆرگانی ناوەندی رەوتی کۆمۆنیست
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە81 :

بۆچوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010811071022060
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە82 :

بیاڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=201009062148289385
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە83 :
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بیری خوێندکار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121922093963424
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە84 :

بیری نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429959
گۆڤارێکی ئەدەبی و زانستی گشتی ساالنەیە .لێژنەی زمان و ئەدەبی
کوردی خوێندنگای دوا ناوەندی کورانی هەولێر دەری دەکرد بە
سەرپەرشتی مامۆستای زمان و ئەدەبی کوردی.
دەستەی نووسەران:-
عەبدولڕەحمان السعدی سەرۆکی لێژنە ،کاردۆ عبدالقهار گەاڵڵە
سکرتێری لیژنە ،عەبدوڵاڵ محەمەد زەنگنە ،طاهیر حسین هەمەوەند،
ژمارە  1ساڵی  2672 1ک  1972 -ز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە85 :

بیری نوێ 1985
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429977
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە86 :

بێوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110819275673623
باڵوکراوەیەکی مانگانەی یانەی کوردی لە رۆتردام (میدیا)
دەریدەکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە87 :

بەختەوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062013035076762
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە88 :

بەردەرەشی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051413570864726
ژمارەی سفری لە ئایاری 1992دا دەرچووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە89 :

بەرزنجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122511465118736
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە90 :

بەرسڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052922214460121
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە91 :

بەرهەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060919000876637
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
بانە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە92 :

بەرەو سەربەخۆیی

60

http://www.kurdipedia.org/?q=201009030931459329
ژمارە سفری لە خەرمانانی 2010دا دەرچووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە93 :

بەرەی کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051414361264733
باڵوکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە94 :

بەغستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020518204564175
بەغستان  - 1952تاران
بەغستان (بێستوون) :گۆڤارێکی مانگانەی مێژوویی و خوێندەواری.
(باڵوکراوەی :ئیدارەی گشتی باڵوکردنەوە و راگەیاندن) .زمان :فارسی و
کوردی (کورمانجی ناوین و هەورامی) .تەنیا  1ژمارەی لێدەرچووە .ژمارە:
( )1لە ازرماە  - 1331مانگی  1952-12دەڕچووە .دکتۆر محەمەد موکری
( 1921کرماشان  2007 -پاریس) ئەم گۆڤارەی دامەزراندووە و خۆیشی
سەرپەرشتی دەرچوونی کردووە.
سەرچاوە :رێناس نەورۆزی
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە95 :

بەکراوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011518444363861
گۆڤارێکی مێژوویی شوێنەواریی کلتووریی مانگانەیە ،ژمارە یەکی لە
مانگی یەکی 2011دا دەرچووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە96 :

بەڵگە
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021305452200
گۆڤارێکی سیاسی گشتییە ،مانگی دوو جار لە هەولێر دەردەچێت.
یەکەم ژمارەی لە 2009-06-10دا دەرچووە .جەمال عەبدوڵاڵ خاوەنی
ئیمتیاز و سەرنووسەرییەتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە97 :

بەیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070321591371666
گۆڤارێکی مانگانەی ئەدەبییە دەزگای رۆشنبیری و باڵوکردنەوەی کوردی
دەری دەکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە98 :

بەیان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080714565567567
ڕۆژنامەی بەیان یەکەمین ژمارەی لەڕۆژی ()11ی ئەیلولی 2012
باڵوکراوەتەوه و ( )57ژمارەی باڵوکراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە99 :

بەیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001131313353256
هەفتەنامە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە100 :

پرد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061453209379
باڵوکراوەیێکی پەروەردەییە ،کۆمەلە قوتابییێک بەهاوکاری پەروەردەی
رواندز دەردەکەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە101 :

پردێی ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=200907150906551823
مانگنامەیەکی رۆشنبیریی گشتییە ،سەنتەری رۆشنبیریی پردێ
دەریدەکات .یەکەم ژمارەی لە کۆتاییی ئۆکتۆبەری 2003دا دەرچووە ،لە
هەموو ژمارەیەکیدا الپەڕەیەکی بە زمانی عەرەبی تێدایە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇦🇸عەرەبی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە102 :

پرس
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071007329389
باڵوکراوەیەکە ،یەکێتی الوانی دیموکراتی کوردستان مانگی دوو جار
دەریدەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە103 :

پرشنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101520574710105
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ژمارە یەکی لە حوزەیرانی  1966دەرچووە
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە104 :

پزیشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010215291184477
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە105 :

پشووی کوردستانی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012053121021164969
باڵوکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە106 :

پڕۆژەی هاوڕێیانی کتێب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061818305270155
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هاوڕێیانی کتێب
پرۆژەیەکی پەروەردەیی مةعریفیەلە کۆمەڵێک گەنجی کوڕ و کچ پێکدێت
کە ماگی جارێک یا دوو جار دادەنیشن و هەر ئەندامەی کتێبێک
دەخوێنێتەوە و ئەو کتێبە کە خوێندویەتیانەوە باسی لێوە دەکەن ،لەگەڵ
هەندێ چاالکی جۆراوجۆری تری پەیوەست بە خوێندنەوە و کتێب.
ئامانجی گروپی هاوڕێیانی کتێب
ئامانجی یەکەمیان
خۆمان و کتێب
1.خۆ راهێنان لەگەڵ کتێب.
2.زانینی گرنگی کتێب بە ووردی و دیاریکراری.
3.کارکردن بە خوێندنەوە بە شێوەیەکی زانستیانە.
ئامانجی دووەمیان
خەڵک و کتێب
1.هاندانی خەڵک بۆ خوێندنەوە لە رێگەی تێگەیاندنیان لە سودەکانی
کتێب.
2.ئاشناکردنی خەڵک بە کتێبی بە سودبەخش و گرنگ.
3.رەخنە و پێشنیار بۆ الیەنی پەیوەندیدار بۆ زیاتر گرنگیدان بە کتێب و
خوێندنەوە.
ئەمەش لینکی وێب بڵۆگی هاوڕێیانی کتێب
http://hawkteb.wordpress.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (پەشێو مەجید)
سەبارەت بە (پڕۆژەی هاوڕێیانی کتێــب) لە16:42:15 2012-6-18 :
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە107 :

پیرموس
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429966
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی 1981 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە108 :

پێشهات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012053123054664971
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە109 :

پێشڕەو
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429957
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی لە ساڵی 1960
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە110 :

پێشکەوتن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126162541538
ئەم رۆژنامەیە یەکەم ژمارەی لە  28شوباتی  1958لەشاری بەغدا دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

67

بابەتی ژمارە111 :

پێشکەوتن 2
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071015279391
مانگنامەیەکە ،یەکێتی الوانی دیموکراتی کوردستان دەریدەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە112 :

پێشەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041515465464538
گۆڤارێکی رامیاری و رۆشنبیری راگەیاندنی ناوەندی پارتی دیموکراتی
گەلی کوردستان دەری دەکرد
ژمارە یەکەم  -ساڵی یەکەم
ئەیلولی 1982
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی گەلی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە113 :

پێشەنگ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=201111271431246302
4
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە114 :

پێشەنگ 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073022513389370
باڵوکراوەیەکی مانگانەیە حزبی رزگاریی کوردستان دەریدەکات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە115 :

پێوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020609550764182
گۆڤارێکی دووهەفتانەی سیاسی ،ئابووری ،کۆمەاڵیەتییە)
لەالیەن ژمارەیەک رۆژنامەنووسی ئازادەوە لە باشووری کوردستان چاپ و
باڵودەکرێتەوە
نووسینگەی سەرەکی لە شاری هەولێرە
یەکەم ژمارەی گۆڤاری پێوانە لە  2012/1/1بە تیراژی پێنج هەزار دانە چاپ
و باڵوکراوەتەوە و پێوانە لە هەوڵی ئەوەدایە تیراژەکەی بەرزتر بکاتەوە
ستافی گۆڤاری پێوانە بە شێوەی خۆبەخش کار لە گۆڤارەکەدا دەکەن و
جگە لە ریکالم و فرۆش هیچ سەرچاوەیەکی دیکەی داهاتی نییە
لە ئێستادا قەبارەی گۆڤاری پێوانە تەنیا چل و چوار الپەڕەیە و بە پەڕی
جۆری ئارت چاپ دەکرێت.
پێوانە هەوڵی ئەوە دەدات لە بری ئیش کردن لە سەر کێشە و رکابەری
نێوان کارەکتەرە سیاسییەکان ،ئیش لەسەر سیستەمی سیاسی و
ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی کوردستان بکات.
ئیمەیڵی گۆڤاری پێوانە
info.pewana@gmail.com
ژمارەی پەیوەندی07504566276 :
پەیجی پێوانە لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبوک
http://www.facebook.com/pages/Pewana/271293409597505

69

سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (رێبین فەتاح) سەبارەت
بە (گۆڤاری پێوانە) لە23:35:50 2012-2-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە116 :

پەپوولە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793968
سلێمانی 1992 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە117 :

پەروان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060223085360183
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە118 :

پەروەردە و فێرکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966920
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گۆڤارێکی پەروەردەیی وەرزییە وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەریدەکات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە119 :

پەنجەخانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050721325378649
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە120 :

پەنجەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112321454010857
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە121 :

پەڕڵەمانتار
http://www.kurdipedia.org/?q=201001051225563090
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گۆڤارێکی وەرزییە ،یەکێتیی پەڕڵەمانتارانی کوردستان دەریدەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە122 :

پەڕەسێلکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968687
گۆڤارێکی رۆشنبیری مندااڵنە
دەستەی بەڕێوەبردن :مەولود ئیبراهیم حەسەن ،ئیدریس الوە ،هەڵگورد
عبدالوهاب.
هەولێر – کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە123 :

پەیامی لیبراڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010412010674683
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە124 :

پەیامی کۆمۆنیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010812531066374
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە125 :

پەیجی سەیر و سەمەرە و سەرنجڕاکێش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031112150864389
پەیجێک کە زۆرترین بابەتی سەیر و سەمەرە و سەرنجڕاکێشی تیایە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەیر و سەمەرە)
سەبارەت بە (پەیجی سەیر و سەمەرە و سەرنجڕاکێش) لە2012-3-10 :
22:14:03
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە126 :

پەیڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071221544689590
گۆڤارێکی وەرزیی رۆشنبیریی گشتییە مەڵبەندی رۆشنبیری کورد لە
لەندەن دەریدەکرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە127 :

تاو
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http://www.kurdipedia.org/?q=201004082220234129
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە128 :

تاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090722543161045
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە129 :

تایبەت نامەی رۆژنامەی کوردستان ،ئۆڕگانی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان بەبۆنەی 26ی سەرماوەز ،رۆژی پێشمەرگەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121715082487188
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە130 :
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تروسکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041822544464571
دەنگی خوێندکارانی سۆسیالیستی کورد (سۆکسە) ی لقی بەرلین و
ئەڵمانیای رۆژئاوا
ژمارە یەک مارتی 1985
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە131 :

ترۆپک
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042013575068378
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒وەرزنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە132 :

تورکیاناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001111110533224
گۆڤارێکی مانگانەیە ژمارە یەکی لە مانگی یەکی 2010دا باڵوکراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە133 :

توێژینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060216320164992
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە134 :

تۆبزاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122500012319736
گۆڤارێکی تایبەتە بە پرسی ئەنفال و جینۆساید  -لکی کەرکوکی
چاودێری کوردۆساید (چاک) دەریدەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە135 :

تی .ئاڕ .تی  - TRT6 - 6تەرەتە شەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20090106212815983
یەکەمین تەلەڤزیۆنی کوردییە کە لەالیەن داگیرکەری تورکەوە دامەزراوە و
لە 2009-1-1وە بە زاراوەکانی کرمانجی و سۆرانی دەستیکرد بە
پەخشکردن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باکووری کوردستان
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بابەتی ژمارە136 :

تیشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122919483063582
گۆڤارێکی پەروەردەی سااڵنەیە ،قوتابخانەی مامۆستایانی سەرەتایی
کوڕان لە هەولێر دەریدەکرد.
دەستەی نووسەران :مەجید ئاسنگەر ،حەمە کەریم رەمەزان هەورامی،
فاتح محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە137 :

تیشک 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150105140651118654
گۆڤارێکی سیاسی  -رۆشبیریی گشتی یە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە138 :

تیشک 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967844
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حزبی دێموکراتی کوردستان
سەرنووسەر :ئیسماعیل زارعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە139 :

تیشکی هونەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071113110971990
ژمارە 1ی ساڵی  1970لەالیەن تیپی نواندن و مۆسیقای سلێمانی
دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە140 :

تێشوو
http://www.kurdipedia.org/?q=201112151213556331
7
باڵوکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە141 :

تێگەیشتنی راستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052422114458200
ئەم باڵوکراوەیە لە سالی  1918تا 1919لەالیەن (مێجرسۆن)وە بە کوردی
دەردەچوو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە142 :

تێڕامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072110400389523
مانگانەیەکی رۆشنبیریی گشتییە دەزگاری راگەیاندنی گواڵن دەریدەکات
ژمارە 1ی لە ساڵی 1996دا دەرچووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە143 :

تێکۆشانی خەباتی قوتابیان
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429964
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی ساڵی 1980
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە144 :

تێکۆشانی قوتابیان 1948
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429944
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە145 :

تێکۆشانی قوتابیانی کوردستان 1982
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429970
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە146 :

تەرازوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2015033011580585051
یەکێتی مافپەروەرانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

شارەکان:

♖هەولێر

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە147 :

تەلەفزیۆنی قەاڵت
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http://www.kurdipedia.org/?q=201009071145079397
تەلەڤزیۆنێکی لۆکاڵە لە هەولێر ،سەربە پارتییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە148 :

تەلەفیزیۆنی پەروەردەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281118321206
تەلەفیزیۆنی پەروەردەیی ساڵی  2003لە هەولێر دامەزراوە و پەخشی دەگاتە هەردوو پارێزگای
سلێمانی و کەرکوک.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📺تەلەڤزیۆن

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە149 :

تەلەفیزیۆنی مەهاباد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121311093063254
تەلەڤزیۆن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە150 :

تەلەڤزیۆنی چوارچرا
http://www.kurdipedia.org/?q=200911300944482750
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لە روژی  2009-11-26دەست بە کار بووە لە شاری زاخو ،خاوەنی
(د.هاشم رەمەزان)ە ،سەر بە دەزگای گوڤەندی راگەهاندن و
رەوشەنبیری یە.
2750
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(تەلەڤزیۆنی چوارچرا) لە0:16:37 2010-12-12 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە151 :

تەلەڤزیۆنی سەحەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201002211458393588
سەربە کۆماری ئیسالمیی ئێرانە و بەرنامەی کوردی باڵودەکاتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە152 :

تەلەڤزیۆنی ڤین
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021205532194
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📺تەلەڤزیۆن

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە153 :
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تەندروستی و جوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009130917499480
گۆڤارێکی ئەهلییە 6 ،ژمارەی لێدەرچووە ،پاشان بەهۆی گرفتی ماددیەوە
وەستاوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سامان) سەبارەت بە
(گۆڤار) لە23:19:27 2010-9-12 :
خاوەن ئیمتیاز و سەرنووسەر
د .سامان واحد بۆسکانی
ڕاوێژکاری پزیشکی
د.محەمەد عمر محەمەد
د.فالح عەبدوڵاڵ هەورامی
د.ئاری رحیم زەنگەنه
د.ئەفرام محەمەد حسن
د.دەرسیم محەمەد عەبدوڵاڵ
د.مهاباد ساڵح دەلۆی
د.هەڵوان عەبدولڕەحمان حەمەچاوەش
توێژەری کۆمەاڵیەتی
م .سۆران ئەبوبەکر عەبدوڵاڵ
ڕاوێژکاری یاسایی
بەسۆز عەلی ئەحمەد
ئیمەیڵ
mailto:tandrusty@yahoo.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (د.سامان واحد
بۆسکانی) سەبارەت بە (تەندروستی و جوانی) لە2010-9-13 :
19:52:58
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە154 :

جگەرگۆشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120722244163152
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە155 :

جیهان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912171019483009
ژمارە یەکی ئەم گۆڤارە لە  2009-01-01لە هەولێر دەرچووە .خاوەنی
ئیمتیازی ئەم گۆڤارە نەبەز گۆرانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە156 :

چاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121713080063342
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە157 :

چاوی خەڵک
http://www.kurdipedia.org/?q=200902251121051400

84

چاوی خەڵک ،ماڵپەرێکی رۆژنامەوانی گشتی سەربەخۆیە ،لە ئازاری
 2008دەستی بە باڵوکردنەوەی بابەتەکانی کردووە و بایەخدەدات
بەخستنەرووی ئەو دیاردەو کێشە و رووداوانەی کە پەیوەستن بە ژیانی
سیاسی ،ئابوری ،کۆمەاڵیەتی ...خەڵکی هەرێمی کوردستانەوە.
دارایی و سەرپەرشتیاری چاوی خەڵک:
چاوی خەڵک ،یەکێکە لەپرۆژەکانی کۆمەڵەی خەڵک بۆ گەشەپێدان
)(PDAو لەالیەن کۆمەڵەوە دارایی بۆ دابیندەکرێت و سەرپەرشتیدەکرێت.
کۆمەڵەی خەڵک بۆ گەشەپێدان) ، (PDAرێکخراوێکی ناحکومی
سەربەخۆی قازانجنەویستە و لەبواری گەشەپێدانی کۆمەڵدا کاردەکات،
لەساڵی 2004ـەوە دەستکراوە بە دامەزراندنی وەک بەشێک لەپرۆسەی
بەخۆماڵیکردنی چاالکییە مەدەنییەکانی بەرنامەی گەشەپێدانی کۆمەڵ
لەرێکخراوی فریاگوزاری گەلی نەرویجی ) (NPAو لەساڵی 2007ـدا
مۆڵەتی فەرمی کارکردنی وەرگرتووە و تائێستا چەندین پرۆژەی
جۆراوجۆی جێبەجێکردوە.
)(PDAکاردەکات لەبوارەکانی (گەنجان ،ژنان ،مافەکانی مرۆڤ ،ئازادی
رادەربڕین و بەشداری و گەشەپێدانی کەلتوور) ،تائێستا زیاتر لەسەدان
پرۆژەی کۆمەاڵیەتی و مەدەنی و بەهێزکردنی توانایی پێشکەشکردووە
بەرێکخراوە ناوخۆییەکان و دامەزراوەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان
عێراق.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە158 :

چاوی هەژان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062922205367443
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە159 :

چرا تیڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009082301499451
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لە (  )15.01.2004دامەزراوەو ،لەماوەی کارکردنی خۆیدا دوو فیستڤاڵی
هونەری بەرێوەبردووەو لەتەواوی رۆداوو دۆخە هەستیارەکانا خاوەن
هەڵوێست و گوتاری تایبەت و راشکاوانەی خۆی بووە ،وەک نەریتێکیش
هەر  6مانگ جارێ بەرێوەبەرەکەی خۆی گۆریوە .تۆش بەنۆرەی خۆت
دەتوانی بزوینەرو بەرێوەبەری چرا بی ،چرا روناکی هەمووانە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئازاد کوردی) سەبارەت
بە (چرا تیڤی) لە22:32:20 2010-9-8 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە160 :

چرکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101820141510143
گۆڤارێکی سیاسیی گشتیی ئازادە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە161 :

چریکەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122613205163523
یەکەم ژمارەی ساڵی 1979
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە162 :
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چوارچرا
http://www.kurdipedia.org/?q=201003121555543891
گۆڤارێکی کولتوری گشتییە ،ژمارە 1ی لە رێبەندانی .1986
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە163 :

چیا
http://www.kurdipedia.org/?q=201003041541273820
گۆڤارێکی وەرزییە ،کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستان
دەریدەکات .جەوهەر کرمانج سەرنووسەرییەتی .ژمارە یەکی لە
ئۆکتۆبەری 2006دا دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە164 :

چەتر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091021113761089
چەتر رۆژنامەیەکی هەفتانەیە کۆمپانیای چەتر دەریدەکات لە رۆژی
( )2010/4/5یەکەم ژمارەی خۆی دەرکردوە و سەرەتا الپەرەکانی
پێکهاتوبون لە ( )16الپەرە بەاڵم لەدوای ساڵێک لە تەمەنی الپەرەکانی
کرد بە ( )20الپەرە .هەموو دوشەممەیەک لە سەرتاسەری هەرێمی
کوردستاندا باڵودەبێتەوە.
سەرنوسەرەکەی کاروان ساالرە و خاوەنی ئیمتیازەکەشی کە خاوەنی
کۆمپانیاکەشە کەمال حەسەن حەمە رەزایە.
ئۆفیسی سەرەکی لە سلێمانیە
http://www.chatrpress.com
چەتر کێ یەو چۆن مۆدێلێکە؟
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رۆژنامەی چەتر هەموو تواناکاریەکانی دەخاتەگەڕ لەپێناو ئەوەی کە
رۆشنبیران و رۆنامەنووسان و هزرڤانانی کورد لەیەکتر نزیک بکاتەوە ،تاکو
ببێتە سەکۆێک بۆ ئەو دەنگەنای کەدەیانەوێت ژێرخانی کۆمەڵگا بەهێز
بکەن و پرەنسیب و هزری زانستی و ئەخالقی لەکۆمەڵگادا پەرەپێبدەن،
لەسەر ئەو بنەمایانە چەتر دەیەوێت دەنگ و رەنگێکی نوێ بێت.
دەکرێت ئەو بێسەروبەریەی لەکاری رۆژنامەگەریدا هەیە بۆ دوو بەش
پۆڵێن بکەین:
یەکەم :رۆژنامەگەری سەردەمی بلۆکی سۆسیالیستی کە بە
رۆژنامەگەری حیزبی دەناسرێت ،زیاتر لەو چوارچێوەیەدا دەخولێتەوە
کەهەموو شتەکانی حیزبەکەی بەباش بناسێنێت.
دووەم :رۆژنامەگەری سەردەمی لیبڕالیزمە کەخۆی بە رۆژنامەی سەر
بەخۆ و ئەهلی و کەرتی تایبەت دەناسێنێت ،هەموو ئەو کۆمپانیا
راگەیاندنیانەی کەدروست دەبن سەرچاوەکەیان لەمەوەدێت ،بۆیە
رۆژنامەی لیبڕاڵ کەبەڕۆژنامەی ئەهلی و سەر بەخۆ دەناسرێت
لەچوارچێوەی هزری لیبڕالیستیانەوە دەسوڕێنەوە ،ئەوانیش هەموو
شتێک دەڵێن بەاڵم خاوەن لە زۆر بەهای گرنگ هەیە دەرناکەون ،پێوانە و
پرەنسیپە لیبڕاڵیەکان الی ئەوان دەبنە هێزی ئاراستەکردنی کۆمەڵگا .
چەتر هەوڵدەدات لەناو هەردووکیاندا مۆدێلێکی تازەبێت .چونکە دەسەاڵت
میدیایەکی زل و زەبەالحی داگیرکردوە پێویستی بەئێمە نیە .هەمانکات
ئەوانەی کەالفی لیبڕالیزمیش لێدەدەن و راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ
پشتگیری ئۆپۆزیسیۆن دەکەن ئەوانیش کەم نین ،زۆرن کە تەنها پیشەیان
رەخنەکردنەو هەموو هیوایان ئەوەیە کە کۆمەڵگایەکی لیبڕالیست بونیاد
بنێن و زیاتریش کێشەی خۆیان لەگەڵ دەسەاڵت دەبینن و ئامانجیان
ئەوەیە کەئاڵوگۆڕ بەتەنها لەدەسەاڵتدابکەن ،بۆیە ئەو دوو کایەیە دەتوانین
بڵین بەتەواوی گیراوە.
ئەوکایەیەی کەبۆشایەکی گەورەی تیادایە هەڵبەت پرسە جڤاکیەکانن،
کەم کەس دەستی خۆیان بۆ دەبات بۆ ئەمەشە رۆژنامەکان بەگشتی
رۆژنامەی سیاسی گشتین،
چەتر هەوڵدەدات بەبێ جیاوازی چین و توێژەکان ئاین و ئاینزاکان و
نەتەوەو گروپە جیاوازەکان سەیری هەمووان بکات و خۆی بەچەتری
هەمووان دەزانێت.
لەبەرمبەر ئەو جیاوازیە رەگەزیە و ئەو هەموو دەستدرێژیەی کە لەدژی
ژنان ئەنجام دەدرێت ،چەتر دەیەوێت بەبێتە رۆژنامەی ژنان و گەنجان،
کرێکاران و جوتیاران ،خەڵکی زەحمەتکێش و نیشتمان پەروەران و
داکۆکیان لێدەکات.
چەتر بەشێکە لەو ئازارانەی کەهێشتا چارەنەکراون لەهەڵبجەو ئەنفال،
لەو ماندوبوونەی کە گەلەکەمان بەدرێژایی سەدەی رابردوو چێشتویەتی،
لەو خزمەتەی کەئەمڕۆکەش بەهەزاران شەونخوونی بۆ دەکەن.
چەتر هەوڵدەدات ئەخالقی کۆمەڵگا بپارێزێت ،ئەوانەی راستن بێ ترس و
دوودڵی باسی بکات ،بەبنەماگرتنی پێوانە دیموکراتییەکان بۆ چەتر
گرنگن .
چەتر زمانی رۆژنامەگەری دەپارێزێت و دەیەوێ پیشەییانە رەفتار بکات،
رەخنەکانی خۆی لەرێگای زمانێکی گونجاو دەکات لەپێناو ئەوەی
پەیامەکانی خۆی پێ بگەیەنێت ،چونکە پاراستنی زمانو کلتوری
رۆژنامەوانی الی چەتر گرنگە ئەوە تەنها لەبەر سزاکانی یاسای
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رۆژنامەگەری نا بەڵکو خۆی بەپێویستی دەزانێت خۆی بپارێزێت لەقسەی
هەڵبەستراو ،تاوان دروستکردن و قسەی نابەجێ.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هاوژین) سەبارەت بە
(رۆژنامەی چەتر) لە8:01:29 2011-9-10 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە165 :

چەرمو
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301726269277
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە166 :

چەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073022444489372
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە167 :

چەمچەماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201010081045429880
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ئەم رۆژنامەیە لەالیەن شاکیر فەتاحەوە باڵوکراوەتەوە .ژمارە یەکی لە
ساڵی 1946دا دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە168 :

حاجیلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090923085688826
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە169 :

خاپور
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429978
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی لە ساڵی 1985
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە170 :

خاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051417150564743
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە171 :

خود
http://www.kurdipedia.org/?q=201006201506524455
گۆڤارێکی سێکۆسیۆلۆژییە ،یەکەمین گۆفاری سێکسۆلوزی لە کوردستان
لە سۆنکەی ئاینی و کۆمەالیەتی دەروونییەوە و یەکەم ژمارە لە 6 /22ی
 2010بالو بوەتەوە ،ئازاد جەالل سەرپەرشتیاری پێگەی خێزان خاوەنی
ئیمتیاز و سەرنووسەرەکەیەتی و کەژاڵ ئیسماعیل بەڕێوەبەری نووسینە
و دەستەی نووسەرانیشی پێکهاتووە لە هەریەک:
د .کوێستان ئاسۆ
د .سەاڵح گەرمیان
د .رێدار محەمەد ئەمین
د .ئاسۆ بیارەیی
خود یەکەمین کۆفاری کوردییە لە کوردستان کە جابی دهۆک و زاخۆ بە
کرمانجی زوو روو جابی قەزا و ناحیەکان بە شیوازیکی کونجاو تر وە جابی
هەولیر و سلیمانی بە شیوەی سەرەکیی هەیە.،بەمەش بووەتە بر
فرۆشترین کۆفار ی کوردی لە سەر ئاستی کوردستان لە ئیستادا بە
تیرازی 00 85دانە بالو دەبیتەوە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئازاد جەالل) سەبارەت
بە (خود) لە11:39:13 2012-3-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە172 :

خورماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111026241264
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رۆژنامەی خورماڵ رۆژنامەیەکی سەربەخۆیە کە ساڵی  2004لەالیەن
ژمارەیەک گەنجی شارۆچکەکەوە دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە173 :

خوێندنی لیبراڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201010081358019892
رۆژنامەیەکی ئەهلی خوێندکاری و گەنجا بوو ،لە مانگی دەی 2002
یەکەمین ژمارەی چاپ و باڵوکراوەتەوە ،کە کۆمەڵێک لەخوێندکارانی
زانکۆکانی سلێمانی و سەاڵحەدین بەڕێوەیان دەبرد.
لەدوای رۆژنامەی هاواڵتی ،دووەمین رۆژنامەی ئەهلی کوردستانییە،
سەرەتا دوو هەفتە جارێک دەرچووە بە هەشت الپەڕە ،پاشان بووە بە
دوانزە الپەڕەو دواتریش بووە بە  16الپەڕە ،لەساڵی 2007یشدا بوو
بەهەفتانە ،بەاڵم پاش دەرچوونی چەند ژمارەیەکی کەم بەهەفتانە
بەهۆی گیروگرفتی مادییەوە راگیرا.
رۆژنامەکە کۆمەڵێک خوێندکاری رۆژنامەنووس خۆبەخشانە کاریان تێدا
دەکرد ،پشتی بەفرۆش دەبەست ،کە لە هەردوو زانکۆی سلێمانی
سەاڵحەدین و پەیمانگاو ئامادەییەکانی کەالر ،ئامادەییەکانی دەربەندیخان
و هەڵەبجە بەشێوەیەکی زۆرباش دەفرۆشدا ،ئەوە جگە لەوەی لەزۆربەی
قەزاکانی پارێزگای سلێمانی دەفرۆشرا .
هاوکارییەکانی چاپخانەی رەنج هۆکارێک بوون بۆ مانەوەو دانەخرانی
رۆژنامە ،کەبەدرێژای ئەو پێنج ساڵە بەردەوام پشتگیرو هاوکارێکی گرنگی
رۆژنامەکە بووە ،هەروەها پاشان بەهۆی فەندەکانی رێکخراوی فریاگوزاری
میللی نەرویجیەوە () کۆمەک دەکرا.
یەکەمین سەرنووسەری سەرهەنگ حەمە عەلی بووەو شاباز جەمال
بەڕێوەبەری نوسین بووە ،خاوەن ئیمتیازەکانی ،ئاالن عەتوف یەک ژمارە،
ئارام شێخ محەمەد چەند ژمارەیەک ،شاسوار عەبدول واحید و پاشان
کاروان مەهدی.
بەاڵم لەکۆتایی ساڵی  2004ەوە تا ساڵێ  2007ستافێکی تر بەڕێوەیان
بردووە ،شاسوار عەبدولواحید خاوەن ئیمتیاز ،ئەیوب کەریم سەرنووسەر،
کاروان مەهدی جێگری سەرنووسەر وریا حەمە تاهیر بەڕێوەبەری
نووسین ،ساڵح قادرو شۆڕش خالید دەستەی نووسەران ،کە دواتر کاروان
مەهدی بوو بەخاوەنی ئیمتیاز ،وریا حەمەتاهیر بوو بەجێگری
سەرنووسەر ،شۆڕش خالید بوو بە بەڕێوەبەری نووسین.
رۆژنامەکە لە مانگی دوانزەی  2007بەهۆی گیروگرفتی مادییەوە راگیرا،
هەرچەند ستافەکە توانیبوویان رۆژنامەکە فراوان بکەن بۆ دەزگایەکی
رۆژنامەوانی و چاپ خوێندکاری و گەنجانە ،بە ناوی دەزگای گەنجان کە
ماڵپەڕی گەنجان تایبەت بوو بەهەواڵی رۆژانە ،بەشی کتێب کەتوانی
یەک یەک کتێب چاپ بکات .بەشی پاشکۆو پۆستەر کە چەند
پاشکۆیەکی رۆژنامەوانی چاپکرد ،لەرۆژی جیهانی الوانیش لەساڵێ
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 2007بە پۆستەر یادەکەی کردووە.
بەشی سیمینارو ۆرک شۆپیش توانی چەنک کۆڕێک لە سلێمانی و
هەولێرو سازبدات.
ئەمەش ستراتیژو سیستمی بەڕێوەبەری رۆژنامەی خوێندنی لیبراڵە کە
ئەوکات ئامادەکرابوو بەهیوای رێکوپێک بەڕێوەبردنی رۆژنامەکە.
ستراتیژو سیستمی بەڕێوەبەری رۆژنامەی خوێندنی لیبراڵ
1.پێناسە:
خوێندنی لیبراڵ رۆژنامەیەکی ئەهلییە کۆمەڵێک قوتابی وگەنجی
سەربەخۆ لەسەرتاسەری کوردستاندا دەریدەکەن.
خوێندنی لیبراڵ گرنگی دەدات بەسیستمی پەروەردەو فێرکردن
وناوەندەکانی خوێندن و کێشەو گرفتەکانی گەنج وتواناو بوونی خوێندکارو
گەنج لە کۆمەڵگەدا.
2.دروسبوون وگرنگی خوێندنی لیبراڵ:
بوونی بۆشاییەک لەکۆمەڵگەدا لەگرنگی نەدان بەتوێژی قوتابی /خوێندکار
و گەنج/الو وەک توێژێکی گرنگ وکاریگەرو ئەکتیڤ لەکۆمەڵگەدا،
قسەنەکردن لەکێشەو گرفتەکانیان و رۆشنایی نەخستنەسەریان ،الوازی
لەبوونی کەناڵێکی ئازادو سەربەخۆی تایبەت بۆ دەربڕینی گرفت و واقعی
قوتابی وگەنج و سانسۆر خستنەسەر باڵوکردنەوەی بیروبۆچونەکانیان
بەشێوەیەکی ئازادانەو سەربەخۆو رەخنەگرانە لەئۆرگانە تایبەت بەگەنجان
وخوێندکارییانەی کەهەبوون سەرەتایەکە بۆ دروستبوونی رۆژنامەی
خوێندنی لیبراڵ .
بۆ دەربڕینی بیروڕای خوێندکارو گەنج لەسەر سیستمی پەروەردەو
ناوەندەکانی خوێندن و پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانی گەنج ،ئاکتیڤ بوون و
بەشداریکردنی ئەم توێژە لە رووداوو گۆرانکارییەکانی کۆمەڵگەدا خوێندنی
لیبراڵ لەرووی بواری راگەیاندنەوە وەک ئامرازێکی بەدیهێنانی ئەو
ئامانجانە هاتەبوون.
3.ئامنجەکانی خوێندنی لیبراڵ:
1.رۆشنایی خستنەسەر واقیع و کێشەو گرفتەکانی دام ودەزگاکانی
پەروەردەو توێژی خوێندکارو گەنج لەکۆمەڵگەدا.
2.کارکردن بۆ دروستکردن وبەهێزکردنی ناسنامەیەکی سەربەخۆ بۆ
توێژی خوێندکارو گەنج وە دروستکردنی گوتارێکی رەخنەگرانە لەناو توێژی
خوێندکارو گەنجدا.
3.دروستکردنی کەناڵێک و زەمینەسازکردن بۆ دروستکردنی گفتوگۆو
دایەلۆگ لەنێوان خوێندکاران و گەنجاندا لەسەر کێشەکانی پەیوەند
بەخۆیان ومەسەلە گرنگەکانی کۆمەڵگا.دروستکردنی گفتوگۆ لەنێوان
گەنجان و خوێندکاران لەالیەک وبەپرسان لەالیەکی ترەوە.
4.وشیارکردنەوەی توێژی خوێندکارو گەنج.
5.کارکردن بۆکرانەوەی خوێندکارو گەنج بەرووی کلتوری پێشکەوتوو
مۆدێرن ،رزگاربوون لەدابونەریتی چەقبەستووی کۆمەڵگا.
6.ئاگادارکردنەوەی کۆمەڵگا لەکێشەو گرفتەکانی گەنج و دەزگا
پەروەردەییەکان.
7.برەودان بەمیدیای ئازاد وەک پێکهاتەیەکی کۆمەڵگای مەدەنی
لەکۆمەڵگادا بەگشتی و توێژی خوێندکارو گەنج بەتایبەتی لەڕووی
چەندایەتی و چۆنایەتییەوە.
4.چاالکییەکان بۆ بەدەستهێنانی ئەوئامانجانە :
1.دەرکردنی رۆژنامەکە.
2.لەرووداوو گۆڕانکارییەکانی تایبەت بەگەنج وخوێنکاردا خوێندنی لیبراڵ
پاشکۆی تایبەت دەردەکات.
3.لەرووداوو گۆڕانکاری وکێشەو گرفتەکانی گەنج وخوێندکارو ناوەندەکانی
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خوێندندا خوێندنی لیبراڵ راپرسی ئەنجامدەدات.
4.سازکردن و ئەنجامدانی بۆنەی تایبەت بەگەنج و حوێندکار وەککۆرش،
سیمینار ،گفتوگۆی کراوە..هتد.
5.بواری ماددی رۆژنامەکە:
بۆبەردەوامیدان بەرۆژنامەی خوێندنی لیبراڵ و برەوپێدانی ،رۆژنامەکە
پێویستی بەسەرچاوەی ماددی بەردەوام هەیە ،بەوبڕوایەوە کەدابین
کردنی ئەم پێویستییە کاریگەری نەخاتەسەر ئامانجە ستراتیژیەکانی ئەم
پڕۆژەیە ،لەم گۆشەنیگایەوە رۆژنامەکە پشت بەم سەرچاوانە دەبەستێت:
1.الیەن ورێکخراوی ناحکومی وسەربەخۆ.
2.یارمەتیدانی بۆ میدیای ئازاد.
3.کۆمەک و یارمەتی بێمەرجی کەسایەتی والیەنی خەمخۆر بۆ
پرۆژەیەکی لەمجۆرەو توێژی خوێندکارو گەنج.
4.توانای ماددی ناوخۆی رۆژنامەکە وەک داهاتی فرۆشی رۆژنامەکەو
هاوکاری ماددی کەسی پەیوەندیدار لەستافی رۆژنامەکەدا (خاوەن
ئیمتیاز).
5.ریکالمی بازرگانی وەک سەرچاوەیەکی ماددی لەرۆژنامەیەکی
ئەهلیدا.
6.پیکهاتەی رۆژنامەکە:
1.هەواڵ:
خوێندنی لیبراڵ ئەو هەوااڵنە باڵودەکاتەوە کەپەیوەندی راستەوخۆی
بەگەنج و خوێندکارو سیستمی پەروەردەو فێرکردن ودامەزراوەکانی
خوێندنەوە هەیە ،ئەو هەوااڵنەی لەدەز\ا راگەیاندنەکانی تر بەپێی
پێویست تیشکی ناخرێتەسەرو باڵوناکرێنەوەو پەردەپۆش دەکرێن.
2.رێپۆرتاژو بەدواداچوون:
هەموو ئەو رووداوو کێشانەی کەروودەدەن و جێی سەرنجیخوێندکارانن و پێویستی بەقسە لەسەر کردنی خوێندکاران ومامۆستایان
وبەرپرسان هەیە.
ئەو رووداوو کێشەو بابەتانەی کەپەیوەندیدارن بەژیانی گەنج ودامەزراوەکانی گەنجەوە.
3.چاوپێکەوتن:
چاوپێکەوتن لەخوێندنی لیبراڵدا سێ ئاست وەردەگرێت:
1.چاوپێکەوتن لەئاستی خوێندکاران وگەنجاندا.
2.چاوپێکەوتن لەئاستی بەرپرسان و مامۆستایاندا.
3.چاوپێکەوتن لەئاستی رۆشنبران .
•چاوپێکەوتن ئەنجام دەدرێت بۆ گەیاندنی کێشەو داواکارییەکانی گەنج و
خوێنکار ،وەاڵمی بەرپرسان.
•تێڕوانین و سەرنج و هەڵوێستی رۆشنبیران لەمەڕ کێشەو گرفتەکانی
خوێندکارو گەنج و دامەزراوە پەروەردەییەکانی کۆمەڵگا.
•چاوپێکەوتن لەگەڵ خوێندکارو گەنجی بەهرەمەند ،هەروەها تێڕوانینی
خوێندکاران وگەنجان دەربارەی کێشەو گرفتەکانی خۆیان وکۆمەڵگا.
4.ووتار:
خوێندنی لیبراڵ ئەو وتارانە باڵودەکاتەوە کەگوزارشت لەکێشەو گرفتەکان
و بیروبۆچوونی گەنجان وخوێندکاران دەکات خودی گەنجان وخوێندکاران
دەینوسن .وتاری ئەو مامۆستاو رۆشنبیرانەی کەدەیانەوێت سەرنج
وتێڕوانینی خۆیان لەمەڕ سیستمی پەروەردەو ناوەندەکانی خوێندن و
کێشەو گرفتەکانی گەنجاندا بخەنەڕوو.
5.ئەدەب و هونەر:
ئەو بابەتە هونەری وئەدەبیانە باڵو دەکرێنەوە کەگوزارشت لە ژیانی گەنج
و خوێندکاران دەکات ،هەروەها بابەتی وەرگێڕان لەبواری ئەدەب و هونەردا
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لەسەر سینماکارو مۆسیقارو ئەدیبە جیهانییەکان و بوارە هونەرییەکانی
تر.
6.وەرزش:
لەبەرئەوەی گەنج وخوێندکار توێژێکن لەکۆمەڵگا گرینگیدانێکی تایبەتیان
بەبوواری وەرزش هەیە ،بۆیە ئەم بوارە لەخوێندنی لیبراڵدا بۆ ئاگاداربوونی
ئەم توێژەیە لەرووداوو گۆڕانکارییەکان ئەگەر بەشێوەیەکی کەمیش بێت
لەوبوارەدا.
1.وێنە:
بەشێکی گرنگی رۆژنامەی خوێندنی لیبراڵ پێکدەهێنێ .ئەو وێنانە
باڵودەکرێنەوە کەپەیوەندی راستەوخۆیان بەبابەتەکەوە هەبێت و
گوزارشت لەبابەتەکە بکات ،وێنەکان راستگۆیی زیاتر دەبەخشنە
بابەتەکەو بڕوا الی خوێنەر دروست دەکات .ئەو وێنانە باڵوناکرینەوە
کەلەگەڵ بنەماکانی مافی مرۆڤدا یەکناگرێتەوە.
2.ریکالم:
ریکالمیش یەکێکە لەپێکهاتەکانی رۆژنامەکە بەو پێیەی رۆژنامەی
خوێندنی لیبراڵ رۆژنامەیەکی ئەهلییەو وەک سەرچاوەیەکی مادی
بەکاری دەهێنێت.
7.پێوەرەکان بۆ وەگرتنی رۆژنامەنووس:
1.بێالیەن بێت ،واتە ئایدیای هیچ خزب و رێکخراوێک لەناو رۆژنامەکەدا
باڵونەکاتەوە.
2.پێویستە شارەزایی لەبواری رۆژنامەنووسیدا هەبێت و ئارەزووی
کارکردنی هەبێت.
3.کەسایەتییەکی هەبێت لەکۆمەڵگادا ،ناوبانگی خۆیی و رۆژنامەکە
بپارێزێت.
4.پیچویستە پابەندی ئەو ئەرکانە بێت کەخوێندنی لیبراڵ دایناوە بۆ
سەرجەم پۆستە رۆژنامەنووسییەکان کەلەسیستمی بەرێوەبردنی
خوێندنی لیبراڵدا ئاماژەی پێکراوە ،لەکاتی جێبەجێ نەکردنی یان
کەمتەرخەمی کردن لەوئەرکانە ،توشی بەرپرسیارێتی دەبێت.
5.نابێت لەرۆژنامەیەکی تری خوێندکاری یان گەنجانەدا کاربکات بەوپێیەی
خوێندنی لیبراڵ رۆژنامەیەکی تایبەتمەندە بەبواری گەنج و خوێندکار.
6.ئەو کەسانەی ناتوانن خاڵی ( )5جێبەجێ بکەن دەتوانن بەپەیوەست
(عقد) کاربکەن لەگەڵ خوێندنی لیبراڵدا.
7.هەرکەسێک سەرەتا پەیوەندی دەکات بەخوێندنی لیبراڵەوە بەقۆناغی
هەڵسەنگاندندا دەڕوات ،ئینجا دوای ئەو قۆناغە دەبنە کەسێک لەستافی
سەرەکی رۆژنامەکە.
8.پابەندبوون بەو پێوەرە ئیتیکیانەی کەخوێندنی لیبراڵ دایناوە بۆ کادرە
رۆژنامەنووسییەکانی.
8.پێوەرە ئیتیکیەکانی خوێندنی لیبراڵ:
1.کۆکردنەوەو وەرگرتنی زانیاری بەشێوەیەکی دروست و نەزیهانە.
2.نەدرکاندنی ئەو سەرچاوانەی زانیاریت پێدەدەن ،دەیانەوێت بەنهێنی
بمێنێتەوە.
3.پاراستنی ژیانی تایبەتی و کەسێتی خەڵک و نەزڕاندنی ناوبانگی هیچ
کەس.
4.رێزگرتن لەبەها گشتییەکان و کلتورە جیاوازەکان.
5.رێزگرتن و هێرش نەکردنەسەر هیچ ئایین و مەزهەب و ئایدیۆلۆژیایەکی
سیاسی.
6.جیاوازی نەکردن لەنێوان رەگەزو ئیتنیکە جیاوازەکاندا.
7.نابێت هیچ کەسێک باجی خوێندنی لیبراڵ بۆ مەبەستی شەخسی
بەکاربهێنێت ،لەکاتی وازهێنان لەکارکردن پێویستە بەشێوەیەکی فەرمی
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وازهێنانی خۆی رابگەیەنێت و باجی رۆژنامەکە بگەرێنێتەوە.
9.پێوەرەکان بۆ باڵوبوونەوەی بابەتی رۆژنامەنووسی:
1.بابەتەکە راستەوخۆ یان ناراستەوخۆ پەیوەندی بەدنیای خوێندکارو
گەنجەوە هەبێت ،بەشێوەکی بابەتی نوسرابێت.
2.نوێ بێت و گوزارشت لەبابەتێکی نێو دامەزراوەکانی خوێندن یاخود
کۆمەڵگە بکات کەجێی سەرنج و باسی خەڵک بێت.
3.نابێت بابەتەکە خزمەت بەهیچ رێکخراوێکی گەنجان وخوێندکاران یاخود
ئایدیایەکی سیاسی بکات،مەبەست لێی گەیاندنی پەیامی رێکخراوێک
بێت لەرێگەی خوێندنی لیبراڵەوە.
4.ئەو بابەتانەی دەگەنە رۆژنامەکە لەرێگەی لیژنەیەکی
سەرپەرشتیارییەوە دەبینرێت و پاشان سەرنووسەر بڕیاری باڵوبوونەوەی
یان باڵونەبوونەوەی دەدات .لەکاتی باڵونەکردنەوەی بابەتەکەدا ،بابەتەکە
ناگەڕێنرێتەوە بۆ نووسەرەکەی.
5.زیاتر گرنگی بەو بابەتانە دەدرێت کەکار لەسەر مۆدێنیزەکردنی
دامودەزگاکانی خوێندن و توێژی خوێندکارو گەنج بەئاراستەی کلتورو
بیرکردنەوەیەکی هاوچەرخانەو پێشکەوتوو نوسراوە.
سیستمی بەڕێوەبردنی رۆژنامەی خوێندنی لیبراڵ
دەستەی بااڵی بەڕێوەبردن:
دەستەی بااڵی بەڕێوەبەردن لەپێنج کەس لەستافی سەرەکی پێکهاتووە
بۆ گفتوگۆ کردن و بڕیاردان لەسەر بابەتە چارەنوسسازو گرنگەکانی
تایبەت بەرۆژنامەکە.
تایبەتمەندییەکانی لیژنەکە:
1.لیژنەکە لەپێنج کەس پێکدێت لەستافی سەرەکی رۆژنامەکە(خاوەن
ئیمتیاز ،سەرنووسەر ،جێگری سەرنووسەر ،بەڕێوەبەری نوسین ،کەسێک
لەدەستەی نووسەران).
2.لیژنەکە سێ مانگ جارێک کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی ئەنجامدەدات بۆ
قسەکردن لەسەر رۆژنامەکەو پالنی کارکردنی داهاتوو ،جگەلەو
کۆبوونەوەیە لەبارودۆخی تایبەتدا کەپێویست بەکۆبونەوەبکات لیژنەکە
کۆدەبێتەوە.
3.پیویستە ئەندامانی دەستەی بااڵی بەڕێوەبردن لەرێگەی راپۆرتێکەوە
قسەو گفتوگۆکانیان ئامادەبکەن و لە کۆبوونەوە ئاساییەکەدا گفتوگۆی
لەسەر بکەن.
4.ئەو پالنانەی لەکۆبوونەوەکاندا گفتوگۆی لەسەر دەکرێت پێویستە
لەالیەن دەستەی بااڵوە بەدواداچوونی بۆبکرێت بۆ جێبەجێکردنی یاخود
دەرئەنجامەکانی.
ئەو بوارانەی دەستەی بااڵ گفتووگۆی لەسەر دەکات:
1.گفتوگۆکردن لەسەر ستراتیژو ئامانجی رۆژنامەکە.
2.الیەنی ماددی رۆژنامەکە :لەکاتی وەرگرتنی ماددە(پارەو پێداویستی
تری ماددی) لەکەسان و الیەن و رێکخراوەکان لیژنەکە بڕیاری لەسەر
دەدات.
3.دانان یان البردنی دەستەی نووسەران لەالیەن دەستەی بااڵوە
یەکالیی دەکرێتەوە.
4.گۆڕانکاریکردن لەکاتی دەرچوونی رۆژنامەکەو زیادکردنی الپەڕەو
گۆڕانکاری لەقەبارەو رەنگدا دەستەی بااڵ بڕیاری لەسەر دەدەات.
دەستەی بەرێوەبردنی رۆژنامە:
1.خاوەن ئیمتیاز:
بەرپرسیارە لەدابینکردنی بودجەی دارایی رۆژنامەکە .
خاوەن ئیمتیاز دەتوانێت لەرێگەی ژمێریاری رۆژنامەکەوە ئاگاداری تەواوی
بودجەو وردەکارییەکاری و خەرجییەکانی رۆژنامەکە بێت.
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2.سەرنووسەر:
پێویستە سەرنووسەر ئاگاداری نزیک و راستەوخۆی هەبێت
لەرۆژنامەکەوە ،بەبینینی ئەوبابەت و هەوااڵنەی لەرۆژنامەکەدا
باڵودەکرێنەوە.
ئەنجامدانی گۆڕانکاری پێویست بۆ داڕشتنی بەرنامەی باشتر بۆ
رۆژنامەکە .سەرنووسەر بڕیاری کۆتایی باڵوبوونەوە یان باڵونەبوونەوەی
بابەتەکان دەدات بەحکومی ئەوەی لێپرسراوێتی یاسایی لەسەرشانە،
بەمەرجێک سەرنووسەر بابەتی بێت لەبڕیارداندا.
3.جێگری سەرنووسەر:
هاوکاریکردنی سەرنووسەر لەکارەکانیدا ،سەرپەرشتیکردنی ستافی
رۆژنامەکە ،بەشداریکردن لەبڕیارە گرنگەکانیتایبەت بە رۆژنامەکە.
4.بەڕێوەبەری نوسین:
سەرپەرشتیکردن و دیاریکردن و کۆکردنەوەی بابەتە رۆژنامەوانیەکان
لەماوەی دیاریکراوی خۆیدا گرنگترین ئەرکەکانی بەڕێوەبەری نوسینە.
ئامادەبوونی لەگەڵ نەخشەسازی رۆژنامەکە بۆ نەخشەسازی رۆژنامەکە
لەکاتی دیاریکراوی خۆیدا ،هاوبەشی بڕیاردانە لەگەڵ سەرنووسەردا.
5.دەستەی نووسەران:
ئەو کەسانەی سیفەتی دەستەی نووسەرانیان هەیە لەخوێندنی لیبراڵدا
ئەم ئەرک و مافانەیان هەیە:
1.ئەنجامدانی بەدواداچوون و ئامادەکردنی راپۆرت.
2.سەیرکردن و هەڵسەنگاندنی ئەو بابەت وریپۆرتاژانەی بۆ رۆژنامەکە
ئامادەدەکرێت.
3.ئامادەبوونی لەکاتی نەخشەسازی رۆژنامەکە.
4.چاککردنی ئەو رێپۆرتاژو هەوااڵنەی بۆ رۆژنامەکە ئامادە دەکرێت و
پێویستی بەئیشکردنێکی زانستیانەتر هەیە.
5.پابەندبوون بەبڕیارەکانی رۆژنامەکە.
6.پێشنیارو بۆچونەکانی بەهەند وەردەگیرێت ،پێشنیارەکانی دەخرێتە
بەردەم دەستەی بااڵی بەڕێوەبردنی رۆژنامەکە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (wryaسەبارەت بە
(رۆژنامەی خوێندنی لیبراڵ) لە13:10:03 2010-10-8 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە174 :

خوێندکاری کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042809373682745
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە175 :

خۆرهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061922440276746
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇷🇮فارسی
سنە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە176 :

خێزان
http://www.kurdipedia.org/?q=201006232114094496
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە177 :
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خەبات
http://www.kurdipedia.org/?q=201010081712479902
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە178 :

خەرمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011013111373333079
کارنامەی کارو چاالکی رۆشنبیری مندااڵنە
بەرێوەبەرێتی رۆشنبیری مندااڵنی رانیە لەدووتوێی باڵوکراوەیەکی (50
الپەرە)یدا نامیلکەیەکی بەناوی (خەرمان) باڵوکردەوە ،کە تێیدا سەرجەم
خول و کارو چاالکی سنووری بەرێوەبەرێتیەکە و هەر چوار خانەکانی
رۆشنبیری مندااڵنی (قەاڵدزێ و رانیە و سەنگەسەر و چوارقورنە) ی
باڵوکراوەتەوە ،کە لەساڵی رابردووی ( )2010ئەنجامدراون.
ً
هەروەها لەپاڵ چاالکییەکانی ئەو چوار کازیوەی سنورەکەدا روماڵی
تەواوی فێستیڤاڵە وەرزشی و هونەری و ئەدەبییەکانی مندااڵنی سنوری
پارێزگای سلێمانیشی بەوێنەوە کراوە ،ئەمە بەدەر لەوەی کە چاوپێکەوتن
و دیمانەی چەندین منداڵی بەهرەمەند و سوودمەندی ئەو ناوەندانەی
مندااڵن تیادا دەبینرێت .
سەرچاوە :عەبدولڕەحمان ئەحمەد  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە179 :

خەون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092721434562129
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە180 :

دادگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111510060277941
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە181 :

دارکۆ نیوز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041120395082673
ماڵپەرێکی کوردییە ،تایبەتە بە هەواڵ و بابەتی ئابووری و دارایی و وەبەرهێنان
لەهەرێمی کوردستان باڵودەبێتەوه و سەرجەم پرسەکانی بازاڕ رووماڵ دەکات
ساڵی  2008لەالیەن کۆمەڵێک رۆژنامەنووس لەشاری کەرکوک دروستبوو ،دواتر کارەکانی
فراوانکردو بووە ماڵپەرێکی سیاسی ،ئەدەبی و ئابووری گشتی ،بەهەردوو زمانی عەرەبی و
کوردی دەستی بەپەخشی خۆی دەکرد.
ئێستا بڕیاریداوە تایبەتمەندی زیاتر وەربگرێت و گرنگی زیاتر بەکەرتی ئابووری بدات.
بەنیازیشە لەماوەی داهاتوو بەچەندین زمانی زیندوو بابەت و ناوەرۆکەکانی خۆی باڵو بکاتەوە.
بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ناونیشانی ماڵپەر بکەن
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (دارکۆ نیوز) سەبارەت بە (رۆژنامەی ئەلیکترۆنی)
لە14:32:46 2013-4-11 :
www.darkonews.g
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە182 :

دالیان
http://www.kurdipedia.org/?q=201303041822148049
4
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە183 :

دالنپار
http://www.kurdipedia.org/?q=201004112204094139
گۆڤارێک بوو لە فیناڵند لەالیەن رەهبەر جەاللەوە دەردەچوو .لە ساڵی
 1986لەڕووسیا یەکەم ژمارەی دەرکرد ،پاشان خولێکی نوێیی لە فیناڵند
دەستپێکردەوە و ژمارە 1ی لە 1993-03-25دا دەرچوو ،بە کۆچی دوایی
رەهبەر جەالل ،گۆڤارەکەش وەستا.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (بەرهەم مانو
بەرزنجی) سەبارەت بە (دالنپار) لە12:47:42 2011-4-14 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە184 :

دهۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012053123111964973
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە185 :

دوارۆژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072522575289465
گۆڤاری ئازادکراوەکانە لە نەخوێندەواری لە الیەن ئەنجومەنی بااڵی
هەڵمەتی نیشتمنای گشتی نەهێشتنی نەخوێندەواری تەوزیمییەوە
باڵودەکرێتەوە
ژمارە 2ی مانگی ئاداری ساڵی 1979
ژمارە یەکی ئەم گۆڤارە بە ناوی ئایندەوە دەرچوو بوو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە186 :

دواڕۆژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031320472380218
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە187 :

دواڕۆژ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119231302118940
(دواڕۆژ) ...گۆڤارێکی فیکریی – سیاسیی – سەربەخۆ بوو،دوای راپەڕین،
لە سلێمانی ،لەنێوان کانوونی دووەمی  1994و کانوون یەکەمی 1998
دا ،شەش ژمارەی لێدەرچوو.گۆڤارەکە بەدەستپێشخەری کاک فاروقی
مەال مستەفاو ،لەسەر ئەرکی ئەو چاپ و پەخشدەکرا ،بە هاوکاری و
بەشداریی مامۆستا محەمەد ئەمین حەسەن و فوئاد قەرەداغی،
مامۆستا حسەین عارف  -یش لەدەرچوونی یەکەم ژمارەیدا وەک
ئەندامی دەستەی نووسەران هاوکار بوو .کاک فاروق (خاوەنی ئیمتیاز)
ی گۆڤارەکە بوو( ،سەرنووسەر) مامۆستا محەمە ئەمین و ،فوئاد
قەرەداغیش ئەرکی (سکرتێری نووسین) ی لەئەستۆگرتبوو .
گۆڤاری (دواڕۆژ) ،سەرەتا لە هەولێر چاپدەکرا ،چوار ژمارەی یەکەمی لە
نووسینگەی (زانین بۆ کاروباری کۆمپیەتەر) رێکخستنی ئەلکترۆنی
(تنضید) یان بۆکرا ،کاک عەبدولقادر عەلی مەردان دەرهێنانی هونەریی
گۆڤارەکەی ئەنجامدەدا.
بۆ دۆکیۆمێنتکردنی ئەم گۆڤارە ،بۆ ئەوەی زانیاری تەواو لەسەری هەبێت
بۆ ئایندە ،بەپێویستمزانی ،هەموو ژمارەکانی ،بابەتەکانی هەر ژمارەیەک،
کێ نووسیونی ،لێرەدا ،لە فەیسبوک و دواتر لە وێبالگەکەمدا باڵو
بکەمەوە بەناوە راستییەکانەوە نەک ناوە خوازراوەکان کە بۆ بەردەوامیی
دەرچوونی گۆڤارەکە ناچار بووین ئەو ناوە خوازراوانە بەکاربهێنین.هیوادارم
ئەرکێکی بچووکم بۆ خزمەتی مێژووی رۆژنامەگەریی کوردی
بەجێگەیاندبێت( .فوئاد قەرەداغی – کانوونی دووەمی ).2015
دوارۆژ ...ژمارە ( )1کانوونی دووەمی 1994
تیراژ  1000دانە
چاپخانەی زانکۆ لە هەولێر
بابەتەکانی ئەم ژمارەیە:
– 1پەیامی گۆڤاری دواڕۆژ (دەستەی نووسەران) فوئاد قەرەداغی
– 2سەرەتایەک بۆ تێگەیشتنی گەوهەری سۆسیالیزم فوئاد قەرەداغی
– 3جەنگی کەنداوو گەمارۆدانی ئابوری لەسەر عێراق فاروق مستەفا
رەسووڵ
– 4مارکسیزم هەر زیندووە محەمەد ئەمین حەسەن
– 5بەرنامەی کۆمۆنیستی و خەباتی ئیکۆنۆمیستی هاوڕێ محەمەد
کەریم
– 6گۆشەی  :شەن و کەوی زاراوەکان ...نیشتمانیی فوئاد قەرەداغی
– 7تەقەالیەک بۆ هەڵسەنگاندنی هەرەسهێنانی دەوڵەتە
سۆسیالیستەکانی خۆرهەاڵتی ئەوروپاو یەکێتیی شوورەوی
دیداری یەکەم  /هۆیە سەرەکییەکانی هەرەسهێنان
سازداری دیدار  :حسەین عارف
ئامادەبووانی دیدارەکە:
ئەرسەالن بایز سەرنووسەری رۆژنامەی (کوردستانی نوێ).
عەبدولخالق زەنگەنە خاوەنی ئیمتیازی رۆژنامەی (ئااڵی ئازادی).
هادی مەحموود سەرنووسەری رۆژنامەی (رێگای کوردستان).
صەالح مەزن سەرنووسەری رۆژنامەی (رزگاری).
کاوە نادر سەرنووسەری رۆژنامەی (رێگای رەنجدەران).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە188 :

دونیا تی ڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009041136159348
یەکەمین کەنالی تایبەتی کوردییە لە تورکیا ،لە سالی  2010دەست بە
پەخشی خوی بە شێوەیەکێ تێست کرد ،تا ئێستا لە پەخشی تێست
دایە ،سەر بە گروپی فەزای وەشانە ،هی گروپی فەتحوڵاڵ گوڵەنە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (دونیا تی ڤی) لە11:20:48 2010-9-4 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📺تەلەڤزیۆن

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە189 :

دوین
http://www.kurdipedia.org/?q=201009031636499346
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە190 :

دۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120521075012383
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گۆڤارێکی رۆشنبیری گشتی ئازادە مانگی جارێک لەکەرکوک دەردەچێت،
خاوەن ئیمتیاز و سەرنووسەری ئەم گۆڤارە لەتیف فاتیح فەرەج-ەو
لەسەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان ژمارە متمانەی ( )219پێدراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

شارەکان:

🔥کەرکوک

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە191 :

دۆسێی ئیسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051220293678570
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە192 :

دیار
http://www.kurdipedia.org/?q=20140609190434100667
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
سنە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە193 :

دیاری کوردستان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015061214100185535
بەغداد 1925 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە194 :

دیژلە تی ڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009090925569453
دووهەمین کەنالی تایبەتی کوردیە لە تورکیا ،پاش دونیا تیڤی ،دیژلە تیڤی  24دەمژمێر گوڕانی
کوردی پەخش دەکات.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید) سەبارەت بە (دیژلە تی ڤی)
لە0:43:27 2010-9-9 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📺تەلەڤزیۆن

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە195 :

دیمانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071521564189558
ژمارە یەک ساڵی 1991
گۆڤارێکی الوانە لە الیەن دەستەیەک الوی ئاوارەی کوردەوە دەردەچێت
بەسەرپەرشتی و هاوکاری کۆشان سەرکۆ
ناونیشان؛
ڤیستەرۆس  -سوید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە196 :

دیمەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062000093876748
هەولێر 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒ساڵنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە197 :

دێرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082511190371069
ڕۆژنامەی دێرین ڕۆژنامەیەک بوو تەنها  28ژمارەی لێدەرکرا ،بەپێی
بڕیارێکی ئەنجومەنی بااڵ ڕاگیر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە198 :

دەروازە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061923425159386
گۆڤاریکی رۆشنبیریی تایبەتە بە دەقی وەرگێڕدرا بنکەی رۆشنبیریی
یەکگرتن لە دانمارک باڵوی دەکردەوه ،ژمارەی  1ساڵی  1993دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە199 :

دەستوور
http://www.kurdipedia.org/?q=201003151521163935
هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتی کوردییە لەباشوری کوردستان
لەشاری سلێمانی دەردەچێت .ئەم هەفتەنامەیە لەالیەن کۆمپانیای
سولی تێلیگرافەوە دەردەچێت .یەکەمین ژمارەی لە  2009/10/7کەوتە
بازارەوە .هەفتانە پاشکۆیەکی وەزرشی بەناوی یاری دەردەکات .خالد
ئەحمەد شەریف سەرنووسەری گۆڤارەکەیە .ناونیشانی ئەم
هەفتەنامەیە بەم شێوەیەیە
http://www.destur.net
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە200 :

دەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=201009121821019475
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە201 :

دەنگی ئافرەتان
http://www.kurdipedia.org/?q=200903081500551602
یەکەم ژمارەی ساڵی  1993لەالیەن حیزبی شیوعیی کوردستانەوە دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە202 :

دەنگی بێکاران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072015271589532
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە203 :

دەنگی خوێندکارانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051921283764783
گۆڤاری کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان لە دەرەوەی واڵت (ئەکسا)
ژمارە  3ی مارس  -ئەبریل 1984
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە204 :

دەنگی داس
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429948
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
1951
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

109

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە205 :

دەنگی زانکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051414530564739
باڵوکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە206 :

دەنگی فەقێ 1954
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429955
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە207 :

دەنگی فەالح
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429945
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی ،ساڵی  1948دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە208 :

دەنگی قوتابیان
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429956
1959
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە209 :

دەنگی قوتابیان 1953
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429951
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە210 :

دەنگی مەخموور
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216132921788
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رۆژنامەیەکی رۆشنبیریی گشتییە لە مەخموور دەردەچێت ،رۆژی -10-15
 2008یەکەم ژمارەی باڵوکرایەوە ،تیایدا کۆمەڵێک وتار و هەواڵ و راپۆرت و
دیمانەی هەمەجۆر باڵوکراوەتەوە،شایانی باسە ئەم رۆژنامەیە خاوەن
ئیمتیازی (جەمیل سنجاوی)یە و سەرنووسەرەکەشی (بەختیار
پااڵنی)یە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە211 :

دەنگێ کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902081646101257
یەکەم وەشانی بە زمانی کوردی لە فینالند ،یەکەم ژمارە لە  27.7.1993لە ڤاسا دەرچووە ،لە
ساڵی 1999یەوە لە رێگای تۆری ئینترنێتەوە باڵو دەبێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە212 :

راپۆرتی مانگانەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014013009295786529
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە213 :
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رادۆی پێشەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081916540572276
دەنگی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📻رادیۆ
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە214 :

رادیویا ئاشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121212321112538
رادیویا ئاشتی رادیویەکا ناڤخوییە سەر ب ئێکەتیا نیشتیمانیی کوردستان ل ساال  2003ێ هاتیە
دامەزراندن.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (رادیویا ئاشتی) لە-12 :
0:09:55 2010-12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📻رادیۆ
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە215 :

رادیۆ چیای کورمێنج
http://www.kurdipedia.org/?q=201411112115507791
7
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📻رادیۆ

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە216 :

رادیۆ دەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=201003041413583816
رادیۆیەکی سەربەخۆیەو رۆژانە بۆ ماوەی پێنج کاتژمێر لە ناوچەی گەرمیان بەرنامەکانی
باڵودەکاتەوە .رۆژی  2010-03-04لەالیەن ئاساییشی یەکێتییەوە داخرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📻رادیۆ
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە217 :

رادیۆ دەنگی دێموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021022551433206
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📻رادیۆ
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە218 :

رادیۆ هەورامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032220071813186
یەکەم جارە کە لە ئاستی ناوچەی هەورامان ،وێستگەیەکی رادیۆئی
ئۆناڵین بکرێتەوە ،رادیۆ هەورامان بە ئامانجی گرنگیدان بە هونەر و گۆرانی
کوردی بە گشتی و هەورامی بەتایبەتی ،لە بەهاری ساڵی 2011
دەستی بەپەخشی ئاسائی خۆی کرد.
http://www.radiohawraman.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:

📻رادیۆ
کرمانجیی هەورامی
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە219 :

رادیۆ کوردیی تاران
http://www.kurdipedia.org/?q=201002251431423720
لە نێڤەمبەری 1946دا (4ی سەرماوەزی 1325ی کۆچیی هەتاوی) ،پەخشی بەرنامە
سیاسییەکانی خۆی بە زاراوەی سنەیی دەسپێکرد ،هۆی سەرەکیی دامەزراندنی ئەم رادیۆیە،
رووداوەکانی پاش سێپتەمبەری  1941لە ئازەربایجان و کوردستان بوو.
پاییزی  1948رادیۆ کوردیی تاران بە دوو زاراوەی کورمانجی و سۆرانی بەرنامەی پەخش دەکرد،
هەرچەند کە لەو کاتەدا کاتی بەرنامە کەم بوو بەاڵم بەرەبەرە لەگەڵ زۆر بوونی کاتی بەرنامە
الیەنە فەرهەنگی و کۆمەالیەتی و هونەریەکانی سەرنجێکی زیاتریان پێدا.
لە کۆتایی یەکانی ئەم قۆناغە دا )1961-1960(،بەرنامەکان لە تاران ئامادە دەکران و بۆ باڵوبوونەوە
بەڕی دەکران بۆ کرماشان .لەگەڵ گواستنەوەی کارگێڕانی رادیۆ لە تارانەوە بۆ کرماشان ،قۆناغی
سێهەمی 1962( ،تا  )1979دەبێ بە دەورەیەکی زۆر گرینگی رادیۆ کوردی بزانین چوونکو لەم
قۆناغە دا جگە لە پێشکەوتنی بواری تەکنیکی ،لەڕووی چەندایەتی و چۆنایەتیشەوە رادیۆ کوردی
گەشەیەکی چاکی کرد ،بە جۆرێک کە ماوەی بەرنامەکان لە  5کاتژمێرەوە لە سەرەتای ئەو
قۆناغە ،گەیشتە  18کاتژمێر لە کۆتایی ئەو قۆناغەدا .شەڕی چەکدارانەی کوردەکانی عێراق لەگەڵ
حکوومەتی بەغدا ،زۆر بوونی ماوەی بەرنامەکانی رادیۆ کوردی بەغدا لە  6سەعاتەوە بۆ 16
سەعات لە الیەکەوە و پێویستیی شوێندانان لەسەر بیروڕای گشتی کوردەکان لە باکووری عێراق،
لە الیەکی دیکەوە بوونە هۆی پەرەی رادیۆ کوردیی تاران لە رووی چەندایەتی و چۆنایەتییەوە.
جۆربە جۆر بوونی بابەتەکان ،سەرنج دان بە بابەتە فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی وهۆنەرییەکان بۆ وێنە
هۆی هۆگر بوونی ژمارێکی زۆری خەڵک بە رادیۆ کوردی تاران بوو.
دوای سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران (ساڵی  )1979لەگەڵ بە دی هاتنی گۆڕانکارییەکان
لە رادیۆ و گۆرانی ئامانجە میدیاییەکان ،رادیۆ کوردیی تاران خولێکی نوێی چاالکییەکانی خۆی لە
تاران دەسپێکرد .هاوکات ماوەی بەرنامەکان لە کرماشان کەم بووە وە و تا ساڵی  1983پەخشی
بەرنامەکان لە کرماشان راگیردرا.
یەکێک لە گرینگترین ئامانجە میدیاییەکان زاڵ بوونی روانگەی ئیسالمی بە سەر رادیۆ کوردیی تاران
دا بوو ،بەاڵم ئەم بۆچوونە نەک هەر لە سەر پێکهاتەی رادیۆ و رەوتی بەرنامەکان بەڵکوو لەسەر
چۆنیەتی رەوتی هەواڵ ،فێرکاری و رێنوێنیەکان و هتد شوێنێکی یەکجار زۆری داناوە بە جۆرێک کە
ئێستا بابەت و چەمکی دینی و مەزهەبی لە هەموو بەرنامەکاندا جێگایەکی تایبەتی هەیە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📻رادیۆ

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە220 :

رادیۆیX FM
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261334224048
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ساڵی  2009دامەزراوە و لە سەرەتای مانگی یەکی 2010ەوە لە پەخشی ئەزمونی دەرچوون و
زۆێک لە بەرنامەکانیان راستەوخۆیە و بۆ خزمەتی گەنجان دروست بووە و کاری سەرەکی
رادیۆکەش جیاواز لە رادیۆکانی تر خۆی لە پێشکەشکردنی میوزیکی کوردی و بیانیدا دەبینێتەوە و
ئۆفیسی سەرەکی رادیۆکە لە شاری سلێمانییە و لەئێستادا ستافی  X fmلە هەوڵی ئەوەدان کە
پەخشیان بگەیەننە هەولێر و لەوێش ئۆفیس بکەنەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📻رادیۆ
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە221 :

رادیۆی دەنگی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062208393859357
رادیۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📻رادیۆ
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە222 :

رادیۆی رووناکی (جۆرجیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100518242973391
دوای هەرەسهێنانی یەکێتی سۆڤیەت ،دیسانەوە کورد رووبەڕووی رۆژی
سەخت دەبنەوە .لەگەڵ گۆڕانی رەوشی سیاسی و ئابووری جۆرجیا،
داوودەزگا و بەڕێوەبەرایەتییەکانی ئەو دەوڵەتەش دەچنە ژێر کاریگەری ئەو
گۆڕانکارییانە .لەو ماوە بێسەروبەرەدا دەستەی نووسەرانی رادیۆی
کوردیش تووشی کێشە و بەربەستدەبن و بەهۆی کێشەی ئابوورییەوە
پەخشی رادیۆی کوردی سێ جار رادەگیرێ کە دواجار لەساڵی 2004دا
بووە لە دوای شۆڕشی گواڵن لە جۆرجیا .بەاڵم بە قسەی بەهار "لە
کۆتایی 2007/12/30دا بەهەوڵ و کۆششی پارێزەرێکی گەلەکەمان
رادیۆی کوردی لە جۆرجیا بەناوێکی نوێ بەناوی رووناکی دووبارە دەستی
بە پەخشکردەوە".
بەهار دیسانەوە دەچێتە نێو ریزی کادیرانی ئەو رادیۆوە .نێوەڕۆکی بەرنامە
نوێیەکانی فرەرەنگن .ئەوان لە ماوەی  15خولەکدا هەواڵەکانی جۆرجیا،

116

رووداوە گرنگەکانی ژیانی کوردانی جۆرجیا ،وێژە ،بیروباوەڕ ،کولتور و
مێژووی کورد ،راپۆرت و بەسەرهاتی ژیانی کاربەدەستانی دەوڵەتی
جۆرجیا و دەنگوباسی سنوورەکانی ئەو واڵتە باڵودەکەنەوە.
خەرجییەکانی رادیۆ لەالیەن حکومەتەوە دابیندەکرێن.
لەوماوەیەدا زۆر گۆڕانکاری بەسەر دەستەی نووسەرانی رادیۆی کوردیدا
هاتوون ،زۆر کارمەند هاتوون و رۆیشتوون .بەاڵم دوو کەس هەر
لەسەرەتاوە و تائێستا هەمیشە دیاربوونە ،کەرەمێ ئانگۆسی و بەهار
ستورکی .بەهار دەڵێ "ئێمە هەردووکمان ئێستاش کاردەکەین" .دیارە
رەنجی ئەم گرووپە بچووکەی رادیۆی جۆرجیا زۆر جێگەی سەرنجە ،چونکە
ئەوان نەک تەنیا زانیاری کۆمەاڵیەتیان باڵوکردووەتەوە ،بەڵکو
بانگەشەشیان بۆ کولتوور ،زمان و مێژووی کورد کردووە .بەهار دەڵێ
"رادیۆی کوردی لە جۆرجیا خێزانێکی کولتوری گەلەکەمانە ،هەروەها
ئەرک و پێویستییە".
رادیۆی رووناکی هەفتانە یەک جار لە رۆژانی سێشەممەدا لەسەر
شەپۆڵی ) (FM 100.9بۆ ماوەی  15خولەک بەرنامەکانی پەخشدەکات.
هەروەها بەرنامەکانی لە دوو ماڵپەری کوردیشدا پەخشدەکرێن ،کە
ئەمانەن:
www.kurd.ge ،www.Sarhad.ge
تێبینی :وێنەکە هی بەهار ستورکی ،بێژەری رادیۆکەیە و زانیارییەکانیش
لە زاری ئەوەوە بۆ رووداو باسکراون.
سەرچاوە :رووداو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📻رادیۆ
کرمانجیی باکوور  -تیپی التینی
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە223 :

رادیۆی رێگای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015050110353785202
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:

📻رادیۆ
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە224 :

رادیۆی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121212190412536
رادیۆیەکی تایبەت بە یەکێتی زانایانی ئایینی کوردستانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📻رادیۆ
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە225 :

رادیۆی مەدەنیەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120219550611184
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📻رادیۆ
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە226 :

رادیۆی مەشخەاڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=201008221229534829
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لەڕۆژی ( )2010/2/12دا یەکەم رۆژی پەخشی دەستیپێکرد لە سلێمانی
و سەربە یەکێتییە .دڵبەند مستەفا سەرپەرشتیاری رادیۆکەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📻رادیۆ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە227 :

رادیۆی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=201010101028039925
رادیۆیەکی رۆشنبیری گشتی ئەهلی یە،لە رێکەوتی 28/9/2009بە ژمارە
 1568لە الیەن وەزارەتی رۆشنبیری حکومەتی هەرێمی کوردستان
مۆلەتی یاسایی وەرگرتووە.
پەیامی رادیۆ هەولێر (گرنگی دان بە هونەری گورانی وموزیک)
ڕادیۆ هەولێر لەسەر شەپۆلی  FMبە فریکوانسی MHz 90.7لە رێکەوتی
 25/8/2009دەستی بە پەخشی تێست کردووە.
سنووری پەخشی هەولێر رادیۆ جگە لە هەولێر دەگاتە قەزاو ناحیەکانی
دەورو بەرو بگرە چەند قەزاو ناحیەیەکی پارێزگاکانی دهۆک و سلێمانی و
کەرکوک .
لە کاتژمێر  7:30ی سەر لە بەیانی تا  12:00ی شەو پەخش بەردەوامە.
رادیۆ هەولێر رادیۆیەکی میوزیکالی گەنجانەیە تیایدا گۆرانی و میوزیکی
ئاست بەرزی کوردی و واڵتانی دراوسێ پەخش دەکرێت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(hawler radio
سەبارەت بە (رادیۆ هەولێڕ) لە11:03:31 2010-10-10 :
بیسةران و دوستانی رادیؤ هە ولیَر دةتوانن لة ریَطةی لینکی
www.hawlerradio.comبة شیَوةی راستةوخؤ طویَ بیستی بن.
http://www.facebook.com/hawlerradio
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(hawler radio
سەبارەت بە (رادیۆی هەولێڕ) لە11:03:31 2010-10-10 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(muslih akreyi
سەبارەت بە (رادیۆی هەولێر) لە12:21:59 2011-11-4 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📻رادیۆ
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە228 :

رادیۆی کرماشان
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http://www.kurdipedia.org/?q=200901260928401108
لە ساڵی 1958دا دامەزراوە و رۆژانە دوو کاژێر بەرنامەکانی بە زمانی
کوردی پەخش دەکرد ،پاشان پەخشی کوردی کرا بە شەش کاژێر و
بەردەوام بوو تا لە سەرەتای نەوەدەکاندا لە الیەن حکومەتی ئیسالمیی
ئێرانەوە ،پەخشی کوردی بەتەواوی راگیرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📻رادیۆ
کرماشان
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە229 :

رادیۆی یەکگرتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=200903150432401651
لە 1994-03-13دا لە یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزاندا بۆ یەکەمجار و لە
کوردستاندا یەکەمین رادیۆی فەڕمیی زمانحاڵی یەکگرتووی ئیسالمی
کوردستان لە شاری سلێمانی بەخشی خۆیی دەست پێکرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📻رادیۆ
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە230 :

رازی ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050515095764667
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە231 :

راسان
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080038441566
گۆڤارێکی مانگانەیە بە هەردوو زمانی کوردی و فارسی لە شاری سنەی
رۆژهەاڵتی کوردستان بەچاپ دەگات و لەزۆر شوێنی رۆژهەاڵتی
کوردستان باڵو دەکرێتەوه .یەکەم ژمارەی لە مانگی ئاپریلی 2005
دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
سنە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە232 :

راستی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903301727111691
رۆژنامەی راستی ،رۆژنامەیەکی سەربەخۆی ئەهلییە لە  2005-9-15لە شاری کەرکوک لەالیەن
رۆژنامەنووس گۆران فەتحی و بەهاوکاری چەند رۆژنامەنووسێکی تری سەربەخۆی شارەکە
دامەزرا ،دواتر نووسینگەی خۆی لە پاڵ شاری کەرکوک لە شاری سلێمانی و قەزای کەالریش
کردەوە و کۆمەڵێک رۆژنامەنووسی تری سەربەخۆی سلێمانی و گەرمیانیش هاتنە نێو ستافی
رۆژنامەکەوە .
رۆژنامەی راستی ماوەی پینج ساڵێ تەمەنی  41ژمارەی لێدەرچوو ،دوا ژمارەی لە  2010دەرچوو،
ئینجا راگیرا لەالیەن ستافەکەیەوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (گۆران فەتحی) سەبارەت بە (رۆژنامەی راستی)
لە14:59:38 2010-10-27 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە233 :

رافد زیوە
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429973
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی لە 1984
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە234 :

رامان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081305299434
گۆڤارێکی رۆشنبیریی گشتی مانگانەیە ،دەزگای رامان لە هەولێر
دەریدەکات" ،ئازاد عەبدولواحید" سەرنووسەریەتی و "سەرکەوت وەلی"
بەرێوەبەری هونەرییەتی.
ِ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە235 :

راوێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012053123073664972
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە236 :

رایەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090810461333476
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە237 :

رزگاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080515033169432
گۆڤارێکی هەفتانەی گشتییە
خاوەنی ئیمتیاز؛ نەوشیروان مستەفا
سەرنووسەر :پارێزەر شازاد صائب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە238 :

رقی پیرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012063022120771613
دەمگرێ ،ئەمما لە گرتووخانە رق ئەستوورترم
لێم دەدا ،ئەمما لەسەر داوا رەواکەم سوورترم
دەمکوژێ ،ئەمما بە گژ جەلالدەکەم دا دێمەوە
کوردم و ناتوێمەوە ،ناتوێمەوە ،ناتوێمەوه
هێمن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✒دەستنووس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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بابەتی ژمارە239 :

رواندزی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061426329373
یەکەم ژمارەی ئەم باڵوکراوەیە لە مانگی ئابی  2004بەسەرپەرشتیی
سەعید ئەسعەد عەلی دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە240 :

روانگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021200054164231
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە241 :

روانگەی ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042222572785136
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە242 :
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روپەڕی هەڵەبجەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052712110664886
روپەڕێکی تایبەت بە شاری هەڵەبجەیە لە ماڵپەڕی کۆمەاڵیەتی فەیس
بوک
ئەم روپەڕە لە الیەن چەند گەنجێکی هەڵەبجەوە بەڕێوەئەبرێ و ئامانجیان
خزمەتکردنی هەڵەبجەیە لە هەموو بوارەکاندا
بۆ چوونکە ناو روپەڕەکە ،لینکی خوارەوە کرتە بکە
https://www.facebook.com/HalabjakamPage
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ڕوپەڕی هەڵەبجەکەم)
سەبارەت بە (ڕوپەڕی هەڵەبجەکەم) لە15:22:23 2012-5-26 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە243 :

روشنبیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072813201389419
ژمارە  1ساڵی 1973
گوڤاری کومەڵەی روشنبیری کوردی لقی هەولێرە
بە هەردوو زمانی کوردی و عەرەبی دەردەچوو
سەرۆکی نووسین :عبدالرزاق بێتوشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە244 :

رون
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171351064435
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ژمارە سفری ئەم گۆڤارە لە بەهاری 2010دا دەرچووە .گۆڤارێکی فیکری
رەخنەیی وەرزییە دەستەیەک لە گەنجانی سەیدسادق دەریدەکەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە245 :

رووبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201003051450383825
ژمارە یەکی ئەم رۆژنامەیە لە 2010-02-02دا دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە246 :

رووداو
http://www.kurdipedia.org/?q=200902231708511389
هەفتەنامەی رووداو کە هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە و لەالیەن
کۆمپانیای رووداو لە هەولێر دەردەچێت ،لە  2008-7-4یەکەم ژمارەی چاپ
و باڵوکرایەوە .لە ناوەڕاستی ساڵی 2009شەوە رووداو چاپی ئەوروپای
بەهەردوو شێوەزاری سۆرانی و کرماجی بە پیتی عەرەبی و التینی لە
ئەوروپا باڵودەبێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە247 :

رووناکبیری
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011061912215858347
گۆڤارێکی کولتووریی گشتییە لە ستوکهوڵم لە الیەن کۆمەڵی هونەری
کوردی لە سوید دەردەچوو دەستەی نووسەرانی پێکهاتبوو لە ئەنوەر قادر
محەمەد و رەشاد میران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە248 :

رووناکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101520554110104
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە249 :

رووناکی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429950
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی 1952 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە250 :

رۆژ تی ڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031140272248
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هەمان درێژەپێدەری تەلەڤزیۆنی مەدی سەربە پکک یە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📺تەلەڤزیۆن

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە251 :

رۆژا نۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126162835539
لە 3مارتی  ،1943لەبەیرووتی پایتەختی لوبنان گۆڤاری رۆژا نۆ باڵو کرایەوە ،کە دکتۆر کامەران
بەدرخان بەڕێوەبەر و سەرپەرشتی دەرچوونی ئەو گۆڤارەی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📒گۆڤار
کرمانجیی باکوور  -بادینی
🇧🇱لوبنان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە252 :

رۆژنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080142561585
یەکەم ژمارەی لە 2007-06-25دا لە سلێمانی باڵوکرایەوە ،ئەم رۆژنامەیە
لەالیەن کۆمپانیای (وشە)ی سەربە باڵی نەوشیروان مستەفاوە
دەردەچێت .لە ساڵی یەکەمیدا نزیکەی  200ژمارەی لێدەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە253 :

رۆژنامەنووس
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http://www.kurdipedia.org/?q=201003012259493797
گۆڤارێکی وەرزییە سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان دەریدەکات.
ژمارە یەکی لە  2004-04-22لە هەولێر دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە254 :

رۆژنامەی ئێف وەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012917443475421
رۆژنامەیەکی تایبەت مەندی بواری کۆمپیوتەرە  ،سەرەتا وەک باڵو کراوە
بە چاپ گەیەنرا  ،دواتر لە  2010/1/14بە ژمارە متمانەی ( )98لە
سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان تۆمار کرا و بو بە رۆژنامەیەکی
فەرمی .
ئەم رۆژنامەیە بە یەکەمین رۆژنامەی تایبەتمەند بە کۆمپیوتەر دادەنرێت لە
سنوری ئیدارەی راپەرین و ژمارە سفری لە  2009/10/1چاپ و باڵو
کرایەوە و  ١٣ژمارەشی لێ چاپ کرا.
خاوەن ئیمتیاز و سەرنوسەری ئەم رۆژنامەیە  :مەڵبەند غازی سلێمان
سەرچاوە: www.malband.net
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە255 :

رۆژنامەی سەربەستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051320130182987
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کورتەیەک دەربارەی رۆژنامەی سەربەستی.
کورتەیەک دەربارەی رۆژنامەی سەربەستی.
ڕۆژنامەی سەربەستی رۆژنامەیەکی سیاسی ،رۆشەنبیری و هزرییە کە
ناوەندی راگەیاندنی پارتی سەربەستی رۆژهەاڵتی کوردستان باڵوی
دەکاتەوە.
ڕۆژنامەی سەربەستی مانگێک جارێ دەردەچێت و گرینگی بە هەواڵ و
رووداوەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان دەدات .هاوکات سیاسەتەکانی پارتی
سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستان بۆ کۆمەاڵنی خەڵک رون دەکاتەوە.
ڕۆژنامەی سەربەستی تاکو ئیستا  13ژمارەی لێ چاپ و باڵو کراوەتەوە.
ڕۆژنامەی سەربەستی بە سەرنوسەری ئاریتما موحەممەدی ئەندامی
دەستەی کارگێڕی پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستان چاپ و باڵو
دەکرێتەوە.
بۆ پێوەندی گرتن بە رۆژنامەی سەربەستی لە رێگای ئەم پۆستی
ئەلێکترۆنیەوە پێوەندی بگرن:
m.serbesti.info@gmail.com
ناوەندی راگەیاندنی پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستان.
سەرچاوە :سەربەستی ئینفۆ
www.serbesti.info
سەرچاوە :رۆژنامەی سەربەستی
http://www.serbesti.info
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە256 :

رۆژنامەی سەربەستی 1908 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020517482764171
رۆژنامەی سەربەستی 1908 -
Rojnameya Serbestî - 1908
رێناس نەورۆزی
سربستی (سەربەستی) ،رۆژنامە ،سیاسی ،لە یەکەم ساڵیدا رۆژانە،
بەرێوەبەری
پاشان هەفتانە دەرچووە .دامەزرێنەر و خاوەن ئیمتیاز و
ِ
بەرپرسیار :رەفعەت مەوالن زادە ( 1869ئەستەنبوڵ  1930 -حەلەب) .لە
یەکەم ساڵی دەرچوونیدا سەرنووسەر :حەسەن فەهمی (-1847
 1909/4/6ئەستەنبوڵ) .دواتر تا داخرانی خودی خاوەنەکەی بووەتە
سەرنووسەریش .لە ساڵی  1918جەالدەت عالی بەدرخان بووەتە
جێگری سەرنووسەر و کامەران عالی بەدرخانیش وەک نووسەر لە
رۆژنامەکەدا کاریکردووە .هەروەها خەلیل رامی بەگ بەدرخانیش لە
ساڵی  1918پشتگیر و پشتیوانێکی گەورەی ئەم رۆژنامەیە بووە .ژمارە:
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()1ی ئەم رۆژنامەیە لە رۆژی  1908/10/12لە ئەستەنبوڵ دەرچووە .دوای
دەرچوونی چەند ژمارەیەک و بەهۆی بانگی ئازادی و رەخنەگرتن لە
سیاسەتی حکومەتی (ئیتحاد و تەرەقیەکان) ،لەالیەن دەسەاڵتدارانی
بریاری کوشتنی (رەفعەت مەوالن زادە)ی خاوەنی
ئیتحاد و تەرەقیەکان ِ
رۆژنامەکە دراوە ،بۆیە بە بەرنامەیەکی دارێژراو لە رۆژی  1909/4/6لەسەر
پردی گەلەتە-ی ئەستەنبوڵ بە هەڵە لە بری کوشتنی خاوەنەکەی
سەرنووسەری سەربەستی (حەسەن فەهمی) دەکوژن .تەنیا دوو
هەفتە دوای تیرۆرکردنی سەرنووسەر ،خاوەنی سەربەستی (رەفعەت
مەوالن زادە) لە دوای دەرچوونی ( )191ژمارە لە رۆژنامەکەی لە رۆژی
 1909/4/21روویکردۆتەوە میسر و لە قاهیرە شەش ژمارەی لە رۆژنامەی
سەربەستی لە ژمارە ( )192تا ژمارە ( )197بەناوی (اهالی) دەرکردووە و
پاش ئەوە لە سەرەتای مانگی  1909/7رەفعەت مەوالن زادە لە قاهیرەوە
چووەتە فرەنسا بۆ الی (شەریف پاشای خەندان) و لەوێش لەسەر
ئەرکی (شەریف پاشا) جارێکیتر هەر بەناوی سەربەستی درێژەی بە
دەرچوونی رۆژنامەکەی داوە و ئەمجارە هەفتانە دەرچووە .لەو ماوەیەدا لە
مانگی  7تا مانگی  1909/10بە گشتی ( )12ژمارەیتری سەربەستی لە
پاریس چاپ و باڵوکراوەتەوە و لێی نێردراوەتەوە کوردستان و ناوچەکانی
ژێر دەسەاڵتی سنووری ئیمپراتۆریەتی عوسمانی .دوای ئەوە بەهۆی
گرفتی دارایی و ئابووری رۆژنامەکە بۆ ماوەیەک دەرنەچووە و تا لە ساڵی
گەراوەتەوە ئەستەنبوڵ و
 1912لە دەرفەتێکدا رەفعەت مەوالن زادە
ِ
دووبارە درێژەی داوە بە رۆژنامەی سەربەستی و بەهۆی سووربوونی
لەسەر رەخنە و هەڵوێستەکانی دژبە بە سیاسەتەکانی دەسەاڵتدارانی
بریاری حکومەتی
ئەو کاتەی تورک ،ئەمجارە لە رۆژی  1913/2/19بە ِ
(ئیتحاد و تەرەقییەکان) رۆژنامەکە بە تاوانی بە بانگەشەکردن بۆ
سیاسەتی رۆژئاوا و رەخنەگرتن لە حکومەتی تورک داخراوە .دوای زیاتر
لە پێنج وەستان لە دەرچوونی رۆژنامەی سەربەستی ئەمجارە بە هەوڵ
و کۆششی پارێزگاری مەالتیە (خەلیل رامی بەگ بەدرخان) سەرلەنوێ
رەفعەت مەوالن زادە بە بەشداری و هاوکاری بەدرخانیەکان درێژەی داوە
بە دەرچوونی رۆژنامەکەی ،کە جگە لە خەلیل رامی (خەلیل رامی بەگ
بەدرخان) وەک هاوکاری بەردەوام و جەالدەت بەدرخان وەک جێگری
سەرنووسەر و کامەران عالی بەدرخان وەک نووسەر بەشداریان لە
رۆژنامەکەدا کردووە و نمونەی هەرە بەرچاویش وتارێکی کامەران عالی
بەدرخانە لە ژمارەی رۆژی  1919/1/2بە ناونیشانی (کوردستان) .ئەم
رۆژنامەیە هەر لە سەرەتای دەرچوونییەوە تا وەستانی وتاری سەبارەت
بە پرسی کورد و کوردستان تێدا باڵوکراوەتەوە و جگە لە نووسینەکانی
(رەفعەت مەوالن زادە) خاوەنی رۆژنامەکە ،هەروەها ژمارەیەک لە
رۆشنبیرانیتری ئەو سەردەمەی کورد هەندێکیان بەناوی خوازراو و
هەندێکیان بەناوی راستەقینەی خۆیان بە نووسین و وتارەکانیان
بەشداریان لەو رۆژنامەیەدا کردووە .ژمارە)481( :ی لە رۆژی 29ی
رەجەبی 1337ی کۆچی بەرامبەر 1919/4/30ی زایینی دەرچووە.
رۆژنامەی سەربەستی تا رۆژی  1920/11/20بەردەوامبووە لە دەرچوون و
دوای ئەوە بە یەکجاری لەالیەن دەسەاڵتدارانی تورکەوە داخراوە.
رۆژنامەی سەربەستی بە پێوانەی ( )48.5×35.8سم دەرچووە و
سەرجەم ژمارەکانی سەربەستی لە ئەستەنبوڵ لەم چاپخانانە
چاپکراون( :چاپخانەی سەربەستی ،چاپخانەی سەلەنەک ،چاپخانەی
ئیقبال میللەت ،چاپخانەی خانملەر مەخسوس غەزەتە) .بەشێکی زۆر لە
ژمارەکانی وێنەدارە.
لە ژمارە ()17ی گۆڤاری رۆژنامەنووسدا لێکۆڵینەوەیەکی درێژم دەربارەی
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رۆژنامەی سەربەستی و خاوەنەکەی باڵوکردۆتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە257 :

رۆژهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=201005211308104290
هەفتەنامەیەکی سیاسی ،ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیە کە بە
شێوەیەکی فەرمی و یاسایی لە ناوچە کوردنشینەکانی ئێران باڵو
دەبێتەوە .بابەتەکانی رۆژهەاڵت تایبەتە بە کێشەی کورد و کوردستان.
رۆژهەاڵت ئێستا هەر دوو هەفتە جارێک لە تاران لە چاپ ئەدرێت و لە
چوار پارێزگای کوردی ئێران باڵو ئەبێتەوە .یەکەم ژمارەی خولی نوێی
رۆژهەاڵت لە 1ی نۆڤامبری  2008لە چاپ درا .رۆژهەاڵت  8الپەڕەیە کە 6
الپەڕەی فارسیە و  2الپەڕەشی کوردی سۆرانیە.
خاوەن و بەرپرسیار (لێپرسراو) :عەبدوڵاڵ سوهرابی
سەرنووسەر :محەمەد عەلی تەوفیقی
جەالل جەاللیزادە ،رەحیم عەبدولڕەحیمزادە و سەاڵحەددین خەدیو لە
دەستەی نووسەرانن.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە258 :

رۆژی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062000134276749
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە259 :

رۆژی گەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020523560921147
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە260 :

رۆژی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030118492764331
ئۆرگانی کۆمیتەی ناوەندی یەکێتی شۆڕشگێڕانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە261 :

رۆژی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080105591574
ژمارە ( )1یەکی لە 15ی تشرینی دووەمی ساڵی  1922بە 34سم دەرچووە .لە ماوەی ژیانیدا
( )15ژمارەی لێباڵوکرایەوە(4) ، x21الپەڕەی قەوارە ( 5دووا ژمارەی لە 15ی مارتی ساڵی 1923
دەرچوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە262 :

رۆشنبیری نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112721595460233
گۆڤارێکی وەرزی لێکۆڵینەوەیە دەزگای رۆشنبیری و باڵوکردنەوەی کوردی
دەری دەکات
سەرنووسەر :د.بەدرخان سندی
جێگری نووسەر :مستەفا نەریمان
دەستەی نووسەران :پاکیزە رەفیق حلمی ،د .محسن محەمەد حسین،
ئەمین موتابچی ،د .ذنون پیریادی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە263 :

رۆشنگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20141215114814118319
نێوەندێکی رووناکبیری و شیکاری سیاسی و فکری و مەعریفی
سەربەخۆیە ،کار بۆ راڤەی ژیانی مەدەنیانە و تێگەیشتنی دیموکراسیانە
دەکات چ لە رووی تیوری و چ لە رووی پراکتیکیەوە ،بۆ ئەو مەبەستە بە
شوێن لێکدانەوەی فیکری و فەلسەفی ئەو تێرمانەدا رۆدەچێت کەلە
فەلەکی ئازادی دیموکراسیدا مانا و شیکار و تێگەیشتنی جیاواز دەدەن
بەدەستەوە ،نێوەندی رۆشنگەری لەهەوڵی فرەیی فکری و بینینی
جیاوازیخوازی و لێکدانەوەی دوورمەودادا کاری رووناکبیری پەرەپێدەدات،
لەهەمانکاتدا رۆشنگەری نێوەندی بەیەکەوە بەستنەوەی ئەو دەنگانەیە
کەلە بواری ڕەخنەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و کلتوریدا کارا و جدین،
روونتر رۆشنگەری خوازیاری کۆکردنەوە و دروستکردنی پرد و رایەڵەی
پەیوەندیبەستنە لەگەڵ ئەو ناوەند و میدیا و رۆشنبیرانەی بە تێروانینێکی
مۆدێرنانە و مەدەنیانە و جدیانە بۆچون و ڕەخنە و گوتارەکانیان
باڵودەکەنەوە.
نێوەندی رۆشنگەری دامەزراوەیەکی سەربەخۆی ڕەخنەگرە .درێژکراوە و
بەرهەمی گۆڤاری رۆشنگەرییە ،رۆشنگەری وەک گۆڤار کەلەسەر رتمی
"بەرەو خوێندنەوەیەکی ڕەخنەگرانەی سەردەم" کاریکردووە ،دووبارە ئەم
نێوەندەش بە هەمان نەفس و رتم کارەکانی خۆی دادەمەزرێنێت ،بەوەش
گۆڤاری رۆشنگەری نێوەندێکی بەرهەمهێنا کەلە لە ئێستادا خاوەنی
چەندین ژمارەی رۆشنگەری و وێب سایت و چەندین کتێبی وەرگێرانە بۆ
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زمانی کوردی ،ئومێدیش دەکەین لە ئایندەدا نێوەندی رۆشنگەری کارە
رووناکبیرییەکانی بەرفراوانتربێت و چەندین چاالکی و کاری نوێ پێشکەش
بکات ،ئەم نێوەند بە ئامانجی کارکردن بۆ بەهێزکردنی ئەو هەوڵە
سیاسی و رووناکبیریانەیە کە مەبەستیەتی کۆمەڵگای کوردی
ئاراستەبکات بۆ زیاتر کرانەوە و بینینی ڕەهەند و بۆچونە جیاوازەکان ،بە
قازانجی بەهێزکردنی پایەکانی دیموکراسی و کۆمەڵی مەدەنی و ئازادی
و کرانەوە بەرووی جیهانێکدا کە هێشتا تروسکاییەکانی بەر رووبەری ئەم
هەرێمەی ئێمە نەکەوتووە.
ئەم خواستە ئەوە نیشاندەدات کە نێوەندی رۆشنگەری بە تەنها لە دەقە
فکری و مەعریفیەکاندا گیرناخوات ،بەڵکو ئامانج لە کۆی چاالکییە
رووناکبیریەکانی ئەم نێوەندە ،بەشداریکردنە لەو هەواڵنەی دەدرێت بۆ
کۆتایهێنان بە سیستەمی پاشاگەردانی و داخراوەیی و بێسەروبەرەیی
ئیداری و سیاسی ،..دروست نێوەندی ڕەخنەی جدی و سێرچی
ئەکادیمی و رووناکبیری سەربەخۆدەبێت .ئەمەش لە جەوهەردا بریتیە
یەکێک لە جدیترین پرۆژەی ڕەخنەگری سەربەخۆیانە لە نێو کۆمەڵی
مەدەنیدا .نێوەندی رۆشنگەری خوازیاری خوێندنەوە و شیکاری ئەو دەقە
فکریانەیە کە بە قوڵی لێکدانەوەی ئەکادیمی و سەربەخۆیانە
ئەنجامدەدەن ،نێوەندی رۆشنگەری لەسەرجەم کایەکانی سیاسی و
فکری و سوسیولۆژی.....هتد ،ئامادەیی دەبێت بە پێشکەشکردن و
پەخشکردنی رستێک چاالکی هەمەجۆر کە بە کۆ ئامانجێک دەپێکێت
ئەویش پێداگرییە لە ئازادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە264 :

رۆڤار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030118083364329
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە265 :

رێبازی پێشمەرگە
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429961
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی 1980 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە266 :

رێبازی خوێندکاران
http://www.kurdipedia.org/?q=201101272238503305
6
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە267 :

رێبازی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051413492964724
ئۆرگانی ناوەندی یەکێتی نیشتمانی کوردستان
ژمارە یەکی لە 1991-09-21دا دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە268 :

رێچکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969459
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە269 :

رێگا
http://www.kurdipedia.org/?q=201001072308513157
ئۆرگانی کۆمەڵەی ژێ کاف ،ژمارە یەکی ساڵی  1327دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە270 :

رێگا مەگەزین
http://www.kurdipedia.org/?q=200903081104451592
گۆڤاری رێگا خاوەن ئیمتیازەکەی ماکوان کەریم و سەرنووسەری سۆران
عومەرە و لە  15.6.2008مۆڵەتی فەرمی ژمارە 833ی پێبەخشراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە271 :

رێگای ئاشتی و سۆسیالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429979
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی 1985 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە272 :

رێگای رزگاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051415140064740
ئۆرگانی حزبی رزگاری کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە273 :

رێگای گەل  -طریق الشعب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052608505860063
ئۆرگانی حیزبی شیوعی عێڕاقی ،سااڵنێکی زۆر کوردە کۆمۆنیستە
عێڕاقچییەکان لەم رۆژنامەیەدا نووسیوویانە و بەڕێوەیانبردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

138

بابەتی ژمارە274 :

رێگای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200903081117371595
رۆژنامەی رێگای کوردستان لەدوای راپەڕینی 1991ی باشووری
کوردستان دەستیکردۆتەوە بە دەرچوون و ژمارەی 1ی ساڵی 47ی لە
مانگی  1991/6بە قەوارەی نیو فۆلسکاب لە رانیە دەرچووە .پاشان لە
کۆتایی ساڵی 1991یەوە رۆژنامەکە بەردەوام لە هەولێر دەرچووە و ساڵی
 1993دوای دووەمین کۆنگرەی رێکخراوی هەرێمی کوردستانی حشع و
لەگەڵ گۆڕینی ناوی رێکخراوەکە ،رۆژنامەکە بۆتە ئۆرگانی حیزبی
شیوعی کوردستان  -عیراق ،و دەستەی سەرپەرشتی ئەم قۆناغەش لە
ژمارە 70ی ساڵی 49ی رۆژی  1993/8/17بەم شێوەیە دیاریکراون:
خاوەنی ئیمتیاز :فەتاح تۆفیق
سەرنووسەر :هادی مەحمود
لە مانگی  1996/3گۆڕداراوە بۆ
خاوەنی ئیمتیاز :کەمال شاکر
سەرنووسەر :فەتاح تۆفیق
لە ژمارە 261ی ساڵی 53ی رۆژی چوارشەممە  1997/7/30سەرنووسەر
بووە بە ئازا حەسیب قەرەداغی .دوای ئەویش سەرنووسەر گۆڕاوە بۆ
شەپۆڵ فەتحی کەریم.
شێوەی چاپ و رەنگی رۆژنامەکە لە قۆناغی دوای راپەڕینی 1991دا
گۆڕانکارییەکی زۆری بەسەرداهاتووە و وەک شێوە رۆژنامەیەکی ئاسایی
قەوارە گەورە و وێنەدار و هەفتانەی گشتی یەکێکە لە رۆژنامە دیار و
ناسراوەکانی دوای راپەڕین.
ئێستا سەرنووسەری هەفتەنامەی رێگای کوردستان بەمشێوەیە:
هەندرێن ئەحمەد
وجێگری سەرنووسەر :ئاسۆ جەالل ە
خاوەن ئیمیتیاز وەکو ماوەتەوە کە (کەمال شاکر)ە ،و دوو پاشکۆی هەیە
یەکێتیان بەناوی رێگا سپۆرتیس هەفتانە و ئەویتریش تایبەت بەدەب و
هونەر کە دوو هەفتە جارێک دەردەچێت ،جگە لەوەی ماڵپەری رۆژانەیان
هەیە بەناوی رێگای کوردستان دۆت کۆم
http://www.regaykurdistan.comوبەزمانی عەرەبیش دەردەچێت
بەناوی " گریق کوردستان" وپاشکۆی کلدۆئاشوور بۆ ئەوانەی عارەبی
زمانەکانی کوردستان وعێراق
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (karzanسەبارەت بە
(رێگای کوردستان) لە15:44:29 2010-10-9 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە275 :
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رێگەی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429954
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی 1954 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە276 :

رێنمایییەکانی دەزگای رێکخستن بۆ سەرجەم هاوڕێیان  -ئااڵی شۆڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051600395876329
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئااڵی شۆڕش
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە277 :

رێنوێن
http://www.kurdipedia.org/?q=201102032212583311
7
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە278 :

رەسەنTV
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111608413287823
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📺تەلەڤزیۆن

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە279 :

رەنگز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041120230764481
خودانێ کۆڤارێ -:موەیەد تەیب
سەرنڤیسەر -:فەهمی بااڵیی
هونەر ..ئەو پەنچەرە یا ئەم هەمی خوانی و مەزناهیا ژیانێ تێرا دبینین
رەنگز ،گۆڤارەکا وەرزی یا تایبەت ب هونەرێ شێوەکاریێ ..دەزگەها
سپیرێز یا چاپ و وەشانێ ل دهۆکێ دەردکەت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باکوور  -بادینی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە280 :

رەنگین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042521144064630
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە281 :
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رەهێڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=201006222319004483
ژمارە 1ی ئەم گۆڤارە ساڵی  1971لە هەولێر دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە282 :

رەهەند
http://www.kurdipedia.org/?q=200910141115572088
گۆڤارێکی فیکری سەربەخۆی تایبەتە بە تیۆر ،کولتوور و راڤەکردن .لە
الیەن ناوەندی رەهەند بۆ لێکۆلینەوەی کوردی بالو دەکرێتەوە .گۆڤاری
رەهەند لە سالی 1996دا دامەزراوە و بواری چاالکیەکانیشی ناوەوە و
دەرەوەی کوردستان بووە .ئامانجی رەهەند کارکردنە بۆ دامەزراندنی
رۆشنبیریەکی نوێگەر.
هەندێک لە نووسەرانی گۆڤاری رەهەند بریتین لە :بەختیار عەلی ،ئاراس
فەتاح ،مەریوان قانع ،رێبین هەردی...،
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە283 :

رەوشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091800062161727
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جور  :ئیسالم
دیالێکت  :سورانی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(گوڤاری رەوشت) لە23:32:55 2011-9-17 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە284 :

زارۆ تیڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122215144587122
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە285 :

زاری کرمانجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101220393910029
لە سییەکاندا لە رەواندز لەالیەن رۆژنامەنووس و مێژوونووس حسێن
حوزنی موکریانییەوە دەرچووە.
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە286 :

زاگرۆس تیڤی
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http://www.kurdipedia.org/?q=201002251438133722
لە 13/6/2005دا وەکو کەناڵێکی سەتەالیتی لە باشووری کوردستاندا
دامەزراوە .زاگرۆس تیڤی ،کەناڵێکی سەرانسەری و کوردستانییە ،کە لە
بەرنامەکانی خۆیدا دەنگوباس ،زانیاری ،فیلم ،مۆسیقا و گۆرانی،
هەروەها ئەو بابەتانەی پەیوەندییان بە ژیانی رۆژانە و پرس و کێشەی
هاوواڵتیانی کوردستانەوە هەیە ،باڵودەکاتەوە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە287 :

زانست
http://www.kurdipedia.org/?q=200912062243432889
یەکەم ژمارەی لە ساڵی 1946دا دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە288 :

زانستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081115281772117
ییەکەم گۆڤار کە لەشاری سلێمانیدا دەرچووبێت گۆڤاری (زانستی)بووە کەلە 25ی شوباتی ساڵی
1938لەژێر چاودێری و سەرپەرشتی مامۆستا (ساڵح قفگان) دا بووە ،گۆڤارێکی نیو مانگی ئەدەبی
مێژوویی بووە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (داناز عەبدولڕەحمان) سەبارەت بە (زانستی)
لە14:59:20 2012-8-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە289 :

زانستی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014063023295376852
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە290 :

زانکۆ پرێس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122023340278245
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە291 :

زانکۆ مەگەزین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150707123639124781
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خاوەن ئیمتیاز /پ.د سەالحەدین سەعید عەلی
سەرنووسەر /د .یاسین رەشید حەسەن
دەستەی نووسەران:
شاکار محەمەد فەتاح
فەریدوون عارف سەعید
شاهۆ خوارەحم کەریم
بەمەبەستی خستنەڕووی ئاستی هۆشیاری و پێشکەوتوویی زانکۆ و
ناساندنی فاکەڵتییە زانستی و مرۆڤایەتییەکان و سکوڵ و بەشەکانی
زانکۆ ،ناوەندی راگەیاندنی زانکۆی سلێمانی گۆڤارێکی رۆشنبیری
گشتی دەردەکات.
لە ژمارەی دووەمی ئەو گۆڤارەدا د .سەاڵحەدین سەعید سەرۆکی
زانکۆی سلێمانی لەچاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ گۆڤارەکە ئاماژەی بەوە داوە کە
ئەوان زانکۆ ناکەن بە قوربانی کەمتەرخەمی کۆمەڵێک مامۆستا کە
توێژینەوە ناکەن ،سەرۆکی زانکۆ هەروەها ئاماژەی بەوەشداوە کە
لەمانگی ئەیلولی داهاتوودا قۆناغی دووەمی پرۆگرامی ئیراسمۆس
مۆندۆس ناسراو بە مەرحەبا دەستپێدەکات کە  20زەمالە لەخۆدەگرێت،
ئەو پرۆگرامە تایبەتە بە رەخساندنی هەڵی خوێندن بۆ واڵتانی جیهانی
سێیەم و پەیوەندی زانکۆی سلێمانی لەگەڵ زانکۆکانی واڵتانی جیهانی
سێیەم.
لەم ژمارەیەدا باس لەپەیوەندی نێوان زانکۆی سلێمانی لەگەڵ زانکۆکانی
ئێران و هۆڵەندا کراوە و تەنانەت زانکۆی سلێمانی یاداشتی
لێکتێگەیشتنی لەگەڵ زانکۆکانی ئێران ئیمزا کردووە.
هەروەها لەم ژمارەیەدا باس لەکۆنفرانسی نێودەوڵەتی جینۆساید و
کۆمەڵکوژی گەاڵنی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست کراوە کە لە رۆژانی -4 -30/29
 2015لەمەڵبەندی کوردۆلۆجی زانکۆی سلێمانی بەڕێوەچوو و راپۆرتێک
لەوبارەیەوە خراوەتەوەڕوو.
لە بەشێکی دیکەی ئەم گۆڤارەدا ئاماژە بەوە کراوە کە پلە زانستییەکان
لەزانکۆی سلێمانی بەرێژەی  %100زیادیکردووە.
جێی باسە ،ئەم ژمارەی گۆڤاری زانکۆ کۆمەڵێک تایبەتی هەمەڕەنگی
لەخۆگرتووە کە پەیوەندی بە زانکۆ و چاالکییەکانی زانکۆوە هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە292 :

زانکۆی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008232211084863
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گۆڤارێکی زانستییە ،زانکۆی سلێمانی دەریدەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە293 :

زانین
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080150181587
ئەم گۆڤارە ساڵی دوو جار باڵودەکرێتەوە و یەکەم ژمارەی لە مانگی ئۆکتۆبەری  2004دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە294 :

زایەڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=200903292155001686
زایەڵە ،بەشی کوردیی رادیۆی نێونەتەوەیی سوید ،یەکەم وەشانی خۆی
لە ئێوارەی رۆژی شەشی مانگی یەکی ساڵی  2001دەست پێکرد .ئەم
رادیۆیە لە کۆتاییەکانی دەیەی حەفتاوە وە دەستی بەکار کرد و ئێستا بە
چەندین زمانی بیانی بۆ وێنە بۆسنی و سێربی و کرۆواتی ،قەرەجی،
ئاڵبانیایی ،سومالیایی ،سریانی ،عەرەبی ،فارسی ،ئینگلـیزی ،ئاڵمانی،
سامی ،فینلـەندی ،رووسی و کوردی بەرنامە باڵو دەکاتەوە .ناسر سینا،
یەکێکە لە کارمەندە بەرچاوەکانی ئەم رادیۆیە.
ناونیشانی ماڵپەڕی رادیۆ: http://sr.se/kurdiska
سەرچاوە :ماڵپەڕی رادیۆی زایەڵە و نامەیەکی بەڕێز ناسری سینا
دەربارەی رادیۆی زایەڵە لە 2009-12-10
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📻رادیۆ

واڵت:

🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە295 :

زریمۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=200911051715512487
گۆڤارێکی وەرزییە بۆ مندااڵن بە شێوەزمانی بادینی دەردەچێت .ژمارە 1ی
لە بەهاری 2004دا دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە296 :

زرێبار
http://www.kurdipedia.org/?q=201010020935309745
گۆڤارێکی فەرهەنگی ،ئەدەبی و کۆمەاڵیەتییە ،کە بە میتۆدی شیکاری
لێکۆڵینەوەیی بە هەر دوو زمانی کوردی و فارسی بە شێوەی وەرزانە
دەردەچێت .
خاوەنی ئیمتیاز و بەرپرسی گۆڤاری زرێبار :عادڵ محەمەدپوور و
سەرنووسەر :مەسعود بینەندە .دەستەی نووسەرانی ئەم گۆڤارە بریتین
لە :مەسعود بینەندە ،عەلی داڵویز ،حەمزە محەمەدی و عادڵ
محەمەدپوور .بەرێوەبەری هونەری و دیزاینەری رووبەرگی ئەم گۆڤارە لە
الیەن هێمن کانی سانانی ئەنجام دراوە.
وەرزنامەی زرێبار لە تەواوی پارێزگاکانی کوردستانی ئێران و هەروەها لە
زانکۆکاندا باڵو دەکرێتەوە.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە297 :

زمانناسی

148

http://www.kurdipedia.org/?q=2013091212034888806
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە298 :

زنار
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241448584895
گۆڤارێکی رۆشنبیری گشتی سەربەخۆیە ،مانگانە لە رانیە دەردەچێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رانیە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە299 :

زوروان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100713095262239
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە300 :

زەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122516342884420
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە301 :

زەنگی زانکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082222283358308
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە302 :

ژاوەرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060409544560189
ژاوەرۆ ناوی سیدییەکە بریتی لە  47فەرهەنگی کوردی بە کوردی و بە
زمانی دیکە .ئەم بەرهەمە لە الیەن ناوەندی پڕووشەوە ئامادە کراوە و
فایلەکانی بە شێوەی PDFن .کتێبەکان بە بەرنامەی ئاکرۆبات بە ساکاری
دەخوێندرێنەوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ناوەندی پڕووشە)
سەبارەت بە (ژاوەرۆ) لە5:03:04 2011-6-4 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە303 :
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ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082800263589065
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە304 :

ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008312138379295
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە305 :

ژنی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014053100204676543
نەرویژ 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە306 :

ژیار
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011042722372257081
گۆڤارێکی فکری رەخنەییە
سەنتەری لێکۆڵینەوەی فکریی ژیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە307 :

ژیانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071415345171067
هەفتەنامەیەکی کۆمەاڵیەتی و رووناکبیری تایبەتە ،یەکێتی ژنانی
کوردستان دەریدەکات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە308 :

ژیلەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201303041825118049
3
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە309 :

ژین
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062501305571185
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە310 :

ژیوای
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031214332419003
مانگنامەیەکی هەورامییە لە خورماڵ دەردەچێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی هەورامی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە311 :

ژیوای تی ڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011215280963798
تەلەڤزیۆن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
کرمانجیی هەورامی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە312 :

سابات
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012090210055434615
سەرنووسەر :هێمن عومەر خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە313 :

سات
http://www.kurdipedia.org/?q=20140609170424100662
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە314 :

سامان
http://www.kurdipedia.org/?q=200910021621172067
گۆڤارێکی بازرگانی وپیشەسازیی وەرزییە 3 ،مانگ جارێک بەهەردوو زمانی کوردی وعەرەبی لە
هەولێر لەالیەن یەکێتی ژوورەکانی بازرگانی و پیشەسازی هەرێمی کوردستان دەردەچێت،
یەکەمین ژمارەی سێپتێمبەری  2009لە هەولێر دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە315 :

ساوان
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http://www.kurdipedia.org/?q=200903080051231571
یەکەم ژمارەی گۆڤاری ساوان لە سەرەتای ساڵی  2008چاپ و
باڵوکرایەوە .ئەم گۆڤارە وەرزییە و لەالیەن کومیتەکانی ئەوروپای سازمانی
خەباتی کوردستانی ئێرانەوە دەردەچێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە316 :

ساڵنامەی خوێندن 2015-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102915211177850
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە317 :

سایتی هەواڵنێریی قەاڵدزێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061418332470104
http://www.qeladze.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (یەعقوب رەسوڵ)
سەبارەت بە (سایتی هەواڵنێریی قەاڵدزێ) لە23:01:07 2012-6-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە318 :
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سپێدە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009050950019358
کەناڵی ئاسمانیی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە319 :

ستێراسۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429974
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی لە بادینان لە ساڵی 1984
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە320 :

سربستی
http://www.kurdipedia.org/?q=201406221439467680
4
1908ئەستەنبوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

واڵت:

🇷🇹تورکیا

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە321 :

سروە
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http://www.kurdipedia.org/?q=200903081455291601
گۆڤارێکی فەرهەنگی ،ئەدەبی و کۆمەاڵیەتییە کە بە دوو زمانی کوردی و
فارسی بە شێوەی مانگانە دەردەچێت.ئێستا لە الیەن ناوەندی
باڵوکردنەوەی فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی لە شاری سنەەوە چاپ
دەکرێ .گۆڤاری سروە لە تەواوی پارێزگاکانی کوردستانی ئێران باڵو
دەکرێتەوە.
ئەم گۆڤارە بەدەستپێشخەریی هێمن شاعیر و نووسەری کورد ،ژمارە
1ی لە بەهاری  1985لە شاری ورمێ دەرچووە .یەکەم سەرنووسەری تا
ژمارەی  5هێمنی شاعیر بووە ،پاشان ئەحمەدی قازی.
سروە رۆڵێکی بەرچاوی بووە لە خزمەت بە فەرهەنگ و کلتووری کورد و
هەروەها فێرکردنی زمانی کوردی بە گەنج و الوەکانی رۆژهەاڵتی
کوردستان.
خاوەن ئیمتیاز :ناوەندی باڵوکردنەوەی فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی
بەرپرسیار :ئسفەندیار رەحیم مەشایی
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە322 :

سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008262140034935
گۆڤارێکە تایبەتە بەمێژوو ،بەکەلتوری شاری سلێمانی
خاوەنی ئیمتیاز
قادر حەمەجان عەزیز
سەرنووسەر
محەمەد نوری تۆفیق
ژمارە )1( :لەمانگی حوزەیرانی ساڵی  2000دا دەرچووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە323 :
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سلێمانی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010312150621675
تەلەڤزیۆنی ناوخۆیی شاری سلێمانی و سەربە پارتییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە324 :

سوبارتو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070920004576948
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە325 :

سی فۆر کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101122115910000
گۆڤارێکی مانگانەی زانستی تایبەت بە کۆمپیوتەرو ئینتەرنێته ،هەموو
مانگیک بە چەندین بابەتی بەپیزو بە سود دەکەوێتە بەر دیدی
خوێنەرانی .هەتا ئێستا تیراژی  2000دانەیەو لە سەرتاسەری کوردستان
باڵو دەبێتەوە .لەگەڵ ئەوەی خوێنەرێکی تامەزرۆ و زۆری هەیە چەندین
کەسی بەتواناش بابەتی بەردەوامی بۆ ئامادەدەکەن.
یەکەم ژمارەی ئەم گۆڤارە لە  2007-9-18دەرچووە ،سەرەتا بەشێوەی
الپەڕەی رۆژنامەیی ( )8الپەڕە ،لە دوو هەفتە جارێک دەردەچوو ،تاکو لە
ژمارە ( )23بۆتە گۆڤارێکی مانگانه ،لە ئێستادا بە ( )42الپەڕەی
رەنگاوڕەنگ دەردەچێت و دوایین ژمارەی تا کاتی ئەم نووسینە ژمارە
()45ە.
گۆڤاری (سی فۆر کورد) هەموو مانگێک توانیویەتی ژمارەی نوێ بخاتە
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بازارەوەو بەردەوام بێت لەکاری داهێنان و خەباتی زانستی خۆی.
ستافی گۆڤار پێکهاتووە لە:
خاوەنی ئیمتیاز :شێخ فاتح ئیبراهیم
سەرنووسەر :هێمن فاتح ئیبراهیم
جیگری سەرنووسەر :هەردەوان نەقشبەندی
بەرێوەبەری نووسین :حازم حەمەد جاف
دەستەی نووسەران:
محەمەد ئەبوبەکرمەهدی ئۆمەربلیمحەمەد مێرگەییسەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (محەمەد مێرگەیی)
سەبارەت بە (سی فۆر کورد) لە12:44:10 2010-10-13 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە326 :

سیاسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052421522258197
گۆڤارێکی ئێۆریی سیاسی وەرزانە بوو کە لە واڵتی سوید دا لە ساڵی
 2002یەکەم ژمارەی دەرچوو .بەداخەوە ئەم گۆڤارە لە بەر هێندێک هۆ کە
هۆکارە سەرەکییەکەی باری ماددی بوو تەنیا  4ژمارەی لێ دەرچوو.
خاوەن ئیمتیاز و سەرنووسەر :ئەحمەد عەزیزی
بەرپرسیار :سیامەک ئەنساریان
تیکنیک و مونتاژ :حامید درودی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (گۆڤاری سیاسەت) لە21:16:06 2011-5-24 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە327 :

سیخورمە
http://www.kurdipedia.org/?q=201003072237153838
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گۆڤارێکی مانگانەی کۆمەاڵیەتی ،سیاسی و کاریکاتێرییە ،دەزگای خاک
لە سلێمانی دەریدەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە328 :

سیالڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008031506534633
گوڤارێکی گشتی  -هونەری یە مانگانە جارێک دەردەچێت لە ئامێدیێ،
سەرنووسەری خالد دێرەشی یە ،ئەدرێس ئامێدیێ  -کانیا ماال
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(سیالڤ) لە1:31:08 2010-11-22 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە329 :

سینەما
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060916595576633
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە330 :

سینەما کوردیکا
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http://www.kurdipedia.org/?q=201009082153599446
سینەما کوردیکا رۆژنامەیەکی کوردی تایبەتە بە سینەما تاکە رۆژنامەی
کوردییە لە هەر چوار پارچەی کوردستان کە تایبەت بێت بە سینەما
یەکەم ژمارەی لە  2009/9/9لە شاری هەولێر لەسەر ئەرکی هەردوو
سەپەرشتیارەکەی عەدنان عوسمان عەلی و دکتۆر موحسین ئەحمەد
عومەر باڵو کرایەوە.
پاشان بۆ سێ ژمارە دەزگای چاودێر سپۆنسەری کرد پاشان لەبەر
خراپی باری دارایی بۆ ماوەی  4مانگ لە باڵوکردنەوە کەوت دواتر
رۆژنامەی بارزان نیوز هاوکاری چاپ و باڵوکردنەوەی گرتە ئەستۆ.
تاوەکو ئێستا واتە سێپتێمبەری  2010حەوت ژمارەی لێ دەرچووە و
هەموو بابەتەکانی باس لە سینەما دەکات بەتایبەتیش سینەما و فیلمی
کوردی.
ژمارەی الپەرەکانی  8الپەڕەیە بە قەبارەی ناوەندی الپەڕە یەک و
هەشتی رەنگاورەنگە و الپەڕەکانی تریشی رەش و سپین
لە رێکەوتی  2010/1/10لە سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان بە
ژمارە  /39/متمانەی پێدراوە.
لەمتمانەکەدا ناوی عەدنان عوسمان عەلی وەک سەرنووسەر و بێخال
سەباح محەمەد وەک خاوەن ئیمتیاز هاتووە.
ئەدرێسی سەپەرشتیارانی سینەما کوردیکا
عەدنان عوسمان عەلی  -باشوری کوردستان  -هەولێر  -ژمارەی مۆبایل
 07504464367ئیمیلadnanfilm@yahoo.com
دکتۆر موحسین ئەحمەد عومەر -باشوری کوردستان  -هەولێر  -ژمارەی
مۆبایل  07504537589ئیمیلdr_mohsen_omar@yahoo.com
ئەمەش ماڵپەری تایبەتی سینەما کوردیکاwww.cinemakurdica.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (عەدنان عوسمان
عەلی) سەبارەت بە (سینەما کوردیکا) لە20:35:29 2010-9-8 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە331 :

سەراب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090615400761005
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە332 :

سەربەخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121821025787169
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە333 :

سەربەستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012322180464018
سربستی (سەربەستی) ،رۆژنامە ،سیاسی ،لە یەکەم ساڵیدا رۆژانە،
بەرێوەبەری
پاشان هەفتانە دەرچووە .دامەزرێنەر و خاوەن ئیمتیاز و
ِ
بەرپرسیار :رەفعەت مەوالن زادە ( 1869ئەستەنبوڵ  1930 -حەلەب) .لە
یەکەم ساڵی دەرچوونیدا سەرنووسەر :حەسەن فەهمی (-1847
 1909/4/6ئەستەنبوڵ) .دواتر تا داخرانی خودی خاوەنەکەی بووەتە
سەرنووسەریش .لە ساڵی  1918جەالدەت عالی بەدرخان بووەتە
جێگری سەرنووسەر و کامەران عالی بەدرخانیش وەک نووسەر لە
رۆژنامەکەدا کاریکردووە .هەروەها خەلیل رامی بەگ بەدرخانیش لە
ساڵی  1918پشتگیر و پشتیوانێکی گەورەی ئەم رۆژنامەیە بووە .ژمارە:
()1ی ئەم رۆژنامەیە لە رۆژی  1908/10/12لە ئەستەنبوڵ دەرچووە .دوای
دەرچوونی چەند ژمارەیەک و بەهۆی بانگی ئازادی و رەخنەگرتن لە
سیاسەتی حکومەتی (ئیتحاد و تەرەقیەکان) ،لەالیەن دەسەاڵتدارانی
بریاری کوشتنی (رەفعەت مەوالن زادە)ی خاوەنی
ئیتحاد و تەرەقیەکان ِ
رۆژنامەکە دراوە ،بۆیە بە بەرنامەیەکی دارێژراو لە رۆژی  1909/4/6لەسەر
پردی گەلەتە-ی ئەستەنبوڵ بە هەڵە لە بری کوشتنی خاوەنەکەی
سەرنووسەری سەربەستی (حەسەن فەهمی) دەکوژن .تەنیا دوو
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هەفتە دوای تیرۆرکردنی سەرنووسەر ،خاوەنی سەربەستی (رەفعەت
مەوالن زادە) لە دوای دەرچوونی ( )191ژمارە لە رۆژنامەکەی لە رۆژی
 1909/4/21روویکردۆتەوە میسر و لە قاهیرە شەش ژمارەی لە رۆژنامەی
سەربەستی لە ژمارە ( )192تا ژمارە ( )197بەناوی (اهالی) دەرکردووە و
پاش ئەوە لە سەرەتای مانگی  1909/7رەفعەت مەوالن زادە لە قاهیرەوە
چووەتە فرەنسا بۆ الی (شەریف پاشای خەندان) و لەوێش لەسەر
ئەرکی (شەریف پاشا) جارێکیتر هەر بەناوی سەربەستی درێژەی بە
دەرچوونی رۆژنامەکەی داوە و ئەمجارە هەفتانە دەرچووە .لەو ماوەیەدا لە
مانگی  7تا مانگی  1909/10بە گشتی ( )12ژمارەیتری سەربەستی لە
پاریس چاپ و باڵوکراوەتەوە و لێی نێردراوەتەوە کوردستان و ناوچەکانی
ژێر دەسەاڵتی سنووری ئیمپراتۆریەتی عوسمانی .دوای ئەوە بەهۆی
گرفتی دارایی و ئابووری رۆژنامەکە بۆ ماوەیەک دەرنەچووە و تا لە ساڵی
گەراوەتەوە ئەستەنبوڵ و
 1912لە دەرفەتێکدا رەفعەت مەوالن زادە
ِ
دووبارە درێژەی داوە بە رۆژنامەی سەربەستی و بەهۆی سووربوونی
لەسەر رەخنە و هەڵوێستەکانی دژبە بە سیاسەتەکانی دەسەاڵتدارانی
ئەو کاتەی تورک ،ئەمجارە لە رۆژی  1913/2/19بە برِیاری حکومەتی
(ئیتحاد و تەرەقییەکان) رۆژنامەکە بە تاوانی بە بانگەشەکردن بۆ
سیاسەتی رۆژئاوا و رەخنەگرتن لە حکومەتی تورک داخراوە .دوای زیاتر
لە پێنج وەستان لە دەرچوونی رۆژنامەی سەربەستی ئەمجارە بە هەوڵ
و کۆششی پارێزگاری مەالتیە (خەلیل رامی بەگ بەدرخان) سەرلەنوێ
رەفعەت مەوالن زادە بە بەشداری و هاوکاری بەدرخانیەکان درێژەی داوە
بە دەرچوونی رۆژنامەکەی ،کە جگە لە خەلیل رامی (خەلیل رامی بەگ
بەدرخان) وەک هاوکاری بەردەوام و جەالدەت بەدرخان وەک جێگری
سەرنووسەر و کامەران عالی بەدرخان وەک نووسەر بەشداریان لە
رۆژنامەکەدا کردووە و نمونەی هەرە بەرچاویش وتارێکی کامەران عالی
بەدرخانە لە ژمارەی رۆژی  1919/1/2بە ناونیشانی (کوردستان) .ئەم
رۆژنامەیە هەر لە سەرەتای دەرچوونییەوە تا وەستانی وتاری سەبارەت
بە پرسی کورد و کوردستان تێدا باڵوکراوەتەوە و جگە لە نووسینەکانی
(رەفعەت مەوالن زادە) خاوەنی رۆژنامەکە ،هەروەها ژمارەیەک لە
رۆشنبیرانیتری ئەو سەردەمەی کورد هەندێکیان بەناوی خوازراو و
هەندێکیان بەناوی راستەقینەی خۆیان بە نووسین و وتارەکانیان
بەشداریان لەو رۆژنامەیەدا کردووە .ژمارە)481( :ی لە رۆژی 29ی
رەجەبی 1337ی کۆچی بەرامبەر 1919/4/30ی زایینی دەرچووە.
رۆژنامەی سەربەستی تا رۆژی  1920/11/20بەردەوامبووە لە دەرچوون و
دوای ئەوە بە یەکجاری لەالیەن دەسەاڵتدارانی تورکەوە داخراوە.
رۆژنامەی سەربەستی بە پێوانەی ( )48.5×35.8سم دەرچووە و
سەرجەم ژمارەکانی سەربەستی لە ئەستەنبوڵ لەم چاپخانانە
چاپکراون( :چاپخانەی سەربەستی ،چاپخانەی سەلەنەک ،چاپخانەی
ئیقبال میللەت ،چاپخانەی خانملەر مەخسوس غەزەتە) .بەشێکی زۆر لە
ژمارەکانی وێنەدارە.
سەرچاوە :فەیسبووکی رێناس نەورۆزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە334 :

سەربەستی ئینفۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051322340582988
ماڵپەڕی ناوەندی پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستان لە سەر
تۆڕەکانی ئینترنێت.
سەربەستی ئینفۆ تاکە ماڵپەڕی فەرمی پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی
کوردستانە لە سەر تۆڕەکانی ئینترنێت ،هاوکات ناوەندی راگەیاندنی
پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستان بەڕێوەی دەبات .
www.serbesti.info
سەربەستی ئینفۆ رۆژانە بە بەردەوام نوێ دەکرێتەوە و سیاسەت و
روانگەکانی پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستان بۆ کۆمەاڵنی
خەڵک شی دەکاتەوە.
ماڵپەڕێکی سیاسی و هزرییە کە گرینگی بە هەواڵ و بابەتەکانی
رۆژهەاڵتی کوردستانی بندەستی ئێران دەدات و سیاسەتە چەوت و
فاشیستییەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران روماڵ دەکات و لەقاو دەدات.
سەربەستی ئینفۆ رۆژانە هەواڵ و بابەتی نوێی تاییبەت بە رۆژهەاڵتی
کوردستان باڵو دەکاتەوە.
تێبینی :
ڕۆژنامەی سەربەستی و ماڵپەڕی سەربەستی ئینفۆ سەر بە یەک
ئۆرگانی پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستانن ،هەواڵ و بابەتە
گرینگ و تاییبەتەکانی پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستان و
رۆژهەاڵتی کوردستانی بندەستی ئێران بە شێوەی مانگانە لەو
رۆژنامەیەدا جاپ و باڵو دەکرێتەوە و دەکەوێتە بەردیدی خوێنەران.
بۆ پێوەندی گرتن بە رۆژ نامەی سەربەستی و ماڵپەڕی سەربەستی
ئینفۆ لە رێگای ئەم پۆستی ئەلێکترۆنیەوە پێوەندی بگرن:
m.serbesti.info@gmail.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (Shilaسەبارەت بە
(سەربەستی ئینفۆ) لە20:56:29 2013-5-13 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە335 :

سەرخۆبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091921034188658
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە336 :

سەردەمی ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101623073373427
گۆڤارێکی وەرزیی تایبەتە بە تیۆرو ئەدەب و هونەری ژن
سەرنوسەر (د .چۆمان هەردی)
بەڕێوەبەری نووسین (بەیان سەلمان)
بەڕێوەبەری گۆڤار (نەجیبە مەحمود)
بەڕێوەبەری هونەری (کامۆ شوانی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە337 :

شار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102610443477813
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە338 :

شاسوار
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809395620081
گوڤارەکا هەیڤانە یا زاروکایە ژ الیێ کومپانیا زووم گروپ ڤە دهێتە چاپکرن ،ژ الپەرێن رەنگا و رەنگ و
قەبارا مەزن پێک دهات ،سەرنڤێسەرێ وێ مەروان شوکری یە و خودانێ ئیمتیازێ عیماد شوکری
یە .
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (رۆژهات سەعید) سەبارەت بە (گۆڤاری شاسوار) بۆ کوردیپێدیا لە -22
2010-12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە339 :

شانۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201001131637033267
گۆڤارێکە تیپی شانۆی ساالر دەریدەکات ،ژمارە یەکی ساڵی 2006
دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە340 :

شانۆکار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112616294710885
گۆڤارێکی شانۆیی وەرزیی بوو لەالیان تیپی شانۆی ئەزمونگەری
کەرکوک دەردەچوو حەوت ژمارەی لێ بالو کرایەوە ،سەرنووسەر :نیهاد
جامی ،دەستەی نووسەران :فریاد ئەحمەد ،میدیا رەئوف ،شکۆ عومەر،
کاردۆ ،بشار علیوی ،رزگار تەیب .....بۆ خوێندنەوەی تەواوی ژمارەکانی
گۆڤارەکە ئەتوانن لەڕێگەی ئەم لینکەوە بیخوێننەوە:
http://www.dengekan.com/shanokar.htm
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(nihad jami
سەبارەت بە (شانۆکار) لە23:33:19 2011-9-15 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە341 :

شاووشکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052821300364933
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە342 :

شوعاع
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429971
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی و لە ساڵی 1983دا یەکەم ژمارەی دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە343 :

شوعلە 1949
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429946
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە344 :

شۆخ و شەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140611212851100670
2011
بانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە345 :

شۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081106549426
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە346 :

شیکار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062020375376774
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە347 :

شێوەکار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012522270075306
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە348 :

شەپۆل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083008493318994
گۆڤارێکی نیومانگی سەربەخۆیە و گرنگی دەدات بە پرسەکانی
سیاسەت و رۆشنبیریی .ژمارە یەکی شەپۆل لە مانگی 8ی  2011بە
تیراژی  2000دانە لە توێی  52الپەڕەدا باڵوبۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە349 :

شەقام
http://www.kurdipedia.org/?q=200912171010113008
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە350 :

شەقاڵوە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061455099380
گۆڤارێکی رۆشنبیری گشتی یە ،لەالیان ژمارەیەک لەرێکخراوە
رۆشنبیریەکانی سنوری قەزای شەقاڵوە دەردەچێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە351 :

شەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301413449275
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە352 :

عەرعەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111111212810661
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گۆڤارێکی سااڵنەی تایبەتە بە کارەساتی ئەنفال و هەڵەبجەو
جینۆسایدەکانی کورد ،یەکەم ژمارەی لە  2006/4/14لە زانکۆی
سلێمانی دەرچوو ،ژمارە یەکو دووی بە قەبارەی  24الپەرەو لە شێوەی
رۆژنامەدا دەرکرا ،ژمارە سێی بە قەبارەی  352الپەرەو لە شێوەی گۆڤاردا
و ژمارە چواری بە قەبارەی  3.5الپەرەو بە هەمان شێوەی چمارە سێ
لێ دەرچوو لە بەرواری  ،2009/4/14ئەم گۆڤارە گرنگیەکی بەرچاو ئەدات
بە بابەتە ئەکادیمیو زانستیەکانی تایبەت بە ئەنفالو هەڵبجەو توێژینەوەو
شیکاریە زانستیەکان لەمەر ئەو بوارەدا باڵو دەکاتەوە ،ئەم گۆڤارە
سەربەخۆیەو سەر بە هیچ پارت و الیەنێک نییەو (هاورێ ئەحمەد)
سەرنووسەریەتی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هاورێ ئەحمەد)
سەبارەت بە (گۆڤاری عەرعەر) لە9:54:49 2010-11-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە353 :

فشار
http://www.kurdipedia.org/?q=201005101342464218
ژمارەی یەکی ئەم گۆڤارە لە 2010-01-01دا دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە354 :

فشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012810124564051
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە355 :

فیلم
http://www.kurdipedia.org/?q=200911241200182657
گۆڤاری فیلم لە سەر ئەرکی بەرێوبەرایەتی هونەری سینەمای سلێمانی
و لە دوتوێی  106الپەرەدا و بە تیراژی  2هەزار دانە ،ژمارە یەکی
گۆڤارێکی تایبەت بە هونەری فیلم سازی لە نۆڤەمبەری 2009
باڵوکرایەوە .ئازاد سەوزە خاوەنی ئیمتیاز و کەریمۆک سەرنووسەری ئەم
گۆڤارەیە.
سەرچاوە :نەبەز محەمەد  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە356 :

فەجر ئەلنەسیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429965
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی لە ساڵێ 1981دا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە357 :

فەرهەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122312325763481
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە358 :

قاسملوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071309250889588
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە359 :

قوتابیانی عیراق
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429963
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی لە 1980دا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە360 :

قەقنەس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010221471086901
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گۆڤارێکی وەرزییە گرنگی بە رۆشنبیری نەتەوەیی دەدات
ناوەندی ئاڤێستا لە کەرکوک دەریدەکات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒وەرزنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە361 :

قەڵەم
http://www.kurdipedia.org/?q=201003012128103796
گۆڤارێکی رۆشنبیری گشتی سەربەخۆیە ،ئەنجومەنی قەڵەمی
کوردستانی ئێران دەریدەکات .ژمارە سفری لە مارتی 1999دا دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە362 :

گاڤ پرێس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809415820083
روژنامەیەکا سیاسی – جڤاکی یە ،ژ الیێ یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان ڤە ل دهوکێ دهێتە
پەخشکرن ،پاشکویێ روژناما رەسەنە ئەوا ژ بەری نوکە دەردکەفت .هەژی گوتنێ یە دیزاین و
ناڤەروکا روژنامێ ب ئێک جاری هاتیە گوهاڕتن.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (رۆژهات سەعید) سەبارەت بە (گاڤ پرێس) بۆ کوردیپێدیا لە -12-22
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە363 :
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گاڤک
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429976
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی لە ساڵی 1984دا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە364 :

گرشەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020622550321745
1981
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە365 :

گزنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082622243889090
گۆڤاری یەکێتی نووسەرانی کورد  -لقی کەرکوک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە366 :

گزینگ
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080135051583
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یەکەم ژمارەی گۆڤاری گزینگ لە پاییزی  1993دەرچووە کە تا هاوین و پاییزی  2003درێژەی
کێشاوە و هەر سێ مانگ جارێک چاپ و باڵوکراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە367 :

گووڵ سوو
http://www.kurdipedia.org/?q=201003041239023811
گۆڤارێکە لەالیەن دەزگای رۆشنبیری و راگەیاندنی(شەفەق)2 ,ەوە
دەردەچێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە368 :

گوڤارا پێل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012023315463927
گوڤارەکا رەوشەنبیری  -هونەری یە ل دهوکێ دەردکەڤیت .سەرنڤێسەرێ وێ ئەمیر ئەتروشی
یە ،گرنگیێ ددەتە هونەرێ ناڤخویی و دەرڤە و هەیڤانە دەردکەڤیت .و ل سەر مالپەرێ
http://www.pelpress.com/ژی بابەتان بەالڤ دکەت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە369 :

گوڤارا هەناس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101921031173438
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گوڤارا هەناس گوڤارەکا رەوشەنبیری  -گشتی یە ئێکەم ژمارا وێ ل
هەیڤا چریا ئێکێ ساال  ٢٠١٢ێ دەرکەفتیە  ،سەرنڤێسەر وارهێل
سەرگەلی  ،خودان ئیمتیاز جوتیار نهێلی یە  ،ب درویشمێ
هەناس..هەناسەدانەکە دژیانەکا نەچارچوڤەکریدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە370 :

گوڤەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809260720075
گوڤارەکا هەیڤانەیا د ناڤ پروژەیێ دەزگەهێ گوڤەند یێ رەوشەنبیری و راگەهاندنێ ل باژارێ
زاخو ،لێ تا نوکە نە هاتیە وەشاندن ژ بەر چەند ئەگەرەکا.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (رۆژهات سەعید) سەبارەت بە (گۆڤاری گوڤەند) بۆ کوردیپێدیا لە -22
2010-12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە371 :

گوڵجار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071415332171080
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە372 :

گۆڤاری زانکۆی راپەڕین
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062320325285607
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇦🇸عەرەبی
رانیە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە373 :

گۆڤاری سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910050958132071
گۆڤارێکە تایبەتە بەمێژوو و کەلتوری شاری سلێمانی .ژمارە ()1ی لە
مانگی حوزەیرانی ساڵی  2000دا دەرچووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گۆڤاری سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە374 :

گیرفان
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171354174436

178

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒وەرزنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە375 :

گەردیلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070816371989638
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە376 :

گەرمیانی ئەمڕۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081214152332658
یەکەمین ژمارەی رۆژنامەی (گەرمیانی ئەمڕۆ) وەک رۆژنامەیەکی لۆکاڵی ئەهلی تایبەت بە
دەڤەری گەرمیان لە رێکەوتی  206-5-5یەکەمین ژمارەی دەرچووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە377 :

گەرمەسێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051413445164723
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باڵوکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە378 :

گەشتی ئەستێرەی مەریخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012021183386573
رێزلێنانی کوردستانی نوێ لە میرزا محەمەد ئەمین مەنگوڕی
20-01-2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە379 :

گەشتێک لە گوڵزاری شیعر و پەخشانی هەژار
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082111152578161
خوێندنەوەی :ماجد مەردۆخ رۆحانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە380 :

گەل  -الشعب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011417311774832
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی گەلی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە381 :

گەالوێژی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050413110157272
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە382 :

گەنجان
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429953
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
ساڵ1954 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە383 :

گەڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070517525071706
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە384 :

اللش
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191344494782
گۆڤارێکی رۆشنبیرییە ،بنکەی اللش بە زمانەکانی کوردی ،ئینگلیزی و
عەرەبی دەریدەکات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە385 :

الوان
http://www.kurdipedia.org/?q=200903081112041593
یەکەم ژمارە لە خەزەڵوەری 1360ی هەتاوی دا لە دۆڵی خدراوێ نێوان
(پیرانشارــ سەردەشت) باڵو بۆوە لە سەرەتادا هەرمانگ جارێک و بە
(کوردی و بە فارسی) دەردەچوو پاشان بە دوو مانگ جارێک باڵو کرایەوە
کە وتارو بابەتی فارسی تێدا دەگونجا ،هەتا ساڵی 1372ی درێژەی کێشا
و لەو ماوەیەدا  56ژمارەی لێ دەرچووە واتە دوایین ژمارەی دەوری یەکەم
تا رەشەممەی 1372ی هەتاوی کێشاوە.
ژمارەکانی دەورەی پێشووی "الوان" جگە لە چەند ژمارەی دوایی لە
کاغەزی  4Aو  5Aدا چاپ دەبوون و نێوەنجی ژمارەی الپەڕەکانی 50
الپەڕە بوون و پشت چینی بابەتەکانی تایپ دەکران و بە رۆنیو چاپ
دەبوون.
بابەتەکانی ئەو گۆڤارە لەو دەورەدا زیاتر سیاسی ،مێژوویی ،ئەدەبی و
کۆمەاڵیەتی بوون و نێوەڕۆکی بابەتەکانی بیرو بۆچوون و هەڵوێستەکانی
یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان نیشان داوە ،هەوڵ و
راپۆرتی پێوەندیدار بە یەکیەتیی الوان و الوانی کوردستان و ئێران،
خەباتی نەتەوایەتیی گەلی کورد بە تایبەتی لە کوردستانی ئێران و لە
قاودانی سیاسەتی دژی گەلیەکانی کۆماری ئیسالمی ئێرانی باڵو
دەکردەوە.
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دوا ژمارەی الوان ژمارەی ( )56کە لە ساڵی  1372بوو ئیتر لەم رێکەوتە
بەو الوە بەڕێوەبەرانی الوان و دەستەی نووسرانی الوان چاالکی
رێکخراوەییان نەما و بۆ ماوەی  5ساڵ ئەو یەکیەتیییە لە تێکۆشانی خۆی
راوستاو گۆڤاری الوان لە چاپ و باڵو بوونەوە وەستا .بە دوای ئەوەی کە
الوان  5ساڵ لە تەمەنی خۆی بە بێ کار کردن بردە سەر لە ساڵی
1378ی هەتاوی و سەر لە نوێ دەست بە کار بوونەوەی رێکخراوی
یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران دیسان گۆڤاری الوان
دەستی بە باڵو کردنەو کردەوە .یەکەم ژمارەی دەوری دووهەمی "الوان"
لە رەزبەری 1378ی هەتاوی دەرچووە تا ئێستا  23ژمارەی لێ دەرچووە .و
ورزانەیە.دەوری ئێستای "الوان" (دەوری دووهەم) لە کاغەزی  4Aدا
دەردەچێ و نێوەڕۆکی زیاتر لە باری توێژیی الوو مەسەلەکانی تایبەت بە
الوان و خوێندکارانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە386 :

الوانی کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241956251903
تێکرای نەتەوەکانی
ژمارە ()1ی رۆژنامەی "الوانی کەرکوک" لە  2009-07-24دەرچوو ،ستافەکەی
ِ
الپەرە بە زمانی عەرەبی ،هەر  15رۆژ جارێک
شاری کەرکوک لە خۆ دەگرێت .ئەم رۆژنامەیە بە 8
ِ
لە الیەن دەزگای سبەی دەردەچێت و تایبەتە بە الوانی کەرکوک.
سەرچاوە :ژارۆ شوانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە387 :

لومۆند دیپلۆماتیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032413530419523
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رۆژنامەیەکی مانگانەی هاوبەشی فەڕەنسی -کوردیە و کۆمپانیای رووداو
دەریدەکات ،لومۆند دیپلۆماتیک بە  27زمان دەردەچێت و لە پاییزی ساڵی
 2009وە بە زمانی کوردی ،هەردوو دیالێکتی سۆرانی و کرمانجی،
دەردەچێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە388 :

لوڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110721021410607
گۆڤارێکی وەرزییە کە لەالیەن سەنتەری هاوبەش لوڕ بەزمانەکانی
کوردی و عەرەبی و فارسی لەسلێمانی دەردەچێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە389 :

لڤین
http://www.kurdipedia.org/?q=200907311647301916
گۆڤاری لڤین گۆڤارێکی سەربەخۆ و ئازاد و ئەهلییە ،پشت بە داهاتی
خۆی دەبەستێت لە رێگەی بەشداریکردن لە پڕۆسەی بەرهەمهێنان و
قازانجەوە .جەختیش لەسەر بەدواداچوونی رووداو و گۆڕانکارییەکان
دەکاتەوە و گەیاندنی زانیاریی ورد و دروست بە شێوەیەکی بێالیەن و بە
پەیڕەوکردن لە بنەماکانی ئیتیکی رۆژنامەوانی ،بە ئامانجی بەشداریکردن
لە پڕۆسەی کامڵکردنی چەمکی (هاواڵتیبوون) و چەسپاندنی
سیستەمێکی دیموکراسی و شەفافییەت لە بەڕێوەبردنی دامەزراوە
دەوڵەتی و حکومی و تایبەتییەکاندا.
لڤین خاوەنی هیچ ئایدۆلۆژیایەکی تایبەت نییە و بەشێکیش نابێت لە
گومانەکانی هیچ ئایدۆلۆژیایەکی تایبەت .کارەکەی ئەوەیە بە خەڵک بڵێت
چی هەیە ،هەرگیز بە خەڵک ناڵێت چی بکەن.
گۆڤاری لڤین بە شێوەیەکی گشتی لە خزمەتی ئەم ئامانجانەی
خوارەوەدایە و پەیڕەوی لەم بنەمایانە دەکات:
دروستبوون و گەشەپێدانی میدیای سەربەخۆ و ئازاد لە کوردستاندا.
باڵوکردنەوەی زانیاری ورد و دروست لەبارەی ئەو رووداو و گۆڕانکارییانەوە
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کە پەیوەندییان بە ژیانی هاواڵتیانەوە هەیە.
پابەندبوون و پارێزگاریکردن لە ستراتیژی نەتەوەیی گەلی کوردستان لە
هەر شوێنێکی دونیادا بێت ،بەبێ تێوەگالنی بە بیری شۆڤێنیزم.
دروستکردنی ئەوپەڕی رادەی شەفافییەت لە بەڕێوەبردنی ئیدارە و
سیاسەتدا لە هەرێمی کوردستان.
چاودێریکردنی دامەزراوە دەوڵەتی و حکومییەکان لە ئاست ئەو ئەرکانەی
دەکەوێتە ئەستۆیان بەرامبەر بە هاواڵتیان.
بەرجەستەکردنی بەهاکانی دیموکراسی و مرۆڤساالری و فراوانکردنی
ئازادیی رادەربڕین و چەسپاندنی مافەکانی مرۆڤ.
هۆشیارکردنەوەی جەماوەر لە هەموو ئەو شتانەی کە دەبنە مەترسی بۆ
سەر سیستەمی دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ و بەهەدەردانی
سامانی نەتەوەیی.
پابەندبوون بە بنەماو پرەنسیپەکانی ئیتیکی رۆژنامەوانییەوە ،بەتایبەتی
بەندەکانی بەڵێننامەی شەرەفی رۆژنامەوانی ،کە گۆڤاری لڤین وەک
پەیڕەوی تایبەتی خۆی ،قبوڵی کردووە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە390 :

لڤین  -کرمانجی
http://www.kurdipedia.org/?q=200904231242031724
ژمارە یەکی لە  2008-08-01لە شاری سلێمانی باڵوکراوەتەوە .گۆڤارێکی سیاسیی رەخنەگرە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە391 :

لڤینی بونیاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091717453261720
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە392 :

لڤینی زانستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020518131533123
ژمارەی یەکەمی لە پێنجی جانیڤەری  2011دەر چووە و گۆڤارێکی
مانگانەیە خاوەن ئیمتیازەکەی (کۆمپانیای لڤین بۆ چاپ و باڵو کردنەوە)
یە .ئەم گۆڤارە گرینگی دەدات بە زانستی گشتی لە هەموو بوارەکاندا،
ئەو بوارانەی کە ئەم گۆڤارە دەیگرێتە خۆی بریتین لە فیزیا ،کیمیا،
جیۆلۆجی ،جۆگرافیا ،بایۆلۆجی ،زانستی پزیشکی و تەندروستی ،ژینگە،
تەکنەلۆژیا و شارستانیەت ....،جگە لەمانە بەشێکی بەناوی ئەو دیوی
زانست هەیە مانگانە کارییگەرییەکانی زانست لەسەر روداوەکانی رۆژ
دەخاتە بەرباس .هەواڵە زانستیەکانی وەرگیراو لە گرینگترین گۆڤارەکانی
زانستی جیهان چەند الپەریەک بۆ خۆی تەرخان دەکات .بۆ خوێندنەوەی
ئەم گۆڤارە و تێگەیشتن لێی پێویست ناکات خوێنەر پسپۆڕی بوارێکی
زانستی بێت .ستافی لڤینی زانستی بریتین لە:
سەرۆکی ئەنجومەنی بەڕێوەبردن :ئەحمەد میرە
سەرپەرەشتیاری رۆژنامەوانی  :هێمن باقر
سەر نووسەر  :حسێن حسێنی
بەڕێوەبەری نووسین  :دلشاد سالح
سکرتێری نووسین :ساالر مەحمود
بەڕێوەبەری هونەری :شێرکۆ خانزادی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حسێن حسێنی)
سەبارەت بە (لڤینی زانستی) لە0:55:40 2011-3-6 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە393 :

لەیال قاسم لەیال زانا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011100510571362222
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە394 :

مافی ئافرەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052822491158264
ژمارە سفری لە  1998-04-01لە شاری هەولێر دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

شارەکان:

♖هەولێر

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە395 :

مافی ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102321050273476
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە396 :

مامۆستای کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061923532659378
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هەموو ئەم ژمارانەی مامۆستای کورد لەالیەن (چاالک محەمەد)ەوە
سکێنکراوە و بۆ ئنتەرنیت ئامادەکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە397 :

مانشێت
http://www.kurdipedia.org/?q=201005292027044330
رۆژنامەیەکە ژمارە سفری لە 2010-05-13دا دەرچووە .تایبەتمەندە بە
پرسی ئافرەت و راگەیاندن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە398 :

مانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=201005171523064253
گۆڤارێکی تایبەت بەکارەساتی ئەنفالە و لەسنوری شارۆچکەی
چەمچەماڵ دەردەچێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە399 :

ماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030409223464352

188

گۆڤاریکی کۆمەالیەتی و دەروونیە لە کیچشە کۆمەالیەتی و کرفتە
دەروومنیەکان دەکۆلیتەوە ،سەرنووسەر و خاوەنی ئیمتیازی ئازاد جەالل ە
لە سلیمانی جاب و بالو دەبیتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە400 :

ماڵپەڕی چراکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051921323664784
ئامانجی چراکان  :چراکان وەک گۆڤارێکی ئەلکترۆنی کلتوری هەوڵدەدات توانا کلتوریی و
رۆشنبیریەکان لە رێڕەوێکی تایبەتدا کۆبکاتەوه ،کە ئەویش پێشکەشکردنیڕۆسنبیرەکی بااڵیە کە بۆ
خوێنەر بەسود بێتو نزیکی بخاتەوە لە بیرکردنەوە و تێڕامان .ئێمە هەوڵ دەدەین لە رێگەی
کۆکردنەوەی دەقی باشی ئەدەبی و لێکۆڵینەوەی فیکری و شانۆیی و تابلۆی ئەکادێمیەوە
ئاستەکان هەڵکێشین بەرەو خۆی ،ئەمە مانای ئەوە نییە کە چراکان ئەم جۆرە کارانە بەرهەم
دێنێت ،نەخێر بەڵکو ئێمە هەوڵ دەدەین توانا بااڵ و بێهاوتاکان لەسەر الپەڕەکانی ئەم ماڵپەڕەدا
پۆڵێن و فیلتەربکەین و لە فۆرمێکی باڵوکردنەوەی سەر الپەڕەکانی گۆڤارێکی ئەلکترۆنیدا
کۆبکەینەوە بۆ ئەوەی ببنە سەرچاوەیەکی بەسوود بۆ خوێنەرانی چراکان.
ئەگەر بابەتت نارد بۆ چراکان تکایە رەچاوی ئەم خااڵنە بکە  :هەموو ئەوانەی بەرهەم دەنێرن بۆ
چراکان دەبێت ئەوە بزانن کە ئەرکی بەڕێوەبردنی ئەم ماڵپەڕە وەکو تەکنیک لە سەر شانی تاکە
کەسێکە و رۆژانە دوو تا سێ کاتژمێر دەبێت لە کاتی خۆی بگرێت بۆ کاری چراکان ،بۆ زانیاریتان
ئێمە دەزگایەک نین فەرمانبەرمان هەبێت ،دەبێت رۆژانە کار بکەین و کات بۆ ژیانی رۆژانە و خێزان و
خوێندن و خوێندنەوە و..هتد
•ئێمە گرنگی دەدەین بەزمانی کوردی بااڵ بۆ داڕشتنی هونەرو ئەدەب بە پابەندبوون بە
پرنسیبەکانی رێنووسی کوردی ،هەر بۆیە ئاگاداربە هەرچەندە بابەتەکەت باشو کامڵ بێت لە
هەمانکاتدا دەبێت لە رووی زمانەوانییەوە هەڵەی تێدا نەبێت ،ئەگەر بابەتەکەت هەڵەی رێزمانی
تێدا بێت ئێمە بابەتەکەت باڵو ناکەینەوە.
•ئێمە بابەتێک باڵو دەکەینەوە کە مرۆڤ بتوانێت لە رێگایەوە گفتوگۆیەک رایەڵ بکات لەگەڵ دونیای
کوردیو جیهانی هونەرو کلتوری سیاسی و بیرکردنەوەدا ،تکایە ئاگاداربە ئێمە هەواڵی رۆژ باڵو
ناکەینەوه .
•زۆر جار چراکان بۆ ماوەیەک نوێ نابێتەوه ،هۆکاری سەرەکی ئەوەیه ،ئێمە نامانەوێت جۆرێک بین
لە قەرەباڵغی بەرهەم .بۆ ئەم مەبەستە هەموو ئەو بابەتانەی رەوانەی پۆستی ئەلکترۆنی ئێمە
دەکرێت ،گەر لەڕۆژنامە و گۆڤارەکانیشدا باڵو بوبێتنەوە ،باڵودەکرێنەوە ،بەاڵم لەالیەن لیژنەیەکی
ئەدەبی و هونەری و فیکریەوە سەیردەکرێت ،ئەوسا باڵدەکرێتەوە.
•سیاسەت و پرسی سیاسی لەچوارچێوەی راڤەو شیکار و فیکری سیاسیدا الی ئێمە جێگەی
بایەخدانە ،بەاڵم بابەتی رۆژانەیی گشتی یان هەواڵی سیاسی باڵو ناکەینەوە  :وەنەبێت دژی
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سیاسەتی رۆژانەبین ،نەخێر ،بەڵکو کلتوری سیاسی الی ئێمە رەهەندێکی بااڵیە کەلە ناوەڕۆکدا
خۆی بە ئەدەب و هونەر و فیکرەوە پابەند دەکات و لە خزمەتی کلتوری سیاسیدایە .کلتورێکی
سیاسی وەها کە دەسەاڵتی لۆکاڵی واڵت یان هەموو دەسەاڵتی دنیا بخاتە ژێر پرسیاری
جیدیەوە.
•بابەتی شانۆیی و تابلۆ و نۆتا و لێکۆڵینەوەی فیکری مەبەستی سەرەکی ئێمەیە و گرنگی
تەواویان پێدەدرێت لە چراکاندا ،هەواڵی هونەری وەکو شانۆ شێوەکاری کتێبی نوێ باڵو
دەکەینەوه،لەسەری دەنوسین و هەوڵدەدەین نوسەران هاندە بدەین بۆ ئەوەی رێنیشاندەری
خوێنەر بن بۆ خوێندەنەوەی کتێبە نوێیەکان.
•هەموو بەرهەمێکی هونەری ،ئەدەبی ،فیکری بە گرنگی پێدانەوە وەردەگیرێتو وەاڵم دەدرێتەوه،
بۆ ئەم مەبەستە پۆستی چراکان بۆ ئەو بەرهەمانەیە کەباڵونابنەوە ،بێگومان تەنها ناوی
بەرهەمەکە باڵودەکەینەوە ،نەک ناوی نوسەرەکە .لەهەمانکاتیشدا وەاڵمی هەموو پرسیارو
بۆچوونێک دەدەینەوە.
•نوسەرانو هونەرمەندان دەبێت ئەوەبزانن کە ماڵپەڕی چراکان لەسەرخۆ کاردەکات چونکە
بابەتەکان بۆ ماوەی دوورو درێژ لەسەر روبەری چراکاندا دەمێننەوە هەربۆیە ئێمە بابەتێک
باڵودەکەینەوە کە ببێتە سەرچاوە بۆ خوێنەرانی ماڵپەڕەکەمان .
•چراکان بەپێچەوانەی هەموو ماڵپەڕو گۆڤارو رۆژنامە کوردییەکانەوە کە دەڵێن :ئێمە بەرپرس نین لە
ناوەڕۆکی هیچ بابەتێک کە باڵوی دەکەینەوه ،بەاڵم چراکان بەرپرسە لە ناوەڕۆکی هەموو ئەو
بابەتانەی کە لە چراکاندا باڵودەکرێنەوه.
•ماڵپەڕی چراکان  :لە ساڵی  1997.03.21وە لەسەر تۆڕی ئەنتەرنێت چاالکە کە تاپێش ساڵی
 2004بەزمانی ئینگلیزیو بەاڵم لە دوای ساڵی  2004وە وەکو جیهانێک بۆ هونەرەجوانەکانی کورد
یان خانەیەک بۆ هونەرمەندانو نوسەران بەکاردێت .چراکان پێنج هەزار میگابایت بواری هەیە لە
سەر تۆڕی ئەنتەرنێت.وە هەوڵدراوە کە لەم پانتاییەدا جێگەی بەرهەم و بابەتە ئاست بەرزە
هونەری و فیکرییەکان ببێتەوە دوور لە هەموو شێوازێکی تەقلیدی و باو ،خوازیارین کە سەرجەم
هونەرمەندان و رۆشنبیرانی کورد لە برەودان و چاالکتر کردنی ماڵپەڕی چراکاندا رۆڵێکی کارا و
بەرچاویان ببێت بەو ئومێدەی کە ئەم ماڵپەڕە لە داهاتوودا ببێتە ئەو سەرچاوەیەی کە رەنگاوڕەنگ و
تەژی بێت لە بابەت و کایەی هونەری و رۆشنبیری و فەرهەنگ و کولتوری کورد لە گەشترین
ئاستەکانیدا بۆ دنیای کورد و دنیای دەرەوە نمایش بکات.
•تۆی هونەرمەندو نوسەر لە هەر جێگایەکیت یان دانیشتووی هەرچ شارو گوندێکی لە کوردستان،
لە دوورەوە بەچاو و رۆحی ناوچەگەری و جیاوازکاری لێمان مەڕوانە و لێمان نزیک بەرەوە و وەرە ژێر
روناکی چراکان...
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (چراکان) سەبارەت بە (ناساندنی ماڵپەڕی
چراکان) لە20:03:53 2012-5-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە401 :

ماڵی کورد تی ڤی
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http://www.kurdipedia.org/?q=200903150318341647
پەخشی تیڤی ماڵی کورد لەتۆرونتۆ لەناوەڕاستی ساڵی  2008وە لە رێگەی کەناڵی ئاسمانی
ئای تی سی ئێرانی هەفتانە بەرنامەکانی بەزمانی کوردی لە کەنەدا و ئەمریکا باڵو دەکاتەوە،
بەرنامەکانی کورد تی ڤی هەمەجۆرن زیاتر بایەخ بە گەنجان و مندااڵنی کورد دەدات ،جگە
لەمانەش هەواڵ و دیداری تایبەت و ئاواز و گۆرانی کوردیش بەشێکن لە بەرنامەکانی تی ڤی.
ئامانجی سەرەکی تەلەفزیۆنی ماڵی کورد خزمەتگەیاندنە بە رەوەندی کورد بەتایبەتی لە بواری
ئەدەب و هونەر و کەلتۆری کوردی ،وێڕای ئەمانەش نزیککردنەوەی کوردانی هەر چوار پارچەکە
وەکو یەک نەتەوە لەکەنەدا کە ژمارەیان پتر لە  20هەزار دەبێت جگە لەکوردانی ئەمریکا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📺تەلەڤزیۆن

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە402 :

متمانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102417410673502
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە403 :

مرۆڤایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965689
یەکەمین گۆڤاری زانکۆی سلێمانی کە لەپاش راپەڕین ،هاوڕێ لەگەڵ
دەستەیەک لەخوێندکارانی کۆلێژی زانستی مرۆڤایەتی دەرکرد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە404 :

ملمالنێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201007230842054546
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە405 :

مناضل الحزب 1985
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429980
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە406 :

منداڵی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150408120516120824
گۆڤارێکی مندااڵنەی مانگانەیە دەزگای چاپ و بەخشی سەردەم
دەریدەکات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە407 :

میترۆ میدیا
http://www.kurdipedia.org/?q=201001191003033302
هەواڵنامەیەکە دەربارەی سەالمەتی ،ئاساییش و پاراستنی یاسایی
رۆژنامەنووسان ،یەکەم ژمارەی لە 2010-01-17دا دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە408 :

میری دزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062622130171580
عەبدوڵاڵ پەشێو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

✒دەستنووس

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە409 :

مەحفەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060810353160237
گوڤارەکا وەرزانەیە  -تایبەتە ب ڤەکولینێن دەربارەی ئێزدیا ،ب سێ زمانێن
عەرەبی  -کوردی یا ئەلف و بێ یا عەرەبی و التینی دهێتە نڤێسین ژ
الیێ ڤەکولەرێن جودا جودا ڤە ،سەرنڤێسەرێ وێ کوڤان خانکی یە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (مەحفەل) لە23:05:49 2012-2-24 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:

📒گۆڤار
دهۆک
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە410 :

مەد تی ڤیMed TV
http://www.kurdipedia.org/?q=200911302133472756
یەکەم تەلەڤزیۆنی ئاسمانیی کوردی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە411 :

مەرگیش گوڵ دەگرێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051414403264735
دەستنووسێکی مستەفا زەنگنە
31-03-1985
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✒دەستنووس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە412 :

مەفرەزەی 47
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429967
المفرزە47
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی لە ساڵی 1981
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە413 :

مەهاباد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081313129437
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە414 :

مەڵبەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052714365464892
باڵوکراوەیەکی وەرزییە ،مەڵبەندی رۆشنبیریی کوردی لە لەندەن
دەریدەکات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒وەرزنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە415 :

ناسنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=200904132312141711
یەکەمین ژمارەی ئەم گۆڤارە بە خستنەرووی چەندین بابەت و وێنەی دۆکیۆمێنتاری تایبەتە بە
کارەساتی ئەنفال ،لە  2009-04-13لەالیەن رێکخراوی ( )4/14باڵوکرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە416 :

ناسنامەی  30شەهیدی کۆمەڵکوژی پرسوس ئاشکرا دەکرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150721204649124879
لێکۆڵینەوە لەو تەرمانەی لە پرسوس کۆمەڵکوژ کران لەالیەن پزیشکی
دادووەرییەوە تەواو کراوە و بۆ بەخاکسپاردنیان ئەمڕۆ مەراسیمێک
بەڕێوەدەچێت .بەپێی زانیارییەکان دوای ئەوەی لێکۆڵینەوە لە تەرمەکان
کرا ،ناسنامەی  30هاواڵتی کە لە کۆمەڵکوژییەکەی پرسوس گیانیان
لەدەست دابوو ،ئاشکرابوو .ناسنامەی شەهیدکراوەکان بەمشێوەیەیە:
"کۆرای چاپۆگلوو ،جەبرائیل گونەباکان ،حەتیە ئەزگی سادەت ،ئوگوور
ئۆزکان ،نارتان کلچ ،ڤەیسەل ئۆزدەمیر ،نازگول بۆیراز ،کاسم دەپرەم،
ئالپەر ساپان ،جەمیل یلدز ،ئۆکان پیرینچ ،فەردانە کلچ ،یوونووس ئەمرە
شەن ،چاگداش ئایدن ،ئالی جان ڤوورال ،ئۆسمان چیچەک ،موجاهیت
ئەرۆل ،مەدالی بارووتچوو ،ئایدان ئەزگی سالج ،نازل ئاکیورەک ،سەرهات
دەڤریم ،ئەجە دینچ ،ئەمروواڵه ئاکهاموور ،موورات یوورتگول ،ئەردال
بۆزکوورت ،ئیسمەت شەکەر ،سولەیمان ئاکسوو ،بوشرا مەتە ،مەهمەت
ئالی ڤارۆل و دیلەک بۆزکورت" ،بەاڵم دوو ژن تائێستاش ناسنامەکەیان
ئاشکرا نەبووە .ئەو بریندارانەشی کە برینەکەیان قورسە لە
نەخۆشخانەکانی پرسوس ،رحا ،ئامەد و نەخۆشخانەکانی دەرەوە لەژێر
چاودێریدان .تەرمی شەهیدەکان ئەمڕۆ رادەستی بنەماڵەکانیان
دەکرێتەوە .لەبەردەم دادوەری پزیشکی کۆدەبنەوە و مەراسیمێک
بەڕێوەدەچێت و دواتر تەرمەکان بەرەو زێدی خۆیان بەڕێدەکرێنەوە.
تەقینەوەکە  300ئەندامی فیدراسیۆنی کۆمەڵەی گەنجانی
سۆسیالیستی کردوەتە ئامانج کە بۆ هاوکاریکردنی سەرلەنوێ
ئاواکردنەوەی کۆبانێ لە ئیستەمبوڵەوە گەیشتبوونە پرسوس و
بەنیازبوون بچنە کۆبانێ .
رۆژنیوز ـ ناوەندی هەواڵەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە417 :

نالیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021918181042589
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە418 :

ناوزەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090922394161069
گۆڤاری ناوزەنگ
کومەلەی پێشمەرگە دێرینەکانی یەکێتی نیشتیمانیی کوردستان
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(گۆڤاری ناوزەنگ) لە22:32:09 2011-9-9 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە419 :

نم نم
http://www.kurdipedia.org/?q=201001111103073223
رۆژنامەیەکی کلتووریی گشتییە لەالیەن کۆمپانیای رووداوەوە لە
سلێمانی دەردەچێت ،یەکەم ژمارەی لە 2009-11-19دا باڵوبووەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە420 :

نواڵە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011020321150733113
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە421 :

نواڵەی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071531509414
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە422 :

نوژین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809225420073
گوڤارەکا هونەری – گشتی یە ژ الیێ سەنتەرێ گەنجان ل ئامێدیێ دەردکەفت ،سەرنڤێسەرێ
وێ علی مستەفا ئورەماری بوو .بو دەمەکی راوەستیایە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (رۆژهات سەعید) سەبارەت بە (گۆڤاری نوژین) بۆ کوردیپێدیا لە -12-22
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە423 :

نوگاڤ
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http://www.kurdipedia.org/?q=200903080043421568
ژمارە سفری رۆژی  2008-08-29لە دهۆک دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە424 :

نوگرە سەلمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111815232410781
باڵوکراوەیەکی سااڵنەی تایبەت بە یادی کارەساتی ئەنفال ،نووسینگەی
کەرکووکی ناوەندی هەڵەبجە دژ بە ئەنفال و جینۆسایدی گەلی کورد
دەریدەکات .ژمارە یەکی لە 2008-04-14دا دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

شارەکان:

🔥کەرکوک

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە425 :

نوهەدرا
http://www.kurdipedia.org/?q=201001041449363081
گۆڤارێکە بە هەرسێ زمانی کوردی ،سریانی و عەرەبی دەردەچێت.
ژمارە سفری لە جەنیوەریی 2010دا دەرچووە .سەرنووسەری ئەم گۆڤارە
دلو پەترۆس شمۆنایە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە426 :

نووسەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051211295757853
یەکێتی نووسەرانی کورد لقی سلێمانی دەری دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە427 :

نووسەری نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081109501267489
کۆمەڵە بەرهەمێکی ئەدەبییە یەکێتیی نووسەرانی کورد  -لقی هەولێر
دەری دەکرد
ژمارە 1 -
ساڵی یەکەم 1972
دەستەی نووسین :عیزەددین فەیزی .حەمەکەریم هەورامی .کەریم
شارەزا .محەمەد حەسەن مەنگوڕی .عەزیز گەردی .جەمیل رەنجبەر.
مەدحەت بێخەو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە428 :

نووسەری کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030323370082442
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە429 :

نووسەری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010114221663607
گۆڤاری یەکێتی نووسەرانی کوردستان
دەستەی نووسەران :ئەبووبەکر خۆشناو ،جەوهەر کرمانج ،هەڤاڵ
کوێستانی ،فەلەکەدین کاکەیی ،رێکار ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە430 :

نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070121171671623
ژمارە 1ی لە مانگی 7ی  2000دەرچوو و پاشان قەدەغەکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە431 :

نوێبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083117115960854
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گۆڤارێکی سیاسی رووناکبیریی وەرزییە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە432 :

نڤار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122911142484440
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە433 :

نۆڤین
http://www.kurdipedia.org/?q=200903081051121591
گۆڤاری نۆڤین ،ژمارەی یەکەمی لە مایی  2004لەالیەن مەکتەبی بیر و
هوشیاری باڵوکراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە434 :

نیشتمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911051032472453
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1گۆڤاری نیشتمانی ئۆرگانی کۆمەڵەی ژێ کاف:دووەمین گۆڤاری کوردی ئێران ،بە زەحمەتێکی یەکجار زۆر و بە نهێنییەوە
لە تەورێز لە چاپخانەی کابرایەکی ئەرمەنی دەردەچێت و ئینجا بەرەو
موکریان و پاشان بۆ دەرەوەی ئێران دەنێرییەت.
دوکتور مارف خەزنەدار سەبارەت بە نیشتمان دەڵێت" :نیشتمان
گۆڤارێکی مانگانەی کۆمەاڵیەتی و ئەدەبی و خوێندەواری کوردی بوو ،لە
مەهاباد لەالیەن کۆمەڵەی (ژێ کاف)ەوە چاپ و باڵو دەکرایەوە .ژمارەی
یەکەمی لە مانگی تەمووزی  1943باڵو کرایەوە.کۆمەڵێک شاعیر و
نووسەر و هەڵکەوتووی الوی کورد کە ئەندامی کۆمەلەی (ژێ کاف) بوون
لە دەوری ئەم گۆڤارەدا کۆبوونەە .زیاتر گۆڤارەکە بایەخی بە ئەدەبی
کوردی دەدا و تەماشای مەسەلەی کوردی وەک مەسەلەی میللەتێک
دەکرد .لەبەر ئەوە بایەخێکی زۆری بە کوردی دەرەوەی ئێران دەدا و باس
و هەواڵی شاعیران و رۆشنبیرانی کوردی دەرەوەی ئێرانی باڵو دەکردەوە.
بەرهەمی ئەدەبییانی چاپ دەکرد و هەندێجار ئەگەر چاپکراوێکی
دەرەوەی دەستبکەوتایە بۆ سوودی گشتی دووبارە چاپی دەکرد.
ئەم گۆڤارە دەورێکی گرنگی گێڕا لە پەروەردە کردنی الوی کورد و ئاڕاستە
کردنی بۆ رێی راستی و باوەڕکردن بە ناوەرۆکی دێموکراتی و خەباتکردن
بۆ دامەزراندنی کۆمەڵێکی سەربەست و بەختیار .ئەم گۆڤارە وەکوو
هەموو رۆژنامەو گۆڤارەکانیتری کوردی تەمەنی درێژ نەبوو ،تەنیا  9ژمارەی
لێ باڵو کرایەوەو لە ساڵی  1945پەکی کەوت".
هەرچەن هەمیشە گوتراوە نیشتمان  9ژمارەی لێ باڵوکراوە بەالم لە
هەندێک بەڵگەدا هاتووە کە دوای رووخانی کۆمار مامۆستا زەبێحی بە
نهێنی ژمارەیەکیتری نیشتمانی لە 1948دا لە عیراق دەرکردووە.
چۆنیەتی ژمارەکانی نیشتمان:
بارستی هەر ژمارەیەکی گۆڤاری نیشتمان ( )17 22سانتیمیتر بووەو لە
هەموویاندا دوای بەرگەکە پێرست و ناوەرۆکی گۆڤارەکە لەگەڵ ناوی
نووسەرەکەی چاپ کراوە .لە سەرەوەی بەرگەکەیشدا وێنەی رۆژێک
کێشراوە کە تێیدا بە التین نووسراوە ):(J.Kکە کورتکراوەی ناوی کۆمەڵەی
ژیانەوەی کورد یان کوردستانە .هەر جاریش بەدەور رۆژەکەدا ئایەتێک
نووسراوە .هەروەها هەرجارێک لە سووچی سەرەوەی بەرگەکەدا وەک
درووشم رستەیەک نووسراوە.
Øژمارەی یەک پووشپەڕی 1322ی هەتاوی 25 ،الپەڕە ،بریتی لە11 :
وتار 4 ،شێعر (ئەم ژمارە هیچ وێنەیەکی تێدا نەبووە)
ئایەتی رووبەرگ( :کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بأذن اللە)
ڕستەی سەر بەرگ :بژی سەرۆک و کورد و کوردستان و هیوا (مەبەست
حیزبی هیوای باشووری کوردستان بووە)
Øژمارەی دوو خەزەڵوەری 1322ی هەتاوی 25 ،الپەڕە ،بریتی لە 7 :وتار،
 7شێعر 2 ،وێنە (وێنەی شەهید شێخ عەبدولقادر و مەال موحەممەد
کۆیی)
ئایەتی رووبەرگ( :و من یتوکل علی اللە فهو حسبە)
ڕستەی سەر بەرگ :هەروەک ژمارە یەک ،بەاڵم وشەی (هیوا)ی نەماوە!
لەم دیو ئەو دیوی رۆژەکەشدا ئەمانە نووسراوە:
بەختیارین لە هەوەڵ نێوی مەیان دانا کورد
ساحبی غیرەتی ئەو قەومە وەکوو رۆستەمی گورد
هەرکەسێ پەنجە لە پەنجەی مە دەدا یا رەببی
دەست و پەنجەی بشکێ پیلی لە بن ببێ ورد
Øژمارەی سێ و چوار سەرماوەز و بەفرانباری 1322ی هەتاوی36 ،
الپەڕە ،بریتی لە 12 :وتار 7 ،شێعر 1 ،وێنە
ئایەتی رووبەرگ( :نەسڕوڵاڵ من اللە و فەتحوڵاڵقریب و بشر المؤمنین)
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ڕستەی سەر بەرگ( :بژی کورد و کوردستانی گەورە) لەالی چەپەوە
نووسراوە و لە الی راستیشەوە نووسراوە:
(لە دەم بڕینی ئەوانەی لە کۆمەڵم بە دۆگن /لەبارو تیژە دەمی مرۆدەکا
مەقەستە برینگم)
Øژمارەی پێنج رێبەندانی 1322ی هەتاوی 24 ،الپەڕە ،بریتی لە 6 :وتار،
 7شێعر 1 ،وێنە
ئایەتی رووبەرگ( :تعاونوا علی البر و التقوی)
Øژمارەی شەش رەشەمەی 1322ی هەتاوی 22 ،الپەڕە ،بریتی لە7 :
وتار 6 ،شێعر 2 ،وێنه
ئایەتی رووبەرگ( :ان اللە یامر بالعدل و االحسان)
ڕستەی سەر بەرگ :هەر وەک ژمارەی سێ و چوار
Øژمارەی حەوت ،هەشت و نۆیەم خاکەلێوەو بانەمەڕو جۆزەردانی
1323ی هەتاوی 32 ،الپەڕە ،بریتی لە 14 :وتار 7 ،شێعر 1 ،وێنە (وێنەی
لینین)!
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (رەزا یادگارنوین)
سەبارەت بە (گۆڤاری نیشتمان) لە0:20:19 2010-9-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە435 :

نیشتکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041221141864503
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی هەورامی

بابەتی ژمارە436 :

نێرگز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061222404476657
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە437 :

نێوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071513241189563
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە438 :

نەوا
http://www.kurdipedia.org/?q=200907201211351847
رادیۆیەکی هەواڵییە کە بە هەر دوو زمانی عەرەبی و کوردی لە دوو
کەناڵی رادیۆی سەتەالیتیەوە رۆژانە ( )24کاتژمێر پەخش دەکات کە لە
کاتژمێر ()6ی بەیانییەوە تا ()12ی شەو بە کاتی عێراق هەر نیو کاتژمێر
جارێک هەواڵ و گۆڕانکارییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بە تایبەتی
و جیهان بەگشتی باڵو دەکاتەوە .رادیۆ نەوا کە یەکەم ئەزموونی لەو
جۆرەیە لە عێراقدا لە رێکەوتی ( )2005/1/1پەخشی دەستی پێکردووە،
دەستپێکی پڕۆژەیەکی گەورەی دامەزراوەیەکی راگەیاندنی سەربەخۆیە
لە عێراقدا کە لە ئایندەدا پڕۆژەی گەورەتری وەک کەناڵی تەلەفزیۆنی
ئاسمانی و رۆژنامەی بەدوادا دێت.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📻رادیۆ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە439 :

نەورۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062023040376781
رواندز 1980 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە440 :

نەورۆز تیڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004141122244153
سەتەالیەتی نەورۆز سەر بەوەزارەتی رۆشنبیری هەرێمی کوردستان
بوەو لەسەردەمی کابینەی پێنجەم (نێچیرڤان بارزانی) دا دامەزراوە.
ژمارەی کارمەندانی ئێستای نزیکەی  230کارمەندە .لەم ژمارەیەش 180
کارمەند فەرمانبەری رەسمینو ئەوانیتریش بەگرێبەست و پاداشت کار
لەسەتەالیتی نەورۆز دەکەنو بودجەی مانگانەی ( )210ملیۆن دینارە.
سەرچاوە :عیسا خدر  -ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە441 :

نەوشەفەق
http://www.kurdipedia.org/?q=201002081649393425
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گۆڤارێکی ئەدەبی رۆشنبیرییە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە442 :

هانا
http://www.kurdipedia.org/?q=201208082128006752
0
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە443 :

هاواری نیشتمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126165359545
لە21ی مارتی  ،1946لەسەردەمی فەرمانڕەوایەتیی کۆماری دیموکرات
لەمەهابادا یەکەم ژمارەی ئەم گۆڤارە باڵوکرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە444 :

هاوبیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200903051506131545
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گۆڤاری هاوبیر ،کە ساڵی  2003یەکەمین ژمارەی لێدەرچووە ،گۆڤارێکی
نەتەوەییە لەالیەن کۆمەڵەی هاوبیرانی نەتەوەییەوە دەردەچێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە445 :

هاوبیر 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072222382089501
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە446 :

هاوپشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090508423833664
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:

📻رادیۆ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە447 :

هاودەم
http://www.kurdipedia.org/?q=201008040919374646
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە448 :

هاوکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201010081042309879
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە449 :

هاواڵتی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261022511129
رۆژنامەیەکی نیو هەفتانەی ئەهلییە و لە  2000/11/5یەکەم ژمارەی
دەرچووە ،ستافێکی رۆژنامەی هاواڵتی لە کۆتایی ساڵی  2005پاش
جیابونەوەیان لە رۆژنامەکە لە  2006/1/1یەکەم ژمارەی رۆژنامەی
(ئاوێنە)یان دەرکرد کە رۆژنامەیەکی هەفتانەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە450 :

هایا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120318564874119
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هایا گۆڤارێکی وەرزی فەرهانگییە کە لە قەبارەی کتێبدا لە شاری
مەریوانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان چاپ و باڵو دەبێتەوە ئاخرین ژمارەی
گۆڤاری هایا لە پاییزی ساڵی 2713ی کۆچیدا کەوتە بەر دیدەی
خوێنەران .ئەم ژمارەیەی گۆڤاری هایا کۆمەڵێک وتار و شیعر و چیرۆک و
لێکۆڵینەوەی تێدایە و فایلی تایبەت بەم ژمارەیەش باسی رەخنە لە
فەرهەنگ و ئەدەبیاتی کوردیدایە .ئەو نووسەر و شاعیرانەی بابەتەکانیان
لەم ژمارەیەی هایادا باڵو کراوەتەوە بەشی کوردیدا بریتین لە :ئیبراهیم
مەردۆخی ،سەباح مەال عەبدوڵاڵ ،عەلی ئەشرافی ،عەتا وەلەدی ،زاهید
حاجی زادە ،ئەمین گەردیگالنی ،ڕەحیم عەبدولڕەحیم زادە ،عادڵ قادری،
ئەمجەد غواڵمی ،موراد ئەعزەمی و ...بخش فارسی:مدرک کەریمی،
حامد کهنە پوشی ،ابراهیم محەمەد حسینی ،مهدی احمدی ،خالد
توکلی ،مهدی مرادی ،شهباز محسنی و...
شایانی وتنە ئەم ژمارەیەی گۆڤاری هایا پێشکەشە بە ڕۆحی پیرۆزی
شاعیری نەتەوەییمان شێرکۆ بێکەس.
داوا لە هەموو هۆگرانی زمان و فەرهەنگ و ئەدەبیاتی کوردی دەکەم بۆ
خزمەت بە ڕەوتی ڕۆژنامەگەری کوردی و مانەوەی هایا پێشوازی لەم
گۆڤارە تازەیە بکەن.
ئەنوەر ڕەوشەن سەرنووسەری گۆڤاری "هایا"یە و دەستەی
نووسەرانیشی بریتییەلە:مەهدی خوندل ،ئیبراهیم موحەمەد
حسەینی،ڕەوف جەهانی ،ئومید وەرزەندە ،حامید کۆنەپۆشی ،عەدنان
حسەینی.
2012120318564874119
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئەنوەرڕەوشەن)
سەبارەت بە (هایا) لە21:59:56 2014-5-1 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە451 :

هتاو کرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062012152476759
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📒گۆڤار
کرمانجیی باکوور  -بادینی
🇷🇹تورکیا

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە452 :

هرور 9811
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429969
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە453 :

هۆرامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122122113263461
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی هەورامی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە454 :

هۆنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051921575258063
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە455 :

هیالل
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http://www.kurdipedia.org/?q=200903080055351572
گۆڤاری هیالل ،رۆشنبیری و وێژەیی و رەنگاوڕەنگه ،کۆمەڵەی هیاللی عێراقی لە ساڵی 1996ەوە
دەریدەکات ،یاسەمین عەبدولواحید سەرۆکی دەستەی نووسەرانییەتی ،گرنگی بە چاالکیەکانی
کۆمەڵەی هیاللی سووری عێراق دەدات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە456 :

هیوا
http://www.kurdipedia.org/?q=201308262046358909
8
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە457 :

هیوای نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201005181346054262
رۆژنامەیەکی سیاسی – گشتییە ،ئورگانی راگەیاندنی یەکێتی دیمۆکراتیکی کوردستان
دەریدەکات .رۆژی یەکی مانگی ژوەنی ساڵی  2005یەکەمین ژمارەی لە چاپدراوە .رۆژنامەی
هیوای نوێ هەڵگری بیروبۆچوونی یەکێتی دیموکراتیکی کوردستان و ئەو کێشە سیاسی و
کۆمەاڵیەتی و کولتووری و ئابووریانەیە کە کۆمەڵگەی کوردستانی تەنیوەتەوە .بایەخ بە رۆژهەاڵتی
کوردستان و ئەو دەسکەوتانە دەدات کە کورد لە هەر چوارپارچەی کوردستان تا ئەم ساتەوەختە
دەستەبەری کردووە ،لەو رووەوە کێشەکان ،دواتر پێشنیارەکان دەخاتە روو بۆ چارەسەری و بن
بڕکردنی ئەو کێشەیانە.
خاوەن ئیمتاز :ئۆرگانی راگەیاندنی یەکێتی دیموکراتیکی کوردستان.
سەرنووسەر :موحسین باوەجانی ناسراو بە "ئاسۆ".
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە458 :

هیڤیا وەلێت
http://www.kurdipedia.org/?q=201006250914094509
دەنگێ کۆمەاڵ خوێندکارانی کورد لە ئەوروپا .ژمارە1 :ی لە رەزبەر 1963
دەرچووە.
سەرچاوە :فەخرەدین تاهیر  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە459 :

هێمننامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012522140864029
باڵوکراوەیەکی تایبەت بوو بە یادی  25ساڵەی کۆچی دوایی مامۆستا
هێمن .ناوەندی پێشەوا بە هاوکاری ماڵپەڕی رۆژهەاڵت تایمز ئامادەیان
کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە460 :

هەتاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121515140087235
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە461 :

هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062016270076763
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە462 :

هەزارمێرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061914215468625
سلێمانی 1997 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە463 :

هەژان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060217255664996
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە464 :

هەژێن
http://www.kurdipedia.org/?q=201008151050344697
باڵوکراوەیەکی فەرهەنگی ،کۆمەاڵیەتی و ئەدەبییە ،بە هەر دوو زمانی
کوردی و فارسی دەردەچێت.
خاوەن ئیمتیازی گۆڤاری هەژێن زانکۆی پەیامی نووری ناوەندی مەهاباد و
بەرپرسیاری زانکۆ خەلیفە و سەرنووسەری هوشیار مەجیدی و دەستەی
نووسەران هاوکاریی ئەو گۆڤارە دەکەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە465 :

هەفتانە
http://www.kurdipedia.org/?q=201008251718504912
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە466 :

هەنار
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013092613411788503
گۆڤارێکی ئەدەبی ،هونەری ،روناکبیرییە بەڕێوبەرێتی چاپ و
باڵوکردنەوەی سلێمانی مانگی جارێک دەری دەکا.
خاوەنی ئیمتیاز :بەڕێوبەرێتی چاپ و باڵوکردنەوەی سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە467 :

هەنگاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060911263676623
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە468 :

هەنگاو 2
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429981
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
1986
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە469 :

هەنگاو 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090512363488915
گۆڤارێکی رۆشنبیری گشتییە – کەنەدا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە470 :

هەواڵنامەی کوردستانی عیراق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150514133919121117
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە471 :

هەواڵی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201001241220023319
ساڵێ  1988لەالیەن حیزبی شیوعییەوە دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە472 :
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هەورامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060521393776605
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە473 :

هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122719425463551
شارەوانی هەولێر مانگێ جارێک دەری ئەکات
بەرێوەبەری گۆڤار
سەعدی محەمەد ئەمین دزەیی
سەرەکی نووسین
محەمەد مەولود (مەم)
ناوونیشان
شارەوانی هەولێر
ژمارەی تەلەفۆن
)(6
ژمارەی  2و  3ساڵی یەک حوزیران و تەموز1970 /
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە474 :

هەولێر 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051414204364732
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رۆژنامەیەکی تایبەتییە شارەوانی هەولێر هەر  15رۆژ جارێک دەری دەکرد
سەرنووسەر :یاسین تەها محەمەد
سکرتێری نووسین :شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە475 :

هەوێن
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080047051569
یەکەم ژمارەی گۆڤاری هەوێن لە  2006-08-08لە شارۆچکەی پێنجوێن
دەرچووە .گۆڤارێکی سیاسیی رۆشنبیریی گشتییە کۆمەڵێک گەنجی
سەربەخۆ لە شارۆچکەی پێنجوێن دەریدەکەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە476 :

هەاڵڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080155221588
گۆڤاری هەاڵڵە یەکەم ژمارەی لە مانگی فێبرییەی  1946لە شاری
بۆکانی رۆژهەاڵتی کوردستان دەرچووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە477 :
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هەڵمەت 1951
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429947
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە478 :

هەڵوێست
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072222332189502
گۆڤارێکی سیاسی رۆشنبیریە لەالیەن لیژنەی سەرپەرشتی ئااڵی
شۆڕشەوە دەر ئەکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئااڵی شۆڕش
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە479 :

هەڵوەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041120353664483
ژمارە 1ی پایزی 2000
گۆڤارێکی وەرزانەی گشتییە
لە ئۆسلۆی پایتەختی نەرویج دەردەچوو
بەرێوەبەرو بەرپرس؛ -عارف باوەجانی و بە هاوکاری عیماد زەنگنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە480 :

هەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141231234831118588
گۆڤارێکی رۆشنبیری گشتی وەرز یە.
سەنتەری رۆشنبیری هەڵەبجە دەریدەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە481 :

هەیڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413412210086
گۆڤارێگی زاننستیی وەرزییە تایبەت بە ئیعجازی زانستیی لە قورئانو
سوننەتدا ،ناوەندی کوردستان دەریدەکات
ناونیشان :سلێمانی
تەالی حاجی محەمەد پێنجوێنی
شەقامی مامۆستایان
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (نەرمین) سەبارەت بە
(گۆڤاری هەیڤ )،لە13:22:37 2010-10-14 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە482 :

واتە
http://www.kurdipedia.org/?q=200903301719061690
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گۆڤارێکی مانگانەی ئەدەبی نوێخوازییە ،دەزگای ئاراس لە هەولێر چاپ و
باڵویدەکاتەوە.
سەرچاوە :پەسار فایەق  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە483 :

وار
http://www.kurdipedia.org/?q=201006221215124476
ئێکەمین روژناما روژانەیە ل باژێرێ دهوکێ دەرکەفتی ،ل روژا 2009/10/1
ێ ئێکەمین هژمارا خو بەالڤ کرب شێوەیەکێ بێ بەرامبەر ،روژناما وار
دهێتە هژمارتن ئێکەمین روژناما روژانە ل باژێرێ دهوکێ دیسان ل دەڤەرا
بەهدینان ،د روژنامێ دا دەنگ و باسێن جیهانی ،ناڤخویی ،و بابەتێن
جودا جودا د هەمی بواراندا دهێنە بەالڤکرن ،خودانێ ئیمتیازێ تەمەر
رەمەزان ،سەرنڤێسەر د.فازل عومەر ،سکرتێرێ نڤێسینێ رێناس جانو،
دەستەکا نڤێسەرا تەحسین ناڤشکی ،ئەحمەد یاسین ،،روژنامە ل سەر
مالپەرێ  http://www.rojnamawar.comدهێتە پەخش کرن .سەر ب
کومپانیا پالو یا راگەهاندنێ ڤە یە ،و ئەدرێسێ وێ گرێ باسێ ل دهوک.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (وار) لە0:33:58 2010-9-9 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە484 :

وان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061922223876745
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سوید 1992 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە485 :

وشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052218294878491
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە486 :

واڵتی ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111621342610750
مانگانەیەکی سیاسییە ،ئۆرگانی پژاکە و بە هەردوو زمانی فارسی و
کوردی باڵودەبێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە487 :

وێبڕادیۆی کوردی فەرەنسی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012031001005664381
وێبرادیۆی کوردی-فەرەنسی) ،(RFKوارگەیەکی رادیۆی ئینتەرنێتی
سەربەخۆیە کە لەالیەن چەند رۆژنامەنووسێکی کورد دامەزرێنراوە و لە
پاریسی پایتەختی فەرەنساوە بەرنامەکانی پەخش دەکات.
ئێمە کۆمەڵێک رۆژنامەنووسی دانیشتووی فەرەنساین کە هەڵساوین بە
دامەزراندنی ئەم وێبڕادیۆیە وەکو دەستپێکی پرۆژەیەکی گەورەتری
راگەیاندنی سەربەخۆی(کوردی-فەرەنسی).
سەرەتای نووسینی پرۆژەکە وەکوو تیۆر دەگەڕێتەوە بۆ ناوەڕاستی ساڵی
 ،2011بەاڵم لەبەر نەبوونی هیچ سەرچاوەیەکی دارایی نەمانتوانی کاری
لەسەر بکەین و بکەویتە کار .دوای ئەوەی کە پرۆژەکەمان خستە
بەردەستی دیسکی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی رێکخراوی پەیامنێرانی
بێسنوور )(RSFپێیان باش بوو کە وتووێژی دەربارە بکەین و بە کردەیی
بکەین .بە هاوکاری دارایی ئەم رێکخراوە توانیمان دایبمەزرێنین.
وێبرادیۆی کوردی-فەرەنسی دەبێتە یەکەمین دەزگای مێدیایی (کوردی-
فەرەنسی) و هەوڵ دەداین بەتەواوی سەربەخۆ و پیشەییانە کار بکەین و
پابەندی ئیتیکەکانی کاری راگەیاندن بین و بەتەواوی بێالیەنی خۆمان
بپارێزین.
ئامانجی سەرەکی پرۆژەکە کردنەوەی دەرگایەکە لەنیوان فەرەنسا و کورد
و دەمانەوێت ،کورد زیاتر ئاشنای واڵتی فەرەنسا بێت و رۆژانە زانیاری
هەبیت لەسەر ئەوانەی روودەدەن ،بەتایبەتیش کە دەزانین فەرەنسا لە
رووی رامیاری و ئابووری و کولتوورییەوە یەکێکە لە واڵتە گرینگەکانی دنیا.
هەروەها مەبەستمانە هاوواڵتییانی فەرەنسا زیاتر ئاشنا بن بە مێژوو و
کولتوور و ئەمڕۆی کورد لە هەموو پارچەکانی کوردستان و کوردانی
دیاسپۆرا.
یەکێکی دیکە لە ئامانجە گرینگەکانمان کار کردنە لەسەر ئازادی دەربڕین
و مافەکانی مرۆڤ و مافەکانی ئافرەت بەتایبەتی.
وێبرادیۆی کوردی-فەرەنسی )(RFKپرۆژەیەکی بێالیەنە و هەڵگری هێچ
ئایدۆلۆژیا و ئاینێک نییە ،بەڵکو هەموو ئاین و ئایدۆلۆژیاکان وەکو یەک
سەیر دەکات.
سەرچاوە: http://radio-rfk.com/
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە488 :

وێران
http://www.kurdipedia.org/?q=201008232158094861

224

گۆڤارێکە دەزگای ئاراس لە هەولێر دەریدەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە489 :

وێنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092609191662101
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە490 :

وەرچەرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080146151586
سەرەتای مانگی ئاپریلی ساڵی  ،2002یەکەم ژمارەی رۆژنامەی
وەرچەرخان بە قەبارەیەکی بچووک لە سلێمانی باڵوکرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە491 :

وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091813183561734
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)1نڤێژەک مەستانە ل دۆر گونبەدا جزیری /ڤەکۆلین ،د .فازل عومەر 2004
)2خەونێن تازی /هەلبەست ،روخوشێ زیڤار 2004
)3وەغەرەک د نهێنیێن دەقی دا /رەخنە و ڤەکۆلین ،یاسرێ حەسەنی 2004
)4بیاڤێ خواندنێ /ڤەکۆلین ،جەالل مستەفا 2004
)5لبەر دەرازینکا تێکستان /خواندنێن وێژەیی ،سەالم باالیی 2004
)6خواندنگەها برسیکرنێ /چیرۆک ،صدیق حامد 2004
)7هزر و دیتن /هزر و رەوشەنبیریا گشتی ،د .عارف حیتو 2004
)8چەند رێیەک بۆ دەقی /ڤەکۆلین ،صبیح محەمەد حسن 2004
)9بەرپەرەکێ وندا ژ ژیانناما سەلیمێ ئەسمەرێ /چیرۆک ،انور محەمەد طاهر 2004
)10چەند خواندنەک شێوەکاری /ڤەکۆلین ،ستار علی 2005
)11ژانێن سیناهیێ /رۆمان ،تحسین ناڤشکی 2005
)12قصص من بالد النرجس ،حسن سلیڤانی (الطبعة الثانیة) 2005
)13گۆتارێن رەخنەیی /کۆمەلە وتار ،هۆشەنگ شێخ محەمەد 2005
)14گەریانەک د ناڤ باغێ ئەدەبێ کوردی دا ،رەشید فندی 2005
)15سۆتنگەهـ /رۆمان ،بلند محەمەد 2005
)16سیاپۆشێ زێماری /چیرۆک ،د .فازل عمر 2005
)17شانۆیا هەڤچەرخ و چەند دیتن /سیار تمر 2005
)18ڤیان د دەمەکێ ژاندار دا /رۆمان ،محسن عەبدولڕەحمان 2005
)19تەکنیکا ڤەگێرانێ د کورتەچیرۆکێن (فازل عومەری) دا /ڤەکۆلین ،نەفیسا ئیسماعیل 2005
)20مێری و کەڤۆک /چیرۆکێن زارۆکان ،د .عبدی حاجی 2005
)21هەژدە چیڤانۆکێن گورگا /چیرۆک ،ب :محەمەد عەبدوڵاڵ(چاپا دووێ) 2005
)22روستەمێ زالێ /د .عارف حیتو(چاپا دووێ) 2005
)23شهینا چیایێ سپی /چیرۆک ،نزار محەمەد سەعید 2005
)24جەمسەرێ سیێ /کورتە چیرۆک ،خالد ساڵح 2005
)25ئەی رۆژ نەچە ئاڤا /پەخشان ،سەالم باالیی 2005
)26ژ رەوشەنبیریا کوردی /ڤەکۆلین گۆتار ،ناجی گە بەرواری 2005
)27زارۆکێن جیهانا ئاشتی و ئاشۆپێ /ڤەکۆلین ،هزرڤان عەبدوڵاڵ 2005
)28دهۆک د سەربۆڕان دا /بیرەوەری ،صدیق حامد 2005
)29جاک درێدا و هەلوەشاندن /ڤەکۆلین ،د .فازل عمرـ 2005
)30داویا شــەڕڤانەکی /رۆمان ،عصمت محەمەد بدل 2005
)31پێلێن رەخنەیی /رەخنە ،نعمت اللە حامد نهێلی 2005
)32دەما هێشتا گیانەوەر دشیان باخڤن /چیڤانۆکێن مللی ،و :حجی جعفر 2005
)33بەر ب دەقێ خۆمالی /دەق و شرۆڤەکرن ،ئیبراهیم ئەحمەد سمۆ2005 ،
)34مێمێتیکس ،ژ هزرکرنێ تاکو ئایدیۆلۆجیایێ /د .فازل عمر2005 ،
)35کەلتۆر ..ناســیۆنالیزم و عەرەبکـرن /ڤەکۆلین ،عەبدال نوری2005 ،
)36پەیڤێن بێ پەردە /ڤەکۆلینێن رەخنا ئەدەبی ،عەبدولخالق سولتان2005 ،
)37نڤستن د چاڤێن نێرگزێ دا /هەلبەست ،بەشیر مزویری2005 ،
)38ژ فەلسەفا بەرخودانێ /هەلبەست ،رەمەزان عیسا2005 ،
)39ئەوێ دژی هەمیا /کورتەچیرۆک ،صبیح محەمەد حسن2005 ،
)40نژیارگەری /د .فازل عمر2005 ،
)41بیست سال و ئێڤارەک /رۆمان ،صبری سلێڤانەی2005 ،
)42نڤێسین د ناڤبەرا نڤیسەرێن خوداوەند و لێگەڕیان ل ئازادیێ /ڤەکۆلین ،هۆشەنگ شێخ
محەمەد2005 ،
)43ژ چیرۆکێن مللی یێن فلکلۆری /جمیل محەمەد شێالزی2005 ،
)44جواهر المبدعین /مناقشات ادبیة ،اسماعیل بادی2005 ،
)45دیمەنێن پەچنی /چیرۆک ،کیڤی عارف2005 ،
)46تیر ژ کڤانا دوەشیێن و بەر تێنە من /هەلبەست ،سەلمان کۆڤلی2005 ،
)47کەڤالەکێ رویس /هەلبەست ،شوکری شەهباز2005 ،
)48دەولەت و عشقەکا کەڤنار /هەلبەست ،دەیکا دالیایێ2005 ،
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)49شەڤێن بێ خەو /هەلبەست ،بەیار باڤی2005 ،
)50ئازراندنا بەندەمانێ /هزرڤان2005 ،
)51چاخێ رۆژ دپەیڤیت /هەلبەست ،شەمال ئاکرەیی2005 ،
)52دوو چەمکێن هاڤیبوون یاخیبوون /ئەمین عەبدولقادر2005 ،
)53راستی و تاالن ،صبحی مراد2005 ،
)54دەفتەرا بێ گونەهیێ /هەلبەست ،عەبدولڕەحمان بامەرنی2005 ،
)55زمان و زمانڤانی /عبدالوهاب خالد2005 ،
)56ئەڤین ،خەم و مرن /هەلبەست ،گیب دەشتانی2005 ،
)57زیندانا بچویک /هەلبەست ،عزیز خەمجڤین2005 ،
)58عشق د بەهشتەکا یوتوبیایی دا /هەلبەست ،مصگفی سلیم2005 ،
)59ئەزێ د هەمبێزا هەناسێن تە دا /چیرۆک ،اسماعیل مصگفی2006 ،
)60رۆمان ل دەڤەرا بەهدینان /ڤەکۆلین ،رەمەزان حەجی قادر2006 ،
)61رایا گشتی ،تێگەە و پێناسین و گوهۆرین و پیڤانا زانستی /ڤەکۆلین ،مسلم باتێلی2006 ،
)62هەلبەســتێن رەنگـین /هۆزان ،و :تەنگەزارێ مارینی2006 ،
)63تەڤنکەرا کــورد ،هونەرمەندا بەرزە /ڤەکۆلیــن ،و :مەسعود خالد گولی2006 ،
)64چاپەمەنیێت رەوشــەنبیرێت دەڤــەرا بەهدینــان ( /)2000-1935بیــبلوگرافیا ،وصفی حسن
ردێنی2006 ،
)65شەڤا فریشتە رەڤین /چیرۆک ،اسماعیل سلیمان هاجانی2006 ،
)66گولولکا ئالۆزیای /خالد ساڵح2006 ،
)67نڤێژەکا بارانێ /هۆزان ،هەڤال فندی2006 ،
)68رۆژ /هۆزان ،هشیار رێکانی2006 ،
)69عشق ل ژێر پرا چینودێ /بلند محەمەد2006 ،
)70وەرزێ ئەڤینێ /نۆڤلێت ،یونس ئەحمەد2006 ،
)71ئەفسانەیا سترانێن بندەستیێ /نجیب باالیی2006 ،
)72خەونەکا ئەمریکی ،چیرۆکێن عزیز نسین /و :خیری بوزانی2006 ،
)73هزرینەک د زمانێ کوردی دا /رشید فندی2006 ،
)74خانی مامۆستایێ سێیەمین /مەم شەرەف2006 ،
)75ژ ئاوازێن جوانیێ /هۆزانێن ،ناجی گە بەرواری2006 ،
)76پێداچوونەک لسەر هندەک بەلگەنامەیێن تایبەت ب کوردانڤە /ڤەکۆلین ،د .صالح هروری2006 ،
)77مەشا بۆکان /هۆزان ،هیڤی بەرواری2006 ،
)78ئەو زەالمێ دگەل خۆ لێک جودا /شانۆ ،سیار تەمەر2006 ،
)79پەلێن عشقێ /هۆزان ،درباس مستەفا2006 ،
)80شەڤێن سار /رۆمان ،حەسەن ئیبراهیم2006 ،
)81هۆزان بۆ دەاللێ /هۆزان ،خالد حسین2006 ،
)82بالۆلکا شەکرێ /چیرۆک ،حسن سلێڤانی2006 ،
)83حەیرانۆک نامەیێن ئەڤینداران /ئەدیب عەبدوڵاڵ2006 ،
)84مرن د قشلەیا پادشاهی دا /چیرۆک ،محسن عەبدولڕەحمان2006 ،
)85چیڤانۆکا گایێ سۆر /فلکلور ،جمیل محەمەد شێالزی2006 ،
)86سەلوا هێش بەاللیسکە /هەلبەست ،لقمان ئاسهی2006 ،
)87بلیجان /رۆمان ،پەرویز جیهانی2006 ،
)88لەعلیخانا گۆڤەیی /چیرۆک ،مصگفی بامەرنی2006 ،
)89ڤەگەڕ /رۆمان ،شاهین بەکر سورەکلی2006 ،
)90قەدەرا من /هۆزان ،سەلمان شێخ مەمی2006 ،
)91بێهنشک /فولکلۆر ،محەمەد حسن بناڤی2006 ،
)92ئارمانج /هۆزان ،سەبریە هەکاری2006 ،
)93باکورێ دل /هۆزان ،دلشا یوسف2006 ،
)94خەونەک بنەفشی /چیرۆک ،عصمت محەمەد بدل2006 ،
)95نهێنیێن خامەی /هۆزان ،سەبری نهێلی2006 ،
)96هەناسەک د پەرستگەها شعرێ دا /خواندنێن وێژەیی ،سەالم باالیی2006 ،
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)97شۆرشێن بارزان /هۆزان ،حەیدەر مەتینی2006 ،
)98عەشقا مە چرایەکێ زەرادەشتی یە /کورتەچیرۆک ،ئسماعیل مستەفا2006 ،
)99تەنهستان /هەلبەست ،کەمال سلێڤانەی2006 ،
)100رۆستەمێ زال /فولکلۆر ،حاجیێ جندی2006 ،
)101مقاالت نقدیە /مجموعە نقاد2006 ،
)102بەرگۆتییێن کۆچەرەکی دەشتینەبوویی /هۆزان ،اسماعیل تاها شاهین2006 ،
)103دەڤ چ نابهیسن! /کورتەچیرۆک ،تێلی سالح موسا2006 ،
)104شەڤەکا بێ نڤێژ /هۆزان ،الیق جەمال کورێمەی2006 ،
)105پارادوکسیزم و تێگەهێ وێ د هۆزانا نویخوازا کوردی دا ل دەڤەرا بەهدینان /ڤەکۆلین،
عسمەت خابوور2006 ،
)106دۆسییا بارزانی د سندۆقا پیالیی یا ستالینی دا /ڤەکۆلین ،وەزیرێ عەشۆ2006 ،
)107هەلەبچە /هەلبەست ،سەیدایێ کەلەش2007 ،
)108چاڤێن سیتاڤکێ /رۆمان ،تەحسین ناڤشکی2007 ،
)109باکورێ هەلبەستێ /هەلبەست ،ئارژەن ئاری2007 ،
)110گەڕیانەکا بێ هۆدە /چیرۆک ،نەفیسا ئیسماعیل2007 ،
)111سورە برینا شەڤا من /هەلبەست ،سەلوا گولی2007 ،
)112عەشق د خلوەگەها مرنێ دا /هەلبەست ،ئاشتی گەرماڤی2007 ،
)113سرودێن رۆژهەالتی /چیرۆک ،جەالل مستەفا2007 ،
)114ئاریانا سینورێن دوور /هەلبەست ،مەسعود خەلەف2007 ،
)115ئاوازێن خامەیی /لێکۆلین ،نعمت اللە حامد نهێلی2007 ،
)116بەیتا سیسەبانێ /هزرڤان2007 ،
)117گەر تو مابای /هۆزان ،سەلمان شێخ مەمی2007 ،
)118لەشێ شەڤێ /هەلبەست ،سەالم بااڵیی2007 ،
)119دالەهی یێن کەسەکێ ب تنێ /چیرۆک ،د .عارف حیتو2007 ،
)120چەند هزرێن رەوشەنبیری /گۆتار ،ناجی تاها بەرواری2008 ،
)121هەلکولینا زمانی /ڤەکۆلین ،د .فازل عمر2008 ،
)122خەونەکا کیڤی /هەلبەست ،دەیکا دالیایێ2008 ،
)123ژ بۆ رێنڤیسەکا چێتر /ڤەکۆلین ،اسماعیل تاها شاهین2008 ،
)124پەترۆمەکرنا گونەهان /چیرۆک ،محسن عەبدولڕەحمان2008 ،
)125رۆژانێن شێتەکی /تێکستێن ئەدەبی ،ادیب عەبدوڵاڵ2008 ،
)126رۆژ ئاڤا دبیت دا بهەلێت /هەلبەست ،صدیق خالد هرۆری2008 ،
)127باژێرێ دینا و چەند چیرۆکێن دن /کاریکاتۆرە چیرۆک ،تێلی ساڵح2008 ،
)128ئەڤین و ستران /هۆزان ،فیصل مصگفی2008 ،
)129گۆڤەندا ژینێ /هۆزان ،د .خیری نعمو شێخانی2008 ،
)130کەپەزێ خەونان /هەلبەست ،خەمگینێ رەمۆ2008 ،
)131بەندەر /هەلبەست ،دیا جوان2008 ،
)132سپیهستان /کورتە چیرۆک ،خالد ساڵح2008 ،
)133حێجبوون /ئەحمەد یاسین ،تێکستێن ئەدەبی2008 ،
)134تێکست د ناڤبەرا گۆتارا رەخنەیی و رێبازێن ئەدەبی دا ،ئەمین عەبدولقادر2008 ،
)135پاییزەکا شین /هەلبەست ،تریفە دۆسکی2008 ،
)136ئەم بۆچی کتێبان چێدکەین؟ /گۆتار ،هوشەنگ شێخ محەمەد2008 ،
)137شەڤێن پراگ /حسن ئیبراهیم ،رۆمان2008 ،
)138چیرۆکێن وەرگێرای ژ کوردی بۆ ئنگلیزیی /چیرۆک :لوقمان ئاسهی2008 ،
)139دەە خەون /کۆمەکا هەلبەستڤانان ،هەلبەست2008 ،
)140راپرسین و راوەرگرتن /مسلم باتێلی ،ڤەکۆلین2008 ،
)141تێکستێن ئەدەبی /خالد حسێن2008 ،
)142پرا ئارتا یان بهایێ گران /ئەنوەر محەمەد تاهر ،سێ شانۆگەریێن وەرگێرای2008 ،
)143ترسا بێ ددان /حەلیم یوسف ،رۆمان2008 ،
)144بیرهاتنێن سەرخوەش /سیروان قچۆ ،هەلبەست2008 ،
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)145پاییزا پەیڤان /صەبری سلێڤانی ،لێکۆلین2008 ،
)146مەیدانا کووچکان /ئیسماعیل سلێمان هاجانی ،کورتەچیرۆک2008 ،
)147چەند ستێرێن گەش د ئەسمانێ هەلبەستا نوو یا کوردی دە /خەلیل دهۆکی ،ڤەکۆلین،
2008
)148دیوانێن بۆتانی /سەبری بۆتانی ،هەلبەست2008 ،
)149زمان و ئەدەب و مێژووا کورد د (رۆژی کورد) دا  /1913حەجی جەعفەر ،ڤەکۆلین2008 ،
)150الڤژا کەڤنەوارەکێ خەمبار /گولنار عەلی ،هەلبەست2008 ،
)151سنورێن ڤەکری /ئیسماعیل بادی ،چاڤپێکەفتن2008 ،
)152پەسنێن ئامەدخانێ /حەنیف یوسف ،هەلبەست2008 ،
)153توافا یارێ /عەمەرێ لەعلێ ،هەلبەست2008 ،
)154تیۆرا وێژەیی /و :د .عارف حیتو ،ڤەکۆلین2008 ،
)155سالۆخەت د حەیرانۆکان دا /جەمیل محەمەد شێالزی ،ڤەکۆلین2008 ،
)156شانۆ /...سیار تەمەر ،ڤەکۆلین2008 ،
)157من نەڤێت ژ لەشێ تە ببارم /بەیار زاویتەی ،هۆزان2008 ،
)158سێهرەبەندی یا بەردەوام(زمانێ چامەیی) /فازل عەمەر ،ڤەکۆلین2008 ،
)159ساکو /نوزاد مزوری ،کورتەچیرۆک2008 ،
)160فەرهەنگا کالسیکێن کورد /مەسعود خالد گولی ،ڤەکۆلین2009 ،
)161ئەو پیاوەی بە المەوە رت بوو /بەهر موفتی2009 ،
)162چەند بابەت و لێکۆلینێن زمانی /عبدالوهاب خالد ،ڤەکۆلین2009 ،
)163سیمیاو الخگاب الشعری ،د .محەمەد صابر عبید 2009
)164رۆژانێن ئەدەبیاتا کوردی – چیکی2009 ،
)165ل بەرسفکا مە بەفر باری /محسن قوچان ،هۆزان2009 ،
)166دەنگ و هەڵنگفتن /ئازاد دارتاش ،خویندنێن رەخنەیی2009 ،
)167الشواف ...اللیلە االخیرە /و :سامی الحاج ،چیرۆک2009 ،
)168کیمیاگەر /و :د .لەزگینێ ئاڤدرەهمانی ،رۆمان2009 ،
)169ئەو پیاوانەی لە ناو رەنگی تابلۆکانم سەما دەکەن /ناڵە عەبدولڕەحمان ،چیرۆکان2009 ،
170) 100سالیا زانا و نڤیسەرێ کورد قاناتێ کوردۆ /توسنێ رەشید ،کۆمەلەکا ڤەکۆلینان2009 ،
)171هەلوەسەیێن زینێ /د .عارف حیتۆ ،شعر2009 ،
)172باخورە /محسن عەبدولڕەحمان ،رۆمان2009 ،
)173پێال رەش /هشیار رێکانی ،ژ بیرەوەریێن پێشمەرگەیەکی2009 ،
)174کمێدێ گەور /صدیق حامد ،رۆمان2009 ،
)175دەمێ نیچە ب خۆ دبێژیت /و :ساڵح یوسف سۆفی ،ڤەکۆلین 2010
)176بابێ منۆ /محەمەد سلیم سیاری ،کورتە چیرۆک2010 ،
)177مقهی العمیان /انور محەمەد طاهر ،قصص کوردیە مترجمە2010 ،
)178ئەو خانما هەنێ /حەسەن سلێڤانەی ،هوزان2010 ،
)179سەوداسەری /خالد سندوری ،هوزان2010 ،
)180هەناسەیێن شعرێ /عەبدولڕەحمان بامەرنێ ،هوزان 2010
)181ئەڤ ژی دئاخفن /دەمهات دێرکین هەلبەست2010 ،
)182فرین د بەنجەرێدا /هزرڤان ،هەلبەست2010 ،
)183ستافکێن ئەڤرو و دوهی /شەمال ئاکرەیی ،هەلبەست2010 ،
)184ئەز و تو ب دیتنەکا دی /ناجی تاها بەرواری ،هەلبەست2010 ،
)185نە هەڤال نە/ !..ئەحمەدێ شوشێ ،هەلبەست2010 ،
)186چەند گولەک بۆ یارا من /سەلمان شێخ مەمی ،هەلبەست2010 ،
)187دارا چل ئاواز/ئەدیب چەلکی ،هەلبەست2010 ،
)188بیلگە سوومەر /پەیالەکا دن تاری ،هەلبەست2010 ،
)189وەغەرەک ل ناڤ پێربەستَێن زمانێ کوردی(کرمانجی)  /فاچل عمر ،زمانڤانی2010 ،
)190سەیێ هێژا /و :ئەحمەدێ زەرۆ ،چیرۆک2010 ،
)192دراسات نقدیة عن االدب الکوردی /مقاالت لنخبة من النقاد ،دراسة2010 ،
)193لێکۆلینێن وێژەیی /کومەکا نڤیسەرێن کورد ،ڤەکۆلین2010 ،
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)194خەونێن هەالویستی /سەلوا گولی ،هەلبەست2010 ،
)195الیێ دی یێ پرێ /تەحسین ناڤشکی ،رۆمان2010 ،
)196بێدەرا رویس /بەحری رشید ،هەلبەست2010 ،
)197کورتە چیرۆکا کوردی ل دەڤەرا بەهدینان /خالد ساڵح ،بیوگرافی2010 ،
)198دم الصنوبر -/وەرگەر :بدل رڤو،هەلبەست2010 ،
)199شهینا شەڤبهوێرکێن دل /کونێ رەش ،هەلبەست2010 ،
)200رێبازێن ئەدەبیاتێ /هێڤی بەرواری ،ڤەکولین2010 ،
)201ئاسێ /تێکستێن ئەدەبی ،خالد حسێن2010 ،
)202مالباتا بەدرخانیان /د.صالح محەمەد سلیم مەحمود هروری،،دیروک2010 ،
)203ژ دەستپێکی هەتا دەستپێکێ/سەبری سلێڤانەی ،گوتارێن رەخنەیی2010 ،
)204ل بەر تێهنا بەرسڤێن وە /کۆمەلە دیدار،لقمان ئاسیهی2010 ،
)205پشیکێن ستەنبولێ ژی لەغەرن /ئسماعیل هاجانی ،چیروک2010 ،
)206دیاردا مرنا زمانان /ڤەکۆلین ،فەرهاد حاجی2010 ،
)207خەریبی /هەلبەست ،ئەلند مزوری2010 ،
)208هەپارەیێن بارانێ /هەلبەست ،د .عاراف حیتۆ2010 ،
)209خەونێن شویم /هەلبەست ،دەیکا دالیایێ2010 ،
)210دەراڤەک ژ رەخنێ /ڤەکۆلین ،نعمت اللە حامد نهێلی2010 ،
)211چیرۆکێن جادوگەری بۆ زارۆکان /چیرۆک ،و :حجی جعفر2010 ،
)212سێ شانۆگەری /شانۆ ،ژارۆ دهۆکی2010 ،
)213چەستەیێن فرۆک /چیرۆک ،محسن عبد الرحمن2010 ،
)214داهێنان د ئەدەب و گۆتارا رۆشەنبیری دا /گۆتار ،ناجی گە بەرواری2010 ،
)215ئەڤین و ئەنفال /رۆمان ،حەسەن ئیبراهیم2010 ،
)216دەمێ پڤدانک دپەقن /کن چیرۆک ،ساڵح غازی2010 ،
)217ڤینما /هەلبەست ،سعاد سلێڤانی2010 ،
)218ما بعد العرض /ڤە کولین ،سیار تمر2010 ،
)219دەشتا دوبانێ/هەلبەست ،عبد العزیز هاجانی2010 ،
)220چەند بەرپەرەک ژ رۆژنامەڤانیا کوردی /رۆژنامەگەری ،موسەدەق توڤی2011 ،
)221تفکیک النص ،مقاربات داللیة فی نصوص منتخبة ،خالدة خلیل2011 ،
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (وەشانێن ئێکەتیا
نڤێسەرێن کورد  -دهوک) لە10:26:54 2011-9-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە492 :

وەالت
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080108411575
یەکەمین رۆژنامەی کوردی لەتورکیا "وەالت" بوو کە 22ی رەشەممەی ساڵی  1992لەستەنبۆل
دەستی بە وەشان کرد" .وەالت" هەفتانە دەردەچوو و دوای  115ژمارە ،بەهۆی ئاستەنگییەکانی
دەوڵەت و ئەو دۆزانەی لەدژی کرایەوە ،لەساڵی 1995دا داخرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە493 :

وەالتێ مە
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080110211576
هەفتەنامەیەکی کوردی بوو لەستەنبۆڵ دەردەچوو ،بەاڵم دوای  46ژمارە داخرا .یەکەم ژمارەی
ساڵی  1995باڵوکرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باکوور  -تیپی التینی
🇷🇹تورکیا

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە494 :

ڤایە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042210073456806
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە495 :

ڤینا نو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809241320074
بەالڤوکەکا هەیڤانە یا کوردی یە ژ الیێ سەنتەرێ گەنجان ل زاخو بو ماوێ دوو ساال دەردکەفت،
سەرنڤێسەرێ وێ (هەسن عومەر) بوو د گوڤارێ دا گرنگی ب بوار و ئاریشەیێن گەنجا دهاتە دان .
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (رۆژهات سەعید) سەبارەت بە (گۆڤاری ڤینا نو) بۆ کوردیپێدیا لە -22
2010-12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە496 :

ڤەژەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201008192154014789
گوڤارەکا هەیڤانەیە ،ژ الیێ کوربەندا سەرەڕم دهێتە بەالڤکرن ،تایبەتە ب
قوتابی و ئاریشەیێن وان ڤە ،سەرنڤێسەرێ وێ ئەمین عەبدولقادرە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(ڤەژەن) لە23:59:20 2010-11-23 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە497 :

کابینەی هەشت ناوی سەرجەم ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان و
ژمارەی مۆبایلەکانیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150805194049125057
ناوی ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان و ژمارەی مۆبایلەکانیان کابینەی
هەشتەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە498 :

کاتنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080103551573
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گۆڤارێکی سیاسی ،کۆمەاڵیەتییە ،لە شاری سنە بە نهێنی دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
سنە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە499 :

کاروان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123116380163604
گۆڤارێکی رۆشنبیریی مانگانەیە ئەمیندارێتیی گشتیی رۆشنبیری و الوان
بە زمانی کوردی و عەرەبی دەری دەکا.
سەرنووسەر :محەمەد ئەمین محەمەد ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە500 :

کازیوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020321114933111
گۆڤارێکی رۆشنبیری گشتی یەکێتی خوێندکارانی کوردستانە .ژمارە 5ی
ساڵی  1993دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە501 :

کانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014062020300276771
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە502 :

کاکێشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122216581374423
کوردستانی نوێ دەریدەکات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە503 :

کچان
http://www.kurdipedia.org/?q=200905201517141762
گۆڤارێکی تایبەتە بە ئافرەتان ،گرووپی سەهەند بۆ راگەیاندن و لێکۆڵینەوە
و گەنجان دەریدەکات .ژمارە 1ی لە 2009-05-01دا دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە504 :

کچانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061708530359433
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گۆڤارێکی تایبەت بە کچانو ژنانەو پاشکۆی رۆژنامەی هاواڵتی یەو
چاپخانەی رەنجو چاپو باڵویدەکاتەوە .ژمارە 1ی لە  2011-06-16لە
سلێمانی باڵوکراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە505 :

کچی قەندیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121209503363227
راگەیاندنێکە هەوڵ دەدا دەریچەیەک بێ بۆ کەسانی مرۆڤدۆست و ژنانی
ئازادیخواز ،بەتایبەت لە کوردستان
لە هەوڵدایە ببێتە پێگەیەک دژی کارە نامرۆییەکانی کۆماری ئیسالمی
گرینگی بە دۆخی مافی مرۆڤ لە ئێران دەدا
بە ئەرکی خۆی دەزانێ بەهەموو توانایەک هەوڵ بدات بەرامبەر
سیستمی پیاوساالری و توندوتیژی دژی ژنان و قەید و بەندەکانی ژنان
بوەستێتەوە
لەو بڕوایەدایە کە بۆ ئەوەی ژنان بتوانن سەرکەوتوو بن ،ئەوا پێویستە
بچنە ناخی کۆمەڵگەوە و پەردە لەسەر هەموو ژنانی کرێکار و
زەحمەتکێش و زیندانی هەڵبگرێ و باس لە کێشەکانیان بکات
خۆی بەهاوڕێی هەموو کەسانی مرۆڤدۆست و خەمخۆرانی ژنان دەزانێ
و لەو سۆنگەیەوە
ماڵپەڕی کچی قەندیل بۆ گەیشتن بەو ئامانجانەی سەرەوە لە هیچ
هەوڵ و کۆششێک درێخی ناکا.
http://www.kiciqendil.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە506 :

کریڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081105459425
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە507 :

کلمە سبز
http://www.kurdipedia.org/?q=200906141246581798
واتە وشەی سەوز کە ساڵی  2009هاتۆتە ناو ریزی رۆژنامە و
باڵڤۆکەکانی ئێران لە سەرانسەری شارەکانی واڵتی ئێراندا باڵو
دەکرێتەوە .ئەم رۆژنامەیە بە کوالیتەیەکی شیاو بە سیما و رواڵەتێکی
گەش لە  24الپەڕەدا چاپکراوە و لە رۆژی یەکشەممە 7ی حوزیران /جون
 2009ژمارە  16لە یەکەمین سا ً
ل ََی دەرچوونیدا کەوتە بەردیدی
خوێنەران و بۆ یەکەمین جار لە مێژووی رۆژنامەوانی واڵتی ئێران لە
الپەڕەی یەک لە ستوونی "در کالم اقوام" واتە لە وتاری گەالندا وتارێکی
بە زمانی کوردی بە ناونیشانی "شەپۆلی زیندووی ریفۆرمخوازی" لە
نووسینی دکتۆر جەالل جەاللی زادە باڵوکراوەتەوە.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە508 :

کلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969558
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە509 :

کورتە شووناسێک لە تەرجەمەی کوردیی ' دیپاچەی ڕێکخراوی -
کودەیتای سپیWR
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150724204355124907
((کورتە شووناسێک لە تەرجەمەی کوردیی ' دیپاچەی ڕێکخراوی -
کودەیتای سپی( =  ' WRوایت ڕێڤەلووشن) ی جیهانیی ' بۆ هاوزمانە
فیکر ئازادەکان))،..
تێبینی  -:ئینسانە  -فیکر کۆیلە  -و تێوە گالوەکانی کورد و جیهانیش '
بەردەوام دەتوانن سوود لە کۆی پەیڕەوی ) (WRببینن،..
( -تاقە پڕۆسەیەکی نێگێتیڤ ' کە ئاڵتەرناتیڤی پۆزەتیڤ شک نابات ' هەر
مردنە و بەس)! ،..
____________
' .. (WRکودەیتای سپی) واتای چی ..؟!،
تەرجەمەی حەرفیی ' نەک جەوهەریی و فەلسەفیی -(..دیپاچە ' یاخوود بەرکوڵە خواس ) :-
ئەو کاتەی فەساد و گەندەڵیی  -دەسەاڵتێکی سیاسیی-دەگاتە لووتکەی ' نا ئینسانیی و خۆ داسەپاندنی پڕ فرت و فێڵی
ئۆتەرێتەیی ،..ئەو کاتەی کە هێزە ئۆپۆزسیۆنە فیکر ئاکتیڤ و دێمۆکراتیزە
هاوچەرخەکانیش ' فیزیکڵیانە و دەستە و یەخەی جەنگی فیعلیی
عەشوایی ' دەرەقەتی
ئەم جۆرە  -دەسەاڵتە  -بێ مۆڕاڵ و میلیشیا کرێگرتە دار و ' داپڵۆسێنەر و
فیشەکوەشێنانە نایەن،..
ئیدی خۆڕسکیانە ' دەنگی ناڕەزایی شەقام و خۆ پێشاندانەتووڕە و پڕ قووربانیی دانەکان ' بە هەمان فۆرمی کالسیک و پەڕتەوازەی
خۆیان ' سەر هەڵدەدەنەوە ،..واتا هەمان سەرهەڵدانەوە یاخیی و چاو
نەترس و پڕ تەحەددا جوامێرانەکەی ' مێژوو ،بەاڵم دیسان بە بێ هەمان
پالنی فیکریی تۆکمە و وەسیلەی زانستیانە ' بۆ گەیشتن بە غایەتە
نەبیل و ستراتیژ و گرێنتیەکەی ' دوا  -ئاڵتەرناتیڤ  -ی یەکالیی کەرەوە '
کە ئەویش حەتمەن کۆتایی پێهێنانی ئاسان و سەرتاسەریی ئەو
دەسەاڵتە باکتریا ئاسا نا یاساییە و ' دادگایی کردنی ڕموز و لیدەرە تاوانبار
و ' مافیا ئاساکانیانە،..
_____________
..ئا لێرەدا ئەرک و فرمانە نیشتیمانیی و ' ئینسانیەکانی
ڕێکخراوی مۆدێرنەی (کودەیتای سپی ) ' WRوەک نوێ ترین فۆرم و
ئۆرگانی فریاد ڕەس ' بە میتۆد و ئەپستمۆ ئەکادیمیە وورد دیراسە
کراوەکانی خۆیەوە ' دەست پێ دەکات،..
).. (WRچوون خاوەن تازە ترین ' چەمکە ڕێباز و پەیڕەوی مافناسانە و
ڕاشکاوانەی چاپ کراو ' هاوکات بە پێی دێمۆگرافیەتی جیوپۆڵیتیکیی
دەوڵەتان ' خاوەنی ئۆفیسگەلێکی ئاشکرا و نهێنی نێو شار و شارۆچکە و
گووندەکانە ،..کە بیرۆی بااڵی سەرجەم ئۆفیسەکان ' پێکهاتەیەکی بێ
جیاوازیی تەمەنن ' لە کۆکتێلی هەردوو تووێژە گرنگەکەی (بیرمەندان و
تاکنۆکراتان،)..
..کار خشتەی ' ) (WRبەدەر لە پرنسیپە یاسایی و سیسۆلۆژیەکانی
خۆی ' وە پشتبەست بە  -پرنسپڵ = واتا مەبدەء و ئەخالقیی زاتییش '
ئەم چاالکیە ستراتیژیی و تەوەریانە ' بە وویژدانەوە ساز دەدات:-
..بەڵێ ' لە ئەگەری هەڵکشانی تەنگەژەی ئەو تاجیرە سیاسیانەی
سەرەوەدا و ' لە کاتێک دا کە دەسەاڵتی فاسید و ملهووڕی خۆ سەپێن '
لە سەر کارە نا ئینسانیی و غافڵە کووژ و بڕەکانی خۆی ' خوێنساردانە
بەردەوام دەبێت ،..ئیدی حەتمەن ' دوور لە هەر  -مەلەل ئیدانە و
ئیستنکار - ! ..باوێکی ' قەڵەمی هیچ لێ سەوز نەبووی ' چ حیزبەڵۆکە
فیکر خەساوەکان و ،چ ڕۆشنبیرگەلە جامباز و ' زمان حەدباییەکان ،..گورج
هەردوو نووخبەی  -بیرمەندان و تاکنۆکراتان  -لە بیرۆی بااڵی ئۆفیسی
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)(WRوەک ڕابەر و پێشەنگی شەقامی سیڤڵی ' تووڕە و ڕاپەڕیوو،..
پێگڕاو بە یەک هەنگاوی تۆکمە ' وە بە بێ هیچ تووند و تیژییەکی نا
شارستانیی ' سەرەتا و لە پێناو پراکتیزە کردنی ئەم ( )5مەبەست و
غایەتە بەرنامەدارانەدا ' هەڵدەکووتنە سەر '
(-ئەنجوومەنی پاڕلەمان)- :-
 1دوای داگیر کردنی ڕێزدارانەی حەرەمی  -پاڕلەمان  -و ' گواستنەوەیڕاستەو خۆی کۆی دیمەنەکان ' لە ڕێگای  -تیڤیی و میدیا  -لۆکاڵیی و
جیهانیەکانەوە( ،..ئینجاکونێ )..دەمو دەست تەواوی جڵەوی
سایکۆلۆژیای ئیداریی کار و ' مولەفی سوور و کەیسی قەترانیی و
پرۆسیسی بڕیارە ستراتیژیەکانی دوواتر ' ڕادەستی ( تێمپۆرەری مینی
کۆنگریس = کۆنگریسی کاتیی و موسەغەر ) = TSCی  - WR -دەکرێن '
کە بریتین لە بەڕێزان ' دادوەر و لۆیەر و مافناسە پسپۆڕەکان،
 2بە پێی بڕگەی  - 1 - #لە ئارتیکڵی - 1 - #ی پەیڕەوی ناوخۆی )(WR'دەروازەی سنووری  -سەاڵحیەتەکانی (کۆنگریسی موسەغەر و کاتیی
' )= TSCدەستبەجێ ئیعالنی هەڵوەشاندنەوەی ' کۆی پارلەمان و '
سەرجەم دەسەاڵتەکانی  -ئەنجوومەنی وەزیران  -و ' لە کار خستنی
سەر لە بەری هەر جومگە و پایەی لێپرسراوێتیەک ' کە حیزبەکانی ئەو
دەسەاڵتە ستەمکارە ' لە سەر بنەماکانی ئایدیۆلۆژیای تاکڕەو و،..
تەگبیری مەزاجیانەی (نیپۆتیزمیی = خزمخزمێنە!( ..؟) و تاد)..
بەخشیبێتنی،
' )3 :- (TSCلە هەمان کات دا و بۆ ماوەی  - 90 -ڕۆژ ' کۆی کابینە نوێ و
پێشتر ئامادە کراوەکە  +جانتا وەزارییە دەرکراوەکان ' دەداتە تووێژی
دووەمی نێو هەمان ئۆفیسی ) (WRی خۆیان ' کە وەک لە سەرەوە
زانیمان بریتین لە بەڕێزان نووخبەی  -تاکنۆکرات  = -تەکنیکی یە
هونەریەکان،..
 4هەر  -چوار  -وەزیری نوێی (ڕۆشنبیریی و ڕاگەیاندن  +گواستنەوە وپاسپۆرت  +ناوخۆ و هێزی چەکدار  +دارایی و پەیوەندیەکان) هاو ئاهەنگ
و هارمۆنیک بڕیار ' تەواوی فڕۆکەخانە و دەروازە سنووریەکان و ترانسفێری
پارەی بانکەکان  - Out Or In CONTRکۆنتڕۆڵ دەکەن،..
= 5 :- (TSCکۆنگریسی گچکە کراوەی کاتیی) ' لە ماوەی ئەو - 90 -
ڕۆژەدا ' کە بە قۆناغی  -گوێزراوەیی ' ئینتیقالیی  -دەناسرێت ' دادگای
بااڵی  -نیشتیمانیی یا نەتەوەیی  -لە نێو حەرەمی بەڕێزی  -پارلەمان -
ی هەڵوەشاوەدا ' پێک دەهێنێت،..
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە510 :

کورد یەک
http://www.kurdipedia.org/?q=201002081550513419
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کەناڵێکی تەلەڤزیۆنیی کوردییە کە بە دەستپێشخەریی ئەنستیتۆی کورد
لە پاریس و بە یارمەتیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ناوەندە
کولتوورییەکانی فەڕانسە دامەزراوە ،یەکەم کەناڵی تەواو کولتووریی
کوردییە کە هێندێک کەسایەتیی وەک شڤان پەروەر ،کەنداڵ نەزان و...
کاری بۆ دەکەن و خۆی بە "یەکەم کەناڵی سەربەخۆی کوردی" بەناو
دەکا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رێنیسانس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📺تەلەڤزیۆن

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە511 :

کوردان تی ڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903261517461682
کەناڵێکی سەربەخۆی لۆکاڵە لە دانمارک بەرنامەکانی لەسەر پەخشی کەناڵ کۆبنهاگن
باڵودەکاتەوە.
کوردان هەوڵ دەدات هەموو ئەو چاالکی و بۆنە کوردیانەی کە لە واڵتی دانمارک بە ئەنجام
دەگەیەنرێت ،وێنە بگرێت و پەخشیان بکات .هەروەها ئامادەکردنی بەرنامەی هونەری و کەلتوری و
کۆمەاڵیەتی و رامیاری .گرنگ نییە بەرنامەکان بە زمانی کوردی یان دانمارکی بێت.
سەرچاوە :کوردان تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📺تەلەڤزیۆن

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە512 :

کوردان تیڤی/ Kurdan Tv
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102620461892525
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کوردان تیڤی کەناڵێکی کوردی لۆکاڵی سەربەخۆیه له واڵتی دانمارک،
لەالیەن وەزارەتی ڕۆشنبیری دانمارک مۆڵەتی پەخشکردنی پێدراوە،
کوردان تی ڤی کار بۆ ناساندن و پەرەپێدانی کەلتوری کوردی دەکات له
واڵتانی باکوری ئەوروپا به تایبەت دانمارک .هاوکات ڕۆڵی به یەکگەیاندن و
له یەکگەیشتن دەبینێت له نێوان هەردوو کۆمەڵگای کوردی و دانمارکی.
کوردان تیڤی هەر لەسەرەتای دەست به کاربونیەوه لەساڵی  2007وه
چەندین بەرنامه و کۆڕی ئەدەبی و هونەری و پێشانگا و فێستیڤاڵ و
کۆنسێرت و هەفتەی کەلتوری له واڵتی دانمارک ساز کردوه و گرنگی
داوه به نەوەی کورد له تاراوگە .کوردان تیڤی لەو ماوەیەدا چەندین
بەرنامه و فیلمی بەڵگەنامەیی تایبەت به کەلتوری دانمارک بۆ کەناڵه
ئاسمانیەکانی کوردستان ئامادەکردوه و وەک ئەرکێکی نیشتیمانی
گرنگی تایبەتی داوه به بۆنەو بابەته نەتەوەییەکان له هەر چوار پارچەی
کوردستان.
سەرچاوە: https://www.kurdantv.com
https://www.facebook.com/Kurdnatv
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە513 :

کوردایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042211304756818
گۆڤاری وەرزیی یەکێتیی شۆڕشگێڕانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە514 :

کوردزووم
http://www.kurdipedia.org/?q=201008192156394790
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گوڤارێکی هونەری-گشتی مانگانەیە لە دهوک دەردەچێت،
سەرنووسەری مەروان شوکری یە ،گوڤار بالکێشی هەیە بە دیدارەکانی
لە گەل هونەرمەندان دەکرێت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (کوردزووم) لە1:22:17 2010-11-22 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە515 :

کوردسات
http://www.kurdipedia.org/?q=200912301032473049
لە  1999/1/1لە شاری سلێمانی دامەزراوە ،سەربە راگەیاندنی یەکێتییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە516 :

کوردسات نیوز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051115494776257
رۆژی  2014-03-05یەکەم پەخشی خۆیی دەستپێکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە517 :

کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042616172257013
یەکەمین رۆژنامەی کوردییە ،لە  1898-04-22لە قاهیرە لەالیەن میقداد
میدحەت بەدرخانەوە دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە518 :

کوردستان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=200902131310381304
ئەم رۆژنامەیە لە ساڵی  1913دا عەبدولڕەزاق بەدرخان لە شاری خوی دەریکردووە .لە هەندێک
سەرچاوەدا ساڵی  1908و لەهەندێکی دیکەدا  1912نووسراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە519 :

کوردستان 3
http://www.kurdipedia.org/?q=200903080130551581
یەکەم ژمارەی ئەم رۆژنامەیە لە 20ی بەفرانباری 1324ی هەتاوی لە
شاری مەهاباد لە الیەن حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە باڵوبۆوە و تا
روخانی کۆماری کوردستان لە 26ی سەرماوەزی  1325دا  114ژمارەی لە
چاپ درا و  113ژمارەی لێ باڵو بۆوە .ژمارەی 114ی کەوتە دەست
داگیرکەری ئێرانی و پێش ئەوەی بکەوێتە بەرچاوی خوێنەران ،فەوتێنرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:

📰رۆژنامە
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە520 :

کوردستان 4
http://www.kurdipedia.org/?q=201003232055074024
کۆمپانیای راگەیاندنی کوردی بەریتانی ،ژمارە یەکی هەفتەنامەی
کوردستانی لە مانگی مارتی 2010دا خستە بەردیدەی خوێنەران.
کوردستان هەفتەنامەیەکی سیاسی رۆشنبیری گشتیە ،خاوەن
ئیمتیازی کۆمپانیای راگەیاندنی کوردی بەریتانی و سەرنووسەری (هێمن
حسێن)ە .هەفتانە بە زمانی کوردی لە لەندەن چاپدەکرێت و لە تەواوی
بەریتانیادا بە تیراژی  20هەزار دانە بە شێوەی رەنگاوڕەنگ باڵودەکرێتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📰رۆژنامە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە521 :

کوردستان پۆست
http://www.kurdipedia.org/?q=201001051948363093
ماڵپەڕێکی کوردییە ،ساڵی  1999دامەزراوە ،باڵوکراوەکانی هەمووی
رەخنەئامێزە بەبەڵگە و بێ بەڵگە ،دژی دەستەاڵتی کوردی .ئەم ماڵپەڕە
لە سویدەوە لەالیەن کەمال جەمال موختار بەڕێوەدەبرێت.
لینکی ماڵپەڕ:
http://www.kurdistanpost.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە522 :

کوردستان راپۆرت
http://www.kurdipedia.org/?q=201001021212353055
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ئەم رۆژنامەیە بە  16الپەرەی رۆژانە لە هەولێر دەردەچوو ،لە مانگی 4ی
 2006یەکەم ژمارەی دەرچووە و دوا ژمارەی لە  2009/12/31بووە کە
ژمارە  755بوو.
زیاتر لە  100کەس لە رۆژنامەکەدا بەشێوەی دامەزراندن و گرێبەست
کاریان دەکرد و رۆژنامەکە هیچ بودجەیەکی لە حکوومەتی هەرێم
وەرنەدەگرت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە523 :

کوردستان میشنێری
http://www.kurdipedia.org/?q=200902131309441303
گۆڤاری کوردستان میشنێری :لە ساڵی  1910دا میسیۆنێکی مەسیحی لۆتەری بە زمانی
ئینگلیزیی دەریکردوە و بەشی هەرە زۆری وتارەکانی تایبەت بوون بە شاری مەهاباد و ناوچەی
موکریان و رۆژهەاڵتی کوردستان و لە گەلێک ژمارەیدا وێنەی مەهاباد و خەڵکی مەهاباد
باڵوکراونەتەوە .هەتاکو ساڵی  1928بەردەوام بووە .دوکتۆر ئەمیری حەسەنپور گەلێک ژمارەی ئەم
گۆڤارەی دەستخستووە و لێکۆڵینەوەیەکیشی دەربارە نوسیووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە524 :

کوردستان؛ دەنگی خوێندکاران و الوان
http://www.kurdipedia.org/?q=201307202025508952
9
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە525 :

کوردستانی ئیمڕۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020518113564173
گۆڤاری کوردستانی ئیمڕۆ
(مانگانە ،سیاسی ،کۆمەاڵیەتی ،رۆشنبیری ،وێژەیی ،هونەری)
)(40ژمارە لە نێوان  2004-2000سێ واڵت (ئەڵمانیا ،هۆڵەندا ،بەلجیکا)
= سێ قۆناخ.
قۆناخی یەکەم :شیرین جاف و هیران خۆشناو .قۆناخی دووەم :رێناس.
قۆناخی سێیەم :هیوا و گۆڤار .
بێگومان هەرسێ قۆناخەکە بەبەشداری و هاوکاری ژمارەیەکی زۆر لە
نووسەران و رووناکبیرانی کورد لە چەندین واڵتی جیهان .ئەڵمانیا :م.
پێنجوێنی ،کاکشار ئۆرەمار ،ئیسماعیل تەنیا ...هۆڵەندا :دارا مەحموود،
چیمەن کەریم ،سەاڵح عەبدوڵاڵ ،رەشاد یەحیا بۆتانی ...سوێد :ئارام
ئارانی ،د.حوسێن خەلیقی ،سیاوەش گۆودەرزی ،کاوە ئەمین ،مەهاباد
قەرەداخی،حەمەسەعید حەسەن ...دانیمارک :بابان سەقزی ،شەرمین
هەڵەبجەیی ...فرەنسا :شێرکۆ جەالل مامەش ،بەهار عەبدولکەریم...
فینلەندا :زۆزان رەسوڵزادە ،جەعفەر کەریمی ...روسیا :خوالێخۆشبوو
دکتۆر ئەفراسیاو هەورامی .کەنەدا :کەیومەرس نیک رەفتار ...واڵتە
یەکگرتووەکانی ئەمریکا :غازی حەسەن ،کازیوە ساڵح ...هەروەها
بەبەشداری و هاوکاری دەیان بەڕێزی دیکە لە کوردستان و لوبنان و
واڵتانی ئەوروپا....
سەرچاوە :رێناس نەورۆزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە526 :

کوردستانی نوێ
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http://www.kurdipedia.org/?q=201001141638443283
رۆژی  1992/1/12ژمارە سفری رۆژنامەی کوردستانی نوێ
راپەرینەکەی
چاپوباڵوکراوەیەوە و بووە یەکەم رۆژنامەی رۆژانەی دوای
ِ
خەڵکی کوردستان لەئاداری  1991کە تائێستاش بەردەوامە لەدەرچوون،
کە بۆئەوێ رۆژێ دەرکردنی رۆژنامە بەواتای رۆژنامەی هەواڵ و
بەدواداچوونی رۆژنامەگەریی ،کارێکی ئاسان نەبوو .
ئەگەرچی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لەمێژووی سیاسی و
پێشمەرگایەتی و رۆشنبیریی و رۆژنامەگەریی خۆیدا خاوەنی سەدان
نەبەردیو بەرهەمی داهێنارانەو کاری دەستپێشخەرییانەو داهێنانە ،بەاڵم
ورایەکی زۆرو
بۆ دەرکردنی رۆژنامەیەکی رۆژنامە دوای پرس ِ
بریاریدا کە گەاڵڵەنامەکانی
وەدەستخستنی وەاڵمی دەیان پرسیار ،ئینجا ِ
سەر کاغەز بۆ کاریی پراکتیکی بگوازێتەوە.
راپەرینی 1991دا ئەو بیرۆکەیە خرایە
هەرلەگەڵ رۆژەگەرمو بەجۆشەکانی
ِ
سەر کاغەز تابەشێوەیەکی عەمەلی ئیشی بۆ بکرێت ،بۆ ئەمەش
بریاری
بەگوێرەی رێنماییو دوای بروسکەیەکی هەڤاڵ مام جەالل ِ
جێبەجێکردنی درا ،لە هەولێرو سلێمانی دەست بەکۆبوونەوە کرا .لە
هەولێر دوو دانیشتنی فراوانکرا ،یەکێکیان بەسەرپەرشتی کاک کۆسرەت
رەسوڵ عەلی و کۆبوونەوەی دووەمیش بەسەرپەرشتی کاک ئەرسەالن
بایز ،لەهەردوو کۆبوونەوەکەدا کۆمەڵێک ئەدیب و نووسەرو شارەزای
بواری هونەری ئامادەیبوون .لەشاری سلێمانیش بۆ هەمان مەبەست
چەند دیدارێک رێکخرا.
دوای ئەوەی ستافێک بۆ رۆژنامەکە دیاریکرا ،رۆژی  1992/1/12ژمارە
سفری رۆژنامەی کوردستانی نوآ خرایە ژێرچاپو باڵوکرایەوە کە لێی
نووسرابوو (کوردستانی نوێ ،یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
دەریدەکات) و شاری هەولێر بووە بنکەی سەرەکی رۆژنامەکەو چاپخانەی
رۆشنبیری دەسنیشانکرا بۆ چاپکردنی رۆژنامەکە .
دەرکردنی ژمارە سفر تاقیکردنەوەیەکی سەخت بوو ،زۆربەی هەرەزۆری
ستافی رۆژنامەکە رۆژیان لەچاپخانە کردەوە،دوای  14رۆژ پشوو بۆ
دابەشکردنی کاروبارەکان بەکاری ئیداریشەوە ،رۆژی 1992/1/26
ژمارە( )1لەرۆژنامەی کوردستانی نوێ چاپو باڵوکرایەوەو وەک
رۆژنامەیەکی رۆژانە دەستی بەباڵوکردنەوە کرد.
کوردستانی نوێ یەکەمین رۆژنامەشە کەداوای مۆڵەتی دەرکردنی لە
وەزارەتی رۆشنبیری حکومەتی هەرێمی کوردستانکردووەو وەزارەتیش
مۆڵەتی ژمارە یەکی بە رۆژنامەکە داوە.
الپەرەکانی رۆژنامەکە
ِ
لە ژمارەسفر تاکو ژمارە  ،81رەنگی رۆژنامەکە رەشو سپی و سوورە.
لەژمارە  82تا  94رەنگی رەش و سپی و سەوز بەکارهاتووە.لە ژمارە 95
تا  102رەنگی رەش وسپی و سوور بەکارهاتۆتەوە .پاش مـاوەیەک ،زیاتر
کـار لەسەر رەنگی سەوزکراوە وەک سمبۆلی رەنگی ییەکێتیی
نیشتمانیی کـوردستان کە تاکو ئێستاش بەکارهێنانی ئەو رەنگە
بـەردەوامە ،واتەرەنگی زاڵ ،رەنگی سەوزە .بــەاڵم لەبۆنە تایبەتییەکاندا
رەنگاورەنگ وپێنج ساڵ زیـاتریشە
دواالپەرە کراونەتە
الپەرەکانی یەکەمو
ِ
ِ
ِ
الپەرەکانی یەکەم و
رۆژنامەکە بەرەنگاو رەنگـی دەردەچێت ،بە تایبەتیش
ِ
سەرەرای
الپەرەکانی ناوەوە رەنگـاو رەنگن.
الپەرە لە
دواالپەرەو دوو
ِ
ِ
ِ
ِ
رەنگاورەنگ.
دەرکردنی چـەند پاشکۆیەکی
ِ
ئۆفیسی رۆژنامەکە
لەمانگی کانوونی دووەمی ساڵی  1992تا رۆژی  1996/8/31ئۆفیسی
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تائەمرۆ ئۆفیسی
سەرەکی رۆژنامەکە لەشاری هەولێر بوو ،لەو مێژووەوە
ِ
سەرەکیی لەشاری سلێمانییەو لەشارەکانی تریش نووسینگەی هەیە.
سکرتاریەتی نووسین
لەژمارە سفری رۆژی  1992/1/12سکرتاریەتی رۆژنامەکە بەم شێوەیە
لەسەر رۆژنامەکەدا نووسراوە:
سەرنووسەر :ئەرسەالن بایز ،سکرتێری نووسین :ئازادجندیانی
بەرێوەبەری
لەژمارە 116ی رۆژی  1992/6/16ناوی فریاد رواندزی وەک
ِ
نووسین خراوەتە سەر رۆژنامەکە.
لەژمارە 164ی رۆژی  -1992/8/13ەوە ئازاد جندیانی بۆتە جێگری
سەرنووسەر.
دوای ئەوەی پەرلەمانی کوردستان رەزامەندی لەسەر یاسای
دەربری ،رۆژنامەی کوردستانی نوێ یەکەمین رۆژنامە بوو
چاپەمەنییەکان
ِ
کە داوای مۆڵەتی رەسمی لە وەزارەتی رۆشنبیری حکومەتی هەرێمی
کوردستان کـــرد ،مۆڵەتی ژمارە یەکی پێدراو د.فوئاد مەعسوم بووە
خاوەن ئیمتیاز و ناوی لەسەر رۆژنـــامەکە دانرا ،ئەمـەش لەژمارە 451ی
رۆژی  1993/8/2جێبەجێکرا.
لەژمارە 543ی رۆژی  1993/11/23فەرەیدون عەبدولقادر لەجێگای
ئەرسەالن بایز بۆتە سەرنووسەری رۆژنامەکە و جێگری سەرنووسەرو
بەرێوەبەری نووسین وەکو خۆیان ماونەتەوە.
ِ
رۆژی  1994/1/23ناوی ئازاد جندیانی لەسەر رۆژنامەکە نەماوە.
لە ژمارە 596ی رۆژی  1994/1/25ناوی فریاد رواندزی لەسەر رۆژنامەکە
نەماوە .ناوەکان بەمجۆرە ماونەتەوە:
خاوەنی ئیمتیاز :د.فوئاد مەعسوم ،سەرنووسەر :فەرەیدون عەبدولقادر
گۆرانکاری لەسکرتاریەتی نووسیندا بەم
لەژمارە 1251ی رۆژی 1996/4/1
ِ
شێوەیە کراوە:
خاوەن ئیمتیاز :د.فوئاد مەعسوم ،سەرنووسەر :فریاد رواندزی ،جێگری
سەرنووسەر :دڵشاد عەبدوڵاڵ
گۆرانکاری بەم شێوەیە کراوە:
لەژمارە 1853ی 1999/5/5
ِ
خاوەنی ئیمتیاز :د .فوئاد مەعسوم ،سەرنووسەر :فریاد رواندزی،
بەرێوەبەری
جێگرانی سەرنووسەر :دڵشاد عەبدوڵاڵ -ستران عەبدوڵاڵ،
ِ
نووسین :کاوە محەمەد.
لەژمارە  1886ی رۆژی  1999/6/21ناوی دڵشاد عەبدوڵاڵ لەسەر
رۆژنامەکە نەماوە.
گۆراوەو
لەژمارە  2188ی رۆژی  2000/7/3سەرنووسەری رۆژنامەکە
ِ
ستافی سکرتارییەتی نووسین بەم شێوەیە نووسراوە:
خاوەن ئیمتیاز :د .فوئاد مەعسوم ،سەرنووسەر :مەحمود مەالعززەت،
جێگری سەرنووسەر :ستران عەبدوڵاڵ
بەرێوەبەری نووسین :کاوە محەمەد.
ِ
لەژمارە  2723ی رۆژی  ،2002/4/7ناوی کاوە محەمەد وەک سەرنووسەر
مەنگوری.
چۆتە سەر رۆژنامەکەو جێگری سەرنووسەریش شێرکۆ
ِ
مەنگوری
پێشتریش کاوە محەمەد جێگری سەرنووسەرو شێرکۆ
ِ
بەرێوەبەری نووسین بوون.
ِ
مەنگوری
شێرکۆ
محەمەدو
کاوە
ناوی
2009
/
7
/
31
رۆژی
ی
4938
لەژمارە
ِ
لەسەر رۆژنامەکە نەماوە .لەو ماوەیەی کە کاوە محەمەد سەرنووسەر
بووە ناوی :کەژاڵ ئەحمەد ،توانا ئەحمەد ،جەمال عەبدوڵاڵ ،عەدالەت
عەبدوڵال وەک سکرتێری نووسین چـــۆتە سەر رۆژنامەکە .بەاڵم لەماوەی
جیاوازدا.
لەژمارە 4940ی رۆژی  ،2009/8/2ناوی ستران عەبدوڵاڵ وەک
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سەرنووسەر چـۆتە سەر رۆژنامەکەو دوای سێ رۆژیش واتە رۆژی
 2009/8/5سکرتاریەتی نووسین بەم شێوەیە نووسراوە :کاروان عەلی،
شیرین.ک ،محەمەد کەریم .کە تا ئێستا ئەو ستافە بەردەوامن.
پاشکۆکان
کوردستانی نوێ ،بەدرێژایی مێژووی دەرچوونی کەزیاتر لە بیست ساڵە
بەبەردەوامی دەردەچێت ،چەندین پاشکۆی دەرکردووە ،کەبەشێکیان
لەئێستادا نەماونو بەشێکیشیان ناوە ناوە دەردەچن ،یان بۆ یەکجار
دەرچوونە ،لێرەدا ئەو پاشکۆیانە دەخەیەنە ِروو کە ئێستا بەردەوامن
لەدەرچوون:
پاشکۆی ئەدەب و هونەر
الپەرەی
چوار
بە
هونەر
ئەدەبو
پاشکۆی
ژمارەی
یەکەم
رۆژی 1993/1/28
ِ
هەفتانە دەرچووە ،لەقەبارەی تابلۆیددا بوو ،لەناو رۆژنامەکە دادەنرا بەاڵم
الپەرەکانی سەربەخۆ بوو ،بەشێک نەبوو
بەخۆرایی بوو ،ریزبەندی
ِ
ِ
الپەرەکانی رۆژنامەکە ،ئەم حاڵەتە تا ژمارە 20ی پاشکۆکە
لەریزبەندی
ِ
بەردەوام بوو .بۆ ماوەیێک وەستاو پاشان دەستی بەدەرچوون کردۆتەوە.
جارێکی تر وەستاوەتەوەو پاشان دەستی بەدەرچوونکردۆتەوە .بەگشتی
دەکرێت تەمەنی ئەم پاشکۆیە بەسەر چوار قۆناغدا دابەشبکرێت.
لەخوولی یەکەمو دووەمو سێیەمدا 174ی ژمارەی لێدەرچووە .لەخوولی
چوارەم رۆژی  2000/3/30بە  8الپەرەی سەربەخۆ دەرچۆتەوەو ژمارە 175
یپێدراوەو تائێستاش بەردەوامە.
سەرپەرشتیاری ئەم پاشکۆیە لە هەولێر ،سەعدوڵاڵ پەرۆش بووەو دوای
ئەوەی رۆژنامەکە چۆتەسلێمانی ،شیرین.ک بـۆتە سەرپەرشتیار ،پاشان
سیامەند هـادیو ئێستاش مەریوان مەسعود لێپرسراوی پاشکۆی ئەدەبو
هونەرە.
ستادیۆم
سەرەتا وەک پرۆڤەیەک ،بۆدەرکردنی پاشکۆیەکی هەفتانە ،رۆژنامەی
کوردستانی نوێ )3( ،ژمارەی تایبەتی پاشکۆی (ستادیۆمی پەروەردە)ی
دەرکردووە کە تایبەت بوو بەخوولە وەرزشییەکانی نێوان هەڵبژاردەکانی
پەروەردەی هەرێم .ئەو ( )3ژمارەیەش ،بەم شێوەیە باڵوکـــراوەتەوە:
رۆژی ( )2002/3/16ژمارە یەک .رۆژی ( )2002/3/30ژمارە دوو .رۆژی
( )2002/5/1ژمارە سێ.
دواتر رۆژی ( )2002/7/21یەکەم ژمارەی وەک پاشکۆیەکی هەفتانە
لەرۆژی
باڵوکرایەوەو ( )29ژمارەی بە قەبارەی ) (A4لێدەرکرا ،دوا ژمارەی
ِ
()2003/2/18دابوو ،بەهۆی هاتنە پێشەوەی پرۆسەی ئازادی عیراقەوە
وەستێنرا.
پاشان هەر بە هەفتانە درێژە بەدەرکردنی پاشکۆکە درایەوەو رۆژی
( )2005/6/15ژمارە ()30ی لێدەرکراِ ،رۆژی ( ،)2007/5/22ژمارە ( )75ی
لێدەرکراوە.
بەرۆژانەو تائێستاش
کراوە
)دا
2006
/
6
/
1
(
ۆژی
لەر
)داو
76
لە ژمارە (
ِ
ِ
بەردەوامە .ستافەکەی پێکهاتوون لە سەرپەرشتیار :ئیسماعیل مەحمود،
جێگری سەرپەرشتیار :سەنگەر زرار ،بەاڵم ئەوە چەندساڵێکە تەنیا ناوی
ئیسماعیل مەحمود وەک سەرپەرشتیار لەسەر پاشکۆکە ماوە .
خێزانی کوردستانی نوێ
پاشکۆیەکی هەفتانەیە ،لەرۆژی  2009/12/8یەکەمین ژمارەی دەرچووەو
الپەرەیە،
گرنگی بەمنداڵو کاروباری خێزانو ناوماڵ دەدات .چوار
ِ
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سەرپەرشتیارەکەی رۆزا دڵشاد مەریوانی بوو ،پاشان
گۆراوە بۆ کۆسار عوسمانو ئێستاش بەشێوەیەکی
سەرپەرشتیارەکەی
ِ
کاتی راوەستاوە.
کاکێشان
پاشکۆیەکی هەفتانەیە ،تایبەتە بەبوارەکانی زانستە مرۆڤایەتییەکانو
فەلسەفەو جیهانبینی نوێ بۆ رووداوەکان .یەکەمین ژمارە رۆژی
چوارشەممە  ،2010/8/25بە  12الپەرە دەرچووە ،تائێستاش بـەردەوامـە.
سەرپەرشتیار :مەحمود شێرزاد.
کەشتی نوح
پاشکۆیەکی هەفتانەی تایبەتە بەبوارەکانی زانستو زانیاری نوێ ،ژمارەی
الپەرەیە.
لەرۆژی  2011/10/11دەرچووە ،ئێستاش بەردەوامە4.
یەکەمی
ِ
ِ
سەرپەرشتیاران :هێرۆ جەزا ،تارا شێخ عوسمان.
کوردستانی گەنج
الپەرە دەرچووە ،پاشان دوو هـــــــەفتە
12
بە
جارێک
سەرەتا مانگی
ِ
الپەرە .تایبەتە بە گەنجان .ژمارە  1رۆژی
جارێک دەرچووەو بۆتە 8
ِ
 2011/1/25دەرچووە سەرپەرشتیار :پشتیوان زاهیر بوو ،لە ئێستاشدا
سەرپەرشتیارەکەی بووە بە مەحمود نەجمەدینو بەردەوامە لەدەرچوون.
ئەدگار
پاشکۆیەکی تایبەتەو ناوبەناو دەردەچێت .تایبەتە بەکەسایەتییەکانی
بواری ئەدەبو نووسینو هونەرمەندان .ژمارە  1رۆژی 2010/12/16
دەرچووە .ئەم ژمارەیە تـــــایبەتە بە شاعیرو نــــووسەر کـەریم دەشتی.
الپەرەیە .دووەمین ژمارە تایبەتە بە رۆماننوسو نووسەر
هـــــــەشت
ِ
الپەرە دەرچووەو لەئێستاشدا
44
بە
2011
/
4
/
4
رۆژی
موکری
محەمەد
ِ
بەردەوامە لەدەرچوونو مەریوان مەسعود سەرپەرشتی دەکات.
سەرنج :هەندێک پاشکۆی سیاسیی و فیکریو بۆنە هەیە ،ناوبەناو
دووریانو هیتر.
دەردەچێت لەژێر ناویشانی جیاجیا لەوانە :دۆسێ،
ِ
زنجیرەی کتێبە چاپکراوەکانی کوردستانی نوێ
رۆژنامەی کوردستانی نوێ هەر لەگەڵ ساڵی یەکەمی دەرچوونیدا
دەستی بەچاپکردنو دەرکردنی کتێبو نامیلکە کردووە .یەکەمین کتێب کە
چاپیکردبێت ،راپۆرتی سیاسی بوو ،کە هەڤاڵ مام جەالل لەکۆنگرەی
گشتی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستاندا ساڵی  1992پێشکەش بە
ئەندامانی کۆنگرەی کرد .دووەم کتێب ،نامیلکەیەک بوو لەنووسینی مام
جەالل کە بانگەوازێک بوو بۆ حزبو دەستەو رێکخراوو گروپە چەپەکان بۆ
پرۆسەی
یەکگرتنەوەیان لەگەڵ یەکێتیی نیشتمانیی کوردستاندا ،تائێستا ِ
چاپکردنی کتێب بەردەوامە ،ئەمساڵ ساڵی کتێبە چاپکراوەکانی
کوردستانی نوێ بووە ،کە زیاتر لە  20کتێبی چاپکردووە و لەئێستاشدا
چاپکردنی کتێب بەردەوامە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
شارەکان:

📰رۆژنامە
سلێمانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە527 :

کوردنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=201108062136596058
0
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە528 :

کوردیش میدیا
http://www.kurdipedia.org/?q=201006231205574489
لەسالی  ،1998لەالیەن دکتۆر رێبوار فەتاحو چەند کەسێکی ترەوە
دامەزراوە ،یەکێکە لەماڵپەڕە سەربەخۆکان کە بەزمانی ئینگلیزی
بابەتەکانی هەواڵو زانیاری دەرباری کوردو کوردستان باڵودەکاتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە529 :

کوێستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052823121064940
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە530 :

کاڵوڕۆژنە
http://www.kurdipedia.org/?q=201002060011123403
مێژووی ئەم رۆژنامەیە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  1990و لە الیەن ساقی
بارزانی و چەند نووسەرێکی تر لە پاکستان چاوی هەڵێنا .ئامانجی
سەرەکیی ناساندنی دۆزی کورد و گەیاندنی کولتوور و فەرهەنگی
کوردی بە کەسانی بیانی و کوردەکانی پاکستان و کوردە پەنابەرەکانیتر
بوو .هەڵبەت لە بارودۆخی نالەباری پەنابەری و گوشاری شەڕی
سایکۆلۆجی و ماددی و مەعنەوی ,گەاڵڵە بوونی ئەو جۆرە پرۆژەیە تا
رادەیەک کارێکی ئاستەم بوو،بەاڵم ئەو کۆسپانە نەبوون بە سۆنگەی
وازهێنانمان لە درێژەپێدانی ئەو رەوتەی گرتبوومانە بەر ،بۆیە شیاین لەو
چەند ساڵەی پەنابەریدا رۆلێکی باش بگێڕین بۆ خزمەت بە ئامانج و
نەتەوەو گەلی خۆمان ،لە گەل هەموو کەم و کوڕیی و تەگەرەکانیشدا
توانیمان زۆر سەبارەت بە دۆزی کورد و پرەنسیپە کۆمەاڵیەتی و
رۆشنبیری و سیاسیەکانی کورد بگەیەنین بە گەلی پاکستان و پارتە
رامیارییەکانیان .ئەمە جگە لە پێکهێنانی پردی پەیوەندی و هاوکاری
لەنێوان خۆمان و بنکە و رێکخراو و الیەنە جیاوازەکاندا .بەو شێوەیە گۆڤاری
کاڵوڕۆژنە بوو بە یەکەم کاڵوڕۆژنە و گۆڤاری کوردی کە تیشکی جیهانی
کوردی لە نێو دەاڵقەکانی نووتەکی پەنابەریدا پەرش کرد .قەدەر
وایدەویست کە ئێمەش هەر یەک بە الیەکدا پەرتەوازە بین و هەر یەک لە
واڵتێکدا نیشتەجێ بووین ،بەاڵم ئامانج و خولیای کاڵوڕۆژنە لە ناخماندا
هەر دەژیایەوە و بە دوای قۆستنەوەی دەرفەتێکەوە بووین بەرەو جێژوانی
بمانباتەوە و چاورەڕوانی رەخسانی کاتێکی لەبار بووین تا بە دیداری
خوێنەران شادی کەینەوە .بۆیە دووبارە لە تاراوگەی ئەمریکا ،کاڵوڕۆژنە لە
ساڵی  2000دا ،چاوی بە ژیان هەڵهێنایەوە .هەمان ئامانج و خواستی لە
هەگبەی خۆیدا هەڵگرتووە ،باوەڕیشمان وایە ئەمڕۆ خواست و هەستی
کورد گەیشتووە بە ئاستێک کە هاوکار و سەرخەری پرۆژەکانی خۆی بێت
و چیدی نەهێڵێ پرۆژەکانی نووچ بدەن و لە ناوچن .
سەرچاوە :ساقی بارزانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە -
http://www.klawrojna.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📡باڵوکراوەی ئەلەکترۆنی
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە531 :

کۆچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011014275023198
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە532 :

کۆمەڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110320490862725
ئۆرگانی ناوەندی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە533 :

کۆنتڕاکت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042612513478726
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە534 :

کۆنسێپت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011311391132727
خاوەنی ئیمتیازی گۆڤاری "کۆنسێپت" رێبین رەسول ئیسماعیل ـە و
سەرنوسەرەکەی رامیار مەحمود ـە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە535 :

کۆوار
http://www.kurdipedia.org/?q=200912171005473007
لەالیەن دەزگای زاری کرمانجییەوە لە سۆران دەردەچێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە536 :

کۆڕەک تی ڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001222159223313
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لە  2009-11-01لە هەولێر دامەزراوە و تەلەڤزیۆنێکی ئاسمانییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە537 :

کۆڤار
http://www.kurdipedia.org/?q=201006241518124503
ژمارە یەکی ئەم گۆڤارە لە مانگی یەکی ساڵی  2006دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە538 :

کیمیا و ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070816341189639
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە539 :

کەشتی نوح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092513482473290
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە540 :

کەلتور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072013264360462
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە541 :

کەلەپووری کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061914111576741
سلێمانی 1992 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە542 :

کەنالی ناوخوی تلەفزیونی هەرمان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011090209111060888
تلەفزیونی ناوخوی هەرمان کەبەرهەمی بزاڤی دەزگای هەرمانەو بۆ زیاتر خزمەت بواری راگەیاندن
جۆری بینراو لە  2009/3/21دەستی کرد بە پەخشی خۆی بەشێوەیەکی تێست.
شەوانە نزیکە کاتژمێر بەرنامەکانی جوراو جور کە زیاتر وەرزشی و کومەالیەتی و هونەری یە بۆ
ناحیەی بارزان پەخش دەکات.
کەزیاتر گرنگی بە الیەنی وەرزشە دەدات و شەوانە ئەو یاریە وەرزشیە جیهانیانەی کە راستەوخۆ
بالو دەکرێتەوە بۆ گەنجانی ناحیەی بارزان بالو دەکاتەوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (کەنالی ناوخوی
تلەفزیونی هەرمان) لە4:29:24 2011-9-2 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە543 :

کەناڵی ئاسمانی ئامۆژگاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011413200984611
سەتەالیت و رادیۆی ئامۆژگاری کە بەکەناڵی سەلەفییەکان ناسراوە،
لە 2013/5/5کراوەتەوە.
لە سەرەتای مانگی 2ی 2015دا بە بڕیاری وەزارەتی ناوخۆ رادیۆکە داخرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە544 :

کەناڵی ئاسمانی پەڕڵەمانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030916310622163
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە545 :

کەناڵی ئاسمانی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011311254532721
تەلەڤزیۆن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📺تەلەڤزیۆن

شارەکان:

♖هەولێر

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە546 :

کەناڵی ئاسمانیی پەیام
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040522295119560
یەکەمین کەناڵی ئاسمانیی ئیسالمیی کوردییە ،بە دروشمی(ڕاستی
وێنەو وشە) لە خاکی شیرینی واڵت(هەرێمی کوردستانی عێراق)ەوە
پەخشی بەرنامەکانی بە زمانی پاراوی کوردی دەکات
لە ڕێگەی نوسینگەو پەیامنێرەکانییەوە لە ناوەوەی واڵت زانیاری ڕاستو
دروست بۆ بینەرەکانی دەگوازێتەوە.
کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان ،خاوەن ئیمتیازییەتی.
پێگەی کەناڵی پەیام لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت:
http://www.payam.tv
پەیجی پەیام لە فەیسبووک:
https://www.facebook.com/payamtv
پەیام لە یوتیوب
http://www.youtube.com/tvpayam2
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پەیام لە تویتەر
https://twitter.com//tvpayam
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کەناڵی ئاسمانیی
پەیام) سەبارەت بە (کەناڵی ئاسمانیی پەیام) لە2013-12-31 :
12:31:15
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە547 :

کەوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080111143460509
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە548 :

یارسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120412200963091
گۆڤارێکی کۆمەاڵیەتی ،مێژوویی و فەرهەنگیییە
ژمارە  1ساڵی 2000
کۆمەڵەی کولتووریی یارسان ناوبەناو دەری دەکات
سەرنووسەر -:دکتۆر گوڵمورادی مورادی
بەڕێوەبەر و بەرپرس -:فەهمی کاکەیی
بە هاوکاری:-
سیامەکی نەجەفی ،کاوەی خوسرەوی ،عەلی مهرابی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە549 :

یاساناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015033011073185041
یەکێتی مافپەروەرانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📒گۆڤار

شارەکان:

♖هەولێر

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە550 :

یۆگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101710211462398
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە551 :

یەکبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112620394010890
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گۆڤارێکی گشتییە ،رەحمان نەقشی سەرنووسەرییەتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە552 :

یەکگرتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051414092564731
باڵوکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە553 :

یەکێتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072121370977067
ئۆرگانی کۆمیتەی شارستانی نەغەدە
حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران
1361
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری باڵوکراوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
نەغەدە
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە554 :

یەکێتی تێکۆشین 1944
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111321429942
یەکێکە لە باڵوکراوەکانی حیزبی شیوعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە555 :

یەکەمین رادیۆ لە شاری سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081115310772120
لەساڵی  1942تا 1943ئێستگەیەکی ناوچەیی کرایەوە لەدوکانێکی گەورەدا لەبەردەرکی سەرا،
ئێستگەکە لەئەمبریفایەرێک وچەند موکەبەرەیەکی دەنگ لەسەر چەتری نۆبەچییەکە دامەزرێنرا
بوو .ئیتر خەڵکی سلێمانی بە گەورە و بچوک و ژن و پیاوەوە دەهاتن بۆ گوێلێگرتنی ،ئەم ئیستگەیە
زۆرجار هەواڵی شەڕی دووەمی جیهانی باڵو دەکردەوە وگۆرانیشی لێدەدا وەک گۆرانیەکانی
رەشۆل ،حەمدیە فەنی و مەال کەریم و دایکی جەمال وکەریم کابان
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (داناز عەبدولڕەحمان) سەبارەت بە (یەکەمین
رادیۆ لە شاری سلێمانی) لە15:01:52 2012-8-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📻رادیۆ
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە556 :

ئەلیکترا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101500170362368
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ئێکەم کۆڤارا تایبەتمەند ب شانۆیێ ڤە ،ل دەڤەرا بادینان
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە557 :

ئەڤرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050515300357310
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە558 :

پرێز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041120282364482
ژمارە  1پاییزا ساال 2008
خوەدانێ ئیمتیازێ -:موئەیەد تەیب
سەرنڤیسەر -:نزار مائی
کۆڤارەکا وەرزی ،تایبەت ب ڤەکولینێن ل سەر زمان و ئەدەبیاتێ یە
دەزگەها سپیرێز یا چاپ و وەشانێ ل دهۆکێ دەردکەت
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە559 :

پێلیستانک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051323000264715
وەک ئێکەم کەنالێ تایبەتمەند ب زارۆکان
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📺تەلەڤزیۆن
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە560 :

پێنگاڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=201004112200524138
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
ک .باکوور

بابەتی ژمارە561 :

پەیڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112910564310941
گوڤارێکی وەرزیی هونەری  -رەوشەنبیری گرنگی بە بواری ئەدەبی
دەدات ،لە الیەن یەکێتیی نووسەرانی کورد  -لقی دهوک دێتە
دەرخستن ،سەرنووسەری حەسەن سلێڤانەی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (گوڤاری پەیڤ) لە8:03:13 2010-11-29 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📒گۆڤار
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە562 :

چاڤدێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040522412421469
چاڤدێر کوڤارەکا سیاسی  -گشتی یە ل پارێزگەها دهوکێ دەردکەڤیت و
سەرنڤێسەرێ وێ عبدوررەحمان بامەرنی یە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(چاڤدێر) لە12:05:19 2011-12-19 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە563 :

چایخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=201005171005114247
گوڤارەکا سەربخویە ل باژێرێ دهوکێ تا ژمارە شەش دەرکەفت،
سەرنڤێسەرێ وێ (صباح ئەتروشی) یە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (چایخانە) لە13:03:08 2011-12-17 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە564 :

چیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072813285889418
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سەرنڤێسڤان و رێبەر :بەدرخان سندی
هەولێر 1971
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە565 :

دکتور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809275120076
گوڤارەکا سەربەخو ساخلەمیە ژ الیێ هژمارەکا نوژدارێن دەڤەرا دهوکێ ڤە دەردکەڤیت،
سەرنڤێسەرێ دکتور ولید جمیل عمر و سەرنڤێسکارێ وێ حەمزە رەزیکی یە ،هەیڤانە
دەردکەڤیت .
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (رۆژهات سەعید) سەبارەت بە (گۆڤاری دکتور) بۆ کوردیپێدیا لە -12-22
2010
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە566 :

دیرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051510133685307
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە567 :

دەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809330020079
گوڤارەکا هەیڤانەیە ل باژارێ زاخو دەردکەڤیت گرنگیێ ب بوارێ ئەدەبی – رەوشەنبیری ل دەڤەرێ
ددەت ،سەرنڤێسەرێ وێ بحری رەشید ە ،سەر ب دەزگەهێ دەالل یێ رەوشەنبیری و هونەری
ڤە یە .ژ بەری ڤێ گوڤارێ گوڤاەرک ب انڤێ زاخو دەردکەفت کو ئەڤ گوڤارە دەستپیکا ڤێ گوڤارێ
بوو.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (رۆژهات سەعید) سەبارەت بە (گۆڤاری دەالل) بۆ کوردیپێدیا لە -12-22
2010
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە568 :

رادیویا ژین
http://www.kurdipedia.org/?q=201008031443514629
رادیویەکا سەربەخویە ل باژێرێ زاخو پەخش دکەت ،سەر ب دەزگەهێ گوڤەند یێ راگەهاندنێ
یە ،بەشین دی چارچرا تیڤی ،گوڤارا گوڤەندە ،رێڤەبەرێ رادیویێ هوزانڤان دلوڤان سەعیدە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (رادیویا ژین) لە-8-3 :
14:35:41 2010
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📻رادیۆ
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە569 :

رادیویا سیالڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120310325311195
رادیویەکا ناڤخویی یە ل قەزا ائمێدیێ دەردکەڤیت سەر ب لقا هەژدە یا پارتیا دیموکراتی کوردستان
ڤەیە ،رێڤەبەرێ وێ دلشاد بەرچی یە .تا نوکە هەشت جارا ناڤێ خو گوهارتیە هندەک ژ ناڤێن
کەجن (ڕادیویا دەنگێ کوردستان ئامێدیێ – رادیویا ئامێدیێ – رادیویا خوێندکار و قوتابیێن ئامێدیێ )
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز رۆژهات سەعید بۆ کوردیپێدیا سەبارەت بە رادیویا سیالڤ لە -12-03
2010
تایبەتمەندیێن بابەتی
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بەالڤکەر:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📻رادیۆ
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە570 :

روژ کرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062011541176757
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
ک .باکوور
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە571 :

رۆناهی (ئێکەم هژمارا کۆڤارا رۆناهی )١٩٦٠
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311001923119677
بەرهەڤکرن :هەکار عەبدولکەریم فندی
دهۆک 2013
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە572 :

ستارت
http://www.kurdipedia.org/?q=200912051150362811
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ئارمانجا دەولەمەندکرنا بیاڤێ تەکنەلوژی و زانستێ کومپیوتەر و
ئەنتەرنێتێ ،ل ڤان چەند رۆژێن بوری ،ئێکەم ژمارا کوڤارا "ستارت
کوردستان" ل نۆڤەری  2009ل دهۆکێ ژ بن چاپێ دەرکەفت.
رۆژنامەنڤیس رەقیب مەحمود سەرنڤیسەرێ کوڤاری ،تایبەت بۆ ئاژانسا
پەیامنێر گوت "ئارمانج ژ هەبوونا ڤێ کوڤارا نوو هن خالن ژوان ،بەالڤکرنا
رەوشەنبیریا تەکنەلوژی دا پتریا خەلکی و ب تایبەت تەخا الوان ل ڤی
وەالتی ببنە خودان رەوشەنبیرییەکا زانستی و هزرەکا ڤەکری لسەر
دیروک و پاشەرۆژا تەکنەلوژیایێ هەبیت و نڤیسکارێن تایبەتمەند د بیاڤێ
زانستی و تەکنەلوژی دا پەیدابکەین و خواندەڤانی ژی بۆ ئامادەبکەین".
رەقیب مەحمودی گوت ژی "کوڤارا مە دێ پوویتەکێ باش دەتە
کومپیوتەر ،ئەنتەرنێت و موبایل و مە ل بەرە دژمارێن بهێت دا ژمارا
بەرپەرێن وێ زێدەتربن و باشتر پووتە و گرنگیێ ب زانست و ب یاڤێ
هزری بدەت و د ڤێ قووناغێ دا چ کەس و الیەن هاریکاریا مە ناکەت،
ئەم وەک سەرنڤیسەر و دەستەیا نڤیسینێ خەرجی یێن وێ ب ستویێ
خوڤە دگرین".
دڤێ ژمارا نەخریا "ستارت کوردستان"دا هن بابەتێن گرنگ مینا "چەوانیا
ب دەستڤەئینانا ئیمایلێ گۆگل و برێکێ ڤە ویندۆز هەفت و پاراستنا
فایلێن وۆرد  2003و  2007و دیروکا تێلەفۆنێن هەلگر و راپورتەک ل ژێر
ناڤێ  %74ژ خەلکێ دهۆکێ کومپیوتەری ب کاردئینن بەالڤبوینە.
رۆنامەنڤیسا دهۆکێ پەروین عەبدولعەزیز خودانا ئیمتیازا کوڤارێ یە و
کومەکا رۆژنامەڤانێن الو مینا (لوتفی ئەحمەد ،عەبولعەلیم شوکری،
مێڤان تاها ،سەالح شێخو ،موراد عومەر ،بەیار ئامێدی ،شێرزاد جەعفەر،
سلێمان ئەحمەد و ناجی بەدەل) تێدا کاردکەن.
ئێکەم ژمارە ژ ڤێ کوڤارێ ب  50بەرپەران دەرکەفتیە و ب ئێکەم بەرهەم
وکارێ زانستی و تەکنەلوژی یێ راگەهاندنێ ل پارێزگەها دهۆکێ دهێتە
نیاسین.
سەرچاوە :ئیسماعیل تاهیر  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:

📒گۆڤار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە573 :

ستارت کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809304120077
گوڤارەکا هەیڤانە  -زانستی یە گرنگیێ ب بوارێن کومپیوتەری و زانستی ددەت ،ل دهوکێ
دەردکەڤیت ،سەرنڤێسکارێ وێ رەقیب مەحمودە .
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (رۆژهات سەعید) سەبارەت بە (گۆڤاری ستارت کوردستان) بۆ
کوردیپێدیا لە 2010-12-22
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:

📒گۆڤار
ک .باکوور
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە574 :

سنێلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090821463061052
گوڤارەکا هەیڤانەیە ل دهوکێ دەردکەڤیت تایبەتە ب ئاریشە و پرسێن
سنێلەیان ڤە ،ژ الیێ دەزگەهێ گەشەپێدانا جڤاکی دەردکەڤیت و
سەرنڤێسەرێ وێ عبدالعزیز بارزانی یە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (نەدیار) سەبارەت بە
(سنێلە) لە21:03:18 2011-9-9 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە575 :

سڤورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809314720078
گوڤارەکا زاروکایە ل دهوکێ دەرکەڤیت ،سەرنڤێسەرێ وێ د.فازل عومەرە ،ب هاریکاریا حکومەتا
هەرێما کوردستانێ دهێتە چاپکرن .
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (رۆژهات سەعید) سەبارەت بە (گۆڤاری سڤورە) بۆ کوردیپێدیا لە -22
2010-12
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە576 :
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مەتین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112821103110936
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە577 :

هیزل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010419424722035
گوڤارەکا وەرزی – سیاسی – هزری یە ژ الیێ دەزگەهێ هیزل یێ
رەوشەنبیری ڤە دهێتە بەالڤ کرن ،تێدا ڤەکولین و بابەتێن زانستی
دهێنە نڤێسین ،سەرنڤێسەرێ وێ کوڤان حسێنە ،ل باژێرێ زاخو
دەردکەڤیت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(هیزل (گوڤار) لە17:45:45 2011-1-4 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە578 :

هەلبەست
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010419411922033
هەلبەست بەالڤوکەکا هەیڤانەیە ژ الیێ کومەال هەلبەستڤانێن گەنچ ڤە دهێتە چاپرکن ،تێدا
هەلبەست و بەرهەم و چاالکیێن کومەلێ دهێنە بەالڤە کرن.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (هەلبەست) لە-1-4 :
17:44:13 2011
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
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بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📃باڵوکراوە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە579 :

کورد پۆرتال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122423560419735
کورد پۆرتال ئانکو ب کۆرتیا خوە (ک.ن.پ = پۆرتاال نووچەیێن کوردی) ل
دەستپێکێ کو ساال 2007ێ هاتیە ئاڤاکرن تەنها بەشا کوردی ب تیپێن
التینی بو ،لێ گەلەک کورد هەنە وان تیپا نەشێن بخوینن و گەلەک
داخوازی هاتن ئێدی رێڤەبەریا کورد پۆرتالێ بەرسڤا داخوازێن خوێنەرێن
خوە ب لێ زێدەکرنا بەشا کوردی ب تیپێن ئارامی دا ،ئەڤە ژی بو ئەگەرێ
زێدەبونا خوێنەرێن کورد پۆرتالێ و ناڤ و دەنگێ خوە ل هەمو کوردستانێ
و تاییبەت ناڤا رەنڤەندا کوردیا دەرڤە بلند کر ،ئەڤرۆ مرۆڤ دکاریت ئەڤان
بەشا ببینیت و ل سەر پێزانینا وەربگریتن د هەردۆک بەشا دا مینا.
رامیاری (سیاسی) ،نووچە ،جڤاکی ،هونەری ،وەرزش ،وێژەیی
(ئەدەبی) ،زانستی و تەکنۆلۆجی ،ئابوری ،هەمەرەنگ ،گوتار و ژیان و
بەرمالی .
ک.ن.پ ئەڤرۆ رۆژانە پتر ژ  50000پێنجی هزار جارا دهێ ڤەکرن کەواتە
شیایە د وی ژیێ خوەیێ کۆرت دا جهێ خوە بکەت و پتر کار تێدا تێکرن بو
سەرەدانێن مالپەری پتر لێ بهێن بگەهیتە  350000جاری د رۆژێ دا و
ئەڤرۆ کورد پۆرتال دو بەشێ ئارامی و التینی ،ئەڤە پێدڤیەکا سەردەمییە
مە وەک گەلێ کورد یەک رێنڤیس نینە و ل بەر وان هەمو سازی و مالپەر
و رۆژنامێن کوردییا بەرزە بویی نزانن ب کیژان رێنڤیسێ کارێ خوە ئەنجام
بگەهینن ،داکو ک.ن.پ خوێنەرێ خوە ژ دەست نە دەت و سەر داخوازێن
وان دەست ب وەشانا رێنڤیسا ئارامی کر.
ک.ن.پێ دا مرۆڤ دکاریت رەکالما سازی و جهێ کاری ژی تێدا بکەت ،و
هەروەسا تێدا لینک و هژمارێن تەلەفۆنایێن گرنگ و پشتی دیتن و
گوهداری کرنا سمینار ،چاالکیێن رەڤەندا کورد و مووزیک و بەرهەمێن
نوویێن هونەری زێدەبویی ،کار ل سەر تێ کرن ئەو ژی ب بیتە رۆژا و مینا
کەنالەکێ ت ڤیێ لێ بهێت سەر مالپەری .
رۆژانە ژی خوێنەر ل هەمی جیهانێ رۆژناما راستی (ئەلحقیقە)یا کو
دەنگێ کوردێن موسلێیە و ل وەرێ دەردکەڤیت دخوینن ،ئەڤە ژی
خزمەتەکا دییە کو ک.ن.پ دناڤا بەشێن خوە دا د گەهینیت.
http://www.kurdportal.net
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (Armanc Egîd
)Nêrweyîسەبارەت بە (کورد پۆرتال دەست ب وەشانا رێنڤیسا ئارامی
کر!) لە2:01:23 2010-12-21 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەالڤکەر:

📡ب .ئەلەکترۆنی
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە580 :

یاسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032923023485035
کۆڤارەکا یاسایی ،رەوشەنبیری ،گشتییە قوتابییێن پشکا ئێڤاران ل کۆلیژا ئاسا و رامیاری  -زانکویا
دهوك دەردئێخن
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
بەالڤکەر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒گۆڤار
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە581 :

Agirê Tûtê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140608184443100660
Nr (1) 2001 - Amed
Taybetmendiyên babetî
Belavker:

📒 Govar

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
کویک ریسپۆنس کۆد:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

بابەتی ژمارە582 :

Agirî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081121330689184
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...
Taybetmendiyên babetî
Koye
Bajêr:
📒 Govar

Belavker:

H. D. K. Î.
Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Partî:
Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

583 :بابەتی ژمارە

Ala Yekîtî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051909242178526
1988
Taybetmendiyên babetî
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

584 :بابەتی ژمارە

Asîva
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060110422276549
Nr (1) 2011 - Enqere
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

585 :بابەتی ژمارە

Aso
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http://www.kurdipedia.org/?q=20140905220309115631
...
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

586 :بابەتی ژمارە

Azadî
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030910124653155
...
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

587 :بابەتی ژمارە

Bas Nuçe
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070121571176863
2014
Taybetmendiyên babetî
♖ Hewlêr

Bajêr:

📰 Rojname

Belavker:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

588 :بابەتی ژمارە

Bergah
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012080720563467543
گۆڤاریکی سیاسی کولتوری و لێکٶلینەوەیە لە ستوکهوڵم سوید
دەردەچوو
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

589 :بابەتی ژمارە

BÎR
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062211311376795
2005 Amed
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:
📒 Govar

Belavker:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

🇹🇷 Turkî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

590 :بابەتی ژمارە

bîrnebûn
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091913083588684
...
Taybetmendiyên babetî
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📒 Govar

Belavker:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

591 :بابەتی ژمارە

Çira
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090315234188967
...
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

592 :بابەتی ژمارە

Çirûsk
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061000060768387
Nr (1) 2007 - Amed
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:
📒 Govar

Belavker:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

593 :بابەتی ژمارە

Deng
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090809303877333
1963
Taybetmendiyên babetî
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📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

594 :بابەتی ژمارە

DEST KORTIRE JI ÇAV
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021217311064236
کومەلەیێک لە هونڕاوەکانی شاعیرانی ناودارانی عەرەب
 ئیسماعیل کوسە: وەرگێران
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

595 :بابەتی ژمارە

Fêrname
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060212182076563
Nr (1) 2014- Istenbûl
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

596 :بابەتی ژمارە

Golik
http://www.kurdipedia.org/?q=201406100007427664
0
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2012
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:
:کویک ریسپۆنس کۆد

597 :بابەتی ژمارە

Govend
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061914090376740
Amed 1992
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:
📒 Govar

Belavker:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

598 :بابەتی ژمارە

Gulistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062021005376777
Nr (1) 1968 Qamîşlo
Taybetmendiyên babetî
Qamîşlo
Bajêr:
📒 Govar

Belavker:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

599 :بابەتی ژمارە

HAWAR
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013091613152688753
...
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🇸🇾 Sûrya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

600 :بابەتی ژمارە

Hawara Botan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062022595276780
2011 Şirnax
Taybetmendiyên babetî
Şirnax
Bajêr:
📒 Govar

Belavker:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

601 :بابەتی ژمارە

HELWEST
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091213285477405
...
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

602 :بابەتی ژمارە

Hêvî
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013090315280388966
1983
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

603 :بابەتی ژمارە

Hinar
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063011572689759
...
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

604 :بابەتی ژمارە

Hînar
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010520435522047
Kovara Hînarê dî bin banê Kurdî Dera îzmîrê de di 31 Gelawêja
2009 an de dest bi weşanê kiriye.Kovara Hinarê kovarek
huner wêjeyî ye û du mehahene ye.،çand
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

605 :بابەتی ژمارە
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Hîwa
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070116523576859
2000 Elmanîya
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

606 :بابەتی ژمارە

Jehr
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061010293176643
Nr (1) 2013 - Istenbûl
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

607 :بابەتی ژمارە

Jîn û Hebûn
http://www.kurdipedia.org/?q=20140621184519100945
2005
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

608 :بابەتی ژمارە
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JIYANA REWSEN
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080720585372073
 هونەرییە لە ئەستەنبوڵ، کولتوری،گۆڤارێکی مانگانەی ئەدەبی
.دەردەچوو
1996  ساڵی1 ژمارە
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

609 :بابەتی ژمارە

KAVA
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051921214464780
1978  ساڵی1 ژمارە
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

610 :بابەتی ژمارە

Kepir
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092411375277621
...
Taybetmendiyên babetî
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📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

611 :بابەتی ژمارە

KURMANCÎ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051809580378547
1987
Taybetmendiyên babetî
📃 Bilawkirawe

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

612 :بابەتی ژمارە

Le Monde diplomatique kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092012135888648
http://www.diplo-kurdi.com
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

613 :بابەتی ژمارە

Nûbihar
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091408521888792
...
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

614 :بابەتی ژمارە

283

Nûbihar Akademî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014063022313676848
Nr (1) 2014 AMED
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:
📒 Govar

Belavker:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

615 :بابەتی ژمارە

NÛDEM
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091113285788815
Kovara Hunerî, Edebî û Çandî
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

616 :بابەتی ژمارە

Pêngav
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022421341282374
Pêngav kovareka zanıstî u huneriye bi zaravê botanî derdikevît.
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

617 :بابەتی ژمارە

284

Pirs
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090315493088963
...
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

618 :بابەتی ژمارە

Rabûn
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062919571589764
Hejmar 1 -1975
Organa BAHOZ Rexistina Tekoşer û şoreşgeren Kurdistan
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

619 :بابەتی ژمارە

RIZGARI
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051921233464781
 دەرچووە1976  ئاداری21  لە1  ساڵی1 ژمارە
گۆڤارێکی سیاسی و کولتوریە مانگی جارێک دەردەچێ
خاوەنی ئیمتیازی ئەرسەالن رەوشەن
شوێنی دەرچوونی ئەستەنبووڵ
Taybetmendiyên babetî

285

📒 Govar

Belavker:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

620 :بابەتی ژمارە

Rja Ţəzə
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031512085065447
1930
Taybetmendiyên babetî
📰 Rojname

Belavker:

Kurmancî bakûr - T. sllavî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

621 :بابەتی ژمارە

Roja Kurd
http://www.kurdipedia.org/?q=20140608182650100659
Nr (1) 2007 - Amed
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

622 :بابەتی ژمارە

ROJA KURDISTANE - KURDISTAN SOL
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061709533866022
...
Taybetmendiyên babetî
📃 Bilawkirawe

Belavker:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

623 :بابەتی ژمارە

286

Roja Welat
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082622285689089
Rojnameya Roja Welat ku di Têkoşîna Azadiya Gelê Kurd de
ciyekê wê yê giring û bi rûmet heye, di salên 1977-1978`an de, ji
aliyê Kemal Burkay û hevalên wî ve bi zimanê kurdî û tirkî hat
derxistin.
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

624 :بابەتی ژمارە

Serbilnd
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062214412476805
Nr (1) 1992 Elmanîya & Hollenda
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

625 :بابەتی ژمارە

STÊRK TV
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020619543264189
تەلەڤزیۆن
Taybetmendiyên babetî
📺 Televiziyon

Belavker:
:کویک ریسپۆنس کۆد

287

626 :بابەتی ژمارە

Têkoşer
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052921092164953
گۆڤاری یەکێتی کرێکاران و خوێندکارانی کوردە لە بەلجیکا دوو مانگ
.جارێک دەردەچوو
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

627 :بابەتی ژمارە

Tirêj
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090313245077237
1979
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

628 :بابەتی ژمارە

Tîroj
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061412351876667
Nr (1) 2003 - Istenbûl
Taybetmendiyên babetî

288

📒 Govar

Belavker:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

629 :بابەتی ژمارە

TOPLUM VE KURAM
http://www.kurdipedia.org/?q=20140614123715100674
Nr (1) 2009 - Istenbûl
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

630 :بابەتی ژمارە

Veger
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062100090876782
Nr (1) 2003 Elmaniya
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

631 :بابەتی ژمارە

Vejîn Fanzîn
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062214472676806
Nr (1) 2014 Mêrdîn
Taybetmendiyên babetî
Mardîn
Bajêr:

289

📒 Govar

Belavker:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

632 :بابەتی ژمارە

Veyveka Darêne
http://www.kurdipedia.org/?q=20140614123842100675
Nr (1) 2013 - Bîngol (Çewlîk)
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

633 :بابەتی ژمارە

W
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061922384769279
Amed - 2004
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:
📒 Govar

Belavker:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

634 :بابەتی ژمارە

War
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080922460389204

290

...
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

635 :بابەتی ژمارە

Wêje û Rexne
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050223105976056
Kovara rexneya wêjeyî, hejmar: 1, sal: 2014
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

636 :بابەتی ژمارە

Wenda
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070121532276862
2011
Qoser
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

637 :بابەتی ژمارە

Yekiti
http://www.kurdipedia.org/?q=201307270926148944

291

6
...
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

H. Ş. K.

Partî:
:کویک ریسپۆنس کۆد

638 :بابەتی ژمارە

Zanîn
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090521595677291
...
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

639 :بابەتی ژمارە

Zarema
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062111532576786
...
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

640 :بابەتی ژمارە

Zend
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062118424276792

292

1996 - Stanbûl
Taybetmendiyên babetî
📒 Govar

Belavker:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

641 :بابەتی ژمارە

AUC TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144803115377
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

642 :بابەتی ژمارە

Badinan Sat
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144759115361
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

643 :بابەتی ژمارە

Çira TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144801115370

293

...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

644 :بابەتی ژمارە

City Center
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144805115384
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

645 :بابەتی ژمارە

Dunya TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144806115387
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

646 :بابەتی ژمارە

Free Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100821211673403

294

...
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
📃 Publication

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

647 :بابەتی ژمارە

Geli Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144758115360
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

648 :بابەتی ژمارە

Hewler TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144805115383
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

649 :بابەتی ژمارە

Jamawar TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144805115385

295

...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

650 :بابەتی ژمارە

Kanal 4
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144804115379
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

651 :بابەتی ژمارە

Kerkuk TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144759115362
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

652 :بابەتی ژمارە

KNN
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144806115386

296

...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

653 :بابەتی ژمارە

Korek TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144804115380
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

654 :بابەتی ژمارە

Kurdistan TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144757115357
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

655 :بابەتی ژمارە

Kurdmax
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144803115378

297

...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

656 :بابەتی ژمارە

Kurdsat TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144758115359
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

657 :بابەتی ژمارە

MMC
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144803115376
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

658 :بابەتی ژمارە

Newroz TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144804115382

298

...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

659 :بابەتی ژمارە

NRT 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144800115364
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

660 :بابەتی ژمارە

NRT
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144759115363
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

661 :بابەتی ژمارە

Pelistank TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144801115371

299

...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

662 :بابەتی ژمارە

Peyam TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144801115369
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

663 :بابەتی ژمارە

Rega TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144802115373
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

664 :بابەتی ژمارە

Roj TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144803115375

300

...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

665 :بابەتی ژمارە

Ronahi TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144802115374
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

666 :بابەتی ژمارە

Rudaw TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144800115365
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

667 :بابەتی ژمارە

Speda TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144801115368

301

...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

668 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Globe
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011300290386702
...
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
📃 Publication

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

669 :بابەتی ژمارە

TRT 6
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144800115366
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

670 :بابەتی ژمارە

Vin TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144804115381

302

...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

671 :بابەتی ژمارە

VİN TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144800115367
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

672 :بابەتی ژمارە

Waar Sport
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144806115389
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

673 :بابەتی ژمارە

Waar TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144806115388

303

...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

674 :بابەتی ژمارە

Women
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052820495364929
A periodical published by Democratic Women's Union of Iranian
Kurdistan
Items Property
🇬🇧 English Language - Dialect:
K. D. P. Iran

Party:

📃 Publication

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

675 :بابەتی ژمارە

Zagros TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144758115358
...
Items Property
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

676 :بابەتی ژمارە

Zanco
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060213405564989

304

...
Items Property
🇬🇧 English Language - Dialect:
📒 Magazine

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

677 :بابەتی ژمارە

Zaro TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20140728144801115372
...
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
📺 Television

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

678 :بابەتی ژمارە

Bulletin de liaison et d’information de l’Institut kurde de Paris
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091600104588762
...
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🌏 À l'extérieur

Province:

📒 Magazine

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

679 :بابەتی ژمارە

Bulletin mensuel du centre d'études Kurdes
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010210200286933

305

Kamiran Alî Bedirxan
Ligue kurde
1949, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🌏 À l'extérieur

Province:

📒 Magazine

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

680 :بابەتی ژمارە

Etudes Kurdes
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091622143788748
...
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🌏 À l'extérieur

Province:

📒 Trimestriel

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

681 :بابەتی ژمارە

Kurdistan D`Iran
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073022480189371
Paris
1991
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🌏 À l'extérieur

Province:

📒 Magazine

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

682 :بابەتی ژمارە

306

La langue kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091622111788749
...
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🌏 À l'extérieur

Province:

📒 Trimestriel

Publication:
:کویک ریسپۆنس کۆد

683 :بابەتی ژمارە

Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140701230422100973
1960
Artikeleigenschaften
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:

📒 Zeitschrift

Veröffentlichung:
:کویک ریسپۆنس کۆد

684 :بابەتی ژمارە

Kurdistan heute
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072020213489530
...
Artikeleigenschaften
🌏 Außerhalb

Provinz:

📒 Zeitschrift

Veröffentlichung:
:کویک ریسپۆنس کۆد

685 :بابەتی ژمارە
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اقواس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102814453792529
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

المنشورات:

📒مجلة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە686 :

االنصات المرکزي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110419163888041
...
خصائص السجل
األقلیم:
الحزب:

جنوب کردستان
االتحاد الوطني الكردستاني

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

المنشورات:

📃منشور

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە687 :

الثقافة الکردیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071410080689575
مجلة سیاسیة ودراسیة ووثائقیة تصدر عن المرکز الثقافي الکردي في
المملکة المتحدة.
العدد  1تشرین االول 1988
سکان چاالک
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە688 :

الحوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111920470487749
...
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

المنشورات:

📒مجلة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە689 :

سردم العربي
http://www.kurdipedia.org/?q=201403310040079628
6
...
خصائص السجل
المدن:
المنشورات:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلیمانیة
📒مجلة
سردم

بابەتی ژمارە690 :

شمس کوردستان  -رۆژی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072813461589417
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مجلة شهریة ثقافیة عامن تصدرها جمعیة الثقافة الکردیة باللغتین العربیة
والکردیة في بغداد
العدد االول السنة الثانیة اب 1972
رئیس التحریر :صالح یوسفي
مدیر االدارة :جمال خزندار
طبع بمطبعة الزمان  -بغداد
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

المنشورات:

📒مجلة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە691 :

صوت االکراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122313083263488
لسان حال الحزب الديمقراطي الکردي في
سوريا
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

المنشورات:

📰جريدة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە692 :

فیلي الصغیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201202062105036419
5
...
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

المنشورات:

📒مجلة

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە693 :

فەيلي
http://www.kurdipedia.org/?q=201202062102596419
4
...
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

المنشورات:

📒مجلة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە694 :

ملحق (سەربەخۆیی) العربي
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042310430785138
...
خصائص السجل
الحزب:

الحزب االشتراكي الکردي

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

المنشورات:

📒مجلة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە695 :

الترناتیو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101808511662411
...
خواص ایتم
انتشارات:
حزب:
لهجە:

📒مجلە
حزب زندگی آزاد کردستان
🇷🇮فارسی

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە696 :

دیدگاه شهرستان سنندج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022019214282337
...
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان

انتشارات:

📃منتشر شدە

لهجە:

🇷🇮فارسی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە697 :

رۆژامە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140701165028100969
...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

انتشارات:

📃منتشر شدە

لهجە:

🇷🇮فارسی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە698 :

ماد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020518173564174
ماد  - 1945تاران
گۆڤارێکی زانستی و وێژەیی و مێژوویی .زمان :فارسی و کوردی
(کورمانجی ناوین و هەورامی) .تەنیا  2ژمارەی لێدەرچووە .ژمارە )1( :لە
مانگی شهریورماە  - 1324مانگی  .1945-9ژمارە )2( :لە دی ماە - 1324
مانگی  .1946-1دکتۆر محەمەد موکری ( 1921کرماشان  2007 -پاریس)
ئەم گۆڤارەی دامەزراندووە و خۆیشی سەرپەرشتی دەرچوونی کردووە.
سەرچاوە :رێناس نەورۆزی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران
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انتشارات:

📒مجلە

لهجە:

🇷🇮فارسی

لهجە:
لهجە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .جنوبی
ک .اورامی

بابەتی ژمارە699 :

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070412191089701
دانشگاه علوم پزشکي کردستان
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان

انتشارات:

📒فصلنامه

لهجە:

🇷🇮فارسی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە700 :

والت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050612401664669
شماره اول فصلنامه فرهنگی ،اجتماعی قوم بختیاری و دیگر لر زبانان.....
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :بئوار الیما (نورعلی مرادی)
خواص ایتم
انتشارات:
لهجە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📒فصلنامه
ک .لری

بابەتی ژمارە701 :

کرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070123004776869
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١٩٢٢

شرق کردستان
📰روزنامە
اورمیە
🇷🇮فارسی

خواص ایتم
:اقلیم
:انتشارات
:شهرها
:لهجە
:کویک ریسپۆنس کۆد

702 :بابەتی ژمارە

کودار
http://www.kurdipedia.org/?q=201507311246518579
1
...
خواص ایتم
📒مجلە

:انتشارات
:کویک ریسپۆنس کۆد

703 :بابەتی ژمارە

Amnesty Raporu
http://www.kurdipedia.org/?q=20141212145045118298
Uluslararası Af Örgütü tarafından ortaya çıkarılan yeni kanıtlar kendisini İslam Devleti
olarak adlandıran silahlı grup üyelerinin kuzey Irak'ta etnik ve dini azınlıklara yönelik
aralarında yargısız infazların, kaçırmaların da olduğu savaş suçları işleyerek sistematik bir
etnik temizlik yürüttüğünü ortaya koyuyor.
"Tarihi düzeyde etnik temizlik: İslam Devleti'nin kuzey Irak'ta azınlıkları sistematik bir
şekilde hedef alması" adlı bugün yayımlanan yeni brifing, hayatta kalanların tüyler
ürpertici tanıklıklarını gözler önüne seriyor. Hayatta kalanlar Sincar bölgesinden
düzinelerce erkek ve erkek çocuğun İslam Devleti savaşçıları tarafından bir araya
toplanıp, pick-up kamyonetlere doldurulup gruplar halinde ya da tek başlarına
vurulmaları için kasabanın dışına nasıl götürüldüğünü anlatıyor. Ezidi azınlığı üyesi
yüzlerce, muhtemelen binlerce kadın ve çocuk, çok sayıda erkek ile birlikte, İslam
Devleti'nin bölgenin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana kaçırıldı.
Şu an kuzey Irak'ta bulunan Uluslararası Af Örgütü Kıdemli Kriz Danışmanı Donatella
Rovera, "İslam Devleti tarafından gerçekleştirilen katliamlar ve kaçırılmalar, azınlıklara
yönelik kuzey Irak çapında etnik temizlik dalgasının yayıldığına dair yürek parçalayıcı
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kanıtlar sağlıyor. İslam Devleti aşağılık suçlar işliyor ve Sincar'ın kırsal kesimini Arap ve
Sünni Müslüman olmayan herkesin izlerini ortadan kaldırma amacıyla kana bulanmış
öldürme tarlalarına dönüştürdü" diye konuştu.
Uluslararası Af Örgütü Ağustos ayında Sincar'da birkaç toplu öldürmenin gerçekleştiğine
dair kanıt toplamıştı. En ölümcül iki olay İslam Devleti savaşçıları 3 Ağustos'ta Kiniye ve
15 Ağustos'ta Koço'yu bastığında yaşanmıştı. Sadece bu kasabalarda öldürülenlerin sayısı
yüzleri buluyor. İki kasabadan da yaşı 12 kadar küçük olan çocukların da aralarında
bulunduğu çocuklar ve erkekler İslam Devleti milisleri tarafından ele geçirildi, kaçırıldı ve
vuruldu.
Koço'daki katliamdan kurtulan biri Uluslararası Af Örgütü'ne "Hiçbir sıra yoktu, İslam
Devleti milisleri hedef ayrımı gözetmeden araçları doldurdular" dedi.
Kardeşi Halit ile ölmekten kıl payı kurtulan Said, beş kez vuruldu; üç kez sol dizinden ve
bir kez kalçasından, bir kez omzundan. Katliamda yedi kardeşini kaybetti. Katliamın
olduğu yerden kaçıp yakınlarda bir yerde 12 gün boyunca saklanıp hayatta kalmayı
başaran Salim, Uluslararası Af Örgütü'ne yaralanan diğerlerinin acı içinde ağladıklarını
duymanın dehşetini anlattı: "Bazıları hareket edemiyordu ve kendini kurtaramadı; orada
acı içinde yatarak ölmeyi beklediler. Korkunç bir şekilde öldüler. Kendimi sürükleyip
çıkarmayı başardım ve Müslüman bir komşum beni kurtardı; beni kurtarmak için kendi
hayatını tehlikeye attı; benim için kardeşten öte. 12 gün boyunca bana her gece yemek
ve su getirdi. Yürüyemiyordum ve kurtulmaya dair hiçbir umudum yoktu. Onun beni
orada tutmaya devam etmesi oldukça tehlikeli bir hale gelmişti.
Said daha sonra eşekle kaçmayı başarmış ve dağları aşarak Kürdistan Bölgesel Yönetimi
tarafından kontrol edilen bölgelere ulaşmış.
Toplu öldürmeler ve kaçırılmalar kuzey Irak'ta yaşayan nüfusun tamamını korkutma
konusunda başarılı olarak binlercesinin yaşamlarından endişe ederek kaçmasına yol açtı.
İslam Devleti tarafından kaçırılan ve esir tutulan yüzlerce Ezidi'nin çoğunun kaderi
belirsiz. İslam Devleti tarafından alıkonulanların çoğu tecavüz ya da cinsel saldırı ya da
İslam'a dönmekle tehdit ediliyor. Bazı vakalarda tüm aile kaçırılmış durumda.
Kayıp 45 akrabasının adlarını liste olarak Uluslararası Af Örgütü'ne veren bir adam hepsi kadın ve çocuklardan oluşuyordu- "Bazılarından haber alıyoruz ama diğerleri kayıp
ve hayattalar mı öldüler mi ya da onlara ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.
Rovera, "Irak hükümeti, yetkililerin şu ana kadar yaptığı gibi mezhepçi milisleri
görmezden gelerek ya da Şii milisleri İslam Devleti'ne karşı silahlandırarak çatışmayı
şiddetlendirmek yerine, dinleri ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak bütün sivilleri
korumalı. Kuzey Irak'ta yaşayan halk her köşe başında hayatlarından endişe etmeden
zulümden uzak bir şekilde yaşamayı hak ediyor. Savaş suçlarının emrini veren,
gerçekleştiren ya da yardım edenler tutuklanarak adalete teslim edilmeli" dedi.
10 Haziran'da Musul'u ele geçirmesinden bu yana İslam Devleti milisleri Sünni Müslüman
olmayan toplulukların -bunlara Şii camileri ve tapınakları da dahil- ibadet yerlerini
sistematik bir şekilde imha etti ve zarar verdi.
Arka plan
Kuzey Irak'ta hedef alınan etnik ve dini azınlıklar arasında bulunanlar: Süryani
Hıristiyanlar, Türkmen Şiiler, Şabak Şiileri, Ezidi inancına sahip olanlar, Kakai ve Sabean
Mandeanlar. İslam Devleti'ne karşı çıktığı bilinen ya da karşı çıktığına inanılan birçok Arap
ve Sünni Müslüman da misilleme saldırılarında hedef alındı.
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:کویک ریسپۆنس کۆد

704 :بابەتی ژمارە

Esmer
http://www.kurdipedia.org/?q=201406202046337677
6
Nr (1) 2005 Istenbûl
Başlık özelikleri
🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:

📒 dergi

Yayın:
:کویک ریسپۆنس کۆد

705 :بابەتی ژمارە

Henas magazine
http://www.kurdipedia.org/?q=20141103171812117072
Henas magazine
Irak Kürdistanında aylık yayınlanan magazine – genel kültür
dergisidir , Kürtçe yazılar yayınlanan dergi daha çok kürt
sanatçılar ile yaptığı roporajlarla farklı bir çizgide yayın
yapmaktadır , 2013 yılının başlarında yayın hayatına başlayan
derginin kadrosu şöyledir :
- İmtiyaz sahibi : Cutyar Nheli
- Baş yazar : Warhel sergeli
- Yazarlar : Nihad oremari – Rojhat sait – Zedan Subhi – Jiyan
nheli
- Maliye : Dilman nheli
Adresi : Dohuk – Amedye
Facebook sayfası : www.fb.com/Henasmagazine
:کویک ریسپۆنس کۆد

706 :بابەتی ژمارە

İslam Devleti azınlıkları ortadan kaldırmak için harekete geçerken
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kuzey Irak'ta etnik temizliğe dair korkunç kanıt
http://www.kurdipedia.org/?q=20141212145044118297
Uluslararası Af Örgütü tarafından ortaya çıkarılan yeni kanıtlar kendisini İslam Devleti
olarak adlandıran silahlı grup üyelerinin kuzey Irak'ta etnik ve dini azınlıklara yönelik
aralarında yargısız infazların, kaçırmaların da olduğu savaş suçları işleyerek sistematik bir
etnik temizlik yürüttüğünü ortaya koyuyor.
"Tarihi düzeyde etnik temizlik: İslam Devleti'nin kuzey Irak'ta azınlıkları sistematik bir
şekilde hedef alması" adlı bugün yayımlanan yeni brifing, hayatta kalanların tüyler
ürpertici tanıklıklarını gözler önüne seriyor. Hayatta kalanlar Sincar bölgesinden
düzinelerce erkek ve erkek çocuğun İslam Devleti savaşçıları tarafından bir araya
toplanıp, pick-up kamyonetlere doldurulup gruplar halinde ya da tek başlarına
vurulmaları için kasabanın dışına nasıl götürüldüğünü anlatıyor. Ezidi azınlığı üyesi
yüzlerce, muhtemelen binlerce kadın ve çocuk, çok sayıda erkek ile birlikte, İslam
Devleti'nin bölgenin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana kaçırıldı.
Şu an kuzey Irak'ta bulunan Uluslararası Af Örgütü Kıdemli Kriz Danışmanı Donatella
Rovera, "İslam Devleti tarafından gerçekleştirilen katliamlar ve kaçırılmalar, azınlıklara
yönelik kuzey Irak çapında etnik temizlik dalgasının yayıldığına dair yürek parçalayıcı
kanıtlar sağlıyor. İslam Devleti aşağılık suçlar işliyor ve Sincar'ın kırsal kesimini Arap ve
Sünni Müslüman olmayan herkesin izlerini ortadan kaldırma amacıyla kana bulanmış
öldürme tarlalarına dönüştürdü" diye konuştu.
Uluslararası Af Örgütü Ağustos ayında Sincar'da birkaç toplu öldürmenin gerçekleştiğine
dair kanıt toplamıştı. En ölümcül iki olay İslam Devleti savaşçıları 3 Ağustos'ta Kiniye ve
15 Ağustos'ta Koço'yu bastığında yaşanmıştı. Sadece bu kasabalarda öldürülenlerin sayısı
yüzleri buluyor. İki kasabadan da yaşı 12 kadar küçük olan çocukların da aralarında
bulunduğu çocuklar ve erkekler İslam Devleti milisleri tarafından ele geçirildi, kaçırıldı ve
vuruldu.
Koço'daki katliamdan kurtulan biri Uluslararası Af Örgütü'ne "Hiçbir sıra yoktu, İslam
Devleti milisleri hedef ayrımı gözetmeden araçları doldurdular" dedi.
Kardeşi Halit ile ölmekten kıl payı kurtulan Said, beş kez vuruldu; üç kez sol dizinden ve
bir kez kalçasından, bir kez omzundan. Katliamda yedi kardeşini kaybetti. Katliamın
olduğu yerden kaçıp yakınlarda bir yerde 12 gün boyunca saklanıp hayatta kalmayı
başaran Salim, Uluslararası Af Örgütü'ne yaralanan diğerlerinin acı içinde ağladıklarını
duymanın dehşetini anlattı: "Bazıları hareket edemiyordu ve kendini kurtaramadı; orada
acı içinde yatarak ölmeyi beklediler. Korkunç bir şekilde öldüler. Kendimi sürükleyip
çıkarmayı başardım ve Müslüman bir komşum beni kurtardı; beni kurtarmak için kendi
hayatını tehlikeye attı; benim için kardeşten öte. 12 gün boyunca bana her gece yemek
ve su getirdi. Yürüyemiyordum ve kurtulmaya dair hiçbir umudum yoktu. Onun beni
orada tutmaya devam etmesi oldukça tehlikeli bir hale gelmişti.
Said daha sonra eşekle kaçmayı başarmış ve dağları aşarak Kürdistan Bölgesel Yönetimi
tarafından kontrol edilen bölgelere ulaşmış.
Toplu öldürmeler ve kaçırılmalar kuzey Irak'ta yaşayan nüfusun tamamını korkutma
konusunda başarılı olarak binlercesinin yaşamlarından endişe ederek kaçmasına yol açtı.
İslam Devleti tarafından kaçırılan ve esir tutulan yüzlerce Ezidi'nin çoğunun kaderi
belirsiz. İslam Devleti tarafından alıkonulanların çoğu tecavüz ya da cinsel saldırı ya da
İslam'a dönmekle tehdit ediliyor. Bazı vakalarda tüm aile kaçırılmış durumda.
Kayıp 45 akrabasının adlarını liste olarak Uluslararası Af Örgütü'ne veren bir adam hepsi kadın ve çocuklardan oluşuyordu- "Bazılarından haber alıyoruz ama diğerleri kayıp
ve hayattalar mı öldüler mi ya da onlara ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.
Rovera, "Irak hükümeti, yetkililerin şu ana kadar yaptığı gibi mezhepçi milisleri
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görmezden gelerek ya da Şii milisleri İslam Devleti'ne karşı silahlandırarak çatışmayı
şiddetlendirmek yerine, dinleri ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak bütün sivilleri
korumalı. Kuzey Irak'ta yaşayan halk her köşe başında hayatlarından endişe etmeden
zulümden uzak bir şekilde yaşamayı hak ediyor. Savaş suçlarının emrini veren,
gerçekleştiren ya da yardım edenler tutuklanarak adalete teslim edilmeli" dedi.
10 Haziran'da Musul'u ele geçirmesinden bu yana İslam Devleti milisleri Sünni Müslüman
olmayan toplulukların -bunlara Şii camileri ve tapınakları da dahil- ibadet yerlerini
sistematik bir şekilde imha etti ve zarar verdi.
Arka plan
Kuzey Irak'ta hedef alınan etnik ve dini azınlıklar arasında bulunanlar: Süryani
Hıristiyanlar, Türkmen Şiiler, Şabak Şiileri, Ezidi inancına sahip olanlar, Kakai ve Sabean
Mandeanlar. İslam Devleti'ne karşı çıktığı bilinen ya da karşı çıktığına inanılan birçok Arap
ve Sünni Müslüman da misilleme saldırılarında hedef alındı.
:کویک ریسپۆنس کۆد

707 :بابەتی ژمارە

Kürt Tarihi
http://www.kurdipedia.org/?q=201403262343566532
7
...
Başlık özelikleri
🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇮🇱 Israil

Özerk:

📒 dergi

Yayın:
:کویک ریسپۆنس کۆد

708 :بابەتی ژمارە

Kürtçe yayın yapan Televizyon kanalları
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020519010192877
Kürtçe yayın yapan Televizyon kanalları :
Kurdistan TV
Zagros TV
Kurdsat TV
Geli Kurdistan
Badinan Sat
Kerkuk TV
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NRT
NRT 2
Rudaw TV
TRT 6
VİN TV
Speda TV
Peyam TV
Çıra TV
Pelistank TV
Zaro TV
Rega TV
Ronahi TV
Roj TV ( Kapalı)
MMC ( Kapalı)
AUC TV
Kurdmax
Kanal 4
Korek TV
Vin TV
Newroz TV
Hewler TV
City Center
Jamawar TV
KNN
Dünya TV
Waar TV
Waar Sport
:کویک ریسپۆنس کۆد

709 :بابەتی ژمارە

War Gazetesi
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020519032192878
War Gazetesi
Dohukta Evro gazetesiyle birlikte günlük yayınlanan iki gazeteten biridir , 1 eylül 2009
günü yayınlanan gazete bügüne kadar günlük olarak Zaho – Dohuk ve amediyede
dağıtımı yapılmaktadır , Daha çok iç olaylar üzerine yayın yapan gazete değişik
konularda 16 sayfa olarak yayınlanır , Yayın sahibi Palo şirketi olup Adresi dohuktadır .
Başyazar : Dr.Fazil omer
Yayın sorumlusu : Tehsin naveşki
Yazar kadrosu : Şaban teleri – ismet habur – Ahmet bendi
Tasarım : İsam haci taher
Web tasarım : Ömer guvend
Web sayfası : www.rojnamawar.com
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Güney kürdistan

Başlık özelikleri
Lehçe:

📰 Gazete

Yayın:
:کویک ریسپۆنس کۆد

710 :بابەتی ژمارە

Yeniden Newroz
http://www.kurdipedia.org/?q=201307270921448944
7
...
Başlık özelikleri
🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

📒 dergi

Yayın:
:کویک ریسپۆنس کۆد

711 :بابەتی ژمارە

امد سوداء
http://www.kurdipedia.org/?q=201407012257597686
8
1908
Başlık özelikleri
🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:

📒 dergi

Yayın:
:کویک ریسپۆنس کۆد

712 :بابەتی ژمارە

کرد تعاون و ترقی غزتەسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201406211743106819
4
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١٩٠٨
Başlık özelikleri
🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:

📰 Gazete

Yayın:
:کویک ریسپۆنس کۆد

713 :بابەتی ژمارە

De Koerden
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082814304972398
Het tweemaandelijks tijdschrift van het Koerdisch lnstituut vzw te
Brussel- door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend
als beweging in het kader van het decreet op het sociaal-cultureel
volwassenenwerk- biedt een politiek onafhankelijke blik op de
huidige situatie van de mensen- en volkerenrechten in het
Midden-Oosten, Eurazie en de Kaukasus en tevens op hun
geschiedenis en cultuur.
Bijdragen van derden vertegenwoordigen niet per definitie de
visie van de redactie.
Koerdisch I nstituut vzw
Bonneelsstraat 16, 1210 Brussel- Belgie
Tel.: 0032/(0)2.230.89.30
Fax.: 0032/(0)2.231.00.97
E-mai l: kib@skynet.be
Website: http://www.kurdishinstitute.be
Eigenschappen van de item
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:

📒 Tijdschrift

Publikatie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

714 :بابەتی ژمارە

Koerdisch Bureau voor Ontmoeting en Informatie Informatieblad
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091916285688665
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...
Eigenschappen van de item
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:

📃 Uitgave

Publikatie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

715 :بابەتی ژمارە

Kurdernas vänner
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102416220173483
...
Artiklar Property
🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:

📃 Publikation

Publikation:
:کویک ریسپۆنس کۆد

716 :بابەتی ژمارە

Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071521532289559
1991
Artiklar Property
🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:

📒 Magazine

Publikation:
:کویک ریسپۆنس کۆد

717 :بابەتی ژمارە

Kurdistan bulletinen
http://www.kurdipedia.org/?q=2015071310061485745
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...
Artiklar Property
Dialekt:

🇸🇪 Svenska

Provins:

🌏 Utanför

Publikation:

📒 Magazine

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە718 :

Hetaw
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051711501064753
1991
Articoli proprietà
Dialetto:

🇮🇹 Italiano

Provincia:

🌏 Fuori

Pubblicazione:

📒 Magazine

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە719 :

نۆڤی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102411072562512
واتە کوردستانی نوێ بە زمانی روسی.
ئەو رۆژنامەیە بەزمانی روسی لە سەرەتا چەند ژمارەیەکی لەشاری
سانکت پیترسبوورگ لە روسیا باڵوبۆتەوە و دواتر ژمارەکانی تری لەشاری
مۆسکۆ چاپ و باڵوبوونەتەوە و نزیکەی هەمووی بەسەر یەکەوە ()48
ژمارەی لێ دەرچووە.
سەرچاوە :فەیسبووکی فەخرەدین تاهیر
Свойства элементов
диалект:

🇷🇺 Русские

Прованс:

🌏 Вне

публикация:

📰 Газета

کویک ریسپۆنس کۆد:
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