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پەڕتووکنامە – وەشانی 2
لیستی ئەو هەزاران پەڕتووکەیە 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 لیستی ئەو هەزاران پەڕتووکەیە 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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لەباڵوکراوەکانی رێکخراوی کوردیپێدیا
ناوی پەڕتووک

ژمارەی
وەشان

ژمارەی الپەڕە -
A4

ژمارەی
تۆمار

رۆژی
دەرچوون

باڵوکراوەنامە  -وەشانی
2ەم

2

325

719

08-09-2015

گەپنامە  -وەشانی 2ەم

2

190

476

07-09-2015

ناونامە  -وەشانی 2ەم

2

1347

4294

07-09-2015

پەندنامە  -وەشانی 2ەم

2

1579

5613

07-09-2015

زیندانینامە  -وەشانی 2ەم

2

2849

7015

07-09-2015

پاسۆکنامە  -وەشانی 1ەم 1

89

117

18-03-2015

داعشنامە  -وەشانی 2ەم

2

58

92

14-03-2015

کۆبانێنامە  -وەشانی 2ەم

2

136

191

01-02-2015

شوێنەوارنامە  -وەشانی
2ەم

2

135

226

24-01-2015

شوێننامە  -وەشانی 2ەم

2

1347

2957

22-01-2015

پێشمەرگەنامە  -وەشانی
2ەم

2

353

536

21-01-2015

75

113

19-01-2015

جاشنامە  -وەشانی 2ەم

2

140

287

18-01-2015

ژنکوژینامە  -وەشانی 2ەم

2

30

41

18-01-2015

510

960

16-01-2015

1859

5035

15-01-2015

براکوژینامە  -وەشانی 2ەم 2

172

285

11-01-2015

ئەنفالنامە  -وەشانی 2ەم

2

165

359

10-01-2015

شەهیدنامە  -وەشانی
2ەم

2

3935

7345

04-01-2015

2014نامە  -وەشانی 1

1

166

344

01-01-2015

کۆبانێنامە  -وەشانی 1ەم

1

118

130

23-11-2014

گەپنامە  -وەشانی 1ەم

1

236
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23-11-2014

داعشنامە  -وەشانی 1ەم

1

26

27

16-11-2014

پێشمەرگەنامە  -وەشانی
1ەم

1

403

514

10-06-2014

هاوڕێنامە  -وەشانی 3ەم

3

1653

4811

03-06-2014

وێنەنامە  -وەشانی 1ەم

1

722

1419

03-06-2014

وەرزشنامە  -وەشانی 1ەم 1

78

101

02-06-2014

چاالکواننامە  -وەشانی 1ەم 1

1284

1778

02-06-2014

هونەرنامە  -وەشانی 1ەم

1

1204

1695

01-06-2014

ژنکوژینامە  -وەشانی 1ەم

1

31

33

01-06-2014

219

282

01-06-2014

وەرزشنامە  -وەشانی 2ەم 2

رێکخراونامە  -وەشانی 2ەم 2
هاوڕێنامە  -وەشانی 4ەم

4

براکوژینامە  -وەشانی 1ەم 1

2

زیندانینامە  -وەشانی 1ەم

1

1812

3172

01-06-2014

ناونامە  -وەشانی 1ەم

1

1238

3259

01-06-2014

رێکخراونامە  -وەشانی 1ەم 1

546

937

31-05-2014

شوێنەوارنامە  -وەشانی
1ەم

1

100

171

31-05-2014

شوێننامە  -وەشانی 1ەم

1

1396

2887

31-05-2014

باڵوکراوەنامە  -وەشانی
1ەم

1

435

756

31-05-2014

پەندنامە  -وەشانی 1ەم

1

110

404

31-05-2014

جاشنامە  -وەشانی 1ەم

1

163

285

30-05-2014

2291

3289

28-05-2014

ئەنفالنامە  -وەشانی 1ەم

1

188

358

28-05-2014

شەهیدنامە  -وەشانی
1ەم

1

2753

6140

27-05-2014

پەڕتووکنامە  -وەشانی 1ەم 1

3562

12747

25-05-2014

نووسەرنامە  -وەشانی 1ەم 1
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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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ئۆقیانوسی مەرگەسات 452 .........................................................................................................
ئۆقیانووسێک لە تاوان 453 .............................................................................................................
ئۆلگا بۆڕۆدینۆڤا 453 .......................................................................................................................
ئۆلەمپیادی گیانداران 453 ..............................................................................................................
ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتی و بوونی مرۆڤ 454 ........................................................................................
ئۆکتاڤیۆ پاز  -بەردی سپی و رەش 454 .........................................................................................
ئۆکی و دۆکی ونبوون 455 .............................................................................................................
ئیبراهیم ئەحمەد لە سێ بەڵگەنامەی میژووییدا 455 ..................................................................
ئیبراهیم ئەحمەد :ژیان و بەرهەمی455 .......................................................................................
ئیبن خەلدون و کۆمەڵناسیی نوێ 456 .........................................................................................
ئیبن خەلدون و کۆمەڵناسیی هاوچەرخ 456 .................................................................................
ئیبن روشد تروسکەی ڕۆشناییەک لە جیهانێکی تاریکدا457 ........................................................
ئیبن سینا و هەرەسهێنان بەپزیشکێتی کۆن 457 .........................................................................
ئیتر لە دەرگا نادات ،پۆستەچی 458 ..............................................................................................
ئیتنۆنەتەوایەتی کوردی 458 ..........................................................................................................
ئیتیکی کاری رۆژنامەوانی 458 ......................................................................................................
ئیتێک لە رۆژنامەوانیی کوردیدا :رۆژنامەی هاوواڵتی  2002-2000وەک نموونە459 ......................
ئیجتیهاد لەم سەردەمەدا 459 .......................................................................................................
ئیدارەی گشتی460 ............................................................................. - Public Administration
ئیدارەیەکی دیموکراسی و بێ گەندەڵی 460 ...............................................................................
ئیدریس بارزانی و چەند الپەڕەیەک لە ژیان و تێکۆشانی 460 .......................................................
ئیدریس مستەفا بارزانی و بارزانییەکان باشتر بناسین؛ مێژووی زارەکی461 ...............................
ئیدریسی بدلیسی 461 ................................................................................................................
ئیدیۆم لە زمانی کوردیدا 462 .........................................................................................................
ئیرلەندای باکوور 462 .....................................................................................................................
ئیرۆتیک لە شیعری نالی-دا 462 ...................................................................................................
ئیرۆسکێ ،هەڵکەندنی مانگ :ئەزموون و دەقی وااڵ 463 ............................................................
ئیرەم463 .......................................................................................................................................
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ئیستاتیکای دەقی شیعریی کوردی  -کوردستانی عێراق (464 ........................... )1970 – 1950
ئیسالم ئایینی هێز یان هێزی ئایینێک؟! 464 .................................................................................
ئیسالم لەبەردەم دووڕیاندا 465 .....................................................................................................
ئیسالم و بنەماکانی فەرمانڕەوایی 465 ........................................................................................
ئیسالم و دیموکراسی 465 ...........................................................................................................
ئیسالم و رۆشنگەری 466 .............................................................................................................
ئیسالم و سیاسەت 466 ...............................................................................................................
ئیسالم و سیاسەت دوو چەمک و یەک هەڵوێست 467 ...............................................................
ئیسالم و سیکۆالریزم467 .............................................................................................................
ئیسالم و گلۆبالیزم 468 .................................................................................................................
ئیسالم و ناسیونالیسم468 ..........................................................................................................
ئیسالم و ناسیۆنالیزم لە کوردستاندا :سەرەتایەک لە بارەی کۆمەڵناسیی ئایینەوە468 .............
ئیسالمی سیاسی 469 ................................................................................................................
ئیسالمی سیاسی لە زەبروزەنگەوە بۆ بەخۆداچوونەوە 469 ........................................................
ئیسالمی سیاسی لەباشووری کوردستان لەنێوان گفتارو رەفتاردا 470 .......................................
ئیسالمی سیاسی :تێڕوانین بۆ مەسەلەکانی ئینتەرناسیونالیزمی (دینی)470 ..................... ...
ئیسالمییەکان و بەهاری شۆڕشەکان 470 ....................................................................................
ئیسماعیل بێشکچی و تێڕوانینێکی زانستیانە 471 .......................................................................
ئیسماعیل حەقی شاوەیس (ژیان و بەرهەمەکانی) 471 .............................................................
ئیسماعیل خەیات لە رۆژنامە و گۆڤارە عێراقیەکاندا 472 ........................................... 1987-1965
ئیسکێپ (دەربازبوون) 472 .............................................................................................................
ئیسکەندەر 472 .............................................................................................................................
ئیشکردن نەک تەمەڵی 473 .........................................................................................................
ئیعجازی تەشریعی لە میراتدا 473 ................................................................................................
ئیفادەی کوردەکان بۆ ماجەرای رەفا و ئەربەکان 474 .....................................................................
ئیالم بە مێژوو ئابوورییەکەیەوە سەربەخۆیی رۆژهەاڵتی کوردستان دەبووژێنێتەوە 474 ................
ئیلشا474 ......................................................................................................................................
ئیلیادە 475 .....................................................................................................................................
ئیمارەتی ئیسالمی هۆاڵندا 475 ...................................................................................................
ئیمارەتی ئیسالمیی هۆاڵندا چ476 ............................................................................................ 2
ئیمان بێنە بەوەی دەیڵێم ،وەئیلال!ی محەمەدی پێغەمبەر 476 .....................................................
ئیمان یان بێ ئیمان476 ................................................................................................................
ئیمپراتۆر جۆنز 477 .........................................................................................................................
ئیمپراتۆری خۆشەویستی  -بەرگی 477 .................................................................................... 1
ئیمپراتۆری خۆشەویستی  -بەرگی 478 .................................................................................... 2
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ئیمپراتۆری خۆشەویستی  -بەرگی 478 .................................................................................... 3
ئیمپراتۆریای لم 478 .......................................................................................................................
ئیمپراتۆرییەتی ئێران 479 ...............................................................................................................
ئیمپراتۆریەتی ئاشور 479 ..............................................................................................................
ئیمالی کوردی و چەند تێبینییەک 480 ...........................................................................................
ئینتەرنێت و کتێبخانە480 ...............................................................................................................
ئینجیلی پیرۆز ..بەشێوەی کوردی سۆرانی 481 ...........................................................................
ئیندێکسی گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد 481 .............................................................. 2002-1973
ئیندێکسی هەردوو گۆڤاری رۆژنامەڤانی و رۆژنامەنووسان 482 ....................................................
ئینسانەکان یان مرۆڤەکان؟ فەلسەفە و بنچینەی مافی کەمایەتیەکان 482 ................................
ئینسایکلۆپیدیا ئەلقاعیدە 483 .......................................................................................................
ئینسایکلۆپیدیا چیە؟ 483 ...............................................................................................................
ئینسایکلۆپیدیای ئەنتەرنێت 483 ....................................................................................................
ئینسایکلۆپیدیای دەرمان 484 ........................................................................................................
ئینسایکلۆپیدیای کیمیا  -بەرگی 484 ......................................................................................... 1
ئینسایکلۆپیدیای کیمیا  -بەرگی 485 ......................................................................................... 2
ئینسایکلۆپێدیای خێزان 485 ...........................................................................................................
ئینسایکلۆپێدیای کیمیا  -بەرگی  3و 485 ................................................................................... 4
ئینسکلۆپیدیای جیهانی هەواڵگری  -بەرگی یەکەم 486 ..............................................................
ئینسکلۆپیدیای مەعدەنەکان 486 ..................................................................................................
ئینسکلۆپیدیای هەڵەبجە  -بەرگی 487 ..................................................................................... 1
ئینسکلۆپیدیای یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان487 ....................................................................
ئینسیکلۆپیدیای تاوانبارانی ئەنفال و کوردۆسایدکردنی گەلی باشووری کوردستان 487 .............
ئینشتاین ئەو کەسەی جیهانی گۆڕی 488 ...................................................................................
ئینشتاین چی نە دەزانی ! وەاڵمی زانستی بۆ پرسیارەکانی رۆژانە 488 ....................................
ئینقالبی بەکر سدقی لە  29/10/1936هۆیەکان و ئەنجامەکانی 489 .........................................
ئینگر 489 .......................................................................................................................................
ئینگلیزی تایبەتمەند بۆ قوتابیانی ڕۆژنامەگەری و گەیاندن 490 .....................................................
ئینگلیزی گشتگیر 490 ...................................................................................................................
ئینگلیزی لە سەفەردا491 .............................................................................................................
ئینگلیزیی گشتگر 491 ...................................................................................................................
ئیکسیری وشە 491 ......................................................................................................................
ئیکۆنۆمی لە ئاستەکانی زمانی کوردیدا 492 ................................................................................
ئێتنۆگرافیا و یەکێتیی ئێتنیکیی کورد 492 ......................................................................................
ئێتیکی میدیاکاری ئاکاری ڕاگەیاندن 493 .......................................................................................
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ئێرانی سەردەمی ساسانییەکان 493 ...........................................................................................
ئێرانی سەردەمی سەفەوی 493 ..................................................................................................
ئێرە مێژووە!494 .............................................................................................................................
ئێزگە 494 .......................................................................................................................................
ئێزیدییەکان لە مێژووی نەتەوەکەیاندا 495 .....................................................................................
ئێس کیو ئێڵ بە کوردی495 ............................................................................. - SQL in Kurdish
ئێستا لە نێوان دوو ئاوێنەدا 495 .....................................................................................................
ئێل و ئویجاخێن کوردا ل کوردستانا ئێرانێ 496 ..............................................................................
ئێلیتەکان و کۆمەڵگا 496 ................................................................................................................
ئێمیل 497 ......................................................................................................................................
ئێمە ئەم شیعرەمان نوسیوە 497 ..................................................................................................
ئێمە بە زەریادا هاتین 498 .............................................................................................................
ئێمە دوو عاشقی دەربەدەرین498 ................................................................................................
ئێمە زەریامان بەزاند 498 ...............................................................................................................
ئێمە گوناهین 499 ..........................................................................................................................
ئێمە لێرەین 499 .............................................................................................................................
ئێمە هەوری بارانتانین 500 ............................................................................................................
ئێمە و ئەوان ناکۆکیەکانمان لەسەر چین؟ 500 .............................................................................
ئێمەی پەنابەر؛ کۆمەڵێک وتار 501 .................................................................................................
ئێمەی ژنان 501 .............................................................................................................................
ئێمەی مندااڵنی گوڕەدێ 502 .......................................................................................................
ئێنیس ،خۆشەویستی روحەکەم 503 ...........................................................................................
ئێوارستان 503 ...............................................................................................................................
ئێوارە ئاشقەکانی تەمەن 504 .......................................................................................................
ئێوارەی پەروانە 504 .......................................................................................................................
ئێوارەی چاوەڕوانی 505 .................................................................................................................
ئێوارەی شار 505 ...........................................................................................................................
ئێوارەیەک بۆ ژن و خودا 506 ...........................................................................................................
ئێوارەێ تاوسان 506 ......................................................................................................................
ئێڤلین 507 .....................................................................................................................................
ئێڵی کەڵهوڕ لەسەردەمی مەشروتیەتدا 507 ...............................................................................
ئەبسەراکت ئێکسپرێشنیزم ..لە نیگار کێشانی هاوچەرخی کوردستانی باشووردا 508 .............
ئەبێ و نابێ رایەکی زمانەوانییە 508 ............................................................................................
ئەبەدییەتی غەریبی 509 ..............................................................................................................
ئەتنۆ-دیمۆگرافیای باشووری کوردستان 509 .................................................................................
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ئەتڵەسی توێکاری لەشی مرۆڤ  -کوردی  -ئینگلیزی 510 ..........................................................
ئەتڵەسی سیاسیی هەرێمی کوردستان 510 .............................................................................
ئەتڵەسی کەرکوک؛ گۆڕانکارییە کارگێڕییەکانی نێوان سااڵنی 510 ...........................1987-1947
ئەتۆم لە مێژوودا 511 .....................................................................................................................
ئەجندای ئەمریکا لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست511 ...........................................................................
ئەچم بۆ شاری شووکردن  /بۆ نانی گەنم خواردن512 .................................................................
ئەحمەد شاملوو 512 .....................................................................................................................
ئەحمەدی خانی  1707 - 1650شاعیر و بیرمەند ،فەیلەسووف و سۆفی 513 ............................
ئەخالق513 ...................................................................................................................................
ئەخالق و سیاسەت 514 ..............................................................................................................
ئەخالقناسی 514 ..........................................................................................................................
ئەخالقی کاری رۆژنامەنووسی 515 ..............................................................................................
ئەدبیاتی کالسیکی نوێخوازی کوردی 515 ....................................................................................
ئەدۆنیس 516 ................................................................................................................................
ئەدۆنیس ژیان و ئەزمونی شیعریم 516 .........................................................................................
ئەدۆنیس ...ئەفسوونکاری وشەکان 516 ......................................................................................
ئەدیب و گزیری پۆلیس!517 ..........................................................................................................
ئەدیسۆن ئەوەی جیهانی رۆناک کردەوە 517 ................................................................................
ئەدەب چییە؟ 518 ..........................................................................................................................
ئەدەب و دیالۆگ 518 ......................................................................................................................
ئەدەب و سیاسەت 519 ................................................................................................................
ئەدەب و فەلسەفە 519 .................................................................................................................
ئەدەب و مێژوو 519 ........................................................................................................................
ئەدەب و هونەر  -بەرگی 520 ..................................................................................................... 2
ئەدەب وەک بەشێک لە رۆح 520 ...................................................................................................
ئەدەب کۆمەڵە وتاریکی ئەدەبی 521 ............................................................................................
ئەدەبی ئەمریکای التینی 521 .......................................................................................................
ئەدەبی بەراوردکاری521 ...............................................................................................................
ئەدەبی فۆلکلۆری کوردی 522 .......................................................................................................
ئەدەبی فۆلکلۆری کوردی  -بەرگی 522 ..................................................................................... 2
ئەدەبی فۆلکلۆریی کوردی  -بەرگی 523 ................................................................................... 1
ئەدەبی فەلسەفی و ئەزموونە زیندووەکانی سەردەم 523 ..........................................................
ئەدەبی گەالن  -چەند ئەفسانەیەک لە کاریبییەوە 523 ................................................................
ئەدەبی گەنجان لە راگەیاندنی بیستراوی کوردیدا 524 .......................................... 1990 - 1975
ئەدەبی منااڵن 524 .................................................................................................................... 3
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ئەدەبی مندااڵنی کورد 525 ...........................................................................................................
ئەدەبی مندااڵنی کورد؛ لێکوڵینەوە مێژوو سەرهەڵدان 525 ..........................................................
ئەدەبی نامەنووسینی کوردی  -بەشی 526 ............................................................................. 1
ئەدەبی نامەنووسینی کوردی  -بەشی 526 ............................................................................. 2
ئەدەبی نامەنووسینی کوردی  -بەشی 526 ............................................................................. 3
ئەدەبی کوردی و لێکۆڵینەوە لە ئەدەبی کوردی 527 .....................................................................
ئەدەبیاتی فۆلکلۆری کوردی 527 ...................................................................................................
ئەدەبیاتی کاژیک 528 ....................................................................................................................
ئەدەبیاتی کوردی لە ئەرمەنستان 528 .........................................................................................
ئەرستۆ و ژن 529 ...........................................................................................................................
ئەرستۆ؛ مامۆستای یەکەم 529 ....................................................................................................
ئەرشیفکردنی وێنە لەبواری راگەیاندن و رۆژنامەگەریدا 529 .........................................................
ئەرشیفی ئەشق 530 ...................................................................................................................
ئەرشیڤی ئەشق 530 ...................................................................................................................
ئەرک و مافەکانی مامۆستا 531 ....................................................................................................
ئەرکی شیعر لە ئەدەبی کوردیدا 531 ...........................................................................................
ئەرکی نوێ532 .............................................................................................................................
ئەرکیلۆژیای شانۆ 532 ...................................................................................................................
ئەرکیۆلۆژیای شانۆ 532 ..................................................................................................................
ئەرکەکانی خەبات لە هەلومەرجێکی دژواردا 533 .........................................................................
ئەرکەکانی قۆناغی نوێ  -لە چاوپێکەوتنێکی هەڤاڵ عیماد ئەحمەددا 533 ..................................
ئەرەستۆ و ژن 534 .........................................................................................................................
ئەزمونگەری و داهێنان 534 ............................................................................................................
ئەزموون 535 ........................................................................................................... 2000 - 1985
ئەزموون لە نێوان شکست و داهێناندا 535 ...................................................................................
ئەزموون و یاد 536 ..........................................................................................................................
ئەزموون وەک ئاخاوتنێک لەناو ژیان 536 .........................................................................................
ئەزموونکاریی لە شانۆدا 537 .........................................................................................................
ئەزموونی چیرۆکنووسین 537 ........................................................................................................
ئەزموونی خوێندنەوە ،چەند الپەرەیەکی رەخنەیی 537 ...............................................................
ئەزموونی خەبات؛ ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی عەبدوڵاڵ حەسەن زادە538 .....................................
ئەزموونی شانۆی مایرهۆڵد 538 ....................................................................................................
ئەزموونی عەشق 539 ..................................................................................................................
ئەزموونی کوردی لە بزاڤە پەندۆلییەکەیدا 539 ..............................................................................
ئەزموونە درەوشاوەکانی شانۆ 539 ...............................................................................................
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ئەژدەر 540 .....................................................................................................................................
ئەسانسێرەکە  -ئاهەنگی جەژنی لەدایکبوون  -دوو شانۆنامە 540 ..............................................
ئەسپیدیلۆن 541 ............................................................................................................................
ئەسپێک لەپەڕەی گواڵڵە541 ........................................................................................................
ئەسپە باڵدارەکە541 .....................................................................................................................
ئەسپەکانی ناو با 542 ...................................................................................................................
ئەستێره ،یەکەمین گۆڤاری نهێنی بۆ مندااڵنی کورد 542 .............................................................
ئەستێرە بەرزە 543 ........................................................................................................................
ئەستێرە سەرگەردانەکە 543 ........................................................................................................
ئەستێرە یەکەم گۆڤاری منااڵن لە کوردستانی باشوردا544 .........................................................
ئەستێرەکانی ترۆپکی سەروەریی ژیاننامەی شەهیدانی کاروانی ڕابوونی ئیسالمیی
کوردستان  -بەرگی 544 ............................................................................................................. 1
ئەستێرەکانی ترۆپکی سەروەریی ژیاننامەی شەهیدانی کاروانی ڕابوونی ئیسالمیی
کوردستان  -بەرگی 545 ............................................................................................................. 2
ئەستێڵکە مەزنەکە545 .................................................................................................................
ئەسکەندەری مەکدۆنی545 .........................................................................................................
ئەسەرە و خاک 546 ......................................................................................................................
ئەشق و بەرائەتی ئاو 546 ............................................................................................................
ئەشکانییەکان 547 ........................................................................................................................
ئەشکی باوان  -بەهەمی باڵونەکراوە و لەیادکراوی کامەران موکری547 .....................................
ئەشکەنجە و زیندان 548 ...............................................................................................................
ئەشکەوتەکەی گوندۆک 548 .........................................................................................................
ئەشکەکانم بوون بە گژلووک 548 ..................................................................................................
ئەفراندن و ئازادی 549 ...................................................................................................................
ئەفرۆدیتە 549 ................................................................................................................................
ئەفسانە لە شیعری هاوچەرخی کوردیدا 550 ..............................................................................
ئەفسانە و ئایین و زانست 550 .....................................................................................................
ئەفسانە و ئەدەب 551 ..................................................................................................................
ئەفسانە و پەندی کۆمیدی گاڵتەئامێزی کوردی 552 .....................................................................
ئەفسانە کوردییەکان 552 ..............................................................................................................
ئەفسانەکانی بەر ئاگردان مەشرەبخۆشی نەنکم 552 .................................................................
ئەفسانەکانی خۆرهەاڵت 553 .......................................................................................................
ئەفسانەکانی میللەتانی ئاسیا553 ..............................................................................................
ئەفسانەی ئێرانی 554 ..................................................................................................................
ئەفسانەی ئەرمەنی 554 ..............................................................................................................
ئەفسانەی ئەسپی ئاشق555 .....................................................................................................
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سوڵتانی عیشق 2180 ..................................................................................................................
سکاندینافیا :دوورگەیەکی تر لە بغوور 2180 ..................................................................................
سکااڵ لە پاییز ئەکەم 2181 ............................................................................................................
ساڵو ..کەس لێرەیە؟ 2181 ...........................................................................................................
ساڵو؟ کەس لەوێیە؟ 2182 ...........................................................................................................
سڵەمینەوە :زنجیرەی پەروەردەیی 2182 ......................................................................................
سۆرێ چاوشین 2183 ...................................................................................................................
سۆزانییە بەڕێزەکە 2183 ................................................................................................................
سۆزی مینبەر 2183 .......................................................................................................................
سۆسیال دیموکراتی 2184 ............................................................................................................
سۆسیال دێموکراسی چیە؟ 2184 ................................................................................................
سۆسیالیزم و پرسی ژن 2185 ......................................................................................................
سۆسیالیزمی خەیاڵی 2185 .........................................................................................................
سۆسیالیزمی مۆدێرن 2185 ..........................................................................................................
سۆسیۆلۆژیا الی مارکس و ماکس ڤێبەر 2186 ..............................................................................
سۆسیۆلۆژیای بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان 2186 ...........................................................................
سۆسیۆلۆژیای خێزان 2187 ............................................................................................................
سۆسیۆلۆژیای شیعری کوردی لە رووی پێوەرە ئاکارییەکانەوە 2187 .............................................
سۆسیۆلۆژیای کارل مارکس2188 .................................................................................................
سۆشیال دیموکرات و دەوڵەت  -بەرگی 2188 ............................................................................1
سۆفیست ئەفالتوون 2189 ............................................................................................................
سۆفیستەکان2189 .......................................................................................................................
سۆفیستەکان و خوێندنەوەیەک بۆ سۆفیستەکان 2190 ...............................................................
سۆفیستەکانی یۆنان 2190 ...........................................................................................................
سۆفیگەری؛ شیعری ئایینی و سۆفیگەری لە شیعرە کوردییەکانی مەحویدا 2190 ......................
سۆمای نیگا 2191 .........................................................................................................................
سۆمای هەست 2191 ...................................................................................................................
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سۆناتای تارمایی 2192 ..................................................................................................................
سۆناتای خاچ 2192 ........................................................................................................................
سۆناتای کورۆیتیزێر 2193 ...............................................................................................................
سۆڤیەت و بزووتنەوەی نیشتمانیی کورد 2193 .............................................................................
سی ساڵ شیعر  -بەرگی 2193 ................................................................................................ 1
سی ساڵ شیعر  -بەرگی 2194 ................................................................................................ 2
سی و حەوت خوێندنەوەی جیاواز بۆ سی و حەوت کەسایەتی جیاواز 2194 ...............................
سیابەند و خەجێ 2195 ................................................................................................................
سیاحەتنامەی مسیۆ چریکۆف 2195 .............................................................................................
سیاسەت 2195 .............................................................................................................................
سیاسەت لە ئیسالمدا 2196 ........................................................................................................
سیاسەت لە ئەفریقیادا 2196 ........................................................................................................
سیاسەت لەنێوان بیر و جێبەجێکردندا 2196 ..................................................................................
سیاسەت و حکومەت لە ئاسیای ناوەڕاستدا2197 .......................................................................
سیاسەت و حکوومەت لە ئەوروپادا 2198 ......................................................................................
سیاسەت و حکوومەت لە باشووری رۆژهەاڵتی ئاسیادا 2198 .....................................................
سیاسەت و گەشەسەندن لە جیهانی سێهەمدا 2199 ................................................................
سیاسەتی ئیستعماری پارتی بەعسی سوری لە رۆژئاوای کوردستان 2199 ..............................
سیاسەتی ئێران بەرامبەر بزووتنەوەی رزگاریخوازی نەتەوەییی کورد لە کوردستانی عێڕاقدا
2200 ........................................................................................................................1975 - 1961
سیاسەتی ئەمریکا بەرامبەر بە ئێران لە سەردەمی ئیدارەی جیمی کارتەردا ()1981-1977
2200 .............................................................................................................................................
سیاسەتی ئەمریکا لە کوردستان لە روانگەی پسپۆڕانی رۆژئاوایی 2200 ....................................
سیاسەتی بەریتانیا بەرامبەر تورکیا و کاریگەرییەکانی لەسەر کوردستان 2201 ...........................
سیاسەتی بەعەرەب کردنی کەرکوک 2201 .................................................................................
سیاسەتی تورکیا بەرامبەر بە باکووری عێراق 2202 .....................................................................
سیاسەتی دڵ 2202 .....................................................................................................................
سیاسەتی دیپلۆماتی – بەشێک لە یاداشتەکانی جەمیس بیکەر وەزیری دەرەوەی پێشووتری
ئەمەریکا 2203 ...............................................................................................................................
سیاسەتی دیپلۆماسی 2203 .......................................................................................................
سیاسەتی نەتەوەپەرستیی داگیرکەران و پەرچەکرداری خێڵەکی کورد 2204 .............................
سیانەی دیوان 2204 ......................................................................................................................
سیاوڵه ماساوی 2205 ...................................................................................................................
سیاوەشان 2205 ...........................................................................................................................
سیخورمە 2206 .............................................................................................................................
سیخوڕی باستورمە 2206 ..............................................................................................................
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سیخوڕی بە ئامێری سیخوڕی و لێکۆڵینەوە لە مێشک و پاراسایکۆلۆجی 2207 ............................
سیخوڕی و دژە سیخوری 2207 .....................................................................................................
سیدهارتا 2207 ..............................................................................................................................
سیروان کاوسی  -کۆبەرهەم  -ژمارە 2208 ............................................................................... 1
سیزیف ،ئەو کوڕەی دوو دڵی هەیە 2208 .....................................................................................
سیستمی حزبی لەئەمەریکا و کاریگەری لەسەر سیستمی حوکمڕانی دەوڵەتەکە 2209 .........
سیستمی فیدڕالی لەچەند والتێکی جیهاندا 2209 ......................................................................
سیستمی نێودەوڵەتی دارایی پیترۆڵ و گرێبەستەکانی بەشداریی بەرهەم 2210 .....................
سیستمەکانی هەڵبژاردن و پرنسیپەکانی دەنگدان 2210 ............................................................
سیستێمی فێرکاری 2211 .............................................................................................................
سیستەمی سیاسی ...هزر و فەلسەفەی سیاسی 2211 ........................................................
سیستەمی فیدراڵی 2212 ............................................................................................................
سیستەمی فیدڕاڵی ئەڵمانیا2212 ...............................................................................................
سیستەمەکانی هەڵبژاردن و شێوازی دابەشکردنی کورسی 2212 ............................................
سیستەمەکانی هەڵبژاردن و یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق 2213 ................
سیماکانی تازەکردنەوەی شیعری کوردی 2213 ..................................................... 1932 - 1898
سیمبا 2214 ...................................................................................................................................
سیمیا لە شانۆدا 2214 ..................................................................................................................
سیناریۆی نمایشێکی خەواڵوو 2215 .............................................................................................
سیناریۆی کورتە فیلم 2215 ...........................................................................................................
سینتاکسی رستەی تێکەڵ 2216 .................................................................................................
سینۆهە 2216 ...............................................................................................................................
سینۆهە پزیشکی تایبەتی فیرعەون (بەرگی دووەم) 2216 ..........................................................
سینۆهە پزیشکی تایبەتی فیرعەون (بەرگی سێهەم) 2217 .......................................................
سینۆهە پزیشکی تایبەتی فیرعەون (بەرگی یەکەم) 2217 .........................................................
سینەماتیک 2218 ..........................................................................................................................
سیڤییەکان  -ڤۆلیۆم 2218 ......................................................................................................... 3
سیڤییەکان  -ڤۆلیۆم 2218 ......................................................................................................... 4
سیکرابخانە 2219 ..........................................................................................................................
سیکۆالریزم بە زمانێکی سادە 2219 ..............................................................................................
سێ برا! 2220 .............................................................................................................................
سێ بنچینەکەی بیروباوەڕ و بەڵگەکانیان 2220 .............................................................................
سێ بەرازە بچکۆلەکە 2220 ..........................................................................................................
سێ بەیتی فۆلکلۆری کوردی 2221 ..............................................................................................
سێ بەیتی فۆلکلۆریک 2221 ........................................................................................................
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سێ چامە شیعری نوێ 2222 ......................................................................................................
سێ چاوپێکەوتن لەگەڵ کاروان عومەر کاکەسووردا 2222 ............................................................
سێ چیرۆکی جیهانی 2223 .........................................................................................................
سێ خوشک2223 ........................................................................................................................
سێ خولگەی رەخنەیی لە ئەدەبی کوردی 2223 ........................................................................
سێ دەقی شانۆی منااڵن 2224 ...................................................................................................
سێ رۆژنامەی رۆژگاری شێخی نەمر 2224 ..................................................................................
سێ سەمفۆنیا و شەش سروود 2225 .........................................................................................
سـێ شاعیری چەپی کوردستانی ئێران (ئەحمەد بازگر  -ناسر حیسامی  -حسێن شەبەق)
2225 .............................................................................................................................................
سێ شانۆنامە 2225 .....................................................................................................................
سێ شانۆنامە 2226 .................................................................................................................. 2
سێ شانۆنامە لە چەند نووسەر2226 ..........................................................................................
سێ شانۆنامەی فرەنسی 2227 ..................................................................................................
سێ قوربانییەکە :شێخ سەعید بەرزنجی  -شێخ عەبدولسەالم بارزانی  -شێخ زاری
ئەلزەوبەعی 2227 .........................................................................................................................
سێ لێکۆڵینەوەی مێژوویی 2227 ..................................................................................................
سێ میکانیزمی رێزمانی 2228 .....................................................................................................
سێ هاوڕێ 2228 .........................................................................................................................
سێ وێستگەی ئەدەبی 2229 ......................................................................................................
سێ کتێب لەبارەی شیعرەوە 2229 ..............................................................................................
سێ کوچکەی حەرامکراو 2229 ....................................................................................................
سێ دیدار چەپکێک لە نووسینەکانی ماکسیم گۆرگی 2230 .......................................................
سێسەد هۆنراوەی فۆلکلۆری کوردی 2230 .................................................................................
سێبەری ئەسپەشێ 2231 ...........................................................................................................
سێبەری با 2231 ............................................................................................................................
سێبەری خۆتم لێ حەرام مەکە 2232 ...........................................................................................
سێبەری سزا 2232 .......................................................................................................................
سێبەری شمشێرەکان 2233 .........................................................................................................
سێبەری وشە 2233 ......................................................................................................................
سێبەرەکانی جەنگ 2234 .............................................................................................................
سێبەرەکانی میرا 2234 .................................................................................................................
سێتاری ئاسنین :شانۆگەری 2235 ...............................................................................................
سێدەرا شێشمس  -سەرهاتی و ئەفسانە ژ فلکلورێ ئێزدیان 2235 ...........................................
سێشەممان لەگەڵ مۆریی 2235 ..................................................................................................
سێگردکان و سێبەرنشینەکانی 2236 ...........................................................................................
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سێهەم درۆ 2236 ...........................................................................................................................
سێوی زێرین 2237 .........................................................................................................................
سێوی سوور2238 .........................................................................................................................
سێوی سێهەم 2238 .....................................................................................................................
سێوی هۆشیاری 2238 .................................................................................................................
سێوە هەتا دە ئەژمێرێ 2239 ........................................................................................................
سێکس و پۆلیتیک 2239 ................................................................................................................
سێکس و شەرع و ژن لە مێژووی ئیسالمدا 2240 ........................................................................
سەبارەت بە تەلەفزیۆن و دەسەاڵتی ژوورنالیسم 2240 ...............................................................
سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ 2240 ..............................................................................................
سەبارەت بە مەسەلەی ژنان 2241 ...............................................................................................
سەحرای تەتەران 2241 .................................................................................................................
سەد ژنی کاریگەر لە مێژوودا 2242 ...............................................................................................
سەد ساڵ تەنیایی 2242 ..............................................................................................................
سەد ساڵی داهاتوو 2243 .............................................................................................................
سەد غەزەلی مەوالنا2243 ...........................................................................................................
سەد مەتر ئاسمان 2244 ...............................................................................................................
سەد و یەکشەوە 2244 .................................................................................................................
سەدام حسێن لەزیندانی ئەمریبکیەکانەوە2245 ..........................................................................
سەدەی یەکەمی خەیاڵ2245 ......................................................................................................
سەدەی کارەسات گفتوگۆ لەگەڵ غەنی بلووریان 2246 ...............................................................
سەدەیەک تەمەنی نوورین -مامۆستا عەبدولکەریمی مودەڕڕیس بە پێنووسی خۆی بناسە
2246 .............................................................................................................................................
سەراب لە ئێوارەکانی غوربەت 2247 .............................................................................................
سەرابی ماسکەکان 2247 .............................................................................................................
سەراپام خەونە 2248 ....................................................................................................................
سەرایدار 2248 ...............................................................................................................................
سەربازێکی ئەمێریکایی 2248 .......................................................................................................
سەربردە :کورتەیەک لە بیرەوەرییەکان 2249 .................................................................................
سەربردەی ژیانم 2249 ..................................................................................................................
سەربردەی فەلسەفە  -بەرگی 2250 ........................................................................................ 1
سەربردەی نەفەق لێدانەکەی بەندیخانەی حیللە 2250 ...............................................................
سەربردەی کوردەواری  -بەرگی 2251 ....................................................................................... 1
سەربردەی کۆمەڵە حەیران بێژیکی کورد 2251 .............................................................................
سەربەخۆبوون تاکە چارەسەرە  -کۆبەرهەم 2251 .........................................................................
سەرپەڕەکانی هیچ 2252 ..............................................................................................................
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سەرجەم بەرهەمەکانی حاجی مەال عەبدوڵاڵی جەلیزادە 2252 .................................................
سەرجەم بەرهەمەکانی مامۆستا هێمن 2253 .............................................................................
سەرجەم پەندەکانی پیرەمێرد 2253 ..............................................................................................
سەرجەم راپۆرتەکانی وەزارەتی مافی مرۆڤ 2253 ......................................................................
سەرجەمی بەرهەمی ئەمین زەکی بەگ  -بەرگی 2254 ......................................................... 1
سەرجەمی بەرهەمی حوسێن حوزنی  -بەرگی 2254 ............................................................. 1
سەرجەمی بەرهەمی حوسێن حوزنی  -بەرگی 2255 ............................................................. 2
سەرجەمی بەرهەمی شاکر فەتاح  -بەرگی 2255 ................................................................... 2
سەرجەمی بەرهەمی شاکر فەتاح  -بەرگی 2255 ................................................................... 3
سەرجەمی بەرهەمی عەبدولعەزیز یامولکی  -بەرگی 2256 .................................................... 1
سەرجەمی بەرهەمە وەرگێڕدراوەکانی شاکر فەتاح  -بەرگی 2256 .......................................... 4
سەرجەمی بەرهەمە وەرگێڕدراوەکانی شاکر فەتاح  -بەرگی 2257 .......................................... 5
سەرجەمی بەرهەمە وەرگێڕدراوەکانی شاکر فەتاح  -بەرگی 2257 .......................................... 6
سەرجەمی بەرهەمە وەرگێڕدراوەکانی شاکر فەتاح  -بەرگی 2258 .......................................... 7
سەرجەمی بەرهەمە وەرگێڕدراوەکانی شاکر فەتاح  -بەرگی 2258 .......................................... 8
سەرجەمی چیرۆکەکان؛ عەتا نەهایی 2259 ................................................................................
سەرجەمی رۆمانەکان2259 ..........................................................................................................
سەرچاوەکانی بیروباوەڕی کوردەواری 2260 ..................................................................................
سەرچاوەکانی زانایی و نەزانی2260 ............................................................................................
سەرچاوەکانی کوردناسی 2261 ...................................................................................................
سەرچاوەی ژانێکی خامۆش 2261 .................................................................................................
سەرچنار 2262 ...............................................................................................................................
سەرخۆشێکی فاشیل 2262 .........................................................................................................
سەردانی مەرگ 2262 ...................................................................................................................
سەردەستەکان 2263 ....................................................................................................................
سەردەشت عوسمان  -بەرگی 2263 ........................................................................................ 1
سەردەمانی زمانی کوردی و کۆمەڵە زمانانی ئێرانی 2264 ..........................................................
سەردەمانێ ..تاریکی سپی بوو 2264 ..........................................................................................
سەردەمی بێ تاوانی 2264 ..........................................................................................................
سەردەمی تەنزیمات 2265 ..................................................................................... 1878 - 1839
سەردەمی خیالفەتی راشیدە 2265 .............................................................................................
سەردەمی خیالفەتی راشیدە 2266 .............................................................................................
سەرسورهێنەکانی قورئان 2266 ...................................................................................................
سەرگوزشتەم لەگەڵ شیعردا 2267 ..............................................................................................
سەرگوڵ :چیرۆکێکی دڵداریی کۆمەاڵیەتی کوردایەتیە 2267 ........................................................
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سەرگەردانیی ..بەرهەمی میدیای کوردی! 2268 .........................................................................
سەرگەردانییەکانی پیاوێک 2268 ...................................................................................................
سەرلەنوێ نوسینەوەی کوژاوەکان2268 .......................................................................................
سەرمایە 2269 ...............................................................................................................................
سەرنج لە سەر سەعید قەزاز 2269 .............................................................................................
سەرنج لەسەر سەعید قەزاز2270 ...............................................................................................
سەرنجێک لە چەند زاراوەیەکی تازە بەکار هاتوو و کۆڕی زانیاری کورد 2270 ................................
سەرنجێک لە دەروازەی فۆلکلۆری کوردەوە 2271 ..........................................................................
سەرهەڵدان و بەردەوامی حیزبە سیاسیەکان لە رۆژئاوا 2271 .....................................................
سەرهەڵدان و داڕمانی زلهێزەکان  -بەرگی 2272 ...................................................................... 1
سەرهەڵدان و رووخانی یەکێتیی سۆڤێت2272 ............................................................................
سەرهەڵدان و گەشەکردنی چەمکی کۆمەڵگەی شارستانی لە فیکری نوێی خۆرئاوادا 2273 ....
سەرهەڵدانی رۆمانی ئینگلیزی 2273 ...........................................................................................
سەرهەڵگرتن 2274 .......................................................................................................................
سەروەرییەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە رۆژگارە سەختەکانی گەلی کوردا 2274 .....
سەرکردە و لێکۆڵینەوەی زانستی 2274 ........................................................................................
سەرکردەی نایاب 2275 .................................................................................................................
سەرکۆماری شەهید  -ریزلێنان لە قازی محەمەد 2275 ................................................................
سەرکێشییەکانی تۆم سویر 2276 ................................................................................................
سەرکێشییەکانی تۆم سۆیەر 2276 ..............................................................................................
سەرکەوتنی بێسنوور لە بیست رۆژدا 2277 ..................................................................................
سەرۆک شارەوانیەکانی سلێمانی 2277 .................................................................. 2003-1890
سەرۆک وەزیرەکانی بەریتانیا 2278 ...............................................................................................
سەرۆک کۆماری کوردستان لەبەردەم دادگای ئێراندا 2278 ...........................................................
سەرۆکی دۆڕاوەکە 2278 ...............................................................................................................
سەرۆکی کوردستان پرۆژەی سەروەریی نەتەویی 2279 ..............................................................
سەری ساڵی زایینی و پەیوەندی بە کوردەوە 2279 .....................................................................
سەرەتاکانی پرسی ڕۆژهەاڵت (2280 .................................................................... )1839 -1774
سەرەتاکانی دەرونناسی و پەروەردەناسی 2280 .........................................................................
سەرەتاکانی سۆسیۆلۆژیا 2281 ....................................................................................................
سەرەتاکانی گفتوگۆ 2281 .............................................................................................................
سەرەتاکانی نەمامگە بۆ پۆلی سێیەمی کشتوکاڵی 2282 ..........................................................
سەرەتای تێکۆشان و کۆتایی مەبەست2282 ...............................................................................
سەرەتای میکانیک و خۆماڵەکانی ماددە 2283 ..............................................................................
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شیعرێکی کوردیی دیکەی ئەبولقاسم الهووتی کرماشانی  -شاعیری شۆڕشگێری کورد2387 .
شیعرەسات 2388 ..........................................................................................................................

142

شیعرەکانی قانیع لە تەرزاووی ئیسالمدا 2388 .............................................................................
شیالن و شلێر 2388 ......................................................................................................................
شیلیک و باخچەی پەپوولە 2389 ...................................................................................................
شینترین بەتاڵ 2389 .....................................................................................................................
شیوەنی ئینسانی  -بۆ شەهیدانی هەڵەبجە 2390 .....................................................................
شیوەنی هەڵەبجە 2390 ...............................................................................................................
شیکاریی ئابووریی هەندەکی 2390 ..............................................................................................
شیکاگۆ 2391 .................................................................................................................................
شیکردنەوەی بەرنامەی دیزاین ئامێزی کۆمپیوتەر ئەدۆبی ئیلوسترەیتەر2391 .............................
شیکردنەوەی دەروونی 2392 .........................................................................................................
شێخ رەزای تاڵەبانی 2392 ............................................................................................................
شێخ رەزای تاڵەبانی – کەڵەشاعیری خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 2392 .............................................
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969220
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فایلی پی دی ئێف:
حەمە و تەها ئەحمەد رەسوڵ

هێشتا ئامادە نییە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە13 :

1984
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103121531262682
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جۆرج ئۆروێل
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :حەکیم کاکەوەیس
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە14 :

2014نامە  -وەشانی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150101161006118594
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رووداوە گرنگەکانی ساڵی  2014یە کە ماڵپەڕی کوردیپێدیا بەدەستی
هێناوە.
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا
01-01-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە15 :

21دەستنووسی کوردی و فارسی سەبارەت بە کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793152
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنوەری سوڵتانی
1997
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:

🇷🇮فارسی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە16 :

25پێغەمبەرەکە و نەتەوەکانیان و  25وتاری ئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062016512176766
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم ناوخۆش
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە17 :

25رۆژ لەزیندانی فاشیەکانی بەغداد!
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793154
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەید قادر جەباری
سلێمانی2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە18 :

25زانیاری بچووک بۆ مندااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831172334125685
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و دیزاین :ئیبراهیم ساڵح
زنجیرە کتێبی ئەلیکترۆنی کروپی نەسین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە19 :

3ساڵ لەگەڵ ئیبراهیم عەلیزادە سکرتێری کۆمەڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112223464387680
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
بەهمەن سەعیدی
چاپی دووەم 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە20 :

3سەعات و  23دەقیقەی بەرەبەیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219069
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەحمەد شاملوو
وەرگێڕانی؛ حوسێن شێربەگی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە21 :

3مۆنۆدراما
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071014402191139
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دڵشاد مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە22 :

30وانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092722120162130
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لێزان
چاپی یەکەم 2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە23 :

3360بیرەوەری گەنجێکی کوردستانی لە زیندانەکانی عێراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793183
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەم عەلی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە24 :

4رۆژ لەکوردستانی ئازاددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031920044482587
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .موکەڕەم تاڵەبانی
سلێمانی2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە25 :

= 4+1شانۆ نامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793181
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.نافع ئاکرەیی
بەغداد1987-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە26 :

500رەچەتەی پزیشکی چارەسەرکردنی نەخۆشییەکان بە سەوزە و
میوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826124055125545
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی؛ منار المصری
وەرگێڕانی :گەرمیان محەمەد ئەحمەد
چاپی یەکەم 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە27 :

52پرسیاری فەلسەفی لۆجیکی و کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919655
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم مستەفا
کۆمەک 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە28 :

555مەتەڵی کوردەواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793189
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هۆشیار نوری لەک
هەولێر2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە29 :

69هۆکاری کاریگەر بۆ بەهێزکردنی یادگەو زیادکردنی توانای تەرکیزی
مێشک
http://www.kurdipedia.org/?q=20141224193720118464
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی
بریار بەکر
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە30 :

7تێکستی شانۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040321242178930
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شەفیق محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە31 :

7نوێژ لەسەر دووگردی شیعردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110609400062791
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
ئوسامە حوسێن رەسوڵ
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە32 :

7وانەی فەلسەفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619216
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریم مستەفا
ئەم کتێبە لە باڵوکراوەکانی کۆمەکە و لە ساڵی  2006دا لە کوردستان
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە33 :

80ساڵ تەعریبکردنی کوردستان!
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071114083771994
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل جەوهەر عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە34 :

955دەقیقە لەگەڵ شێرکۆ بێکەس دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120310251111192
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :شێرزاد هەینی
لەباڵوکراوەکانی سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکرییو ئەدەبی نما.
دەزگای چاپ :تیشک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە35 :

 Dansk-Kurdisk Ordbogفەرهەنگی دانیمارکی  -کوردیhttp://www.kurdipedia.org/?q=2014122620423684432
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاوارە گەرمیانی
Awara Germiani
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇰🇩دانیمارکی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە36 :

ismو  istو جۆری بەکارهێنانیان لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011123243286712
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :سیامەند شاسواری
چاپی یەکەم  :1983یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
چاپی دووەم  :1983یەکێتیی نووسەرانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە37 :

?Kîjan kulîlk çavên te ne
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092109230277572
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
Kamran Simo
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باکوور  -تیپی التینی

بابەتی ژمارە38 :

ئابوری بە زمانی سادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080417514189287
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
(ئەوەی پێویستە هەموو کەسێک بیزانێت دەربارەی سامان و
خۆشگوزەرانی)
نووسینی :
جەیمس گوۆرتنی
ڕیچارد سترۆپ
دوایت لی
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :
بەختیار کەریم
پێداچوونەوە و داڕشتنەوە :
پێشواز سەعدوڵاڵ فەیزوڵاڵ
پەرتوکی ژمارە سێ
پرۆژەی پەرتوکەکانی چرای ئازادی
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە39 :

ئابووری لە ئیسالم دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012522333764030
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئابووری لە ئیسالم دا
نووسەر  :عەبدولقادر تەوحیدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە40 :

ئابووری هەرێمی کوردستانی عیڕاق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122620143163539
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆڵینەوەیەکی ئابوورییە لەسەر هەرێمی کوردستانی باشوور
خەسرەو پیرباڵ
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئابووری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە41 :
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ئابووری کوردستانی باشوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010217010763637
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆڵینەوەیەکی ئابوورییە لەسەر هەرێمی کوردستانی باشوور
خەسرەو پیرباڵ
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئابووری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە42 :

ئابووریی نێودەوڵەتی لە دەرئەنجامی قەیرانەکانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051020272378624
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەیسەڵ عەلی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە43 :

ئابڕووی هەژدە خونچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061216155860268
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

349

موحسین شوانی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە44 :

ئاخاوتن بۆ ئەوانەی کوردی فێر دەبن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967064
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد مەعروف فەتاح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە45 :

ئاخاوتنی هەنوکەیی؛ دەربارەی دیموکراسی و بەشداریکردنی سیاسی و
دامەزراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799629
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
سلێمانی2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە46 :

ئاخۆ ئەمە چ باڵندەیەک بێت؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919676
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ڤالدیمێر سوتاییڤ
سەالم عەبدوڵاڵ  -کتێبی مندااڵن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە47 :

ئاخێزگەی بنەماڵە ،ساماندارێتیی کەسەکی و دەوڵەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150501140249120996
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر:فرێدریک ئێنگلس
وەرگێڕانی:قوتبەدین ئەحمەدی-شەوگار فاتیحی
بابەت :لێکۆڵینەوە
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە 2013 :سلێمانی
باڵوکەرەوە :سەنتەری مارگرێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە48 :

ئاخێوی رۆژهەاڵتناسی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818597
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەفراسیاب گرامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە49 :

ئادابی تەعزیە و پرسە لە ڕوانگەی ئیسالمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907090142126079
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :فاتیح مەال رەسول شارستێنی
چاپی یەکەم2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە50 :

ئادریانای دایک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619801
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
ئەمین مەعلوف
وەرگێڕ
سۆنیا سدیق
ژمارەی الپەڕەکان
116
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە51 :

ئادەمیزاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967830
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
موحەررەم محەمەد ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە52 :

ئادەمیزاد بونەوەرێکی نەناسراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062413540471165
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسینی :دکتۆر الکسیسن کاریل
وەرگێرانی :هاشم عەزیز گۆیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە53 :

ئادەمیزاد لە کۆمەڵی کوردەواریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919323
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولخالق مەعروف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە54 :

ئاراس پەڕینەوەیە بەرەو سەرفرازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071121264072005
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە55 :

ئارام و بزووتنەوەی شۆڕشگێڕی کورد  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091015563592268
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و ئامادەکردنی :محەمەد شێخ عەبدولکەریم سۆڵەیی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە56 :

ئارام و رۆڵی لە بزووتنەوەی سیاسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041110143064461
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرید ئەسەسەرد
ژمارە  48زنجیرەی هۆشیاری لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمای هۆشیاری و
پێگەیاندنی کادیرانی ی .ن .ک.
کوردستان  -سلێمانی 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە57 :

ئارمان و ئازارەکانی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966646
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەروەر کەریم
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە58 :

ئاریایی و نائاریاییەکان لە روانگەی کۆنی مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030200065364346
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
روقیە بهزادی
وەرگێڕانی :فەرهاد خۆشناو
هەولێر 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە59 :

ئارەزوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170349
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سروە نوری دزەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

356

بابەتی ژمارە60 :

ئارەزوومەندی لەسەر زوڕافە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091911432877529
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(کتێبی مندااڵن)
نووسەر :ئینگێگێرد و سڤێن زێتتێرلووند
وێنە :یوهاننا زێتتێرلووند
لە سوێدییەوە بۆ کوردی:
کرمانجیی ژێروو :سیروان کاروانی
کرمانجیی ژووروو :خەلیل دوهۆکی
چاپخانەی زێتتێرلووند
سلۆڤێنیێن ()2001
ISBN: 91-973422-6-2
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە61 :

ئارەزوومەندی لەسەر فیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20140919114605116165
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(کتێبی مندااڵن)
نووسەر :ئینگێگێرد و سڤێن زێتتێرلووند
وێنە :یوهاننا زێتتێرلووند
لە سوێدییەوە بۆ کوردی:
کرمانجیی ژێروو :سیروان کاروانی
کرمانجیی ژووروو :خەلیل دوهۆکی
چاپخانەی زێتتێرلووند
سلۆڤێنیێن ()2001
اISBN: 91-973422-7-0
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە62 :

ئارەزووی خوێندنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072220433177084
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە سویدیەوە :شاهۆ حەسەنپوور
چاپی یەکەم 2013 -
چاپخانەی سەردەم  -سلێمانی
لە چاپکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
زنجیرەی کتێبی گیرفانی ژمارە 127
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە63 :

ئازاد شەوقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101115363262290
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :بەختیار سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە64 :

ئازادکردنی مێژوو :لێکۆڵینەوە لەسەر کێشەی ژنان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165442
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەهاباد قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
👩ژنان

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە65 :

ئازادی بیروڕا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150112024633118742
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی  :عوسمان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە66 :

ئازادی چییە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040813332485090
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هانا ئارێنت
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :حەمەڕەشید
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە67 :

ئازادی رۆژنامەنووسی و رۆژنامەنووس لە کوردستانی باشوو؛ دوای
راپەرین تا کۆتایی 2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799644
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەناز کوێستانی
سلێمانی2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە68 :

ئازادی لە بەهاری تەمەنیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719598
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نەژاد عەزیز سورمێ
هەولێر 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە69 :

ئازادی لە رۆژنامەگەریی حزبیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465214
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاروان عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە70 :

ئازادی لە عیشق پیرۆزترە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019355
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەربەست خەسرەو عارف
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە71 :

ئازادی لەنێوان عەقڵ ویاسادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122615293963524
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هێرڤی بۆیلۆت
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە72 :

ئازادی لەنێوان فەلسەفە و یاسادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799639
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامەران مەنتک
سلێمانی2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە73 :

ئازادی و خائینانی؛ شەش دوژمنی سەربەستی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620049
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :ایزا بێرلین
وەرگێڕ :مەنسوور تەیفووری
2010
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە74 :

ئازادی و ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968188
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم شارەزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە75 :

ئازادی یا مەرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090401151160940
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی کازانتزاکیس
وەرگێرانی کەریم حیسامی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە76 :

ئازادی یا مەرگ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969470
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نیکۆس کازانتزاکیس
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :حەمە کەریم عارف
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە77 :

ئازادیی دیموکراسی و کۆمەڵی مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966409
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەبوبەکر خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە78 :

ئازادیی رادەربڕین لە رۆژئاوا ،لە سەلمان روشدییەوە بۆ رۆجیە گارودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101512543562379
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ن :د .شەریف عەبدولعەزیم  -و :وەرزێر حەمەسەلیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە79 :

ئازادیی رادەربڕین لەنێوان ئاین و ئازادیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010812064563704
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عەبدولکەریم
سلێمانی 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە80 :

ئازادیی رۆژنامەگەری و ئەخالقی پیشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799646
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.کەمال سەعدی
هەولێر2004-
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە81 :

ئازادیی رۆژنامەنووسی لە یاسای چاپەمەنیی هەرێمی کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122600395663511
فایلی پی دی ئێف:
مەم بورهان قانع
2001

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە82 :

ئازادێکەتان (پارە و دەسەاڵت) ،ئازادێکەمان (ژیانی هاوبەش)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080709245089249
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەخنە و ئەڵتەرناتیڤ لەنێوان ئێو ەو ئێمە
(کۆمەڵە وتار)
سەالم عەبدوڵاڵ
2000
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە83 :

ئازار هی من ئاوات هی تۆ باهۆز هی هەموومان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091715413430536
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوللەتیف بەندەر ئۆغڵوو
وەرگێڕان لە تورکییەوە :شوکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە84 :

ئازار و ئاوات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967662
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەبوبەکر شێخ جەالل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە85 :

ئازارێک لەگەڵمدا پیاسە دەکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218743
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فەرید مەخموری
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەسەر ئەرکی خودی نوسەر لە هەولێر
باڵوکراوەتەوە
هەولێر 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە86 :

ئازارە شاردراوەکان (یاداشتی زیندان)
http://www.kurdipedia.org/?q=2015053122254085430
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەرسیم دیبەگەیی
دانمارک 2015 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە87 :

ئازارەکانی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618561
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆمەڵێک نووسەر
یەکێتی ژنانی کوردستان 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە88 :

ئازەرەکانی شەڕی ناوخۆ لە یاداشتی پێشمەرگەیەک 1983-1982
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012721120933052
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی ئازاد کاکل
بەرگی یەکەم 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📝یاداشت

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە89 :

ئاژانسی دەنگوباسی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719599
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەژاد عەزیز سورمێ
هەولێر 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە90 :

ئاژانسەکانی دەنگوباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110614195062803
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دکتۆر سەپان
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

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

بابەتی ژمارە91 :

ئاژانسەکانی دەنگوباس :لە کۆترەوە بۆ ئینتەرنێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111822150245599
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ک .م .شریڤاستاڤا
وەرگێڕانی :شاخەوان کەرکوکی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە92 :

ئاژەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799662
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف قەرەداغی
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە93 :

ئاژەاڵنی پەیڤگۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121421512963308
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد دەشتی
2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە94 :

ئاسایشی نەتەوەیی هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032922425085033
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساالر باسیرە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە95 :

ئاسایشی نەتەوەیی و ئاسایشی تۆڕەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818612
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
کۆمەڵێک نووسەر
عارف سەلیمی
دەزگای موکریانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە96 :

ئاسایشی نەتەوەیی و ئاسایشی خۆراک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518523
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرمەد ئەحمەد
دەزگای موکریانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە97 :

ئاسایشی نەتەوەیی و ئاسایشی دەوڵەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122313302063491
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .عمر ئەحمەد قدور
وەرگێڕ :ئازاد گڕاوی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە98 :

ئاسایشی نەتەوەیی و پالنی زمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319437
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .قەیس کاکل تۆفیق
دەزگای موکریانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە99 :

ئاستانەی سبەینێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112917043074035
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بوشرا کەسنەزانی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە100 :

ئاستیاک و مینە و شازادەی دارستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091723004561721
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەناز عەلی
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە101 :

ئاستەنگیەکانی پێشکەوتنی ئافرەتی (ژنان و کچان) رەوندی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020600310521491
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ بیارەیی
سوید 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە102 :

ئاسمان و ئاو و خاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799669
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دایکی سۆالڤ
بەغداد1982-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە103 :

ئاسمان و رێسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150720203304124866
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی و ئامادەکردنی :حوسێن حوسێنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە104 :

ئاسوورییەکانی باشووری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020110502375478
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .عەبدوڵاڵ غەفوور
چاپخانەی سپیرێز  -دهۆک
ساڵی  400( 2010الپەڕە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە105 :

ئاسک شانۆگەرییەکی شیعرییە لەپێنج تابلۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799668
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
بەغداد1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :كۆرى زانیارى كورد  -بەغدا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە106 :

ئاسۆ جیهانییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619987
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
ئانتۆنی گیدێنز
وەرگێڕ
عەتا جەماڵی
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە107 :

ئاسۆی ئۆپۆزیسیۆن لە هەرێمی کوردستانی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032021084484936
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رۆستەم مەحمود
وەرگێڕانی :بەرزانی مەال تەها
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە108 :

ئاسییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021220323075763
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئیڤان تۆرگینێف
وەرگێڕانی :رەسوڵ سوڵتانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە109 :

ئاش و ئەنفال تەواوکەری سێبەری شمشێرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052415260976452
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
چێنەر
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە110 :

ئاشتینامە ،وەاڵمێک بۆ (خوێننامە)ی زەردەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091800271761729
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامینە سدیق عەبدولعەزیز (دایکی نور)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە111 :

ئاشتیی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102908332762638
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ساڵح سەعید
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە112 :

ئاشقترین  -عاشقترین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411018996
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مریەم یافتیان
وەرگێڕانی؛ سامان کەریم
پێداچوونەوەی دەقی کوردی :سەالم کەریم
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لە سلێمانی باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە113 :

ئاشنا بوون بە سۆسیال دیموکراتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072013504060465
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕ :کارزان کاوسێن
سلێمانی 2008
ژمارەی زنجیرە263 :
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئەکادیمیای هۆشیاری و پێگەیاندنی کادیرانی
(ی.ن.ک)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە114 :

ئاشنا؛ ئەو شاعیرەی خۆی و شیعرەکانی تیرۆر کران...؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793142
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
زاهیر محەمەد کۆیی
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە115 :
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ئاشنابوون بە ساموێل بیکێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021308015724424
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پۆڵ ستراتێرن
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :کاروان حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە116 :

ئاشنابوون بە سیمون دی بو ڤوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010116514886962
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
سەرپەرشتیاری پڕۆژە:
ئەنوەر حسێن  -لوقمان رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە117 :

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965562
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆمەڵێک نووسەر
سەرپەرشتیاری پڕۆژە:
ئەنوەر حسێن  -لوقمان رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە118 :

ئاشنابوون بە فرۆید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010116533186961
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
سەرپەرشتیاری پڕۆژە:
ئەنوەر حسێن  -لوقمان رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە119 :

ئاشنابوون بە قەشە ئۆگستین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010116554386960
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
سەرپەرشتیاری پڕۆژە:
ئەنوەر حسێن  -لوقمان رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە120 :

ئاشنابوون بە نیچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010116574086959
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
سەرپەرشتیاری پڕۆژە:
ئەنوەر حسێن  -لوقمان رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە121 :

ئاشنابوون بە هیگڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011122161963794
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پۆل ستراتێرن
وەرگێرانی :رێباز مستەفا
هەولێر 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە122 :

ئاشنابوون بە کافکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021514032425198
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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پۆڵ ستراتێرن
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :کاروان حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە123 :

ئاشی چی و باراشی چی؟ :سەرنجێک لە وەاڵمی بەهادین نوریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966184
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کوردۆ عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە124 :

ئاغا و شێخ و دەوڵەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719261
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مارتین فان برونەسن
وەرگێڕانی لە ئەڵمانیەوە؛ کوردۆ
ئەم کتێبە لە ساڵی  1999دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە125 :

ئاغا و نۆکەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110617585362818
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیۆن تۆلستۆی
وەرگێڕانی :ئەمین گەردیگالنی
لەباڵوکراوەکانی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە126 :

ئاغاکانی ئاقچاساز 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120213502287494
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
وەرگێڕ :رەسووڵ سوڵتانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە127 :

ئاغاکانی ئاقچاساز 2
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013120213520592696
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
وەرگێڕ :رەسووڵ سوڵتانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە128 :

ئافاتی ژن بردن بۆ مەسئولەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122713531387050
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شاخەوان عەلی حەمەد مامۆکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە129 :

ئافاتەکانی بنەماڵەی مێخەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619235
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :عەتا محەمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە130 :

ئافرەت (کێشەیەک بە درێژایی مێژوو)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620005
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرۆ قادر
2009
دیزاینی بەرگ :موراد بەهرامیان
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە131 :

ئافرەت لە چیرۆکی کوردیدا 1970-1925
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799693
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەباحی غالب
1979
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە132 :

ئافرەت لە مێژوودا :کورتە باسێکی مێژوویی و کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969681
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال مەزهەر ئەحمەد
بەغداد 1981 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە133 :

ئافرەت لە نێوان توندڕەوی ئایینی و سەرەڕۆیی فێمنستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015070609025985692
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد هەریری
هەولێر 2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە134 :

ئافرەت لە کاروانی مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013115243875469
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سیامەک ستودە
وەرگێڕانی :حامید گەوهەری
ISBN 978-91-633-4595-1
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە135 :

ئافرەت لەژێر رکێفی ئاینەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031320370280220
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :نوری کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە136 :

ئافرەت و ئەتیکێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112020344443995
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ژاڵە عەبدوڵاڵ
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

کۆمەاڵیەتی
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دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە137 :

ئافرەت و ژانی لەدایک بوونێکی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090209092534853
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەڤاڵ کوێستانی
لە چاپخانەی ژین  -سلێمانی ساڵی  1979چاپکراوە
خستنە سەر نیت :چاالک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە138 :

ئافرەت و سەروەریەکانی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799702
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شیرین ئامێدی
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە139 :

ئافرەت و ملمالنێ لەگەڵ کێشە کۆمەاڵیەتییەکاندا

390

http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799704
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.کەوسەر عەزیز گەاڵڵی
هەولێر2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە140 :

ئافرەت وەک خۆی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721321924702
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر عەلی غەفوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە141 :

ئافرەت ڕەگەزی بێکەڵک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150816103146125263
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە142 :

ئافرەتانی رۆژئاوا بەرەو کوێ..؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121521230263323
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەال ئەحمەدی قامیشی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە143 :

ئافرەتی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966055
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شاکر فەتاح
1958
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە144 :

ئافرەتی کورد لە تورکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799715
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لووسی گانێت
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بەغداد1983-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە145 :

ئافرەتێکی تەنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040815183613202
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر:
فروغ فەڕڕوخزاده
وەرگێڕ:
د .ناسیح قەرەداخی (ئارام قەرەداخی)
ژیانو هەڵبژاردەی هۆنراوەکانی :فروغ فەڕڕوخزاده
دەزگای چاپ:
چاپخانەی زانکۆی سەاڵحەدین ،هەولێر
ساڵی چاپکردن:
2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە146 :

ئافەرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070876
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە147 :

ئاگادارکردنەوە لە پەلەکردن لە بەکافرداناندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818190864100
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاگادارکردنەوە لە پەلەکردن لە بەکافرداناندا
نوسەر  :محەمەد بن ناصر العرینی
وەرگێر  :صالح الدین عەبدولکەریم
التکفیر بابەتێکی کۆنی ترسناکە هەر لە کۆنەوە هەڵگرانی خۆی هەبووە چ وەک تاک چ وەک
کۆمەلڕ ،ناو بەناو کپ و بآدەنگ بووە و جار جاریش هەڵگیرسێنراوە و بۆتە هۆی ئاژاوەو فیتنەیەکی
گەورە کە موسڵمانان بەدەستی¬یەوە نااڵندویانە ،وە ئەنجامەکەیشی تەنها بریتی بووە لە
رژاندنی خوێن وفەوتاندنی مالڕ وسامان و نەهێشتنی هێمنی وئارامی وچەندەها بەاڵی جۆراو
جۆری تر کە شاراوە نییە لەالی خەڵکی هۆشمەند.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە148 :

ئاگاداریی ئەمانەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965779
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێخ محەمەدی خاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە149 :

ئاگایی زمان ،زمان ئاگایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165425
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە150 :

ئاگر و ژیلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967682
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامەران موکری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە151 :

ئاگر و گوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968559
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خالد دلێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە152 :

ئاگری بن کا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969165
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید ناکام
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە153 :

ئاگری هەوەس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619950
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
زوهرە قیرائی
وەرگێڕ
موتەلیب حەمەدەمین سەنگەسەری
ژمارەی الپەڕەکان
226
ساڵی چاپ
2008
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
موراد بەهرامیان
کەتەلۆگ
ڕۆمان و شیعر
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە154 :

ئاگرێکی زەردەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020713310675644
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێبین هێمن
لە باڵوکراوەکانی راگەیاندنی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە155 :

ئاگرەکەم مەسڕنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823213511125483
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئازاد سوبحی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە156 :

ئالوودەبوویەک بە ماددە هۆشبەرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111922303877994
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جون .ج .تایلور
وەرگێڕانی لوقمان غوفوور
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە157 :

ئالێن کار
http://www.kurdipedia.org/?q=20141211194929118274
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
سیامەند شاسواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە158 :

ئامادەکردنی پالنی هەڵمەتی کارا بۆ هەڵبژاردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918623
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

398

ئۆدری ماک الگن و جنیفەر ماورە
بورهان عەبدوڵاڵ عەتار
دەزگای هەڵبژاردن 2003
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە159 :

ئاماری دانیشتوانی قەالتی هەولێر  - 1922سەرای  -تەکیە  -تۆپخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799731
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تاریق جامباز
سلێمانی2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📈ئامار
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە160 :

ئاماری دانیشتوانی قەاڵی هەولێر 1922 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799730
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

📈ئامار
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە161 :

ئاماژەکانی ئیبن عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012063010370566763
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شەکیبا ماهیار
وەرگێڕانی :هیمداد شاهین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە162 :

ئاماژەیەک لەمەڕ گەشەی کوردستان لە رێڕەوی مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112415524087656
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شەهید رەئووف کامل ئاکرەیی
وەرگێڕانی :ستران عەبدوڵاڵ
1994
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە163 :

ئامانجە بریندارەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110718252062833
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەجیبە ئەبوبەکر
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە164 :

ئامانجەکان و ئاستەنگییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150821234833125424
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆبەندی بزوتنەوەی شۆڕشگێڕانەی کوردستان ،هەڵسەنگاندن،
دەرسەکان ،دەستکەوتەکان وئایندەکەی.
لێکدانەوەیەکە لەالیەن حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستانەوە لەسەر
جواڵنەوەی  17شوباتو ڕۆژانی دواتر ،ئامادەکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە165 :

ئامانجەکانی شۆڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966135
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولکەریم قاسم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رامیاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە166 :

ئاماڵی رەخنە و داهێنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090710432761015
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رزگار سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە167 :

ئامراز لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799735
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم عەزیز ئیبراهیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە168 :
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ئامۆژگارییەکانی گوێدرێژێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170758
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/ئیدریس عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە169 :

ئامێری موزیکی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799743
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی ئەسغەر نەسروڵاڵ پوور
هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە170 :

ئامێرەکانی مۆسیقای کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967343
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وریا ئەحمەد
1989
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە171 :

ئانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967878
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاوات ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە172 :

ئانا کارنینا  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010713392574770
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :لیۆن تۆلستۆی
وەرگێڕ :ئەمین گەردیگالنی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە173 :

ئانا کارنینا  -بەرگی 2
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013010713424474771
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :لیۆن تۆلستۆی
وەرگێڕ :ئەمین گەردیگالنی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە174 :

ئاناباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010609262284540
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گزنفۆن
وەرگێڕ :عەلی فەتحی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە175 :

ئانارشیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818925
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :مستەفا رەحیمی
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ رێباز مستەفا
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە176 :

ئانتۆنین ئارتۆ و شانۆی توندوتیژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081710352160711
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەالل ستاری
وەرگێڕانی؛ پێشڕەو حسێن
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە177 :

ئانیکای ژیر بۆ مندااڵنی تەمەن  6 - 4سااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150117140435118877
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وێنەو نووسینی :ئێلسا بێسکۆو
وەرگێڕانی لە سویدیەوە :باران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە178 :

ئاهورامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619773
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
جەلیل عەباسی (ج .قەقنەس)
ژمارەی الپەڕەکان
178
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە179 :

ئاهووی ئێاڵخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518851
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :عابد سیراجەدین نەقشبەندی
ئامادەکردنی؛ ئەسعەد سیراجەدین نەقشبەندی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە180 :

ئاهی دڵێکی بریندار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118693
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاراس کاژاوی
چاپخانەی کەمال 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە181 :

ئاهەنگ رێکخەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170575
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :ئاننیکا هۆڵم
لە سوێدییەوە بۆ کوردی :سیروان کاروانی
وێنە :سێسیلیا تۆرودد
لە باڵوکراوەکانی وەرزارەتی ڕۆشنبیری
چاپی یەکەم ،کوردستان -سلێمانی ()2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە182 :

ئاهەنگی تەگەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091321173792272
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ماریۆ بارگاس یۆسا
وەرگێڕانی :جەلیل کاکەوەیس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە183 :

ئاهەنگی جەژنی لە دایکبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091012545161082
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :هارۆڵد پینتەر
وەرگێڕانی :عەلی عوسمان یاقووب
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە184 :

ئاهەنگی ماڵئاوایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719245
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاهەنگی ماڵئاوایی
نووسەر :میالن کۆندێرا
وەرگێڕ :رەئوف بێگەرد
رۆمان
دەزگای چاپ :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
ساڵی چاپکردن2003 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە185 :

ئاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799751
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەباس عەبدوڵاڵ یوسف
هەولێر2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە186 :

ئاو خواردنەوەی مێروولە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009221542099590
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
وەرگێڕ :رێباز مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە187 :

ئاو ..پڕۆژەی گاپ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518525
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەڵۆ بەرزنجەیی
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە188 :

ئاوابوونی جەستە لە سەفەری دڵدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015073014213385789
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ستار ئەحمەد عەبدولڕەحمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە189 :

ئاوابوونی هزرە تۆباوییەکان لە رۆژئاوادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081816210760730
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئایزایا بەرلین
وەرگێڕانی؛ کامیل محەمەد قەرەداغی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2000دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە190 :

ئاواتی دەم بۆ دەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799764
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
قادر بەشدار
رانیە2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە191 :

ئاواتە خنکاوهکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080615594689259
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ديوانی شیعری رهحمان تهرهغه
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە192 :

ئاواتە خنکاوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618873
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رەحمان تەرەغە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە193 :

ئاواتە مەزنەکان
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http://www.kurdipedia.org/?q=20141217223812118341
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چارڵز دیکنز
وەرگێڕانی :شەهرام فاتحی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە194 :

ئاوارەکانی بنار ئەودیوی چیا  -یاداشتەکانی خامەی پێشمەرگەیەک 1983
 1990http://www.kurdipedia.org/?q=2015033121543685086
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ بیارەیی (ئارام هەورامی)
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە195 :

ئاواز و بەسەرهات
http://www.kurdipedia.org/?q=20150126213513119061
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ناوی کتێب :ئاواز و بەسەرهات
ناوی ئامادەکار :مامۆستا زیاد محەمەد ئەمین
جۆری بابەت :ئاواز و گۆرانی
ژمارەی سپاردن631 :ی ساڵی 2007
چاپی :یەکەم
ناوی چاپخانە :ئاراس – هەولێر
لێکدانەوە و ساغکردنەوە و زانیاریدانە لەسەر ئاوازەکانی (زێـڕنـوکـێ،
حـەیـران پایزە ،ئازیزە) و بەستنەوەیان بە بەسەرهات و الیەنی
زمانەوانیی و بابەتەکانی کەلەپووری کوردەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎵موزیک

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتوی کوردی بۆ لێکۆڵینەوە و زانست
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە196 :

ئاوازی بەجۆش؛ گۆرانی و فۆڵکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799754
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تایەر تۆفیق
هەولێر1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە197 :

ئاوازی خەو
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799755
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کازم کۆیی
هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە198 :

ئاوازی نائومێدیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050621565576088
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف فاتیح فەرەج
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە199 :

ئاواییی تۆپزاوە لە تەمەنی سەد ساڵەیدا 2003 - 1903
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110215445162709
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەردەوێڵ کاکەیی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە200 :

ئاورا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111211323773666
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کارلۆس فۆئێنتس
وەرگێڕ :سلێمان دڵسۆز
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە201 :

ئاورنگی مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=20141224204105118471
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جیهاد خاوەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە202 :

ئاوگوست ستریندبیرگ (ژیانی مرۆڤێکی بێدەرەتان و نووسەرێکی
ڕچەشکێن )
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111621365877968
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بیۆگرافیا و ڕاڤەکردن
نووسین و ئامادەکردنی  :دانا رەئووف
چاپخانەی سەردەم ،سلێمانی 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە203 :

ئاوگۆست ستریندبێرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969368
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانا رەئوف
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە204 :

ئاوڕدانەوەیەک لە بزووتنەوەی هەقە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111417185662965
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مستەفا عەسکەری
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە205 :

ئاوڕێک لە بەسەرهاتی خۆم و رووداوەکانی نێو حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100511235162223
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید کاوە
1996
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە206 :

ئاوڕەکەی ئۆرفیۆس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150113213554118775
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەختیار عەلی
2014سلێمانی (چاپی یەکەم)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە207 :

ئاوی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620036
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناونیشانی دووەم :سەرچاوەی کێشە یان هاوکاری
نووسەر
ئەندرەس یاگەرسکوگ
وەرگێڕ
غازی عەلی خورشید
ژمارەی الپەڕەکان
64
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
مەریوان زەندی
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە208 :

ئاوی وەستاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092214471268349
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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الش نۆرێن
وەرگێڕانی :دالوەر قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە209 :

ئاوێزان لە کەناری کاکێشاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110519371762763
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سیروان رەحیم
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە210 :

ئاوێزانبوونی سروشت و مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719594
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەووف محمەد ئاالنی
سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە211 :

ئاوێستایەک بۆ نەسووتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090419231660955
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەهانگیر غەفاری "ئاگرین"
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە212 :

ئاوێنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102200112173442
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەنوەر قادر رەشید
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە213 :

ئاوێنە سەرابییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619211
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :هیوا قادر
چاپی دووهەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  1999دا لە سلێمانی باڵوکراوەتەوە
رۆمان  -سلێمانی 1999
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە214 :

ئاوێنە شکاو یان بیرەوەریی هێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081815503960729
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هێدی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

بابەتی ژمارە215 :

ئاوێنەم شکاند
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011015521063757
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کەژاڵ ئەحمەد
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە216 :

ئاوێنەکانی رۆژهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110615385962810
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بۆتان جەالل
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە217 :

ئاوێنەی بورکانی ژەنەڕاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122600590319376
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :سەاڵح جەالل
سلێمانی 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە218 :

ئاوێنەی جادوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110522485262780
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئێرینا ژیلزنۆڤا
وەرگێڕانی :حوسێن شێربەگی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە219 :

ئاوێنەی ژینم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619578
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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شاکر فەتاح
دەزگای ئاراس 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

بابەتی ژمارە220 :

ئاوێنەیەک نیگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618871
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریم حیکمەتی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 2004دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە221 :

ئاوە رەشەی رەسی سور
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070720592776923
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پیرەمێرد
1940
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە222 :

ئاوەدانکردنەوەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966249
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد محەمەد ئاباڵخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە223 :

ئاڤێستا ..لەمێژینەترین سروودی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031323125221648
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و وەرگێڕان و لێکۆڵینەوە؛ جەلیل عەباسی /ج .قەقنەس
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە224 :

ئاڤێستا :گاتا کان لە مێژینەترین سروودی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966044
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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جەلیل عەباسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە225 :

ئاڤێستای نەورۆز  -ئەوکاتەی عێراق هەمووی کوردستان بوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793143
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولخالق سەرسام
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە226 :

ئاکامی گشتیی مەسەلەی کورد؛ بەشی یازدەی کتێبی کوردستان و
ستراتێژی دەوڵەتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969930
فایلی پی دی ئێف:
حوسێن مەدەنی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە227 :
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ئاکشن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111022122462896
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کتێبی شانۆ بۆ میرمندااڵن
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :عەبدوڵاڵ سڵێمان مەشخەڵ
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە228 :

ئااڵی کورد بۆچی نا؟! تاکوکەی؟!
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111710255410758
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاوڕێ باخەوان
کوورتە لێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی-کۆمەاڵیەتی-رامیارییە
چاپی یەکەم  -دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە (2001 - )117
 سلێمانی.تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە229 :

ئااڵی کوردستان لەنێوان شەریعەت ویاسادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799726
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولستار ئەحمەد سەعدون
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هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە230 :

ئااڵی کۆماری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012722291286548
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبوار رەمەزان عەبدوڵاڵ
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە231 :

ئاڵوگۆرە سیاسییەکان و هاوکێشە نوێیەکان  -لە چاوپێکەوتنێکی هەڤاڵ
مەال بەختیاردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010909113774781
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مەال بەختیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە232 :

ئاڵەکۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918647
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەژار
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە233 :

ئای لە ڤیلیا ڤیلیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719244
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کاروان عومەر کاکەسوور
ئەم کتێبە لە ساڵی  2000دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە234 :

ئای لەڤیلیا لەڤیلیا!!..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968401
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کاروان عومەر کاکەسوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە235 :

ئایا فیدڕاڵییەت وەک خیارێکی سیاسی لە عێراق پیادە دەکرێت؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111421555962972
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەوهەر نامیق سالم
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە236 :

ئایا قورئان رەنگدانەوەی سەردەمی خۆیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092014303318776
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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تەها وەهاب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە237 :

ئایدز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101312282692399
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە238 :

ئایدز؛ هۆکار و نیشانە و شێوازەکانی خۆپاراستن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013113017025087538
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسێن ئەڵاڵموڕادی
وەرگێڕانی مودریک عەلی عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە239 :

ئایدۆلۆژیا مۆدێرنە سیاسیەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619952
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئەندرۆ فێنسێنت
وەرگێڕ
عومەر مەولودی
ژمارەی الپەڕەکان
586
ساڵی چاپ
2007
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
محەمەد هاشم
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە240 :

ئایدۆلۆژیای ژن ئایدۆلۆژیایەکی کۆمەاڵیەتییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010213280063591
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ ئوجەالن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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بابەتی ژمارە241 :

ئایدیای قانوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619895
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
دینیس لوید
وەرگێڕ
ئاسۆ کەریم ،نەریمان تاڵب ،محەمەد موشیر
ژمارەی الپەڕەکان
160
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
یاسا و پێوەندی نێودەوڵەتی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە242 :

ئایدیۆلۆژی ئەڵمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819301
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کارڵ مارکس و فردریک ئەنگلز
وەرگێڕانی؛ سەالم مارف
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە243 :

ئایدیۆلۆژیی سیاسیی هاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101123250062308
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی بە زمانی سوێدی :رەیدار الشۆن ،تەرجەمەی ئاسۆس
شەفیق .چاپی دوەم ،کوردستان .2010
سەرچاوە :ماڵپەڕی کۆمەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە244 :

ئایشە گوڵ و لەشکری :چیرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967990
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەسعەد عەدۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە245 :

ئاین و تایفە ئاینیەکان لە کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918973
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :میهرداد ئیزەدی
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە؛ کامەران فەهمی
ئەم کتێبە لەساڵی 2002دا لە الیەن مەکتەبی بیرو هۆشاریەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە246 :

ئاین و ناسیۆنالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918974
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :موسڵح عەبدولقەهار ئیروانی
ئەم ماستەرنامەیە لە ساڵی 2002دا وەک بەشێک لە پێداویستیەکانی وەرگرتنی پلەی ماستەر لە
کۆمەڵناسیدا ،پێشکەشی کۆلیجی ئادابی زانکۆی سەاڵحەدین کراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە247 :

ئاین و کولتوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092410311161829
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەستەیەک لە خوێندکارانی پەیمانگای ناوەندی رۆژهەاڵتی ناوینKADEK
وەرگێڕ :ئارام ئاران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە248 :

ئاین و کەسێتی ..تێڕوانینێک بۆ میتۆدی فرۆید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818939
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :دانیال.ل .پاڵس
وەرگێڕانی؛ ئاوات ئەحمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە249 :

ئاین و کەمینەکان لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112314191187668
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سمکۆ محەمەد
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە250 :

ئاین ،عەلمانییەت ،فێندەمێنتالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919334
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .محەمەد ئارکۆن
نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
دەزگای سەردەم 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە251 :

ئایندەی ئاسایشی نەتەوەیی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818613
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نورا بێنساهێل و دانیاڵ ل .بیمان
وەرگێڕانی :مەروان کاکڵ و هێمن غەنی
دەزگای موکریانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە252 :

ئاینی کۆن و کۆچکردن لە کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140907082848115647
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوە و نووسینی :عەبدوڵاڵ قەرەداغی (مەال عەلی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە253 :

ئاینیشتاین و تیۆری رێژەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799790
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال محەمەد ئەمین
سلێمانی2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە254 :

ئاینەک ژ ئەڤینێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922131003116319
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەشیر مزوری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باکوور  -بادینی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە255 :

ئایین لە فیکری مەسعود محەمەددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101810402862421
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر عەلی غەفوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە256 :

ئایین و ئازادیی بیروڕا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052712141064887
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەحمان مونیف
وەرگێڕانی :عوسمان حەسەن شاکر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە257 :

ئایین و ئیستاتیکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082920442669452
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

441

خەسرەو میراودەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە258 :

ئایین و دیالۆگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121110231974296
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :سەنگەر زراری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە259 :

ئایین و دەوڵەت و پیادەکردنی شەریعەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919329
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .محەمەد عابد جابری
فوئاد سدیق
دەزگای موکریانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە260 :

ئایین و عەلمانییەت و کۆمەڵگای مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611501657534
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گفتوگۆی هاشم ساڵح لەگەڵ محەمەد ئارکۆن
وەرگێڕانی :نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی موکریانی
چاپی یەکەم 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە261 :

ئایین و ناسیۆنالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799798
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم ناوخۆش
هەولێر2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە262 :

ئایین و ناسیۆنالیزم ،رۆڵ و کاریگەری و پەیوەندیی نێوانیان لە دوای
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راپەڕینی  1991لە هەرێمی کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919322
فایلی پی دی ئێف:
موسڵح ئیروانی
دەزگای ئاراس 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە263 :

ئایین و کایە جیاوازەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012072413165070940
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەنگەر زراری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە264 :

ئایین ،فاشیزم ،مەرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618872
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :هاشم ساڵح
وەرگێڕانی؛ هەورامان وریا قانع
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن مەکتەبی بیر و هۆشیاریەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە265 :

ئایینی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102609184577811
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم ناوخۆش
چاپخانەی ڕۆژهەاڵت – هەولێر
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە266 :

ئایینەکانی رێگای ئاوریشم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799802
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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فاتمە ئەنامقی (کازیوە)
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە267 :

ئایەیل عێشق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110614494662805
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناهید محەمەدی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە268 :

ئنجیال لوکای  -زازاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012912040864120
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئنجیال لوکای  -زازاکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باکوور  -زازاکی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە269 :

ئوتومبیلی لیکساس و درەختی زەیتون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080910120267508
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :تۆماس.ل .فریدمان
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :بورهان عەبدوڵاڵ عەتار
ژمارەی الپەڕە646 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە270 :

ئوسامە (چۆن خۆی پێ گەیاند)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799804
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جۆناتان راندەڵ
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە271 :

ئوستوورەی چوارچێوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121119425763211
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بەرگریکردن لە زانست و عەقاڵنییەت
نووسینی :کاڕڵ پۆپەر
وەرگێڕانی :ئیسماعیل زارعی
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە272 :

ئوشا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518841
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هۆشەنگ شێخ محەمەد
ئەم دیوانە شیعریە لە ساڵی 2006دا لە هەولێر باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە273 :

ئۆپەراسیۆنەکانی تورکیا لەنێوان "پەکەکە و داعش"دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015080317331685806
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لە ئامادەکردنی "گەیالن عەباس" ئەندامی ژوری توێژینەوەکان
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
داعش
پارت  /الیەن:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە274 :

ئۆپەرێتی تاالسیمیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799814
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کازم کۆیی
هەولێر2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە275 :

ئۆپەرێتی نێرگز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070880
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە276 :

ئۆتێللۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968223
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ولیام شێکسپیر
وەرگێڕانی :سەاڵح بابان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە277 :

ئۆجەالن :ئەزمونێکی نوێ و پەندی مێژوویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966373
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حوسێن محەمەد عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە278 :

ئۆدیسیۆس نێرە ...یان مێیە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112020255843996
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەباس عەبدوڵاڵ یوسف
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە279 :

ئۆریان ئەو هەڵۆیەی لە بڵندایی دەترسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170426
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :الش کلینتینگ
لە سوێدییەوە بۆ کوردی :سیروان کاروانی
وێنە :الش کلینتینگ
لە باڵوکراوەکانی دەزگەی چاپ و پەخشی سەردەم
چاپی دووەم ،کوردستان -سلێمانی ()2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

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

بابەتی ژمارە280 :

ئۆریست کەی دەگەرێتەوە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796676
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم هەورامی
سلێمانی2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

جۆری دۆکومێنت:

⊷وەرگێڕدراو
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە281 :

ئۆرێستێیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080517241669316
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسخیلۆس
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :خەبات عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە282 :

ئۆقیانوسی مەرگەسات
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319111
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەاڵح جەالل
ئەم شانۆگەرییە لە ساڵی 2001دا لە گۆڤاری شاکاردا باڵوکراوەتەوە و
پاشانیش لەساڵی 2007دا چاپی یەکەمی باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە283 :

ئۆقیانووسێک لە تاوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799815
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خەندان محەمەد جەزا سەرپاچ
سلێمانی2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کۆمەاڵیەتی
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە284 :

ئۆلگا بۆڕۆدینۆڤا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110821320262858
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زانا خەلیل
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە285 :

ئۆلەمپیادی گیانداران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110718322562834
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شیالن گەیالنی
دەزگای ئاراس 2007 -
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە286 :

ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتی و بوونی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619219
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .محەمەد کەمال
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن چاپ و وەشانی سپیڕێزەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
دهۆک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە287 :

ئۆکتاڤیۆ پاز  -بەردی سپی و رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102821284962628
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سان ژۆن پێرس
ئاناباز
وەرگێڕانی لە فەڕەنسییەوە :موحسین ئەحمەد عومەر
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە288 :

ئۆکی و دۆکی ونبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110123531873576
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاڕنۆڵدۆس هێنری
وەرگێڕانی لە هۆڵندییەوە :رزگار عەبدولکەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە289 :

ئیبراهیم ئەحمەد لە سێ بەڵگەنامەی میژووییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031107545080241
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەرشیف و ساخکردنەوەی دیکۆمینت  :شازین هێرش
بابەت :دیکۆمینت
وەرگیرانی :جەبار عومەر
ژمارەی سپاردن2008 )6457( :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە290 :

ئیبراهیم ئەحمەد :ژیان و بەرهەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465187
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فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد شەریف عەلی

هێشتا ئامادە نییە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە291 :

ئیبن خەلدون و کۆمەڵناسیی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799845
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فوئاد بەعلی
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە292 :

ئیبن خەلدون و کۆمەڵناسیی هاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619882
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
فوئاد بەعلی
وەرگێڕ
زیرەک ئەحمەد و سنوور عەبدوڵاڵ
ژمارەی الپەڕەکان
219
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
کۆمەڵناسی
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سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە293 :

ئیبن روشد تروسکەی ڕۆشناییەک لە جیهانێکی تاریکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150326112454120692
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :رەسول بەختیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە294 :

ئیبن سینا و هەرەسهێنان بەپزیشکێتی کۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=20141224204827118472
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جیهاد خاوەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە295 :

ئیتر لە دەرگا نادات ،پۆستەچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112210402687694
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بوشرا کەسنەزانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە296 :

ئیتنۆنەتەوایەتی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618862
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نادر ئینتیسار
وەرگێڕانی؛ عەتا قەرەداخی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە لە سلێمانی
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە297 :

ئیتیکی کاری رۆژنامەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071410292589573
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هاوژین عومەر
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە298 :

ئیتێک لە رۆژنامەوانیی کوردیدا :رۆژنامەی هاوواڵتی  2002-2000وەک
نموونە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965655
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوان ئادەم ئەیڤەس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە299 :

ئیجتیهاد لەم سەردەمەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032221090682599
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعیدی نەورەسی
وەرگێڕانی :فاروق رەسوڵ یەحیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە300 :

ئیدارەی گشتی- Public Administration
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090111064060868
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چەمک و ریفۆرم  -ئەزموون و بەراورد و هەڵسەنگاندن
نووسینی :نعمت عەبدوڵاڵ پیرداود  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە301 :

ئیدارەیەکی دیموکراسی و بێ گەندەڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011113022385963053
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :بەرهەم شێخ عزەدین
دهۆک 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە302 :

ئیدریس بارزانی و چەند الپەڕەیەک لە ژیان و تێکۆشانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793136
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
قارەمان مەهدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بیبلۆگرافیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە303 :

ئیدریس مستەفا بارزانی و بارزانییەکان باشتر بناسین؛ مێژووی زارەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015083017183085924
فایلی پی دی ئێف:
حامید گەوهەری
ستۆکهۆڵم 2014 -

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە304 :

ئیدریسی بدلیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091614524571945
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد بایراقدار
وەرگێڕانی :شکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە305 :
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ئیدیۆم لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799850
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل مەحمود عەلی سوبحانی
چاپی دووەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە306 :

ئیرلەندای باکوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718580
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سڵێمان عەبدوڵاڵ یونس
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە307 :

ئیرۆتیک لە شیعری نالی-دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100321543373387
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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زانا خەلیل
لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئاراس ژمارە 1228
چاپی یەکەم
هەولێر 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە308 :

ئیرۆسکێ ،هەڵکەندنی مانگ :ئەزموون و دەقی وااڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110820544162851
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیرۆسکێ
دڵشاد عەبدوڵاڵ
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە309 :

ئیرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110821214362856
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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زانا خەلیل
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە310 :

ئیستاتیکای دەقی شیعریی کوردی  -کوردستانی عێراق ()1970 – 1950
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091021184761091
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەبار ئەحمەد حسێن
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە311 :

ئیسالم ئایینی هێز یان هێزی ئایینێک؟!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092411105862067
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :جان کلود بارۆ
وەرگێڕ :کەیهان عەزیز و ک .چروستانی
1997
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە312 :

ئیسالم لەبەردەم دووڕیاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010718531663689
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :لیوبو لدڤایس
ئامادەکردن و وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :عەبدول حسێن
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە313 :

ئیسالم و بنەماکانی فەرمانڕەوایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965838
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی عەبدولڕەزاق
وەرگێڕانی باوکی ژیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە314 :

ئیسالم و دیموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051321164864700
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
کۆمەڵە لێکۆڵینەوەیەکی فیکریی بیانییە ،لە زمانەکانی ئینگلیزی و
عەرەبی و فارسیەوە کراونەتە کوردی .خوێندنەوە و تێگەیشتنی نوێن بۆ
هزری ئاینیی.
وەرگێڕانی :عومەر عەلی غەفور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە315 :

ئیسالم و رۆشنگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919321
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم ساڵح
هێمن مەحمود
سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە316 :

ئیسالم و سیاسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122511403663508
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئارام قادر
تیشک 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە317 :

ئیسالم و سیاسەت دوو چەمک و یەک هەڵوێست
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112223045463002
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عومەر عەلی کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە318 :

ئیسالم و سیکۆالریزم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150607090037121317
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :سامان ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە319 :

ئیسالم و گلۆبالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919327
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .محەمەد ئارکۆن
نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
دەزگای سەردەم 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە320 :

ئیسالم و ناسیونالیسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091921245361992
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەبوبەکر عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە321 :

ئیسالم و ناسیۆنالیزم لە کوردستاندا :سەرەتایەک لە بارەی کۆمەڵناسیی
ئایینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102721555819112
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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موسڵح ئیروانی
دەزگای ئاراس 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە322 :

ئیسالمی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919333
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شوان ئەحمەد
سلێمانی 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە323 :

ئیسالمی سیاسی لە زەبروزەنگەوە بۆ بەخۆداچوونەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919335
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەعد مەوال
جەمال غەمبار
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە324 :

ئیسالمی سیاسی لەباشووری کوردستان لەنێوان گفتارو رەفتاردا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150122005253118974
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:کاوە نادر قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە325 :

ئیسالمی سیاسی :تێڕوانین بۆ مەسەلەکانی ئینتەرناسیونالیزمی
(دینی)...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966538
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرید ئەسەسەرد4 /ن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە326 :

ئیسالمییەکان و بەهاری شۆڕشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032112165384943
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :نەواف عبدولڕەحمان ئەلقودێمی
وەرگێڕانی :بەرزانی مەال تەها
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە327 :

ئیسماعیل بێشکچی و تێڕوانینێکی زانستیانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966336
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆردۆ عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە328 :

ئیسماعیل حەقی شاوەیس (ژیان و بەرهەمەکانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081809325460717
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و پێشەکی؛ ئومێد ئاشنا
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

بابەتی ژمارە329 :

ئیسماعیل خەیات لە رۆژنامە و گۆڤارە عێراقیەکاندا 1987-1965
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967331
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل خەیات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە330 :

ئیسکێپ (دەربازبوون)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082110222919273
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کارۆلین جیسوب
وەرگێڕانی بۆ کوردی :شێرزاد هەینی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئاراس هەولێر 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە331 :

ئیسکەندەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111421511261023
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
هێرمان شوڵتز
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :ئەنوەر محەمەد ئەحمەد
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە332 :

ئیشکردن نەک تەمەڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123116052263603
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولعەزیز پاڕەزانی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە333 :

ئیعجازی تەشریعی لە میراتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120822261363170
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد یوسف سڵێمان
وەرگێڕانی :دایکی النە
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە334 :

ئیفادەی کوردەکان بۆ ماجەرای رەفا و ئەربەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042809313582744
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ستران عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە335 :

ئیالم بە مێژوو ئابوورییەکەیەوە سەربەخۆیی رۆژهەاڵتی کوردستان
دەبووژێنێتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122208395763465
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و ئامادەکردنی :عارف باوەجانی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە336 :

ئیلشا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030311230426374
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :دیدار مەسیفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە337 :

ئیلیادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419473
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هۆمیرۆس
حەمە کەریم عارف
دەزگای سەردەم 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە338 :

ئیمارەتی ئیسالمی هۆاڵندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042709153564646
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :رێکەوت ئیسمائیل ئیبراهیم
لێکۆڵینەوەک سەبارەت بە رەوەندی ئیسالمی و ئیسالمی سیاسی لە
هۆاڵندا.
چاپخانەی رەنج 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە339 :

ئیمارەتی ئیسالمیی هۆاڵندا چ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966773
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێکەوت ئیسماعیل ئیبراهیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە340 :

ئیمان بێنە بەوەی دەیڵێم ،وەئیلال!ی محەمەدی پێغەمبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071022160189613
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدوڵاڵ عەزیز
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :بەڵێن
باڵوکراوەکانی کرێسنت موون
2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە341 :

ئیمان یان بێ ئیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150722131441124886
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :مەحمود شێرزاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە342 :

ئیمپراتۆر جۆنز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112021311124788
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یوجین ئۆنێل
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :ئازاد حەمە شەریف
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە343 :

ئیمپراتۆری خۆشەویستی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091714480830908
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانا ئیسماعیل خدر  -د.ا.خ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە344 :

ئیمپراتۆری خۆشەویستی  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041720564782689
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانا ئیسماعیل خدر  -د.ا.خ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە345 :

ئیمپراتۆری خۆشەویستی  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051622571682993
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانا ئیسماعیل خدر  -د.ا.خ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە346 :

ئیمپراتۆریای لم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966751
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .رەفیق سابیر
لە باڵوکراوەکانی رابووبن
چاپی یەکەم
سوید 1998
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە347 :

ئیمپراتۆرییەتی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619968
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :دان ناردۆ
وەرگێڕ :فەرهاد عەزیز خۆشناو
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە348 :

ئیمپراتۆریەتی ئاشور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091013213261088
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :دۆن ناردۆ
وەرگێڕانی :یادگار حەمە غەریب
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە349 :

ئیمالی کوردی و چەند تێبینییەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799881
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وریا عومەر ئەمین
بەغداد1982-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :كۆرى زانیارى كورد  -بەغدا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە350 :

ئینتەرنێت و کتێبخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080912000167507
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :یاسین قادر بەرزنجی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە351 :

ئینجیلی پیرۆز ..بەشێوەی کوردی سۆرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061613072560302
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵەی نێونەتەوەیی کتێبی پیرۆز
ئەم پەڕتووکە لەالیەن لیژنەیەکەوە وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی کوردی
ئەم کتێبە لە ساڵی  1998دا لەالیەن چاپخانەی زانکۆی سەاڵحەدینەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە352 :

ئیندێکسی گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد 2002-1973
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010421125684517
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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شوان سڵێمان یابە
هەولێر 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە353 :

ئیندێکسی هەردوو گۆڤاری رۆژنامەڤانی و رۆژنامەنووسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011818131286618
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی شوان سڵێمان یابە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە354 :

ئینسانەکان یان مرۆڤەکان؟ فەلسەفە و بنچینەی مافی کەمایەتیەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120822304163171
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ماریاننا راوڵۆ
وەرگێڕانی لە فینلەندییەوە :عەزیز شێخانی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە355 :

ئینسایکلۆپیدیا ئەلقاعیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122023033763441
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زنار تەها
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە356 :

ئینسایکلۆپیدیا چیە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965316
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال جەالل غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە357 :

ئینسایکلۆپیدیای ئەنتەرنێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505765246
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن مەال کەریم بەرزنجی
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📙ئەنسیکلۆپیدیا

جۆری پەڕتووک:

💻کۆمپیوتەر

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە358 :

ئینسایکلۆپیدیای دەرمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226210737118515
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
جەالل حاجی غواڵم و هاوکار عەلی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە359 :

ئینسایکلۆپیدیای کیمیا  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967186
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال عەبدول
سلێمانی :چاپخانەی روون1999 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

جۆری پەڕتووک:

📙ئەنسیکلۆپیدیا

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە360 :

ئینسایکلۆپیدیای کیمیا  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557493
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
داستانی کانزاکان ،جەمال عەبدول
سلێمانی :چاپخانەی قەشەنگ2001 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📙ئەنسیکلۆپیدیا

جۆری پەڕتووک:

☢زانست

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە361 :

ئینسایکلۆپێدیای خێزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021610173075793
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمەی ئەحمەد رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە362 :

ئینسایکلۆپێدیای کیمیا  -بەرگی  3و 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799887
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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جەمال عەبدول
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📙ئەنسیکلۆپیدیا

جۆری پەڕتووک:

☢زانست

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە363 :

ئینسکلۆپیدیای جیهانی هەواڵگری  -بەرگی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080909082067509
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەسعەد موفرحو کۆمەڵێک لێکۆڵەر
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :بەختیار ئەحمەد ساڵح
ژمارەی الپەڕە316 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە364 :

ئینسکلۆپیدیای مەعدەنەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967131
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال جەالل غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📙ئەنسیکلۆپیدیا

جۆری پەڕتووک:

☢زانست

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە365 :

ئینسکلۆپیدیای هەڵەبجە  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100821083192395
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام شەمێرانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە366 :

ئینسکلۆپیدیای یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022109374080643
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە367 :

ئینسیکلۆپیدیای تاوانبارانی ئەنفال و کوردۆسایدکردنی گەلی باشووری
کوردستان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011041609582156642
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :دەرسیم دیبەگەیی
دانمارک2011 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
🌏دەرەوە

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە368 :

ئینشتاین ئەو کەسەی جیهانی گۆڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970059
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەجدی کامل
وەرگێڕانی :گەرمیان محەمەد ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە369 :

ئینشتاین چی نە دەزانی ! وەاڵمی زانستی بۆ پرسیارەکانی رۆژانە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205222753119253
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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رابرت ل .ولک
وەرگێڕانی :سەعید یونس رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە370 :

ئینقالبی بەکر سدقی لە  29/10/1936هۆیەکان و ئەنجامەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799893
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ئیسماعیل محەمەد
هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە371 :

ئینگر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799895
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .محەمەد عارف
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە372 :

ئینگلیزی تایبەتمەند بۆ قوتابیانی ڕۆژنامەگەری و گەیاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205220023119247
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .سەید وەحید و د.ئەحمەد تەوەکولی
وەرگێڕانی :ئاوارە حاجی خدر
ساڵی چاپ2014 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە373 :

ئینگلیزی گشتگیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090315572160930
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێبەرێکی گشتگیر بۆ رێزمانی زمانی ئیگلیزی
وەرگێڕانی :نەریمان خۆشناو ،محەمەد وەسمان و مستەفا سەید مینە
چپی یەکەم 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە374 :
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ئینگلیزی لە سەفەردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092418502673284
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەسەن ئەشرەف ئەلکتابی
وەرگێڕانی :فەرەیدوون حوسێنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە375 :

ئینگلیزیی گشتگر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110221105862718
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولئیالە تۆفیق ئەبوبەکر
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

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

بابەتی ژمارە376 :

ئیکسیری وشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090115474877211
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هادی محەمەدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە377 :

ئیکۆنۆمی لە ئاستەکانی زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051414423464736
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دەروون عەبدولڕەحمان ساڵح
هەولێر 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە378 :

ئێتنۆگرافیا و یەکێتیی ئێتنیکیی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112020181043997
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەشاد میران
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە379 :

ئێتیکی میدیاکاری ئاکاری ڕاگەیاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319095643119796
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد وەسمان
هەولێر 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە380 :

ئێرانی سەردەمی ساسانییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970016
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پڕۆفیسۆر ئارتوور کریستێنسێن ،وەرگێڕان لە فارسییەوە :سەاڵحەدین
ئاشتی ،بنکەی ژین ،سلێمانی .2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە381 :

ئێرانی سەردەمی سەفەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061222292770100
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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دوکتۆر راجر سێیڤری ،وەرگێڕان لە فارسییەوە :سەاڵحەدین ئاشتی،
بنکەی ژین ،سلێمانی .2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە382 :

ئێرە مێژووە!
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042219300564598
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەهبەر جەالل
هێلسنکی 1994 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە383 :

ئێزگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041120141264478
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مێژووی دامەزراندنی ئێزگەی رادیۆی بەغدای عەرەبی لە 1936/7/1
ئێزگەی رادیۆی بەغدا  -بەشی کوردی لە /19تشرینی دووەم 1939
ئێزگەی رادیۆی کوردی لە (یافا) لە فەلەستین .1942
نووسینی :باکووری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە384 :

ئێزیدییەکان لە مێژووی نەتەوەکەیاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918983
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەربەست حسێن
چاپی دوهەمی ئەم کتێبە لەساڵی 2002دا لە الیەن مەکتەبی بیرو هۆشاریەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە385 :

ئێس کیو ئێڵ بە کوردی- SQL in Kurdish
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102714305577836
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانا سەدرەدین
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💻کۆمپیوتەر
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە386 :

ئێستا لە نێوان دوو ئاوێنەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718896
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :محەمەد تەرەغە
ناوەندی کوردیکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە387 :

ئێل و ئویجاخێن کوردا ل کوردستانا ئێرانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799832
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و.مەسعود خالد گولی
دهۆک2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپ و وەشانی سپیڕێز
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە388 :

ئێلیتەکان و کۆمەڵگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619821
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ت .ب .باتامۆر
وەرگێڕ
ناسر ئیبراهیم زادە
ژمارەی الپەڕەکان
254
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
کۆمەڵناسی
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سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە389 :

ئێمیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518494
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ژان ژاک رۆسۆ
رەسوڵ سوڵتانی
چاپخانەی رۆژهەاڵت 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە390 :

ئێمە ئەم شیعرەمان نوسیوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070881
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

497

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە391 :

ئێمە بە زەریادا هاتین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150413152359120878
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :دالوەر قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە392 :

ئێمە دوو عاشقی دەربەدەرین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150602115130121280
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :نەبەز گۆران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە393 :

ئێمە زەریامان بەزاند
http://www.kurdipedia.org/?q=20150602123046121284
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
وەرگێڕانی :دالوەر قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە394 :

ئێمە گوناهین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090815273833242
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هیوا ئەمین نژاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە395 :

ئێمە لێرەین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092515341573295
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بەڕۆژ ئاکرەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە396 :

ئێمە هەوری بارانتانین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072812262177156
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵە شیعر
ئاوارە واڵت ،تاپۆ مەهابادی ،سەیوان
لە باڵوکراوەکانی قوتابخانەی ئەدەبی ساریا باران
چاپخانەی روناهی
خنێرە 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە397 :

ئێمە و ئەوان ناکۆکیەکانمان لەسەر چین؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060818000078331
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :نەوشیروان مستەفا
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە398 :

ئێمەی پەنابەر؛ کۆمەڵێک وتار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122614111987068
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هانا ئارێنت
جۆرجیۆ ئاگامبن
بەختیار عەلی
مەنسوور تەیفووری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە399 :

ئێمەی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091321404361209
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیدێس سوێدێگران
عەبدولکەریم حەمید عەبدولکەریم
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

👩ژنان

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە400 :

ئێمەی مندااڵنی گوڕەدێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080721103367535
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :سیروان کاروانی
کتێبێکە پڕ لە خۆشەویستی و هاوڕێیەتیی ڕاستەقینە و ئەڤینی جیهانی
بێخەوشی مندااڵنە .چیرۆکەکانی ناو ئەم کتێبە جیهانێکی سەربەخۆن،
جیهانێک کە مندااڵن تێیدا لە خانۆچکە دروستکردن و لەسەر
خەرمانەپووش خەوتن و خۆشەویستی بۆ گیانداران تەواو سەربەخۆن و
لەم ڕێگایەوە چێژ لە بەهاکانی ژیان وەردە گرن.
ئێمەی مندااڵنی گوڕەدێ کە دەقە سوێدییەکەی لە نووسینی ئاسترید
لیندگرێن-ە ،سیروان کاروانی لە سوێدییەوە وەریگێڕاوەتەسەر زمانی
کوردی.
نیگاری ڕووی بەگ و نیگارەکانی ناوەوەی ئەم کتێبە خاتوو ئینگرید ڤانگ
نویمان کێشاویەتی .ئەم کتێبە  108الپەڕەیە و دەقە کوردییەکەی چاپی
یەکەمی ساڵی  2004لە ئێنگالند چاپ بووه و چاپی دووەمی ساڵی
 2012لە سوێد چاپ بووە ISBN.91-973358-0-0
شایانی باسە ،ئەسترید لیندگرێن باشترین کەڵەنووسەری ئەدەبی
مندااڵنە لە سوێد و کتێبەکانی تا ئێستا بۆ نزیکەی  75زمانی جۆراوجۆر
وەرگێڕدراون .کتێبی " ئێمەی مندااڵنی گوڕەدێ " کراوەتە فیلم و سااڵنێکە
لە سوێد لە کەنالە تێڤییەکاندا لە بەشی پڕۆگرامی مندااڵندا پێشکەش
دەکرێت .ئەم نووسەرە هەست بڵندە کاریگەریی خۆی لە بواری خزمەت
بە مندااڵندا هەیە و سوێدییەکان زۆر بە بایەخەوە لە چیرۆکە
هەستبزوێنەرەکانی دەڕوانن.
لە کتێبی " ئێمەی مندااڵنی گوڕەدێ "دا :لە "گوڕەدێ"دا سێ ماڵی
لێیە ،ماڵی سەروو و ماڵی ناوەڕاست و ماڵی خواروو .شەش منداڵیشی
لێیە" ،لیسا" و "السسێ" و "بوسسێ" و "بریتتا" و "ئاننا"
و "ئوللێ" .ئه و مندااڵنە زۆر یاری دەکەن و زۆر کاتیش شتێکی خۆش بۆ
خۆیان دەبیننەوە .جاروبار لەسەر خەرمانەپووشەکە دەخەون ،جاروبار
ئەشکەوت و خانۆچکەی یاری دروست دەکەن و جاروباریش جلوبەرگی
ڕووپۆش لەبەر دەکەن .هەمیشە لە "گوڕەدێ"دا شتێک ڕوودەدات،
هەرچەندە شتێکی زۆر سەرسووڕهێنەریش نەبێ.
بەاڵم کاتێ "ئوللێ" سەگێک پەیدا دەکات ،ئەوکات سەرسووڕهێنەر و
خۆشیشە" .لیسا" دەڵێ" :خۆشە ئاژەڵێکی خۆت هەبێ"" ،بەاڵم
باپیرەیەکیش خراپ نییە ".لە "گوڕەدێ"شدا باپیرەیەکی لێیە ،پیاوێکی زۆر
میهرەبانە.
ئەسترید لیندگرێن :ڕۆژی 14ی مانگی 11ی ساڵی  1907لە دەرەوەی
شاری ڤیممێربی-ی سوێد لەدایک بووە .لە تەمەنی  13ساڵیدا ،لە
پێشبڕکێیەکی چیرۆکدا سەرکەوتنی بەدەست هێناوە .ساڵی  2001و لە
تەمەنی  94ساڵیدا کۆچی دواییی کرد .گەورەترین یادێک بۆ ئەسترید
لیندگرێن لە سوێد ،کردنەوەی پارکێک بە ناوی "جیهانی ئەسترید
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لیندگرێن"ە لە دەرەوەی شاری ڤیممێربی کە پارکێکی پان و بەرینە و
سااڵنە گەشتیاران لە زۆر الی جیهانەوە ڕووی تێ دەکەن و دەمێننەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە401 :

ئێنیس ،خۆشەویستی روحەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112021562662989
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیزابێل ئەلێندی
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :عوبێد مەجید
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە402 :

ئێوارستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221012419118373
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی
خەبات عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە403 :

ئێوارە ئاشقەکانی تەمەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110612042773600
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەوزیە سوڵتان بەگی
تاران ١٣٨٢ -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە404 :

ئێوارەی پەروانە
http://www.kurdipedia.org/?q=200908051509351919
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ناوی رۆمانێکی بەختیار عەلیە .پاش باڵو کردنی ئەم رۆمانە کە دووهەمین
رۆمانیەتی ،سەرنجی زۆری بۆ الی خۆی راکێشا .ئەم رۆمانە پێک هاتووە
لە  22بەش و یەک بەشی کۆتایی و سەرجەم  255الپەڕەیە .بە پێی ئەو
مێژووە لە کۆتایی دوواهەمین الپەرە دا دانراوە ،ئەم رۆمانە لە ماوەی 10
مانگ دا لە مانگی  1تا مانگی  10ی سالی 1997ەوە نووسراوە .ئەم
رۆمانە لە الیەنی باڵوکراوەی رەهەند ،سالی  1998لە سوێد باڵوبووەوە.
ناوی رۆمان بە ئەو ئێوارەیە ئاماژە دەکات کە پەروانە و یەکێک لە هەڤااڵنی
بە ناوی میدیا ،دوو پاڵەوانی سەرەکی چیرۆکەکە ،لە الیەن براکانیانەوە و
لە بەر دەم کۆمەڵێک کەسایەتیی مەزهەبی دا کە بڕوایان ئەوەیە لەگەڵ
گوناهباران دا دەجەنگن ،لە سێدارە دەدرێن .دوواتر ئەم ئێوارە دەبێتە
سەمبۆلی زستان ،مردن و دۆراندن.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە405 :

ئێوارەی چاوەڕوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141217224237118342
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شوکر سلێمان
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە406 :

ئێوارەی شار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119051
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فەڕۆخ نێعمەتپوور
ئەم کتێبە لەسەر سایتی ئەنجومەنی قەڵەمی کوردستانی ئێران
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە407 :

ئێوارەیەک بۆ ژن و خودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041821212064559
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبوار سیوەیلی
هەولێر 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە408 :

ئێوارەێ تاوسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032914162680014
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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شاعر  :ئەلی هاتەمی
ڕۊبەرگ  :چەنگیز ئقبالی
دیزاین بەرگ  :مەهین خودایاری
چاپەمەنی :باخ نەی – کرماشان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە409 :

ئێڤلین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020620523464193
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان -:س .جەهانفەرد (ژیار)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
زمان  -شێوەزار:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە410 :

ئێڵی کەڵهوڕ لەسەردەمی مەشروتیەتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050215233276047
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :عەلی رەزا گۆدەرزی
وەرگێڕانی :موحسن بەنی وەیس
سلێمانی 2014 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە411 :

ئەبسەراکت ئێکسپرێشنیزم ..لە نیگار کێشانی هاوچەرخی کوردستانی
باشووردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799902
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەهبی رەسول
سلێمانی2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە412 :

ئەبێ و نابێ رایەکی زمانەوانییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070818532871937
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد ئەمین ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە413 :

ئەبەدییەتی غەریبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918633
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هونەر کاکەی فەالح
چاپخانەی کاکەی فەالح 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە414 :

ئەتنۆ-دیمۆگرافیای باشووری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518828
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدوڵاڵ غەفور
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن دەزگای توێژینەوەی چاپ و
پەخشی موکریانیەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە415 :

ئەتڵەسی توێکاری لەشی مرۆڤ  -کوردی  -ئینگلیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012818353575395
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :موستەعین لەیالنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە416 :

ئەتڵەسی سیاسیی هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111522305273722
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرید ئەسەسەرد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە417 :

ئەتڵەسی کەرکوک؛ گۆڕانکارییە کارگێڕییەکانی نێوان سااڵنی -1947
1987
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083116120775319
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سوهەیل خورشید عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە418 :

ئەتۆم لە مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100170
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال جەالل غەریب
سلێمانی1968-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی کامەرانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە419 :

ئەجندای ئەمریکا لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918634
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
برادلی.ا .تایر
حەسەن سەید محەمەد
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە420 :

ئەچم بۆ شاری شووکردن  /بۆ نانی گەنم خواردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070883
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەردار فەتاح ئەمین
ئەمستەردام 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە421 :

ئەحمەد شاملوو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150404200839120798
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :بەڕۆژ ئاکرەیی
چرایەک لە دەستمدا چرایەک لە ئاستمدا.
من بە گژ ڕەشاییدا دەچم.
بێشکەکانی ماندوویەتی
لە کێشمەکێشی هاموشۆدا
ڕاوەستاون،
خۆرەتاوێکیش لە قوواڵییەکانەوە
کاکێشانە بەخۆڵەمێشبووەکان ڕوون دەکاتەوە.
هاوارە یاخییەکانی برووسکە-
کاتێ کە تەرزە
لە هەناوی بێ¬ئۆقرەی هەوردا
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نوتفە دەبەستێ.
ژانی خامۆشی مێویش
کە بەرسیلەی ورد
لە کۆتایی لقە درێژ و پێچاوپێچەکەیدا چەکەرە دەکا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە422 :

ئەحمەدی خانی  1707 - 1650شاعیر و بیرمەند ،فەیلەسووف و سۆفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121121274063216
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عیزەدین مستەفا رەسوڵ
سلێمانی 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە423 :

ئەخالق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402224610120772
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سپینوزا
وەرگێڕانی لە ئەڵمانیەوە :شاهۆ عوسمان
لە بالوکراوەکانی نێوەندی ڕۆشنگەری بۆ لێکۆلینەوەی فکری و سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە424 :

ئەخالق و سیاسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965656
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئیمام عەبدوفاتیح
وەرگێڕ :شەریف عوسمان
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە425 :

ئەخالقناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141230233208118569
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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تەحسین حەمە غەریب
2011سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە426 :

ئەخالقی کاری رۆژنامەنووسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719613
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .حەسەن عیماد مەکاوی
مەم بورهان قانیع
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە427 :

ئەدبیاتی کالسیکی نوێخوازی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799912
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.کەمال مەعروف
سلێمانی2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە428 :

ئەدۆنیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419496
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەدۆنیس
عەبدولموتەلیب عەبدوڵاڵ
سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە429 :

ئەدۆنیس ژیان و ئەزمونی شیعریم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150324113144120656
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
لەباڵوکراوەکانی دەزگای رۆشنبیری جەمال عیرفان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە430 :

ئەدۆنیس ...ئەفسوونکاری وشەکان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419469
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
عەبدولموتەلیب عەبدوڵاڵ
هەولێر 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە431 :

ئەدیب و گزیری پۆلیس!
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901142420125705
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جۆرج بالوشی هۆرفات
وەرگێڕانی :محەمەد هەریری
باڵوکراوەی دەزگای ڕاگەیاندنی ستاندەر
چاپی ئەلەکترۆنی یەکەم 2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە432 :

ئەدیسۆن ئەوەی جیهانی رۆناک کردەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799915
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەشیر حسێن سەعدی
هەولێر2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە433 :

ئەدەب چییە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620025
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ژان پۆڵ سارتەر
وەرگێڕ :مستەفا غەفور
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە434 :

ئەدەب و دیالۆگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081211202967479
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕ :سەنگەر زراری
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

518

بابەتی ژمارە435 :

ئەدەب و سیاسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042512034775973
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕ :مەهدی ساڵح
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە436 :

ئەدەب و فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121711302663335
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم دەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە437 :

ئەدەب و مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071610263289556
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد حەمە باقی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە438 :

ئەدەب و هونەر  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041110432421775
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :موعتەسەم ساڵەیی
زنجیره()90لە باڵوکراوەکانی کۆمەڵەی روناکبیریو کۆمەاڵیەتی کەرکوک.
دەزگای چاپ :کاردۆ
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە439 :

ئەدەب وەک بەشێک لە رۆح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092816491860675
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :غەمگین بۆڵی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە440 :

ئەدەب کۆمەڵە وتاریکی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799919
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.رەفیق شوانی
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە441 :

ئەدەبی ئەمریکای التینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090122202177216
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تەها ئەحمەد رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە442 :

ئەدەبی بەراوردکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021917001464259
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد عەبدولسەالم کەفائی
وەرگێڕانی :هەژار رەحیمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە443 :

ئەدەبی فۆلکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062911193776836
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .عیزەدین مستەفا رەسوڵ
بە یاریدەی وەزارەتی کاروباری شیمال لەچاپ دراوە
لە چاپخانەی (دار الجاحظ) چاپ کراوە
بەغدا 1970 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە444 :

ئەدەبی فۆلکلۆری کوردی  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968452
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوکریە رەسوڵ ئیبراهیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە445 :

ئەدەبی فۆلکلۆریی کوردی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799943
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.شوکریە رەسول ئیبراهیم
هەولێر1984-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە446 :

ئەدەبی فەلسەفی و ئەزموونە زیندووەکانی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419477
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرزانی مەال تەها  -سلێمانی 2008 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە447 :

ئەدەبی گەالن  -چەند ئەفسانەیەک لە کاریبییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419497
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆمەڵێک نووسەر
محەمەد کەساس
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە448 :

ئەدەبی گەنجان لە راگەیاندنی بیستراوی کوردیدا 1990 - 1975
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050510235578671
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل ئیبراهیم سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە449 :

ئەدەبی منااڵن 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070885
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رۆستەم باجەالن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە450 :

ئەدەبی مندااڵنی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619934
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ناهیدە ئەحمەد
ژمارەی الپەڕەکان
112
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە451 :

ئەدەبی مندااڵنی کورد؛ لێکوڵینەوە مێژوو سەرهەڵدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799936
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم هەورامی
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

🚼مندااڵن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە452 :

ئەدەبی نامەنووسینی کوردی  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102821331462629
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال رەئووف محەمەد  -بابی اللۆ
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە453 :

ئەدەبی نامەنووسینی کوردی  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102908001862631
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال رەئووف محەمەد  -بابی اللۆ
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە454 :

ئەدەبی نامەنووسینی کوردی  -بەشی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102722221362611
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کەمال رەئووف محەمەد  -بابی اللۆ
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە455 :

ئەدەبی کوردی و لێکۆڵینەوە لە ئەدەبی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799944
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەالدین سجادی
بغداد1968-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە456 :

ئەدەبیاتی فۆلکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150810121247125107
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :هیمداد حوسێن
هەولێر 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە457 :

ئەدەبیاتی کاژیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818598
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاوڕێ باخەوان
ئینتەرنێت 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە458 :

ئەدەبیاتی کوردی لە ئەرمەنستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072209223891437
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکار :تۆسنی رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە459 :

ئەرستۆ و ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120111574587529
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :د .ئیمام عەبدولفەتاح ئیمام
وەرگێڕ :سەرکەوت جەلیل
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە460 :

ئەرستۆ؛ مامۆستای یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090322535577244
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە461 :

ئەرشیفکردنی وێنە لەبواری راگەیاندن و رۆژنامەگەریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719587
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عامر ئیبراهیم قەندیلچی
نەوزاد عەلی ئەحمەد
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە462 :

ئەرشیفی ئەشق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150822024427125430
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئارام ئەبوبەکر
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە463 :

ئەرشیڤی ئەشق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083013144360818
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :ئارام ئەبوبەکر
بابەت شیعر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
باشووری کوردستان

530

بابەتی ژمارە464 :

ئەرک و مافەکانی مامۆستا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062722480567529
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
موکەڕەم تاڵەبانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە465 :

ئەرکی شیعر لە ئەدەبی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620021
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
نەسرین رەئووف ئیسماعیل
ژمارەی الپەڕەکان
206
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
چیمەن حەسەنی
کەتەلۆگ
ڕۆمان و شیعر
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە466 :
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ئەرکی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011310272874800
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی :نەوزاد عەلی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە467 :

ئەرکیلۆژیای شانۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070513240576900
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نیهاد جامی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە468 :

ئەرکیۆلۆژیای شانۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150508213007121069
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :نیهاد جامی
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە 2014 :سلێمانی
لەباڵوکراوەکانی جەمال عیرفان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە469 :

ئەرکەکانی خەبات لە هەلومەرجێکی دژواردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011609401774851
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مام جالل
سلێمانی2011 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە470 :

ئەرکەکانی قۆناغی نوێ  -لە چاوپێکەوتنێکی هەڤاڵ عیماد ئەحمەددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010812031274780
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی  :حمە علی غريب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە471 :

ئەرەستۆ و ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829031614125630
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :إمام عبدالفتاح إمام
وەرگێڕ :سەرکەوت جەلیل
خانەی موکریانی بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
چاپی یەکەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە472 :

ئەزمونگەری و داهێنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122223474563476
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دیدارێکی بەرفراوان لەگەڵ دانا رەئووف
کامەران سوبحان و شۆڕش محەمەد حسێن
سلێمانی 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە473 :

ئەزموون 2000 - 1985
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465208
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس چەپکێک هەڤپەیڤین
کۆکردنەوەو ئامادەکردنی :یاسین عومەر
لە باڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
زنجیرە 125
سلێمانی 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە474 :

ئەزموون لە نێوان شکست و داهێناندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141212024642118287
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فەرەیدوون سامان
هەولێر 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە475 :

ئەزموون و یاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030621263580321
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پشکۆ نەجمەدین
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە476 :

ئەزموون وەک ئاخاوتنێک لەناو ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070513380976901
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :سەباح رەنجدەر
بەرگ و سەرپەرشتی چاپ :عوسمان پیرداود
نەخشەسازی :عیسام موحسین
تایپ :یاد سەباح ڕەنجدەر
باڵوکراوەی ئەکادیمیای کوردی ،ژمارە ()271
چاپخانەی حاجی هاشم – هەولێر
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە477 :

ئەزموونکاریی لە شانۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061708551459879
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شۆڕش محەمەد حسێن
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن گۆڤاری شانۆوە لە سلێمانی
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە478 :

ئەزموونی چیرۆکنووسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060821120165087
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فەریق حەسەن
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە479 :

ئەزموونی خوێندنەوە ،چەند الپەرەیەکی رەخنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799956
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
سلێمانی2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە480 :

ئەزموونی خەبات؛ ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091413374877450
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وتووێژی هەیاس کاردۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە481 :

ئەزموونی شانۆی مایرهۆڵد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061012021460254
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فازل جاف
وەرگێڕانی؛ عەبدوڵاڵ مەحمود و کامەران سوبحان
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە482 :

ئەزموونی عەشق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010323223263659
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هۆشەنگ شێخ محەمەد یوسف
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە483 :

ئەزموونی کوردی لە بزاڤە پەندۆلییەکەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100215102673338
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەوهەر نامیق سالم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە484 :

ئەزموونە درەوشاوەکانی شانۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121822034063372
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

539

یاسین قادر بەرزنجی
سلێمانی 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە485 :

ئەژدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799963
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ سەراج
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە486 :

ئەسانسێرەکە  -ئاهەنگی جەژنی لەدایکبوون  -دوو شانۆنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091513541568531
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هارۆڵد پینتەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە487 :

ئەسپیدیلۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219086
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەسپیدیلۆن
نووسەر :کاروان عومەر کاکە سور
کۆمەڵە چیرۆک
دەزگای چاپ :گۆڤاری رابوون سوید
ساڵی چاپکردن2003 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە488 :

ئەسپێک لەپەڕەی گواڵڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050513515364664
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە489 :

ئەسپە باڵدارەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110618233262822
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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چیمەن کاوێس
وێنەکێش :ئاریان سەرسام
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە490 :

ئەسپەکانی ناو با
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111322194662925
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم دەشتی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە491 :

ئەستێره ،یەکەمین گۆڤاری نهێنی بۆ مندااڵنی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100100312162170
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :نەوزاد عەلی ئەحمەد
چاپخانەی ئازاد هەورامی  -کەرکوک
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە492 :

ئەستێرە بەرزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091016002267020
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵح شوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە493 :

ئەستێرە سەرگەردانەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083122142760857
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جان لۆکلوزیو
وەرگێڕانی :شێرزاد هەینی
لە باڵوکراوەکانی کتێبخانەی ئاوێر  -هەولێر 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە494 :

ئەستێرە یەکەم گۆڤاری منااڵن لە کوردستانی باشوردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799977
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە495 :

ئەستێرەکانی ترۆپکی سەروەریی ژیاننامەی شەهیدانی کاروانی
ڕابوونی ئیسالمیی کوردستان  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150824150622125500
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لەباڵوکراوەکانی مەکتەبی ڕاگەیاندنی کۆمەڵی ئیسالمی
لیژنەی نووسینەوە و ئامادەکار :تۆفیق کەریم ،شەریف وەرزێر ،ئارام
عەلی سەعید ،بارام محەمەد عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە496 :

ئەستێرەکانی ترۆپکی سەروەریی ژیاننامەی شەهیدانی کاروانی
ڕابوونی ئیسالمیی کوردستان  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150824151710125501
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لەباڵوکراوەکانی مەکتەبی ڕاگەیاندنی کۆمەڵی ئیسالمی
لیژنەی نووسینەوە و ئامادەکار :تۆفیق کەریم ،شەریف وەرزێر ،ئارام
عەلی سەعید ،بارام محەمەد عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە497 :

ئەستێڵکە مەزنەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100100154362169
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :پیتەر تێرسن
وەرگێڕ لە ئینگلیزییەوە  :فاروق هۆمەر
ئاراس – ژمارە 852 :
ساڵی چاپکردن2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

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

بابەتی ژمارە498 :

ئەسکەندەری مەکدۆنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082814300366131
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی  :هارۆڵد لمپ
وەرگێڕانی  :عەلی ئەکبەر مەجیدی
باڵوکراوەی  :خانەی چاپ و پەخشی ڕێنما
چاپی سێیەم  – 2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە499 :

ئەسەرە و خاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799973
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەدرەدین نورەدین ئەبوبەکر
هەولێر2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌾کشتوکاڵ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە500 :

ئەشق و بەرائەتی ئاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718893
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ناڵە حەسەن
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 2000دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە501 :

ئەشکانییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061712383865979
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ماڵکۆم کالێج ،وەرگێڕان لە فارسییەوە :سەاڵحەدین ئاشتی ،بنکەی ژین،
سلێمانی .2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە502 :

ئەشکی باوان  -بەهەمی باڵونەکراوە و لەیادکراوی کامەران موکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799985
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئومێد ئاشنا
هەولێر2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە503 :

ئەشکەنجە و زیندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121820492263366
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :هاوژین عومەر
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە504 :

ئەشکەوتەکەی گوندۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969604
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تۆفیق وەهبی بەگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە505 :

ئەشکەکانم بوون بە گژلووک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112303394663008
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئارام یاسین
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە506 :

ئەفراندن و ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091317233861207
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
بابەک ئەحمەدی
وەرگێڕ
مەسعود بابایی
ژمارەی الپەڕەکان
408
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
وریا بوداغی
کەتەلۆگ
سیاسەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە507 :

ئەفرۆدیتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618556
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پۆاڵ سەعید
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2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە508 :

ئەفسانە لە شیعری هاوچەرخی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799992
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم شارەزا
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە509 :

ئەفسانە و ئایین و زانست
http://www.kurdipedia.org/?q=20150812083741125141
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و وەرگێڕان :ئارام حاجی  /هاوژینی مەالئەمین  /هۆشمەن
جەالل
پرۆژەی هاوبەشی ماڵی سوهرەوەردیی و ناوەندی غەزەلنووس
ئەم کتێبە سێ وتارە ،وەرگێڕانێک و دوو نووسین دەربارەی ئەفسانە و
ئایین و زانست .ئەوەی کە هەرسێکیان لە دووتوێی کتێبێکدا کۆدەکاتەوە،
گرنگیدانیانە بە ئاڵۆزییەکانی پەیوەندیی نێوان مرۆڤ و ئه و سێ کێڵگە و
کایە بنەڕەتییە .زۆرجار پشتئەستوور بە قۆناغبەندییەکانی هەندێ لە زانا
و کۆمەڵناسەکان دەگوترێت کە مرۆڤ هەردوو قۆناغی ئەفسانە و ئایینی
بڕیوە و بگرە قۆناغی بیرکردنەوەی فەلسەفیشی بەجێ هێشتووە و
هەنووکە لە قۆناغی بااڵدەستیی هزر و مێنتاڵیتیی زانستیدا دەژی.
بێگومان نووسینەکان لە زمانی کوردیدا دەربارەی ئەم سێ کایەیە،
بەتایبەت بە هەناسەیەکی زانستی و ئەنسرۆپۆلۆژی ،تەواو دەگمەن و
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کەمن ،بەتایبەت ئه و نووسین و تەرزانەی بیرکردنەوە کە لە پەیوەندی و
ئالۆزییەکانی نێوان ئەم سێ کایەیە و کاریگەرییەکانیان لەسەر یەکدی و
ناکۆکییەکانیان و دواجار پەیوەندییان بە مرۆڤەوە دەکۆڵنەوە.
ئەم سێ وتارە هەوڵێکی لەخۆبوردووانەیە له و بوارەدا بە زمانی کوردی و
ماڵی سوهرەوەردی بۆ لێکۆڵینەوە لە ئایین و ئەفسانە و سۆفیزم ،جگە لە
بەهای زانستیی وتارەکان ،دەیەوێت نموونەیەک لە ئاڕاستەی کار و
شێوازی ئیشکردنی خۆی له و کایانەدا و به و شێوەیەی کە ئومێدی
دەکات ،لە ڕێگەیانەوە بخاتە ڕوو.
خوازیارین خوێنەر و خوێندەواری کورد ،ئەم کایە و بابەتانە سەرنجیان
ڕابکێشێت و بە نەفەسێکی ئەکادیمی ،کار و توێژینەوەکانی ماڵی
سوهرەوەردی بخوێننەوە و لە کار و کۆشش و تێبینی و سەرنجی
زانستی و دڵسۆزانەی خۆیشیان بەهرەمەندمان بکەن.
ماڵی سوهرەوەردی جگە لە پێوەر و پێودانگە زانستییەکان و بەها
کولتووری و مرۆییەکان و ڕاستییە فەلسەفی و مێژووییەکان ،هیچ ڕێگری و
سانسۆرێک لەسەر خۆی و لەسەر هیچ کەسێک پەیڕه و ناکات و گەڕان
بەدوای ڕاستی و چاوبڕین لە گەشەپێدانی کولتووریی کۆمەڵگەی کوردی،
تاکە سۆنگەی ڕێنمای ئەون بۆ کارکردن و بیرکردنەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە510 :

ئەفسانە و ئەدەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092310425488536
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد حەمە باقی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە511 :

ئەفسانە و پەندی کۆمیدی گاڵتەئامێزی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319460
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .نەجم ئەڵوەنی
ئینستیوتی کەلەپوری کوردستان 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە512 :

ئەفسانە کوردییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101321412862352
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی :م .ب .رۆدینکۆ
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :کەریمی حیسامی
ستۆکهۆڵم 2000 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە513 :

ئەفسانەکانی بەر ئاگردان مەشرەبخۆشی نەنکم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141224083912118456
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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شاخەوان عەلی حەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە514 :

ئەفسانەکانی خۆرهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019369
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یوری کراسنی
غەریب پشدەری
دەزگای ئاراس 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە515 :

ئەفسانەکانی میللەتانی ئاسیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170692
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/کاوس قەفتان
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە516 :

ئەفسانەی ئێرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150712033519124825
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین :کریستن سەن
وەرگێر :عەزیز گەردی
زنجیرە233:
ژمارەی الپەڕە416:
ساڵی چاپ2015 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە517 :

ئەفسانەی ئەرمەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019353
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :چارلز دونیتگ
وەرگێڕ :عەزیز گەردی
چەند چیرۆک و ئەفسانەیەکی ئەرمەنی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە518 :

ئەفسانەی ئەسپی ئاشق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619804
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
حەمە کەریم عارف
ژمارەی الپەڕەکان
170
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە519 :

ئەفسانەی ئەفریقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052809355864910
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێران :د .پ .عەزیز گەردی
لەباڵوکراوەکانی ناوەندی چاپ ،ئاوێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە520 :

ئەفسانەی ئەڵمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052809234064905
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەربارەلیۆنی پیکارد
وەرگێران :د.پ.عزیز گەردی
لەباڵوکراوەکانی ناوەندی چاپ ،ئاوێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە521 :

ئەفسانەی بۆرژوازیی میللی و پێشکەوتنخواز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090715453861035
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەنسوور حیکمەت
وەرگێڕانی :رێبواری شاعیر و ناسری حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە522 :

ئەفسانەی چی بکەین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121717261663345
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەحمەد هاوڕێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە523 :

ئەفسانەی چیای ئاگری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091709191269969
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
وەرگێڕانی :شوکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە524 :

ئەفسانەی خۆشەویستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091822583988710
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :سەمەد بێهرەنگی
وەرگێڕ :عەدنان هونەروەر
نیگارکێش :سروه نیکخا
تایبەت به تەمەنی مێرمندااڵن
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە525 :

ئەفسانەی سالڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091222253061192
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە526 :

ئەفسانەی سیزیف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965540
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئالبر کامۆ
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە527 :

ئەفسانەی شاری جادووان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082620572968453
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سەبا ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە528 :

ئەفسانەی شیتۆکە و ئاقڵۆکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170328
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەغدید رەواندزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە529 :

ئەفسانەی عەشقێک وێڵی لەنگەری ئارامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968706
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ عەباس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە530 :

ئەفسانەی گرێی ئۆدیپ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015061314123985547
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :رەمەزان حەمەدەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە531 :

ئەفسانەی الوک ..گۆرانی لە فۆلکلۆری کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967371
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەسعەد عەدۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە532 :

ئەفسانەی لوڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966934
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
داریوش رەحمانی
سلێمانی 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە533 :

ئەفسانەی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968949
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :م ب رودێنکۆ
وەرگێڕانی :عەزیز گەردی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە534 :

ئەفسانەیا فەرهاد و شرینێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021520120675791
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەفسانەیا فەرهاد و شرینێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە535 :

ئەفغانستان و پێنج ساڵ دەسەاڵتی تالیبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118708
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :وەحید مژدە
وەرگێڕانی؛ عەلی بیروەندی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانیەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە536 :

ئەفغانە عەرەبەکان ،چیرۆکی دروستبوونی رێکخراوی ئەلقاعیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019377
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرمەد ئەحمەد
دەزگای موکریانی 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە537 :

ئەفالتون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122720190863557
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :تۆماس بریکهاوس ،نیکۆالس دی سمیس و کۆراب کارپۆفیچ
وەرگێڕانی :ئاوات ئەحمەد
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فەلسەفە  /هزر
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە538 :

ئەفالتون و ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102411542588216
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :د .ئیمام عەبدولفەتاح ئیمام
وەڕگێڕ  :هاوار محەمەد
بابەت  :فەلسەفە
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە  2013 :سلێمانی (چاپی یەکەم)
باڵوکەرەوە  :خانەی موکریانی بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

👩ژنان

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە539 :

ئەفالتۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619811
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
پۆڵ ستراترن
وەرگێڕ
کامەران حەسەن
ژمارەی الپەڕەکان
66
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
فەلسەفە
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سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە540 :

ئەفاڵتون و ئافرەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965672
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیمام عەبدولفەتاح ئیمام
لەعەرەبییەوە :ئەژین عەبدولخالق
پێداچوونەوەی :ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە541 :

ئەفاڵتوون
http://www.kurdipedia.org/?q=201206101651496568
0
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ستراتێرن ،پۆلڕ
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە542 :

ئەفیون  -تلیاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101716512462407
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سیروان کاوسی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە543 :

ئەگەر بەفری ،سەرم سپیتر کە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150611123410124467
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەردەشت حەمەساڵح
ئەم نامیلکە شیعرییە "ئەگەر بەفری ،سەرم سپیترکە" "70" ،شیعریی
لەخۆگرتوە لەدوتوێی  182الپەڕەدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە544 :

ئەگەر رۆژنامەنووس هات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091111463261123
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :دکتۆر سەپان
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

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

بابەتی ژمارە545 :

ئەگەر شانۆ لە کوردستان مردبێ ،چی زیندووە؟!
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918971
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :برایم فەرشی (بارام)
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەسەر ئینتەرنێت باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە546 :

ئەلبومی ئاسۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128150109119091
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :بانو حیلمی عەلی شەریف
ئەم کتێبە لە ( )71الپەڕ پێکهاتووەو ،باس لە ژیانو خەباتی
سیاسەتمەدارو سەرکردەو شۆڕشگێرو رۆژنامەنووش خوالێخۆشبوو
(حیلمی عەلی شەریف) دەکات وچەندین وێنەی دیکۆمێنتاریو نامەی
ناوبراوی لە خۆگرتووە.
ئەم ئەلبومە گوڵبژێرێکە لە وێنەکانی حیلمی عەلی شەریف وەک رزگاری
خوازێکی کورد ،یادو یادگاری رەوتی ژیانو خەباتی لە چەند قۆناغێکدا.
ریزبەندی وێنەکانی ئەم ئەلبومە بەجۆرێکە هەر دەستەیەکیان گوزارشت
لە وێستگەکانی ژیانی مامۆستا حیلمی دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە547 :

ئەلبومی دایکی سەروەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060110331385441
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمیرە محەمەد
سلێمانی 2015 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە548 :

ئەلبوومی بەدرخانییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150421111551120932
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :حەمید ئەبوبەکر بەدرخان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە549 :

ئەلبوومی یوسف ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062611510085631
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی جەمال لۆلۆ
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە550 :

ئەلبێر کامۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150602124549121286
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ژێرمەن برێ
وەرگێڕانی :عەتا نەهایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە551 :

ئەلبێر کامۆ (کۆمەڵێک بەرهەم)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619237
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەلبێرت کامۆ
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ حەمە کەریم عارف
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە552 :

ئەلف بێی کارکردن لەکەناڵەکانی راگەیاندندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100043
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جف پریدمور
باڵوکراوەی ەڕیوەبەرایەتی خانەی وەرگێڕان
وەرگێڕ لە فارسیەوە :مەجید ساڵح
2008
سلێمانی2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە553 :

ئەلف و بێ ی ڤیژوەڵ بەیسک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019360
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەندازیار عەبدولڕەحمان بەهادین
هەولێر 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💻کۆمپیوتەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە554 :

ئەلف و بێ ی کوردی مامۆستا (ئەمین باڵدار) چاپی 1957
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070321521371664
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەلف و بێ ی کوردی مامۆستا (ئەمین باڵدار) چاپی  1957هەموو
وینەکانی لەالیەن شیوەکاری کۆچکردوو (بەدیع باباجان)ەوە کێشراوون و
دواتر السایی وینەکانی کراونەتەوە بەاڵم بەبی ئەوەی یەک کەس ئاماژە
بەناوی بەدیع باباجان بدات ،لەم چاپەدا هونەرمەند ( )70وێنەی
رەنگاوڕەنگی بۆ دارا دوو داری دی و مێوژی مام زۆراب و دۆی دادە رژا و
زۆری تر کێشاوە ،ئەمە بەرگی ئەو چاپەیە.
سەرچاوە :فەیسبووکی بەختیار سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە555 :

ئەلف و بێی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919674
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم ئەمین باڵدار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە556 :

ئەلف و بێی کوردی بە پیتی التینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110521111273596
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد وەسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە557 :

ئەلف و بێی کوردی تایبەت بۆ مندااڵنی باخچەی ساوایان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010914444122064
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هونەرمەند هەڵمەت تاهیر
لەم کتێبەدا نووسەر بە شێوەیەکی ئەکادیمی ،کاری لەگەڵ پیت و وشە
کوردییەکان کردووە و لە رووی پەروەردەییەوە سوودی بۆ مندااڵن دەبێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە558 :

ئەلفبێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082222434172369
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەهمی کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە559 :

ئەلفبێ (کتێبی راهێنان) بۆ ئاستی سفر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112020011873814
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەهمی کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە560 :

ئەلفبێی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090316162460934
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هۆگر تاهیر تۆفیق
وەرگێڕانی :نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە561 :

ئەلفبێیەکی موزیک
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100049
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ناوی کتێب :ئەلفبێیەکی موزیک
ناوی ئامادەکار :ئیمۆجن هاڵست
ناوی وەرگێڕ :ع.ج .سەرگرمە
جۆری بابەت :لێکۆڵینەوەی موزیکی
ژمارەی سپاردن 386 :ی ساڵی 2005
چاپی :دووەم
.
بریتییە لە ڕێبەرێکی پراکتیکی کورت سەبارەت بە بابەتە بناغەییەکانی
بنەما و گونجان و نۆتەی موزیکی .بە شێوەیەکی زانستی جگەلەوەی کە
سەرەتایەکی مێژووی سەرەتای مزیک لە سێ سەدەی ڕابردوو خراوەتە
ڕوو ،بەشێوەیەکی زانستیش باس لە ئەلفبێی موزیکیی و ڕەزم و کات و
هەڵچوون و دامرکاندنەوە و دژخاأل و ئاوێزەکان و پەیوەندییەکانی پەیژە و
گونجانکاریی چەندین بابەتی تر کراوە.
ناوی چاپخانە :ئاراس  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎵موزیک

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتوی کوردی بۆ لێکۆڵینەوە و زانست
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە562 :

ئەلفوبێ و رێنووسی زمانی یەکگرتووی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030822321382502
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام ساڵحی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە563 :

ئەلفوبێی دێمۆکراسی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011101222422962333
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یۆران هێمبێری ،ستۆکهۆلم 2011
وەرگێڕانی ئاسۆس شەفیق
سەرچاوە :ماڵپەڕی کۆمەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە564 :

ئەلفوبێی التینی ...زمانی ستاندارد  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101810362262420
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆی گەشەکردنی زمانی کوردی لە روانگەی گۆڕانە مێژووییو
زانستییەکاندا
ئامادەکردنی :رەوشت محەمەد
پاشگوتار :فەرهاد شاکەلی
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە565 :

ئەلفوبێی التینی ...زمانی ستانداردی کوردی ئاسۆی گەشەکردنی زمانی
کوردی لە روانگەی گۆڕانە مێژوویی و زانستییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020912031664214
فایلی پی دی ئێف:
رەوشت محەمەد
2008

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

زمانەوانی و رێزمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە566 :

ئەلیسی لە واڵتی سەرسوڕهێنەرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170581
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/بەختیار سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە567 :

ئەم رووبارە وشک ناکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968680
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە568 :

ئەم ژوورە هیچی تیا نییە :هەڵبژاردەیەکە لە شیعری گەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968803
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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لەتیف هەڵمەت /لە ع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە569 :

ئەم نغرۆبوونی تەمەنە بە کوێ دەگا؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968739
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم سەعید مەولود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە570 :

ئەمریکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969360
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فرانز کافکا
وەرگێڕ :کاروان حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە571 :

ئەمریکا سەرکەوتن و پاشەکشێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040216321367022
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
موعتەسەم نەجمەدین
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە572 :

ئەمریکا و ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819647
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەمانسا پاوەر
وەرگێڕانی :بەختیار کەریم
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە573 :

ئەمشەو کچێک دەمرێت
http://www.kurdipedia.org/?q=20140514220501100546
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە574 :

ئەمن چراکان دەکوژێنمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111508042473711
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زۆیا پیرزاد
وەرگێڕ :رەسوڵ وەیسی
ژمارەی الپەڕەکان
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە575 :

ئەمنی ستراتیجیی عێراق و سێکوچکەی بەعسییان :تەرحیل ،تەعریب،
تەبعیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012112222075088
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسەر :ئەمین قادر مینە
سلێمانی 2012 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە576 :

ئەمە لە دەرسیم روویدا؛ لە دەمی قوربانییەکانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092400113788530
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مونزور چەم
وەرگێڕ :ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە577 :

ئەمەوێ شتێک بگریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518852
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەوشت محەمەد
ئەم دیوانە شیعریە لە ساڵی 2006دا لە الیەن رۆژنامەی کۆمەڵەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە578 :

ئەمەیە ئەمەریکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618533
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد حەمە ساڵح تۆفیق
دەزگای پەخشی خەندان 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە579 :

ئەمەیە ژیانی ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090322201677240
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هیوا فریادڕەس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە580 :

ئەمەیە قورئانەکەیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010811483363703
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عەبدوڵاڵ
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە581 :

ئەنارکیزم و ئەنارکۆسەندیکالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081911224372261
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رودۆڵف رۆکەر
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :هەژێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە582 :

ئەنارکیزم ،پەرتووکخانەی کوردی و سەرچاوەی رەخنەگرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090315063260922
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەژێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە583 :

ئەنترۆپۆلۆجیای پزیشکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819631
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .مەجید حەمید عارف
غازی عاصی محەمەد
دەزگای سەردەم 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

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

بابەتی ژمارە584 :

ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101523483718962
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی ئیڤانز پریتچارد
و .دیار عەزیز شەریف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە585 :

ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618536
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیڤانس پریتچارد
دیار عەزیز شەریف
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە586 :

ئەنتۆلۆژیای شانۆی ئەزموونگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092513571062095
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نیهاد جامی
یەکێتی نووسەرانی کورد لقی کەرکوک
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە587 :

ئەنتۆلۆژیای شیعری سویدی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110221065762717
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئێدیت سۆدێرگران
گوننار ئێکێلۆف
ئارتور لوند کڤیست
وەرگێڕانی لە سویدییەوە:
رزگار شێخانی
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە588 :

ئەنتۆلۆژیای شیعری سویدی  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110613584762798
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ستیگ داگەرمان
ماریا ڤینە
توماس ترانسترۆمەر
الرس گوستافسۆن
وەرگێڕانی لە سویدییەوە:
رزگار شێخانی
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە589 :

ئەنتی سانسۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719609
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەباس شوان
2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە590 :
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ئەنتێنا....نامیلکەی بەردەست
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100104
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولخالق مەعروف
هەولێر1977-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە591 :

ئەنجامەکانی پرۆسەی گەمارۆسازی و ژمارەکردنی ساڵی -2009
پارێزگای دهۆک -راپۆرتی دووەم -دامەزراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150315104328119730
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حوکمەتی هەرێمی کوردستان
وەزارەتی پاڵن دانان :دەستەی ئاماری هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
دهۆک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە592 :

ئەنجامەکانی پرۆسەی گەمارۆسازی و ژمارەکردنی ساڵی -2009
پارێزگای دهۆک -راپۆرتی یەکەم -بیناکان ،نشینگەکان و خێزانەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150315132618119735
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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راپۆرتی یەکەم پاریزگای دهۆک
حوکمەتی هەرێمی کوردستان.
وەزارەتی پاڵن دانان :دەستەی ئاماری هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
💰ئابووری

جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

راپۆرت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دهۆک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە593 :

ئەنجامەکانی پرۆسەی گەمارۆسازی و ژمارەکردنی ساڵی -2009
پارێزگای سلێمانی -راپۆرتی دووەم -دامەزراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150315110952119733
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
راپۆرتی دووەم دامەزراوەکان سلێمانی
حوکمەتی هەرێمی کوردستان.
وەزارەتی پاڵن دانان :دەستەی ئاماری هەرێم
ساڵی  2009سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
راپۆرت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە594 :

ئەنجامەکانی پرۆسەی گەمارۆسازی و ژمارەکردنی ساڵی -2009
پارێزگای سلێمانی -راپۆرتی یەکەم -بیناکان ،نشینگەکان و خێزانەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150315100053119729
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حوکمەتی هەرێمی کوردستان.
وەزارەتی پاڵن دانان :دەستەی ئاماری هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
💰ئابووری

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە595 :

ئەنجامەکانی پرۆسەی گەمارۆسازی و ژمارەکردنی ساڵی -2009
پارێزگای هەولێر -راپۆرتی دووەم -دامەزراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150315111700119734
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
راپۆرتی دووەم دامەزراوەکانی هەولێر
حوکمەتی هەرێمی کوردستان.
وەزارەتی پاڵن دانان :دەستەی ئاماری هەرێم
ساڵی  2009هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
راپۆرت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە596 :

ئەنجامەکانی پرۆسەی گەمارۆسازی و ژمارەکردنی ساڵی -2009
پارێزگای هەولێر -راپۆرتی یەکەم -بیناکان ،نشینگەکان و خێزانەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150315105025119731
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حوکمەتی هەرێمی کوردستان.
وەزارەتی پاڵن دانان :دەستەی ئاماری هەرێم
ساڵی  2009هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە597 :

ئەندازیاری گواستنەوەی گەرمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072115200289517
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەوەز جەالل حەمەئەمین
تێبینی :ئەم پەڕتووکە بە فایلی مایکرۆسۆفت ۆردیش ئامادەیە ،بۆ
دابەزاندنی کلیک لە فایلی پەیوەندیدار بکە!
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە598 :

ئەندازیاری میکانیک – وەستانزانیEngineering Mechanics – Statics
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052709350685395
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رەوەز جەالل حەمەئەمین
بژارکردنی :حەمەعەلی محەمەد مەعروف
نۆرەی چاپ :چاپی یەکەم
ساڵی چاپ2015 :
چاپخانە :ئاسیا
باڵوکراوەی :کتێبخانی دڵشاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
☢زانست

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە599 :

ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان  -خولی سێیەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081720311172222
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
)(2009- 2013
ئامادەکردنی :تارا تەحسین یاسین ئەسعەدی ئەندامی پەرلەمانی
کوردستان
پیت چنین :شوان عەلی حاجی
چاپی یەکەم 2010
چاپخانەی شەهاب – هەولێر
ژمارەی سپاردن ( )2624لەبەڕێوەبەرایەتی گشتی کتێبخانەی هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە600 :

ئەندامە کوردەکانی ئەنجوومەنی نوێنەرایەتی عیراقی لە رۆژگاری
پاشایەتیدا ()1958 - 1925
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919314
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد حەمەد ئەمین ئۆمەر
هەولێر 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە601 :

ئەندۆرا – شانۆنامەیەک لە دوازدە وێنەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092214392473235
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم پەڕەنگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە602 :

ئەندێشە جوانەکانی رۆح لەشیعری کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100080
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەئوف حەسەن
سلێمانی2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە603 :

ئەندێشە و هونەر لە پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120421385092701
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شوکور مستەفا
بەهاوکاریی سەرۆ قادر
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە604 :

ئەندێشەکانی موێس مێرلینگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165488
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خوسرەو جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە605 :

ئەندێشەی مرۆڤێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968483
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حسێن عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە606 :

ئەنسیکلۆپیدیای هەولێر  -بەرگی 01
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030914321724742
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📙ئەنسیکلۆپیدیا

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە607 :

ئەنسیکلۆپیدیای هەولێر  -بەرگی 02
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010520530592775
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە608 :

ئەنسیکلۆپیدیای هەولێر  -بەرگی 03
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010520530592776
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە609 :

ئەنسیکلۆپیدیای هەولێر  -بەرگی 04
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010520530592777
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە610 :

ئەنسیکلۆپیدیای هەولێر  -بەرگی 05
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014010520530692778
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە611 :

ئەنسیکلۆپیدیای هەولێر  -بەرگی 06
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010520530692779
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە612 :

ئەنسیکلۆپیدیای هەولێر  -بەرگی 07
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010520530692780
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📙ئەنسیکلۆپیدیا

جۆری دۆکومێنت:

⊶زمانی یەکەم
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە613 :

ئەنسیکلۆپیدیای هەولێر  -بەرگی 08
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010520530692781
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە614 :

ئەنسیکلۆپیدیای هەولێر  -بەرگی 09
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010520530692782
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە615 :

ئەنسیکلۆپیدیای هەولێر  -بەرگی 10
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010520530692783
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە616 :

ئەنشتاین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819634
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پۆڵ ستراتێرن
صەباحی مەال عەواڵ
دەزگای سەردەم 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

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

بابەتی ژمارە617 :

ئەنفال تاوانێکی دژ بە مرۆڤایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100220361373337
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ستارە عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە618 :

ئەنفال لە میدیاکانی بەعسدا رۆژنامەی "الثورة" وەک نموونە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503110103121028
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەسعەد جەباری
نووسەر لەم توێژینەوەیەدا باس لە شێوازی رۆماڵکردنی پرۆسەی ئەنفال
لە میدیاکانی بەعسدا دەکات و رۆژنامەی الثورة وەک نموونە دەهێنێتەوەو
ئاماژە بەوە دەکات کە چۆن بەعس لە میدیاکانی خۆیدا باسی لە ئەنفال
کردووە .
نووسەر باس لەوەشدەکات کە چۆن بەعس لە رێگەی میدیاوە کاریگەریی
لەسەر تاکی خوێنەرو هاونیشتمانانی عیراق داناوە بۆ ئەوەی کە
هەموویان دەستەمۆ بکات و خۆبەزلزانی حزبی بەعس نمایش بکات و لە
بایەخ و گرنگی داوا رەواکانی نەتەوەی کورد کەم بکاتەوە .
لەبەشێکی دیکەی ئەم کتێبەدا نووسەر باس لەوە دەکات کە چۆن
قرکردنی هەموو
بەعس لە رێگەی میدیاوە رەوایی داوە بە ئەنفالکردن و ِ
گەالنی عیراق بە شیعەو سوننەو کوردەوە ،چۆن رەوایی بەخشیوە بە
کوشتنی خەڵک.
نووسەر باسی لەوەش کردووە کە چۆن میدیای بەعس بەرگرییەکی
کوێرانەی لە بەعس کردووەو هەموو راستییەکانی ئاوەژوو کردووەو هەموو
هەوڵەکانی لە قازانجی حزبی بەعس خستۆتە ِروو .
ئەم توێژینەوەیە لە چوار بەش پێکهاتووەو حەوت خشتەی جیاجیای
خستۆتەروو کە پشتی بەسەرچاوەی زانستی و بیرەوەری مێژوویی
ِ
بەستووە.
بەشی یەکەم تەرخان کراوە بۆ میتۆدنامە کە تێدایە ئاماژە بە توێژینەوەو
گرنگی توێژینەو ئامانجی توێژینەوە ،میتۆدی توێژینەوەو کۆمەڵگەی
توێژینەوەو بوارەکانی توێژینەوە دەکات.
بەشی دووەم بۆ الیەنی تیۆری و بەشی سێیەم بۆ الیەنی مەیدانی و
خستنەرووی زانیاریی خشتەکان و تاوتوێکردنیان
بەشی چوارەم بۆ
ِ
تەرخان کراوە.
نووسەر لە کۆتاییدا چەندین بەڵگە و دیکۆمێنێت لە رۆژنامەی الپورە
دەخاتە ِروو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:

ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
⊶زمانی یەکەم
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دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە619 :

ئەنفال لە ڕەهەندی مێژووییەوە بۆ ڕەهەندی یۆتۆپیایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150212225539119360
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رێبوار سیوەیلی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە620 :

ئەنفال لە کوردستانی عیراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040823414569052
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مایکڵ لیزنبێرگ
وەرگێڕانی :کارزان محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە621 :

ئەنفال و ئافرەتی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718577
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەدالەت عومەر ساڵح
دەزگای ئاراس 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە622 :

ئەنفال و دادگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112303024219286
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساالر مەحمود
مەکتەبی بیر و هوشیاری (ی .ن .ک) 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە623 :

ئەنفال و رەهەندە سۆسیۆلۆجییەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819639
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد رەئوف عەبدالعزیز
سلێمانی 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە624 :

ئەنفال و کۆمەڵکوژی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141220105352118367
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تەها سڵێمان
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە625 :

ئەنفال کارەسات ،ئەنجام و رەهەندەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819652
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یوسف دزەیی
هەولێر 2001 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە626 :

ئەنفالنامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140528002653100598
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی ناو و ژیاننامەی ئەنفالکراوانی کوردستان
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی
کوردیپێدیا
10-01-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە627 :

ئەنفالی چوار لە دادگای بااڵی تاوانەکانی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051615241264748
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان و ئامادەکردنی :مەال شاخی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە628 :

ئەنفالی خاڵخااڵن :ئەنفالی چوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969937
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مەال شاخی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە629 :

ئەنفالی رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022215372464290
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنفالی سێی گەرمیان لە ئاوەسپی تا سپی حەسار
مەال شاخی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە630 :

ئەنفالی زێی بچوک لێکۆلینەوەیەکی مێژوویی ،سیاسی ،ئابووری،
کۆمەاڵیەتییە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825191939125520
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی  :ئیدریس ئۆمەرگومبەتی
چاپی یەکەم 2013 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە631 :

ئەنفالی هەڵەبجە ...زارا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819642
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عارف قوربانی
کەرکوک 2006 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە632 :

ئەنگڵس
http://www.kurdipedia.org/?q=20141212001040118277
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی
ساالر رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە633 :

ئەو ( )10کتێبەی جیهانیان هەژاند
http://www.kurdipedia.org/?q=2013043013095378713
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یاسین قادر بەرزنجی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە634 :

ئەو ئایدیایانەی کە دەستیان بەسەر جیهاندا گرت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619875
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
مایکڵ ماندلبۆم
وەرگێڕ
گۆران سەباح غەفوور
ژمارەی الپەڕەکان
442
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە635 :

ئەو باڵندە بریندارە کە منم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150629185322124652
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەتا نەهایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە636 :

ئەو باڵندە فڕیوانەی کە زبڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150704124140124717
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەبار جەمال غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە637 :

ئەو بەڵگەنامانەی کەتاوانەکانی سەرکردایەتی یەکیەتی نیشتمانی
کوردستان بەرابەر بەکۆمۆنیستەکان ئاشکرادەکەن!
http://www.kurdipedia.org/?q=20150822000432125426
فایلی پی دی ئێف:
...

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
پارت  /الیەن:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە638 :

ئەو بەیانییەی قەاڵ پێکەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120911471978176
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیدریس شەیداهۆ
هەولێر 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە: 639

ئەو پرۆژانەی کە یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە ساڵی 1984دا
پێشکەشی حکومەتی عێراقی کردووە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012212251375129
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سلێمانی2012 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە640 :

ئەو پیاوانەی لە ناو رەنگی تابلۆکانم سەما دەکەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661904
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناڵە عەبدولڕەحمان ،چیرۆکان2009 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دهۆک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە641 :

ئەو پیاوەی بەالمەوە رەت بوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661896
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەهرە موفتی2009 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دهۆک
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە642 :

ئەو پیاوەی درەختێک بوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040522363929292
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کورتەڕۆمان
نووسینی :گۆران باباعەلی
قەوارە 109 :الپەڕە
چاپ و پەخش: Afsana Press / Amsterdam
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە643 :

ئەو پیاوەی سێبەرەکەی خۆی فرۆشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062523015566682
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئادلبرت ڤون شامیسو
وەرگێر :حەمە کەریم عارف
لە چاپکراوەکانی یانەی قەڵەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە644 :

ئەو پیاوەی لە توڕەبووندا جوانە  -گفتوگۆیەک لەگەڵ شێرزاد حەسەندا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012012015265463915
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :هیوا قادر
ستۆکهۆڵم 2002 -

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە645 :

ئەو پیاوەی کە حەفتا ساڵ هەموو جیهانی هەڵخەڵەتاند؛ دۆسیەی ژیانی
شاراوەی ئارمەند هامەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082310221766150
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەدوارد جی ئەپستاین
وەرگێڕانی :سەمیر حسێن
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە646 :

ئەو تابلۆیانەی لەبەر چاوم ون نابن
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100157
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال گردەسۆری
هەولێر2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە647 :

ئەو تاریکییە درەوشاوەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032120594021865
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :تاهیر بنجەلوون
وەرگێڕ :غەفور ساڵح عەبدوڵاڵ
ژمارەی سپاردنی ()1942ی ساڵی 2010ی وەزارەتی رۆشنبیریی و
الوانی دراوەتێ .
دەزگای چاپ :چاپخانەی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە648 :

ئەو تیۆرانەی پەیوەستن بە واڵتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018659
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
صبور حەمە شەریف
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە649 :

ئەو خۆشەویستەی لەهەڵەبجەوە دێت
http://www.kurdipedia.org/?q=20141224185110118461
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
ئەردەاڵن گۆران
2011هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە650 :

ئەو دوو پیاوەی کوردیان بە عێراقەوە بەست
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322132140120582
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دیڤید کۆرن
وەرگێڕانی :محەمەد ساڵح سەعید
دیڤید کۆرن لەم کتێبەدا باس لەوە دەکات کە کورد چاکترین پێکهاتەن بۆ
دابینکردنی ئاسوودەیی ناوخۆیی ،ئەوان گەلێک لە فارس و عەرەب
باشترن ،هۆکارەکەشی بۆ توانای کورد دەگەڕێنێتەوە بۆ فێربوون و
پێشکەوتن ،کە ئەم دوو هۆکارە لە عەرەب و فارسدا نییە .نووسەر باس
لەوەش دەکات کە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا کورد لە گشت نەتەوەکانی
دیکە پتر سوود لە دامەزراندنی حکومەتێکی جێگیرو گەشەکردوو
وەردەگرن.
بێرسی کۆکس ئەو پیاوەی وەک دوژمنێکی باوەکوشتە هەڵسوکەوتی
لەگەڵ کورد دەکرد ،ئەم کتێبە باس لە دوو کەس بە ناوەکانی بێرسی
کۆکس و ئەرنۆڵد تی ویلسۆن دەکات کە چەند دەرهەق بە کورد تاوان و
ناپاکیان کردووە ،ئەو دوو کەسە دواتر وەک دانپێدانێک باس لەوە دەکەن
کە چۆن خراپترین هەڵەی مێژوویان کردووە .باس لە دانپیانانەی ئەو
بەرپرسە بەریتانیانە دەکات کە چۆن کاتی خۆیان لەدژی کوردو مەلیک
مەحمود درۆو پروپاگەندەیان کردووەو چەند تاوان و هەڵەیان دەرهەق بە
نەتەوەیەکی رەسەنی وەک کورد کردووە.
نووسەر لەم کتێبەدا باس لەوە دەکات کە چۆن ئەو دوو کەسە
کوردستانیان بە عیراقی عەرەبییەوە لکاندووەو داوا دەکات کە دەبێت
قەرەبووی ئەم هەموو کوشتن و بڕین و ئەشکەنجەو دەربەدەری و
ئاوارەیی و کۆمەڵکوژییەی کورد بدەنەوە.
بێرسی کۆکس بزوتنەوەری سەرەکی بوو بۆ لکاندنی کوردستان بە
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عیراقەوەو ئەرنۆڵد تی ویلسۆنی یاریدەدەریشی پشتگیری کردووەو
هەرچی ویستویانە بەسەر کوردیان هێناوە.
تیراژ 1000 /دانە
ساڵی چاپ2014 /
چاپخانە /چاپخانەی بابان -سلێمانی
ئەم کتێبە لەسەر ئەرکی دەزگای خاک چاپکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
زەهاو
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە651 :

ئەو دوکتۆرەی هەموو شتێک دەزانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091913570577540
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و وێنە :ماتس ڕێهنمان
لە سوێدییەوە بۆ کوردی:
کرمانجیی ژێروو :سیروان کاروانی
کرمانجیی ژووروو :خەلیل دوهۆکی
چاپی یەکەم ،ئێنگالند ""2003
چاپخانەی :ئێنگالند
ISBN 91-97-1618-0-2
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە652 :

ئەو دیوو سنوور ،باڵەفڕە بەنێو دارستانەکانی مانگدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020215090133102
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
نووسینی نووسەر و رۆشنبیر ئیسماعیل حەمەئەمین
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە653 :

ئەو دیوی کوێستان ئەستوندەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100112
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
هەولێر2011-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە654 :

ئەو دەربەندەی خۆری لێ ئاوا نەبوو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150707033420124775
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وریا یونس
گێرانەوەو شیکردنەوەی دیوی راستەقینەی رووداوەکانی داستانی کۆڕی
1991
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە655 :

ئەو دەربەندەی خۆری لێ ئاوانەبوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041317454175745
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وریا یونس
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە656 :

ئەو رۆژانەی بە کوردستانم بەخشین
http://www.kurdipedia.org/?q=2015090614191685972
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە657 :

ئەو رۆژانەی شانازیان پێوە دەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040221533969091
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هیوا گوڵ محەمەدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە658 :

ئەو رۆژانەی کە شانازیان پێوە دەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101109022262284
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هیوا گوڵ محەمەدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە659 :

ئەو رۆژەی ستالین مرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111312563573705
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دوریس لێسینگ
وەرگێڕ :ئیسماعیل ئیسماعیلزادە
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە660 :

ئەو ساتانەی نامانەوێ بڵێین ..بەڵێ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969036
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولقادر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە661 :

ئەو ساڵەی بێژەری دەنگی کوردستان بووم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100517530588403
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە رەشید هەرەس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە662 :

ئەو سایەق شۆفڵەی بەشێک لە ئەنفالکراوەکانی داپۆشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032421000080071
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عارف قوربانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە663 :

ئەو سەگە بەڵەکەی لە رۆخ دەریادا دەبەزێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050212202778707
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :چەنگیز ئایتماتۆف
وەرگێڕ :گوشاد حەمە سەعید
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە664 :

ئەو شاعیرەی بیری چوو بژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721134873311
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە665 :

ئەو شمشێرانەی ئاوس بوون بە گوناە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818928
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شەهید کەولۆسی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا باڵوکراوەتەوە
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سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە666 :

ئەو شیعرانەی بۆ ئێوەم نوسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918644
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەسوڵ سوڵتانی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە667 :

ئەو شیعرانەی تۆ ئەبینن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718906
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ساالر جەوهەر
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2006دا لەالیەن خانەی چاپ و باڵوکردنەوەی
قانعەوە لە سلێمانی باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە668 :

ئەو شەوانەی خەندەکان دەسوتان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100118
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم سەراج
هەولێر2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە669 :

ئەو شەوانەی لە پرچەکانت رەشترن
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226130457118500
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەکر عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە670 :

ئەو شەیتان دەردەکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112109534966788
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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برێشت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە671 :

ئەو گەڕەکەی بەرەو ئاسمانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968328
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
غەفور ساڵح عەبدوڵاڵ.
ساڵی  1986لە بەغداد چاپکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە672 :

ئەو مرۆڤانەی کە خوێنیان کردە بڵێسەی ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111621234177967
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ بیارەیی
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە673 :

ئەو نامانەی بۆ پیرێتی خۆم دەیاننێرم ،بەفرەکە وەک ریشت سپییە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012010213421963630
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سوارە نەجمەدین
کەرکوک 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە674 :

ئەو نامانەی بۆ دڵی بەردێک نوسراون
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041716163169628
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کامەران رەزا
سلێمانی 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە675 :

ئەو نامانەی کە دایکم نایان خوێنێتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100128
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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لەتیف هەڵمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە676 :

ئەو هۆنراوایەی کە تەواو دەبێ و تەواو نابێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080621083519117
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە677 :

ئەو هەتیوەی نابێت بە پیاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041214352264501
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :عەزیز نەسین
وەرگێڕ :عەبدولستار جەباری
چاپخانەی کاردۆ
ساڵی چاپکردن2011 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە678 :

ئەو هەورانەی نەبوون بە ماچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112917150574041
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چنوور نامیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە679 :

ئەو وتارانەی لە هونەر دەدوێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091013002661083
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دیاری قەرەداغی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە680 :

ئەو وشانەی لە چاوگەوە وەردەگیردرێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619834
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .رەفیق شوانی
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە681 :

ئەو کاتەی عەشق دەمرێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120811001374230
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانێیل ستیل
وەرگێڕ :حەمە عەبدوڵاڵ
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە682 :

ئەو کتێبانەی جیهانیان گۆڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150712034023124826
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

625

نووسین :رۆبەرت.ب داونز
وەرگێر :عومەر عەلی غەفور
زنجیرە218:
ژمارەی الپەڕە300:
ساڵی چاپ2015 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە683 :

ئەوان مرۆڤی بەرلەوەی بەسااڵچون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170525
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ساڵح بێچار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە684 :

ئەوانەی بیابان دڵی لە لێدان خستن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080714291967574
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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لەتیف فاتح فەرەج
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە685 :

ئەوانەی بیابان دڵی لەلێدان خستن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100610231973397
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف فاتیح فەرەج
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە686 :

ئەوانەی رۆژنامەنووس پێویستە بیانزانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062521480471355
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەغدید سەپان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە687 :

ئەوانەی لە یادمان ناچنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150821001232125404
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەفەر کەریم هاوار
هەولێر 2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە688 :

ئەودیو دەرکە کۆنینەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150225234938119456
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یوسف عیزەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە689 :

ئەودیو کۆاڵنەکانی بێ دەنگی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150604141120121297
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :کارزان خدر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە690 :

ئەودیوی تارمایی لێنین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010217413763640
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کورتەباسێکی مێژوویی لەسەر سۆسیالدیموکراتی و سۆسیالیزم
رێبوار رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە691 :

ئەودیوی کوێستان زەوی ئاسن ئاسمان مس بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901230012125728
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:یەشار کەمال
وەرگێڕانی :رەسوڵ سوڵتانی
باڵوکراوەی موکریانی
چاپی دووەم 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

♖هەولێر
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە692 :

ئەودیوی کوێستان گیای نەمر بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100144
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:یەشار کەمال
وەرگێڕانی:رەسوڵ سوڵتانی
باڵوکراوەی موکریانی
چاپی سێیەم 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە693 :

ئەوین و ئاوەز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013083000035289009
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە سەعید حەسەن
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە694 :

ئەوین و ژەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092521483888509
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام ساڵح
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە695 :

ئەویندارێتی لە پەراوێزدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619817
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
مەهسا موحیب عەلی
وەرگێڕ
ڕەسووڵ وەیسی
ژمارەی الپەڕەکان
50
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە696 :
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ئەوێستا :نامەی مینەوی زەردەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419138
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەلیل دۆستخواە
وەرگێڕانی؛ عومەر فاروقی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە697 :

ئەوەندە بە مردنا تکاوم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150207182133119280
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام فەتحی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە698 :

ئەوەی ئەوڕۆ سیاسەتە ،سبەی مێژووە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966558
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بورهان یاسین
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە699 :

ئەوەی گورگەکە بینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111916530511480
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئاوا ئەحمەد حەبیب
نیگارکێشانی :نەجمەدین بیری
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە700 :

ئەوەی نابێ بگوترێ ،دەبێ بگوترێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219418
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمجەد شاکەڵی
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە701 :

ئەوەیە سەلەفیەت بیناسن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818202564101
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەوەیە سەلەفیەت بیناسن
نوسەر :سمیر المبحوح :
وەرگێڕ :عبد الوالی عەبدولڕەحیم علی قزڵجی
پێداچوونەوەی  :م.عەبدولکەریم محەمەد قادر
ئەم نامیلکەیە بە کورتی دەربارەی سەلەفیەت دەدوێت لە کتێبی (السلفیە بین العلم النضری
والتطبیق العملی)کە دانراوی خۆمە ،بەشێوەیەکی کورت کراوە لێم دەرهێناوە ،داواکارم لە خوای
گەورە ئاسان کاریم بۆ بکات لە بەجآ گەیاندنیدا.
http://www.sarezh.com/web/sites/default/files/salafybnasn.rar
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە702 :

ئەڤین ئاوی ژیانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123109221063590
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەهاباد قەرەداغی
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە703 :

ئەڤین بە ڕەوایەتی قورئان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150708192356124798
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :شااڵو حەبیبە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە704 :

ئەڤین و ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022117264264283
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەڤین و ئەنفال
حەسەن ئیبراهیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باکوور  -تیپی التینی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە705 :

ئەڤیننامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083115241260848
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :حەمە سەعید حەسەن
باڵوکراوەی ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە706 :

ئەکادیمی ژمارە 10
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102220450092426
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆواری کۆڕی زانیاری کوردستان
چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە707 :

ئەکادیمی ژمارە 12
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102220473392427
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆواری کۆڕی زانیاری کوردستان
چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە708 :

ئەکادیمی ژمارە 16
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102220483992428
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆواری کۆڕی زانیاری کوردستان

636

چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە709 :

ئەکادیمی ژمارە 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030123462564344
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆواری کۆڕی زانیاری کوردستان
شوێن و ساڵی چاپ -:کوردستان 2006
چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە710 :

ئەکادیمی ژمارە 5
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102009490892418
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆواری کۆڕی زانیاری کوردستان
شوێن و ساڵی چاپ -:کوردستان 2007
چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە711 :

ئەکادیمی ژمارە 6
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102220384392422
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆواری کۆڕی زانیاری کوردستان
چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە712 :

ئەکادیمی ژمارە 7
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102220411292423
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆواری کۆڕی زانیاری کوردستان
چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە713 :

ئەکادیمی ژمارە 8
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102220423392424
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆواری کۆڕی زانیاری کوردستان
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چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە714 :

ئەکادیمی ژمارە 9
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102220434792425
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆواری کۆڕی زانیاری کوردستان
چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە715 :

ئەکتەر؛ دروستکردنی رۆڵ و سایکۆلۆژیای نواندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042512173075975
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی عوسمان یاقووب
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە716 :

ئەکتەری نەبینراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082616444458690
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :یۆشی ئۆدیا و لۆڕنا ماڕشەڵ
وەرگێڕ :لە ئینگلیزییەوە  :فاروق هۆمەر
دەزگای چاپ :کاردۆ
ساڵی چاپکردن2011 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە717 :

ئەکتەرە کوردەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967416
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یاسین قادر بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە718 :

ئەکرۆباتێکی ونبوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090216594077225
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئیسماعیل حەمەئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە719 :

ئەکسیۆن ئێستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718900
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیلیتیس ئۆدیسیوس
وەرگێڕانی لە فەڕەنسیەوە؛ د .ئەحمەدی مەال
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە720 :

ئەاڵس  -چەردەیەک لە شیعری بیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111021445462892
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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چەردەیەک لە شیعری بیانی
ئامادەکردن و وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :عەبدوڵاڵ سڵێمان مەشخەڵ
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە721 :

ئەڵقە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082423104389108
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شوان مەجید (سەدایی)
کەرکوک 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە722 :

ئەڵمانیا (مێژوو-کولتوور-جوگرافیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100053
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و.باهۆز مستەفا
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:

🌏جوگرافیا
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە723 :

ئەڵوەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619232
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەحالم مەنسور
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە724 :

ئەڵوەن و ئەمبەر و ئەوبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968481
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عەبدوڵاڵ ئیبراهیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە725 :

ئەڵەمان کوردی و چەند چیرۆکێکی تری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400710006
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0
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
بەغدا1969-

هێشتا ئامادە نییە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە726 :

ئەی ئەقڵ کێ بینیتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141207204204118219
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ قەسیمی
وەرگێڕانی :کوڕە کورد
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە727 :

ئەی بەندەری دۆست ئەی کەشتی دوژمن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150113211407118774
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی  :بەختیار عەلی
2014سلێمانی (چاپی دووەم)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە728 :

ئەی پێغەمبەری خوا کێشەم هەیە!
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907090852126080
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
29وانە بۆ چارەسەری گیروگرفتە خێزانی و کۆمەاڵیەتی یەکان و
چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ خێزان و هاوسەرەکانمان
نووسینی:/فاتیح مەال رسول شارستێنی
چاپی/یەکەم 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە729 :

ئەی دڵبەرد بە کوێت گەیاندم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012820113564112
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئیسماعیل خورماڵی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە730 :

ئەی رۆڵەی هوشیار
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100162
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیمامی غەزالی
وەرگێڕانی :موحسین جوامێر
چاپی یەکەم 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە731 :

ئەی رەقیب بە زمانەکانی جیا جیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020821150175658
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەی رەقیب بە زمانەکانی جیا جیا لەوانە (کوردی بە هەموو شێوەزار و
ئەلفو بێ  -تورکی  -ئنگلیزی  -عەرەبی  -نەرویچی  -فرەنسی  -ئەلمانی
و هی تر.
سەرچاوە :مالپەرێ حکومەتی هەرێم  -ویکێپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە732 :

ئەی رەقیب لە نێوان جەستەی زمان و جەستەی نەتەوەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418786
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدولموتەلیب عەبدوڵاڵ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لە سلێمانیباڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە733 :

الطب النبوي به کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827012610125560
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ابن قیم الحوزیة
وەرگێڕانی :نوری هەمەوەند
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە734 :

انجیلی مقدسی...
http://www.kurdipedia.org/?q=2015053113232385420
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
1919
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە735 :

با ئێمەی پەپولە وەکو مێش نەبین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170719
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد قادر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە736 :

با بیروبڕوا و رەوشتمان راست بکەینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965821
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر عەبدولعەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە737 :

با پەیڤەکان بەردەوام بن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123115181463600
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پێنتی ساریکۆسکی
لە فینلەندییەوە :خەسرەو پیرباڵ
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە738 :

با خەییام باش بناسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071714521189543
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جەالل زەنگابادی
وەرگێڕ :حەمە کەریم عارف
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە739 :

با نەبێتە درۆی پاش مردوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793264
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەلیل گادانی
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە740 :

باب مردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818949
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕانی؛ سەاڵح نیساری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

650

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە741 :

بابا تاهیری دین و یار و یاری نادیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061221454767533
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم عاسی کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە742 :

بابانوئێل تۆراوە!؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967928
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ عەزیز خالد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە743 :

بابۆڵە برنجی خول خول
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828200004125615
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ساساکی یامادا ئۆبۆروو سانپیێ
وەرگێڕانی لە زمانی ژاپۆنییەوە :بینا بێورانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە744 :

بابەتی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010213383419900
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەتا مەال کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە745 :

بابەتەکانی پەروەردەی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966358
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فوئاد قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە746 :

بابەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619836
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
جەالل بەرگشاد
وەرگێڕ
ئەبوبەکر ساڵح ئیسماعیل
ژمارەی الپەڕەکان
404
ساڵی چاپ
2007
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە747 :

باپیرە کوردۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170801
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەدفەریق حەسەن
ستۆکهۆڵم 1992 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە748 :

باجی نامووسکوژی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013121022575287333
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد تاهیر ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە749 :

باخچەی بەردین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090922011761065
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نیکۆس کازانتزاکس
وەرگێڕانی جەلیل کاکەوەیس
بەرگ :عەلی دەروێش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە750 :

باخچەی پەپوولە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070895
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد کەساس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

654

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە751 :

باخچەی گێالسەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969520
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنتۆن پاڤڵەڤیچ چێخەف
وەرگێڕانی :شیروان مەحموود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە752 :

باخچەی منااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070898
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رۆستەم باجەالن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە753 :

باخچەیەک شیعری فەڕەنسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969390
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

655

فەرهاد پیرباڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە754 :

باخی میر :دیوانی شاعری بەناوبانگ عەلی باپیر ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967780
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی باپیر ئاغا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە755 :

باخی کوشتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091714524630890
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هیالل ئیبراهم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە756 :

باخێک لە وشە گەشتێک بە ژیاننامەی پرشکۆی پیرەمێرددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793279
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مستەفا ساڵح کەریم
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە 2014 :سلێمانی (چاپی دووەم)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە757 :

باخەوانی برینەکانی دۆستۆیۆڤسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150812100741125147
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شااڵو حەبیبە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە758 :

بادانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101322294262354
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

657

کەریمی حیسامی
ناوەندی چاپ و رازاندنەوەی مەنسوور
ستۆکهۆڵم 1991 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە759 :

باراباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150317212637119774
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پیێر الگەرکڤیست
وەرگێڕانی :خەبات عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە760 :

بارام ناوێک هەبوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793281
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ سەراج
بەغدا1982-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە761 :

باران رەدووکەوتووی قەسیدەکانی با
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071109511866662
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لە نووسینی ئەنوەری رەشید عەواڵ لە چاپکراوەکانی یانەی قەڵەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە762 :

باران و دڵۆپە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718891
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەعیدی ئەمانی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 2003دا لەالیەن ناوەندی کۆمەڵەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە763 :

بارانی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219072
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بەرهەمی باڵونەکراوە و لەیادکراوی محەمەد ساڵح دیالن
ئامادەکردنی؛ ئومێد ئاشنا
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە764 :

بارانی موحیبەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793291
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەباح رەنجدەر
سلێمانی2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە765 :

بارانە وشە و کۆی نووسینەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793294
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەسەن جاف
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە766 :

باراک ئۆباما
http://www.kurdipedia.org/?q=20150424091740120949
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :سیما چۆمانی
ساڵی 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە767 :

بارزان و رەچەڵەکی بارزانیان :لێکۆڵینەوەیەکی مەیدانی و مێژووییە...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969765
فایلی پی دی ئێف:
مامخان شیروانی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە768 :

بارزانم چۆن دیت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082210404472363
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
دکتۆر عەبدولاڵ غەفور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە769 :

بارزانی شانۆگەرییەکە بۆ مندااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080312324089321
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد ئیسماعیل ئیسماعیل
وەرگێڕانی :مەهدی خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە770 :

بارزانی و پاشەکشێی بارزانییەکان لە بیرەوەرییەکانی ئیحسانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619767
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
علی اصغر آحسانی
وەرگێڕ :ئەبوبەکر سالح ئیسماعیل
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە771 :

بارزانی :لە مەهابادەوە ...بۆ ئاراس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102421594962546
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شەوکەت شێخ یەزدین وەریگێڕاوە و پێشەکی و پەراوێزی بۆ نووسیوە
دەزگای ئاراس 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە772 :

بارزانیی نەمر چریکەی چیا و سەرانی شاعیرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793309
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەحمود زامدار
هەولێر2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە773 :
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بارزانیی نەمر لە  100ساڵەی بوونیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102722405262614
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرباز هەورامی
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە774 :

بارزانییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061611594060291
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چەند الپەڕەیەک لە خەباتی سەربازە ونبووەکانی کۆماری دێمۆکراتیی
کوردستان
نووسینی :ئەبولحەسەنی تەفرەشیان
وەرگێڕانی بەختیار شەمەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە775 :

بارزانییەکان لە نەفی کردن و راگواستن تا جینۆساید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150731165920124976
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسین و بەدواداچوون :عەدالەت عومەر
ساڵی 2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە776 :

بارزانیەکان لە رێڕەوە میژووییەکاندا (کۆماری مەهاباد)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012721591992821
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبوار رەمەزان عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە777 :

بارگە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140907130950115658
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەفعەت موڕادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە778 :

بارگەی یاران ،بەرگی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818951
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن
سەرپەرشتی؛ بەدران ئەحمەد و عوسمان دەشتی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە779 :

بارودۆخی سیاسیی کوردستان 1946 - 1880
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619928
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :موجتەبا بورزوویی
وەرگێڕ :نازناز محەمەد عەبدولقادر
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە780 :

بارودۆخی سیاسیی کوردستان لە نێوان سااڵنی 1930 - 1905
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080612565489264
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی عەبدولقادر شکاک
ساڵی  2013لەالیەن سەنتەری مارگرێت و دەزگای رۆشنبیریی جەمال
عیرفان و لەسەر ئەرکی دکتۆر تەها رەسووڵ چاپ و باڵو کراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە781 :

بارودۆخی سیاسیی کوردستان-عێراق 11ی مارتی 11-1970ی مارتی
1974
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793313
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرەیدون عەبدولڕەحیم عەبدوڵاڵ
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە782 :

بارودۆخی کورد لە چەند بابەتێکی یاسای نێودەوڵەتاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793314
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مارف عومەر گوڵ
سلێمانی2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە783 :

بارودۆخی کۆمەاڵیەتی ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان 2009
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100414272462206
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حکومەتی هەرێمی کوردستان
وەزارەتی ناوخۆ
راپۆرتی سااڵنەی بەڕێوەبەرایەتی بەدواداچوونی توندوتیژی دژبە ئافرەتان
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە784 :

بارۆنی سەر دارەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091112051561125
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ناوی نووسەر :ئیتالیۆ کالیڤینیۆ
ناوی وەرگێڕ :عەتا نەهایی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە785 :

باری ئەدەبیی کوردی لە شاری هەولێر لە نێوان سااڵنی 1958 - 1935
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110519201562758
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گۆران سۆران فەیزی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە786 :

بارەگای حاجی رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030213333033565
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەلی فەتحی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە787 :

بازاڕی بۆنفرۆشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718922
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی دڵشاد عەبدوڵاڵ
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2006دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە788 :

بازاڕی ناوخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101021075462278
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد شوکری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە789 :

بازرگانی کوشندە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140826210420115506
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی :محەمەد عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە790 :

بازرگانی کۆیلەکان لە ئەفریقیادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966144
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بورهان قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە791 :

بازرگانیی چەک لە جیهاندا  -دۆسێی تاوانە بێدەنگەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012512154675202
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسەر :نەجمەدین فەقێ عەبدوڵاڵ
سلێمانی 2012 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە792 :

بازرگانییەکی کوشندە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090709191477319
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :محەمەد عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە793 :

بازن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170441
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد بەرزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە794 :

بازنە راخراوەکانی بابل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010708020019903
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر سەیید
سلێمانی 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە795 :

بازنەی ترس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071514561889561
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حوسێن سومێدە
حەکیم کاکەوەیس لە ئینگلیزییەوە کردوویەتیە کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە796 :

بازی بێریان  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121516531874347
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :محەمەد حەسەن ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە797 :

باسنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122110353874408
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال نەبەز
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە798 :

باسی میتۆد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015043022094285192
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دیکارت
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :هاوژین مەال ئەمین و هۆشمەند جەالل
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە799 :

باسی کۆتایییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110613560162797
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کردنەوەکانی بەجیهانیبوون و تەڵەزگەکانی شوناسنامە
عەلی حەرب
وەرگێڕانی :سەاڵح حەسەن پاڵەوان
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە800 :

باسێک لە بنەمای پەروەردە و فێرکردن و کۆمەڵگای پێشکەوتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619951
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
مەجید کاکەوەیس
ژمارەی الپەڕەکان
106
ساڵی چاپ
2008
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
موراد بەهرامیان
کەتەلۆگ
پەروەردە و دەروونناسی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:

🎒پەروەردە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە801 :

باشترین رێگا بۆ فێربوونی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015081720434385875
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەبار رەئوف
پەیمانگای بێست
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە802 :

باشترین شیعرەکانی نیچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619802
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ڕێباز مستەفا
ژمارەی الپەڕەکان
70
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە803 :

باشترین هۆنراوەکانی نیتشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061612461560300
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی؛ شوجاعەدین شەفا
وەرگێڕانی لە فارسییەوە؛ رێباز مستەفا
ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانیەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە804 :

باشوری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018672
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەسەنێ مەتێ
چاپ و وەشانی نەفەل 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باکوور  -تیپی التینی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە805 :

باشووری کوردستان لە گەردەلوولی گۆڕانکاری و گەندەڵیدا ..بەرەو کوێ..
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072813082789422
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ئامادەیە

فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ چوارتایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە806 :

باشووری کوردستان یان باکووری عێراق!؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518846
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شێخ عومەر غەریب
وەرگێڕانی؛ جەمال گردەسۆری
ئەم کتێبە لە باڵوکراوەکانی میدیایە و لە ساڵی 2002دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە807 :

باغ :غەزەلی تۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205110225119227
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پێشەوا کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە808 :

باغی ئەزموون و گوڵی فێربوون؛ دیداری نووسەرانی بیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070509404176896
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دیدارساز :عەبدولاڵ سلێمان (مەشخەڵ)
بەرگ :ئاکار جەلیل کاکەوەیس
دیزاین :نما
چاپی یەکەم :هەولێر /کوردستان 2013
تیراژ500 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە809 :

بامانگ نەزانێ تۆم خۆشدەوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150218223751119407
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیبراهیم هەورامانی
ئەم کتێبە نوێیەی ئیبراهیم هەوارامانی  110هایکۆی شیعری
لەخۆگرتووەو سەرجەم هایکۆکانیش لەسااڵنی  2013و  2015نوسراون
کە هەندێکیان وەرگێردراونەتە سەر زمانی فارسی و لەسایتە
ئەلەکترۆنیەکان دا باڵوبونەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە810 :

بانگهێشت بۆ فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122013210363431
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کتێبێکی دەروازەی ئەرستۆ
ئەرستۆ
وەرگێڕانی :سەنگەر حاجی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە811 :

بانێژەی خەمەکانی شارەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793366
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بورهان بەرزنجی
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە812 :

بانەکانی وێزەرینگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111214423262908
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیمیلی برۆنتێ
وەرگێڕانی لە ئیگلیزییەوە :گۆران سەباح غەفوور
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە813 :

باوترین گفتوگۆی ڕۆژانە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150602114745121279
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و وەرگێڕانی :ئومید ڕەحیم مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە814 :

باوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102820584362622
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

681

ئۆگۆست سترندبێرگ
وەرگێڕانی لە فەڕەنسییەوە :فەرهاد پیرباڵ
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە815 :

باوک 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150720203733124867
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئاوگۆست ستریندبێرگ
وەرگێڕانی :دالوەر قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە816 :

باوکان و کوڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042916164976014
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئیڤان تۆرگنێف
وەرگێڕ :خالید فاتیحی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە817 :

باوکی ئەو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150104200421118631
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پەرینووش سەنیعی
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :رووناک شوانی
ڕۆمانی باوکی ئەو  :باس لە الیەنی دەروونی مناڵێک دەکات کە توانای
قسەکردنی نیە..لە دنیا کپ و بێدەنگەکەیدا چی ڕودەدات..چۆن هەست
دەکات...چۆن بیر دەکاتەوە..بە بێ ووشە چۆن هەستی زویری و
خۆشەویستی و توڕەیی دەردەبڕێت...چۆن تەنهاییەکانی پڕ دەکاتەوە....
ڕوخسارە خەمبار و شەکەتەکەی دایکم بەڕادەیەک دڵتەنگی کردبووم ،بۆ
تەسکینی وی ئامادەی هەموو کارێک بووم.ئەم تاسە بێسنوورە
سڵکردنەوەی لە ئاخاوتن لەیاد بردمەوە،زارم هەڵهێناو زۆر بە ڕەوانی گوتم
(دایە).ئەم دەنگە نامۆیە لە گوێچکەمدا زرینگانەوەیەکی سەیری
هەبوو،ئاخۆ ئەمە دەنگی من بوو؟ لە شادمانیەکەی دایکم چێژم دەبرد،
دەمێکی دڵخۆش دەبوو چەندە جوانتر دەبوو!
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە818 :

باوکە سێرگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110618042262820
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لیۆن تۆلستۆی
وەرگێڕانی :ئەمین گەردیگالنی
لەباڵوکراوەکانی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە819 :

باوکە گۆریۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101517223177772
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەلزاک
وەرگێڕانی :ئەحمەدی مەال
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە820 :

باویلکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518492
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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چەپکێک شیعر بۆ مندااڵن
جەبار سابیر
سلێمانی 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە821 :

باوەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119048
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەجات روستی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2006دا لە سلێمانی باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە822 :

باوەشێ وشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412119390
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەاڵح ساالر و محەمەد جەمال
سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە823 :

باکووری کوردستان دوای ڕفاندنی (عەبدوڵاڵ ئۆجەالن)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091914243077543
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :مەهاباد کوردی
چاپی یەکەم ،سوێد ()2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە824 :

باڵندەکانی ئێوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091013034761084
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کۆمەڵێ نووسەر
وەرگێڕانی :ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە825 :

باڵندەکانی دەم با
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519194
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەتا نەهایی
ئەم کتێبە لەالیەن ناوەندی کوردیکاوە ئامادەکراوە بۆ سەر ئینتەرنێت
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە826 :

باڵندەکەی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070818532771930
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەریبا وەفی
وەرگێڕانی :حەمە کەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە827 :

باڵووڵی حەکیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901211230125723
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردن و وەرگێڕانی :بەرزان ئەبوبەکر
چاپی یەکەم 2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە828 :

باڵۆنێک لە ئاسمانی سووردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090420431477260
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبین ئەحمەد خدر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە829 :

باڵی خەیاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121515491287231
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرزان قادر ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە830 :

باڵە سیاسیەکان لە ئێرانی ئەمڕۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218725
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حوجەت مورتەجا
وەرگێڕانی؛ محەمەد کەریم
ئەم کتێبە لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە831 :

باڵەبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967359
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وریا ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎵موزیک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە832 :

باڵەخانەی یاقوبیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090716164261039
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەال ئەسوانی
وەرگێڕانی :سەباح ئیسماعیل
دەزگای چاپ و بالوکردنەوەی ئاراس .2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە833 :

بایز هات و بزر بوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033122343967329
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پێشڕەوی سەید برایمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە834 :

بایەخدانی میرانی ئامێدیان بەڕۆشنبیری لە دەڤەری بادیناندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112809260962874
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد عەلی قەرەداغی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە835 :

بایەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518848
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پڕۆفیسۆر د .محەمەد موکردی
وەرگێڕانی لە فەڕەنسیەوە؛ د .موحسین ئەحمەد عومەر
ئەم کتێبە لە ساڵی 2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە836 :

ببلیۆگرافیای دوو سەد ساڵی کتێبی کوردی 1986 - 1787
http://www.kurdipedia.org/?q=2013061121404378312
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :مستەفا نەریمان
لە چاپکراوەکانی دەزگای رۆشنبیری و باڵوکردنەوەی کوردی
زنجیرەی ژمارە 228
1988بەغدا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە837 :

ببوورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090911582292165
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال رەئووف محەمەد  -بابی اللۆ
چاپخانەی کامەران  -سلێمانی
1961
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە838 :

بچووکبوونەوەی ئینسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219422
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جەبار سابیر
سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە839 :

برادەرە جوانەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091612345832611
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
میخائیل دارمۆن و ئێف دیریە
وەرگێڕانی :شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە840 :

براکوژینامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140601114208100610
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی قوربانییانی براکوژی
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی
کوردیپێدیا
11-01-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە841 :

برای دیدن ستارەها
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110519494662764
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد عزیزی
هێنانە سەر رێنووسی ئێستای کوردی :نەجم ئەڵوەندی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە842 :

برایانی کارامازۆف  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619831
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
فیۆدۆرداستایێفسکی
وەرگێڕ
ئەمین گەردیگالنی
ژمارەی الپەڕەکان
600
ساڵی چاپ
2007
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە843 :

برایانی کارامازۆف  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619830
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
فیۆدۆرداستایێفسکی
وەرگێڕ
ئەمین گەردیگالنی
ژمارەی الپەڕەکان
682
ساڵی چاپ
2007
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە844 :

برایم ئەحمەد و گوتار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150413203536120881
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :دکتۆر زاهیر لە تیف کەریم
ئەم کتێبە نوێیە بە ناونیشانی (برایم ئەحمەدو گوتار)ە کە چەند بابەتێکی
لەخۆ گرتووە لەوانە :سیمانتیکای ناونیشان کە ئەمیش دابەش دەبێت
بەسەر دوو ئاستدا :ئاستی یەکەم :ناونیشان وەک کەرەستەیەکی
کارنامەیی ،ئاستی دووەەم :ناونیشان وەک کەرەستەیەکی
گێڕانەوەگەری ،هەروەها تیۆری زیرەکی ئارتیفیشاڵی و ستراتیژیەتی
دەق و ستراتیژییەتەکەش بریتیە لەم ڕەهەندانەی الی خوارەوە :یەکەم:
مەسەلە ،دووەم :دیدەیی(التصور) .سێیەم :پرسیارکردن (التساءالت) و
چوارەم :ژیربێژی و پێشبینیکردن پێنجەم:شوناس .ناونیشانێکی تری ئەم
توێژینەوەیە بریتییە لەنەسەقە شیعرییەکان :یەکەم :نەسەقی
سۆسیۆلۆژی ،دووەم :نەسەقی ڕۆشنبیری ،سێیەم :نەسەقی
پەروەردەیی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە845 :

برایم ئەحمەد ..ژیان و بەهرە و داهێنانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793385
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد شەریف عەلی
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە846 :

برایم ئەحمەد؛ کۆی بەرهەمە شیعرییەکانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013090816450888852
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر مەعروف بەرزنجی
کۆی کردووەتەوەو دوای ساغکردنەوە پێشەکی و پەراوێزی بۆ نووسیوە
چاپی یەکەم  2007سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە847 :

برایەتی نێوان موسڵمانان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091813115361732
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :محەمەد عەبدولڕەحمان لطیف
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(برایە تی نێوان موسڵمانان) لە10:28:43 2011-9-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە848 :

بریسکەکان :سەرجەمی پەیامەکانی نوور  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965995
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە849 :

بریڤانی  24رۆژەی شەڕی شاری سنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121015323563201
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دیاکۆ زەندی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە850 :

بزانین باشترە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793413
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامیل ئەحمەد بەگ
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە851 :

بزاڤی ئیسالمی لە سووریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052714460664895
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام قادر
1998
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە852 :

بزاڤی بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110618140262821
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرەیدوون نووری
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە853 :

بزاڤی رزگاریخوازی نەتەوەیی کورد لە کوردستانی عێراق لە ساڵەکانی
جەنگی عێراق  -ئیران دا 1988 - 1980
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082121132272359
فایلی پی دی ئێف:
عەلی تەتەر نێروەی
2008

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە854 :
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بزاڤی رزگاریخوازی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518829
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .سەعدی عوسمان هەروتی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن دەزگای توێژینەوەی چاپ و
پەخشی موکریانیەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە855 :

بزاڤی رۆژنامەگەری حکوومەتەکانی کوردستان ،لێکۆڵینەوە-بەدواداچوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793411
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد خدر مەولود
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە856 :

بزاڤی رۆژنامەگەریی کوردی لە ئەڵمانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102410012573477
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئیسماعیل تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📰راگەیاندن

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە857 :

بزاڤی نەتەوەیی کورد لە روانگەی سیاسیەوە  -چەند وتاری پێوەندیدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010322493874613
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بێهزاد خۆشحاڵی
وەرگێڕانی :ئەفراسیاب گرامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە858 :

بزاڤێن سمکۆیێ شکاک 1919ـ1926
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969894
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانان :ساالر عەبدولکەریم فندی
هەولێر 1998
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە859 :

بزربوونی ناوی کوردی لە کۆمەڵگەی کوردەواریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091109240161109
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل تەنیا
لە باڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و باڵوکردنەوی بەدرخان
هەولێر 2008
ئەم پە لەالیەن (چاالک محەمەد)ەوە بۆ ئنتەرنێت ئامادەکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە860 :

بزمارەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219414
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خالید مەجید فەرەج
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە861 :

بزوتنەوەی شعوبیەت لە مێژووی ئیسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793420
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سەالم عەبدولکەریم عەبدوڵاڵ
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە862 :

بزووتنەوە و سەرهەڵدانی عەلەوییەکانی زاگرۆس – بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092515402525065
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .محەمەد عەلی سوڵتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە863 :

بزووتنەوە و سەرهەڵدانی عەلەوییەکانی زاگرۆس – بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092515421173296
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .محەمەد عەلی سوڵتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە864 :
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بزووتنەوەی چەکدارانەی کوردستانی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092711191562123
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لە باڵوکراوەکانی حیزبی توودە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە865 :

بزووتنەوەی رزگاریی نەتەوایەتیی گەلی کورد و قازی محەمەد -1941
1947
http://www.kurdipedia.org/?q=20150801154442124989
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رەحیمی قازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە866 :

بزووتنەوەی روانگە و شاعیرانی حەفتا و هەشتاکانی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082822173559997
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هیمدادی حوسێن
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە867 :

بزووتنەوەی رۆشنبیری لە واڵتی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052422474178473
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەردار فەتاح ئەمین
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە868 :

بزووتنەوەی گۆڕان ...بەرەو کوێ؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091420424277463
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حوسێن محەمەد عەزیز
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە869 :

بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد لە سوریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419160
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەاڵح بەدرەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە870 :

بزووتنەوەی کچانی کورد لە سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090421061377262
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
زەکیە رەشید محەمەد ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە871 :

بزووتنەوەی کەمالی و رووخاندنی خیالفەتی ئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150125011018119027
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فاروق محەمەد محەمەد ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە872 :

بزڵەکەڵێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150630040438124655
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رەئوف مەحموودپوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی هەورامی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە873 :

بزەی خاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618878
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەلی گوڵی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 2005دا باڵوکراوەتەوە
ناوەندی کوردیکا 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە874 :

بزەی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091421335113166
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی حەسەنیانی  -هاوار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە875 :

بژاردەگەڵێک لە وتە بەنرخەکانی شەهید دوکتور سەعید بە بۆنەی 22
ساڵەی شەهیدانی میکونووس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150703002214124708
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە876 :

بژی گەندەڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618866
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :عەلی رەبیعی
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ رەفعەت مورادی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن مەکتەبی بیر و هۆشیاریەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە877 :

بژی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090913231892166
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال رەئووف محەمەد  -بابی اللۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە878 :

بژی مەرگ (بەعەلی بابل)
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082809530085915
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فێرناندۆ ئاراباڵ
وەرگێڕانی :دڵشاد هیوا
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە879 :

بگە بە مەرام لە حوکم و ناسینی جۆرەکانی حوکام
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082512261776364
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرباز محەمەد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە880 :

بلیتێک بۆ جەهەنەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051621265658021
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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چیرۆک  -ئارام کاکەی فەالح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە881 :

بلیمەت :کیتابی بەشیریزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112021073843992
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرجەم ئەو دیدار و بەڵگانەن کە لە فیلمی بلیمەت  -بەشیر موشیردا
باڵوکراونەتەوە
ئامادەکردنی :سیروان رەحیم
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە882 :

بلیمەتە شێتەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042109081378776
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی رەجا ئەلنەقاش
وەرگێڕانی :هەورامان وریا قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە883 :

بلە گێل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150103144708118620
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :دەریا و ئاوارە گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە884 :

بمڕەنگێنە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150620015618124531
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی نیگارکێش :پرشنگ ئامان و ئیسماعیل ڕەزایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
♬هونەری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە885 :

بناخە گشتییەکانی کۆمەڵناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091621561777497
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حوسێنی خەلیقی
1991
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە886 :

بنار کچێک بوو زۆر حەزی لە ترێ دەکرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091421462277468
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :سیروان کاروانی
نووسینەوەی بە پیتی التینی و کرمانجیی سەروو:
سەبری سلێڤانی و مەهاباد کوردی
نیکارەکان :ڕێزان چاالک
بە یارمەتیی:
کولتوور -و لیژنەی ڕۆشنبیریی سوێد لەچاپ دراوە
چاپی یەکەم ،ئێنگالند ()2005
ISBN 91-971618-8-8
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کرمانجیی باکوور  -تیپی التینی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە887 :

بناغەدانانی مێتافیزیکی ئەخالق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402222953120769
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :سۆران عومەر حەمە
لە بالوکراوەکانی نێوەندی ڕۆشنگەری بۆ لێکۆلینەوەی فکری و سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە888 :

بناوانی لێبووردەیی لە هزری عەرەبی  -ئیسالمیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100620251970796
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولحوسێن شەعبان
وەرگێڕانی :عەبدوڕەزاق عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە889 :

بنچینە و بنەماکانی دیموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032815260380043
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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و .رەحمان ئەمیری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە890 :

بنچینەکانی رێنسانسی ئەوروپا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120814074387363
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەشرەف ساڵح محەمەد سەید
وەرگێڕانی :شێرزاد هەینی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە891 :

بنچینەکانی کورد و چەند وتارێکی کوردناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090400524960938
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

715

نووسینی :ڤالدیمێر مینۆڕسکی
وەرگێڕانی لە فەڕەنسییەوە؛ د .نەجاتی عەبدوڵاڵ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن مەکتەبی بیر و هۆشیاریەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە892 :

بنچینەی مێژووی بیرۆکەی چەپ لە کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793441
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فاتیح رەسوڵ
2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە893 :

بنچینەی وتنەوەی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966993
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم رەمەزان هەورامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە894 :

بنیاتنەرانی دنیای دێرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619994
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
گیرترود هارتمان
وەرگێڕ
یادگار حەمە غەریب
ژمارەی الپەڕەکان
271
ساڵی چاپ
2009
دیزاینی بەرگ
حەمید یوسفی
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە895 :

بنیاتی گێرانەوە لە داستانی (مەم و زین)ی ئەحمەدی خانی و رۆمانی
(شاری مۆسیقارە سپییەکان)ی بەختیار عەلی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619995
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
سەنگەر قادر شێخ محەمەد حاجی
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
⊶زمانی یەکەم
دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی
موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە896 :

بنیاتی گێڕانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082912274369389
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ ڕەحمان
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە897 :

بنیاتی هونەری لەشیعری ئەحمەد موختار بەگی جاف دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793450
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعد فاروق یوسف شێخ بزێنی
هەولێر2011-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە898 :

بنیاتی وێنەی هونەری لەشیعری شێرکۆ بێکەسدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091118515561156
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاوژین سڵێوە عیسا
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە899 :

بنەچەکەی کوردان و بنچینەی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793453
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تۆفیق وەهبی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە900 :

بنەچەی خێزان و خاوەندارێتی تایبەت و دەوڵەت
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719254
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فردریک ئەنگلس
وەرگێڕانی لە ئەڵمانیەوە؛ کەریم مەال رەشید
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانیەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە901 :

بنەچەی سەوسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011073123384258499
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەدۆنیس
وەرگێڕانی تەڵعەت تاهیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە902 :

بنەما تیۆرییەکانی جوگرافیای عەسکەریی کوردستانی باشور
http://www.kurdipedia.org/?q=20150824125933125496
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :خەبات عەبدوڵاڵ
باڵوکراوەی بەڕێوەبەرایەتی چاپ و باڵوکردنەوەی  -سلێمانی
چاپی یەکەم  - 2001سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سەربازی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە903 :

بنەما تیۆرییەکانی رای گشتی و راگەیاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719607
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەجید ساڵح عەزیز
2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە904 :

بنەما سەرەکییەکانی هەڵبژاردنێکی دیموکراسیانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052810353064915
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پەیمانگای کوردی بۆ هەڵبژاردنKIE
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە905 :

بنەما گشتییەکان بۆ قوتابیان (خواردنی دروستی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793457
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرپەرشتی و پێشکەشکردنی :د.سەاڵح محەمەد عەزیز
دانانی:مامۆستا ئەکرەم قەرەداخی،د .ئاورنگ محەمەد قادر،مامۆستا
ڕەفیق محەمەد ساڵح
سلێمانی1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە906 :

بنەما گشتییەکانی یاسای نێودەوڵەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051416485676310
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پ.ی.د تالیب رەشید یادگار
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە907 :

بنەما گشتیەکانی ڕێگاکانی وانە وتنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907011413126076
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریم ئەحمەد عەزیز
سالی  2014هەولیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە908 :

بنەما و ئادابەکانی دانوستاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721110924828
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ساڵح پێندرۆیی "جگەرسۆز"
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە909 :

بنەما و پێکهاتەکانی زاراوە لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090713212277330
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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شەهاب شێخ تەیب تاهیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە910 :

بنەماکانی ئیدارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082913445169404
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دیلمان محەمەد سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە911 :

بنەماکانی پزیشکی دادوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120315414163080
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هیوا عومەر ئەحمەد
چاپی دووەم1999 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە912 :
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بنەماکانی پۆلیمەرزانی و کارپێکردنەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090421103877263
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
زەنون پیریادی و ئەسعەد قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە913 :

بنەماکانی تۆتالیتاریزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966899
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هانا ئارێنت
وەرگێڕانی :حەمە رەشید
2007سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە914 :

بنەماکانی جوگرافیای سروشتی و گەشەپێدانی گەشتوگوزار لە پارێزگای
سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793460
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شیروان عومەر رەشید
سلێمانی2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە915 :

بنەماکانی جوگرافیای گەشت و گوزار بە پراکتیزەکردن لە قەزای کۆیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793461
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لوقمان وسو عومەر
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە916 :

بنەماکانی خۆراکی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967247
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەکرەم قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە917 :
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بنەماکانی داڕشتن لە مێدیاکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719615
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئومێد مەسعودی
مەجید ساڵح
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە918 :

بنەماکانی دروستیی دەروونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083116294176632
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نازەنین عوسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە919 :

بنەماکانی رێنووسی کوردی التینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121821264387167
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :نافع دیبەگەیی
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە920 :

بنەماکانی زانستی سیاسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122114140274410
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :محەمەد کەریم و دالوەر عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە921 :

بنەماکانی زانستە سیاسییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012321420075188
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :د .عەبدولڕەحمان عالم
سلێمانی 2012 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە922 :

بنەماکانی فسیۆلۆژی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819635
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەکرەم قەرەداخی
دەزگای سەردەم
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

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

بابەتی ژمارە923 :

بنەماکانی فیقهی ئیسالمی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010421101763663
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەباح بەرزنجی
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە924 :

بنەماکانی فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402224235120771
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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دیکارت
وەرگێڕانی :شاهۆ عوسمان
لە بالوکراوەکانی نێوەندی ڕۆشنگەری بۆ لێکۆلینەوەی فکری و سیاسی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە925 :

بنەماکانی فەلسەفەی شیکردنەوەی مەنتیقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619925
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د.حەمید عەزیز
2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە926 :

بنەماکانی نووسینی هەواڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719585
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رێبوار کەریم وەلی
دەزگای موکریانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە927 :

بنەماکانی هزری و چوارچێوەی تیۆری سیاسەتی دەرەوەی کۆماری
ئیسالمی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205214954119246
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پەرویز رەحیم
ساڵی چاپ
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوە:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رامیاری
دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی
موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە928 :

بنەماکانی هەواڵنووسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965321
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆرتیس ماکدۆگاڵ
وەرگێڕنی :هەندرێن شێرزاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە929 :

بنەماکانی کاراکردنی کۆمەڵگای مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120823002092720
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سیروان ئەبوبەکر عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە930 :

بنەماکانی کۆمەڵناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092420043788522
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەنسوور وسووقی  -عەلی ئەکبەر
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە931 :

بنەماکانی کۆمەڵناسی الوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618539
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
برنهارد شێفەرس
یوسف فەقیهی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە932 :

بنەمااڵنی بەناوبانگی رواندز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793472
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە933 :

بنەماڵەی بن الدن خێزانێکی عەرەب لەسەدەیەکی ئەمەریکی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071121012272002
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسەر :ستیڤ کۆڵ
وەرگێڕانی :گروپی وەرگێڕانی سەنتەری نیشتیمانی بۆ لێکۆڵینەوەی
جێندەر
پێشەکیو پێداچونەوەی زمانەوانی :ڤیان مەجید فەرەج
سلێمانی 2013 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە934 :

بنەماڵەی پاسکۆئاڵ دوئارتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619805
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
کامیلۆ خوسە سال
وەرگێڕ
سەاڵح نیساری
ژمارەی الپەڕەکان
178
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە935 :

بنەوای باوەڕی یارسان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012091716060930321
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد عەلی سوڵتانی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە936 :

بنەڕەتەکانی فەلسەفەی کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619937
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .حەمید عەزیز
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە937 :

بهاگاڤاد گیتا ،سرودەکانی خودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040620204778921
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :هاوبیر کامەران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە938 :

بودجە و کارتێکەرەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150218215115119403
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد رەئوف
سلێمانی 2015
ئەم کتێبە کۆمەڵێک راپۆرتی شیکاری لەبارەی بودجەو داهات و شێوازی
دابەشکردنی بودجەی هەرێمی کوردستان دەخاتەڕوو بەپێی ئامارو داتا.
ئەم کتێبە لە پێشەکییەک و دوو بەش و چوار تەوەر پێکهاتووە ،نووسەر لە
پێشەکییەکەدا دەنووسێت :حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی
 1992تا ساڵی  2003بۆ دابینکردنی بودجە پشت بە داهاتی ناوخۆیی
دەبەستێت ،بەاڵم لەدوای رووخانی رژێمی بەعس و پێکهاتنی حکومەتی
کاتی لە ساڵی  2004وە بە رێکەوتنێکی سیاسی پشکی بودجەی
هەرێم لە بودجەی گشتی عیراق بە  %17دیاری دەکرێت.
لە تەوەری یەکەمی ئەم پەرتووکەدا نووسەر باس لە بەفیڕۆدانی بودجە
دەکات و وردەکارییەکانی بودجە دەخاتەڕوو ،تەوەری دووەم باس لە
بودجەی حزبەکانەو لە تەوەری سێیەمیشدا مووچەو خانەنشینی وەزیرو
پەرلەمانتاران و پلە تایبەتەکان شیدەکاتەوەو تەوەری چوارەمیش
تەرخانکراوە بۆ پرسی نەوت و داهاتە نەوتییەکان.
نووسەر لەبارەی ناردنی پشکی هەرێمی کوردستانی لە بودجەی عیراق
دەنووسێت :تا ساڵی  2009پشکی هەرێمی کوردستان بە رێژەی %17
دەگەیشتە هەرێم ،بەاڵم لەدوای ساڵی  2009وە حکومەتی عیراق دوای
دەرکردنی بودجەی سیادی لە ئێستادا ناردنی بودجەی هەرێم لە
بەغداوە کەمتر لە  ،%11لە ئێستادا بودجەی گشتی هەرێمی کوردستان
لە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی عیراق لەگەڵ داهاتی
ناوخۆیی پێکدێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە939 :

بودجەو کارتێکەرەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304174830119554
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد رەئوف
ساڵ 2015
ئەم کتێبە کۆمەڵێک راپۆرتی شیکاری لەبارەی بودجەو داهات و شێوازی
دابەشکردنی بودجەی هەرێمی کوردستان دەخاتەڕوو بەپێی ئامارو داتا.
ئەم کتێبە لە پێشەکییەک و دوو بەش و چوار تەوەر پێکهاتووە ،نووسەر لە
پێشەکییەکەدا دەنووسێت :حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی
 1992تا ساڵی  2003بۆ دابینکردنی بودجە پشت بە داهاتی ناوخۆیی
دەبەستێت ،بەاڵم لەدوای رووخانی رژێمی بەعس و پێکهاتنی حکومەتی
کاتی لە ساڵی  2004وە بە رێکەوتنێکی سیاسی پشکی بودجەی
هەرێم لە بودجەی گشتی عیراق بە  %17دیاری دەکرێت.
لە تەوەری یەکەمی ئەم پەرتووکەدا نووسەر باس لە بەفیڕۆدانی بودجە
دەکات و وردەکارییەکانی بودجە دەخاتەڕوو ،تەوەری دووەم باس لە
بودجەی حزبەکانەو لە تەوەری سێیەمیشدا مووچەو خانەنشینی وەزیرو
پەرلەمانتاران و پلە تایبەتەکان شیدەکاتەوەو تەوەری چوارەمیش
تەرخانکراوە بۆ پرسی نەوت و داهاتە نەوتییەکان.
نووسەر لەبارەی ناردنی پشکی هەرێمی کوردستانی لە بودجەی عیراق
دەنووسێت :تا ساڵی  2009پشکی هەرێمی کوردستان بە رێژەی %17
دەگەیشتە هەرێم ،بەاڵم لەدوای ساڵی  2009وە حکومەتی عیراق دوای
دەرکردنی بودجەی سیادی لە ئێستادا ناردنی بودجەی هەرێم لە
بەغداوە کەمتر لە  ،%11لە ئێستادا بودجەی گشتی هەرێمی کوردستان
لە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی عیراق لەگەڵ داهاتی
ناوخۆیی پێکدێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
رامیاری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە940 :
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بورج و کەسایەتی بەگوێرەی چەرخی گەردوونی چینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111911563844007
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد مەسعود محەمەد
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
☢زانست

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە941 :

بورجی بەڵەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150615111325124504
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریم دەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە942 :

بورژوای نەجیبزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100609010073330
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مۆلییر
وەرگێڕانی :ئەحمەدی مەال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە943 :

بورکانی رۆح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032613464032619
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :سەاڵح جەالل
دەزگای چاپ :چاپخانەی ئاسمان
ساڵی چاپکردن2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە944 :

بورکانی شیعر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904102730125870
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کۆساری
چاپی سێیەم  2011هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە945 :

بولبول 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226205332118513
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئاوارە گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە946 :

بونیاتی زمان لە شیعری هاوچەرخی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020310314075555
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :د .ئازاد ئەحمەد مەحمود
چاپخانەی حاجی هاشم – هەولێر ،ساڵی  258( 2009الپەڕە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە947 :

بونیادنان و برەودان بە دیموکراسی خۆجێی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150707124202124782
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان و ئامادەکردنی :ئارام جەمال بەڕێوەبەری پەیمانگای کوردی بۆ
هەڵبژاردن
بە مەبەستی بەرەودان بە دیموکراسی بە تایبەتی دیموکراسی خۆجێی،
چ لە شارو گوندو ناحیه و گەڕەک و قوتابخانه و پەیمانگاو زانکۆ پێویستە
مرۆڤ سەر کۆمەڵێ چەمکی تایبەت هەڵوەستە بکات ،تائێستا لە الی
ئێمە زیاتر گرنگی بە چۆنێتی هەڵبژاردنی حکومەت و پەرلەمان دراوه و
کەمتر گرنگی بە هەڵبژاردنە لە بەشەکانی دیکەی کۆمەڵگا دراوە.
ئایا بارودۆخی شارەکەت و قەزاکەت و ناحیەکەت گوندەکەت و
گەڕەکەکەت و قوتابخانەکەت چۆنه و کێن ئەوانەی کە دەبێت بەڕێوەی
ببەن و شێوازی بەڕێوبردنەکەی چۆن دەبێت؟
ئەم پەرتووکە باس له و دامەزراوە خۆجییەکان و دەسەاڵت و چۆنێتی
بەڕێوەبردنی کۆمەڵگە و واڵت و شارو قەزاو ناحیه و گوندو گەڕەک و
قوتابخانه و زانکۆو شوێنە مەدەنییەکان دەکات ،باس لەوە دەکات کە چۆن
هاوواڵتی لە رێگەی دامەزراوە خۆجییەکان دەتوانێت بەشداربێت لە
پرۆسەی بڕیاردان لە بارودۆخی ئه و ژینگەیەکی کە تێدا دەژی.
لەم پەرتووکە دا باس لەوە دەکرێت کە ئەوانە کێن کە بەشداری لە
دەرکردنی بڕیارەکاندا دەکەن ،باس لەوە دەکرێت کە هاوواڵتی چۆن
دەتوانێت بەشداری لە دەرکردنی بڕیاردا بکات.
زۆر جار پێویست ناکات بڕیار تەنها لە پایتەختەوە دەربچێت بە تایبەتی لە
الیەن پەرلەمانەوە یان لە الیەن حکومەتەوە ،بەڵکوو باشتر وایە لە الیەن
دەسەاڵتی خۆجێی و دامەزراوەکانی خۆبەڕێوەبەرییەوە دەربچن ،چونکە
دامەزراوە خۆجێیەکان ئامڕازێکن بۆ بەشداریکردنی هاوواڵتی لە
دەرچوونی بڕیارەکاندا بۆ نموونە دەستڕاگەیشتنی ژنان بە دامەزراوە
دیموکراسییەکان و رێکخراوە خۆجییەکان ئاسانترە لە دەستڕاگەیشتن بە
دامەزراوە نیشتمانییەکانی وەک پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزیران ،چونکە
ئه و دامەزراوە خۆجێیانە النیکەم ئەوەندە نزیکن لە هاوواڵتیانەوە کە
پێویستی بەوە نییە سەدان کیلۆمەتر ببڕن بۆ ئەوەی لە کۆبوونەوەیەکدا
بەشداری بکەن.
تاکەکان کۆمەڵگا بە تایبەتی الوان و ژنان دەتوانن لە رێگەی دامەزراوە
خۆجییەکانەوە ببنە کەسانی چاالک و هەڵسوڕاو و کارای ناو کۆمەڵگاو
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گۆڕانکاری دروست بکەن.
دەبێت ئەوەشمان لەبیر بێت کە دامەزراوە خۆجییەکان لە هەموو دنیادا
وەک یەک نین لە هەندێک واڵت زۆر بەهێزو کاران ،به و مانایەی کە
توانیویانە لە رووی دیموکراسییەوە زەمینەی بەشداریکردنی هاوواڵتیان لە
پرۆسەی دروستکردنی بڕیارو خۆبەڕێوەبەردن بڕەخسێنن ،لە هەندێک
واڵتی دیکەش یان ئه و دامەزراوانە نین و یان ئەگەر هەشبن زۆر چاالک و
کارا نین و بوونیان بوونێکی کارتۆنی و الوازە ،چونکە لە بنەڕەتدا بۆ ئەوە
دروستکراون کە رێگرن بن لەسەر رێگەی پرۆسەی بەشداریکردنی
هاوواڵتیان لە بڕیارداندا .
لەم پەرتووکەدا باش لەوە دەکرێت کە کێن ئەوانەی کە دامەزراوە
خۆجییەکان لە شارەکان و ناحیەکان و گوندەکان و گەڕەکەکان و
خوێندنگاکان و سەندیکاکان بەڕێوەدەبەن و چۆنی بەڕێوە دەبەن و لەسەر
کام شێوازو میکانیزم کار دەکەن.
لە بەشێکی دیکەی ئەم پەرتووکەدا باس لە دەسەاڵتەکانی خۆجێی
دەکرێت کە دوو ئەرکی سەرەکییەکان هەیە ،لەسەرەوە بۆ خوارەوە ،لە
خوارەوە بۆ سەرەوە.
ئەرکی لەسەرەوە بۆخوارەوە بریتیە لە راپەراندنی ئه و سیاسەت و
بڕیارانەی کە لە الیەن حکومەتی ناوەندو پەرلەمانی ئه و واڵتە دەردەچن و
لە رێگەی فەرمانگە درێژبووەکانی وەزارەتەکانەوە جێبەجێ دەکرێن،
ئەرکی لە خوارەوە بۆ سەرەوە ،بریتیە لە تێروانینی رێکخراوە کۆمەڵگەییە
خۆجێیەکان بۆ هەریەک لە حکومەتی خۆجێی و حکومەتی ناوەند .ئه و
ئەرکە بە جەوهەری سیستمی دیموکراسی و بە تایبەتی دیموکراسی
خۆجێی دادەنرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە948 :

بونیادی بناغەی ئیستێتیکی هیگڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620050
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
هیمداد مەحمود حەمەساڵح
ژمارەی الپەڕەکان
111
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
وریا بوداغی
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە949 :

بوودای ناو هەورەبانەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150411231143120862
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جۆلی ئۆتسکا
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :سەیوان محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە950 :

بووژاندنەوەی مێژووی زانایانی کورد لە رێگەی دەستخەتەکانیانەوە -
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بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092217283173241
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانراوی محەمەد عەلی قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە951 :

بووژاندنەوەی مێژووی زانایانی کورد لە رێگەی دەستخەتەکانیانەوە -
بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092217283173242
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانراوی محەمەد عەلی قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە952 :

بووژاندنەوەی مێژووی زانایانی کورد لە رێگەی دەستخەتەکانیانەوە -
بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092217283173243
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانراوی محەمەد عەلی قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە953 :

بووژاندنەوەی مێژووی زانایانی کورد لە رێگەی دەستخەتەکانیانەوە -
بەرگی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092217283173244
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانراوی محەمەد عەلی قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە954 :

بووژاندنەوەی مێژووی زانایانی کورد لە رێگەی دەستخەتەکانیانەوە -
بەرگی 5
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092217283173245
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانراوی محەمەد عەلی قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە955 :

بووژاندنەوەی مێژووی زانایانی کورد لە رێگەی دەستخەتەکانیانەوە -
بەرگی 6
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112614593863022
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دانراوی محەمەد عەلی قەرەداغی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە956 :

بووژاندنەوەی مێژووی زانایانی کورد لە رێگەی دەستخەتەکانیانەوە -
بەرگی 7
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092217283173246
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانراوی محەمەد عەلی قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە957 :

بووژاندنەوەی مێژووی زانایانی کورد لە رێگەی دەستخەتەکانیانەوە -
بەرگی 8
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111413222162948
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دانراوی محەمەد عەلی قەرەداغی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە958 :

بووژاندنەوەی مێژووی زانایانی کورد لە رێگەی دەستخەتەکانیانەوە -
بەرگی 9
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092217283173247
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانراوی محەمەد عەلی قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە959 :

بووم بە ژێر ڕۆژە خێراکانی مۆدێرنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150805020558125043
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :داستان بەرزان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە960 :

بوون
http://www.kurdipedia.org/?q=20141213135901118305
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر ئەمین عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە961 :

بوون و داهێنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091921585761995
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد کەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە962 :

بوون و نەبوون 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150815034503125195
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێرانی :محەمەد کەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە963 :

بوون و کات
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021721134380683
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مارتن هایدیگەر
وەرگێڕانی :محەمەد کەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە964 :

بوونگەرایی فەلسەفەی مرۆڤایەتییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819284
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :جان پۆڵ سارتەر
وەرگێڕانی :رۆشنا ئەحمەد رەسوڵ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە965 :

بوونەوەرە هۆشمەندەکانی بۆشایی ئاسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967203
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل موسا موراد
ئازاد حەمە شەریف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە966 :

بووکی بەفر :شانۆگەرییەکە لە  19تابلۆ پێکهاتووە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968088
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەهدی ئومێد
سلێمانی1979-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی راپەرین
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە967 :

بووکی ژێر دەواری رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967673
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەبوبەکر شێخ جەالل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە968 :

بووکی نەورۆزی خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091223163077419
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
زەکی ئەحمەد هەناری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە969 :

بووکە بەردینە
http://www.kurdipedia.org/?q=201312162027039273
7
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :ئازاد کەريمی
بابەت :کورتەچیرۆک
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە970 :

بووکە شووشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793501
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مارف خەزنەدار
بەغدا1969-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە971 :

بوکێکی ناکام
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793489
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
میرزا محەمەد ئەمین مەنگوری
چاپخانەی نوعمان
نەجەف1971-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە972 :

بویروق  -فەرمانی حەزرەتی شێخ سەفی  -کتێبی پیرۆزی شەبەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092520213325018
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئارەشی ئەمجەدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە973 :

بوێری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062400020378276
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئۆشۆ
وەرگێڕانی :محەمەد محەمەد موڕادی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە974 :

بڕگە و بنەماکانی پۆستمۆدێرنیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019007
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :عەلی ئەسخەر قەرەباخی
وەرگێڕانی؛ عەلی ئازەرنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە975 :

بڕوانە فورات خوێناویە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081423461360676
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
وەرگێڕانی رێباز مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە976 :

بکوژی بابانۆئێلەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090709450077323
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :مستەفا زاهیدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە977 :

بکەر نادیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090314520160919
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆڵینەوەیەکی بەرانبەرییە لە نێوان زمانی کوردی و زمانی عەرەبیدا
نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە978 :

باڵچەیەک درز دەخاتە تاریکەشەوی تەمەنم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100621454462231
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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فەرهاد شاکەلی
چاپی یەکەم 2009
باڵوکراوەی ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە979 :

باڵوکراوەنامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140531134742100607
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی ناو و پێناسی باڵوکراوە کوردییەکانە
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی
کوردیپێدیا
08-09-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە980 :

بڵیند و نەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619220
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :نەسرین جەعفەری
ئەم کتێبە لەالیەن ناوەندی کوردیکاوە ئامادەکراوە بۆ سەر ئینتەرنێت
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە981 :

بۆ ئەمیری حەسەن پوور لە هەر کوێیەک بێت!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081423105260672
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی مەسعود محەمەد
سەرچاوە :ماڵپەڕی مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە982 :

بۆ ئەوەی هەرچی هەتە و نیتە بەمن بچێ دە ئەمجارەش...
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518845
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نیگار نادر
ئەم کتێبە لە ساڵی 2008دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە983 :

بۆ باخچەکانی ساوایان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070913
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان محەمەد هەورامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە984 :

بۆ تۆمار بوون لە مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092722261562131
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بیرەوەرییەکانی شایەتحاڵێک
نووسینی :جەمیل نەوەڕە
رەسوڵ موحەمەدی کردوویە بە کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە985 :

بۆ زمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793512
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.عیزەدین مستەفا رەسوڵ
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سلێمانی2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە986 :

بۆ ژیان و بۆ ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121016145063203
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چەند وشەیەک لەسەر بەرهەمەکانی چەند کاریکاتێریست
سڵێمان قاسمیانی
سوید 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە987 :

بۆ سیاسەت ،بەسیاسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091117465961153
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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د .محەمەد سەبیال
و :هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە988 :

بۆ شارەکەم سەردەشت :نامێلکەی تایبەت بە بۆنەی  25ساڵەی
کارەساتی شیمیایی سەردەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012063021050771609
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە989 :

بۆ گورباشۆڤی مەزن :لەگەڵ ساڵو و هیواخوازیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031621355753307
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مەسعود محەمەد
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :حەکیم کاکەوەیس
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە990 :

بۆ لە هەقە کەوتنە تەقە...؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121815382663357
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەئوف محەمەد زوهدی
عەلی بۆسکانی پێشەکیی بۆ نووسیوە
بەغدا 1985 -
چاالک محەمەد ئامادەیکردووە بۆ نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە991 :

بۆ نەوەکانتانی بگێڕنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082022454672332
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دەربارەی ئەو هۆلۆکۆستەیە کە لە ئەوروپای 1945 - 1933دا روویداوە
ستیڤن برۆکفیڵد و پۆڵ ئە .گیڤن
وەرگێڕانی :ئیبراهیم خ .ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە992 :

بۆ هەموو ئەوانەی لە دووی راستی ئەگەرێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793518
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەدی مەال کەریم
بەغدا2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە993 :

بۆ کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042212411364594
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

762

هەژار
"ئەم دیوانە جگە لە ""ئاڵەکۆک"" و ""خەیام"" و ""مەم و زین"" و ناوئاخنە
بە بەندەکانی ""شەرەفنامە"" و ""هۆزی گاوان"" ،دەکرێ
 2001ئاراستایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە994 :

بۆ کوێ دەڕۆین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110523293062787
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رۆستەم ئاغالە
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە995 :

بۆ یادی مامۆستای زانا شێخ محەمەدی خاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969826
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ساڵح سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە996 :

بۆچوونێک لەسەر لێکدانەوەی مرۆیی مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072115161560473
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وجهة نظر فی التفسیر البشری للتأریخ
مسعود محەمەد
من مطبوعات األمانة العامة للثقافة والشباب 1985
بۆچوونێک لە سەر لێکدانەوەی مرۆیی مێژوو
مەسعود محەمەد
وەرگێڕانی حەکیم کاکەوەیس
حەساری گەورە  /کەرکووک  /کوردستان 2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە997 :

بۆچی فەلسەفە بخوێنین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619978
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
نەوزاد جەمال
ژمارەی الپەڕەکان
39
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە998 :

بۆچی لە ئەڵمانیا دروست کراوە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111820580045600
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەسام عۆدە
تاریق کارێزی کردوویە بە کوردی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە999 :

بۆچی مارکس لەسەر حەق بوو؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062912054085666
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تێری ئیگڵتۆن
وەرگێڕانی :پێشڕەو محەمەد
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1000 :

بۆدلێر گوڵی خراپه
http://www.kurdipedia.org/?q=20150123121515119007
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی :ئەحمەدی مەال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1001 :

بۆرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170213
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیزی مەالی رەش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1002 :

بۆقی بەرچاوتەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150622032428124546
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هێشتا ئامادە نییە
نووسینی :ئازاد سەعیدی

فایلی پی دی ئێف:

تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1003 :

بۆقەکە قووت بدە!
http://www.kurdipedia.org/?q=20150607084620121315
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :برایان تریس
وەرگێڕانی :جەمال محەمەد
لە بالوکراوەکانی کتێبخانەی هەژار موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1004 :

بۆننامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793530
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
سلێمانی1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1005 :

بۆنی ئەشکەوت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090921261218980
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەلیل کاکەوەیس
هەولێر 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1006 :

بۆنی تاریکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092418415873281
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد شاکەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1007 :

بۆنی دایکم لە تابلۆکانی "با"دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062721013285647
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئازاد مارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1008 :

بۆنی سێو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112415165692641
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عیرفان ساڵح
سلێمانی 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1009 :

بۆنی غەریبان دێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051109191778613
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حوسێن مستەفا
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1010 :

بۆنی هەاڵاڵن دێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112021261631409
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گۆرانیی فۆلکلۆری کوردی
مەحمود زامدار
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1011 :

بۆکان لە سەدەی بیستەم دا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701041307124662
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رەحمان محەمەدیان
بەمەبەستی ئاشناکردنی ناوچەی بۆکان و خستنەڕووی رووداوە مێژوویی
و ئەدەبی و فەرهەنگی و سیاسییەکانی بۆکان ،نووسەرێکی ئەو شارە
کتێبێک لە ژێرناوی بۆکان لە سەدەی بیستەمدا باڵودەکاتەوە.
رەحمان محەمەدیان نووسەرو لێکۆڵەری بۆکانی بەرگی دووەمی کتێبی
بۆکان لە سەدەمی بیستەمدا چاپ و باڵوکردەوە.
نووسەر بە پشتبەستن بە بەڵگەیی مێژوو و دیکۆمێنتی باس لە مێژووی
 100ساڵەی بۆکان لە بوارەکانی فەرهەنگی و هونەری و ئەدەبی و
سیاسی دەکات.
لە کتێبەکەیدا نووسەر باس لە شۆڕشەکانی ناوچەی بۆکان و هەروەها
کەسایەتییە سیاسی و ئەدەبی و هونەرییەکان دەکات.
بەرگی یەکەمی ئەو کتێبە لە ساڵی  2010چاپ و باڵوکراوەتەوە و بەرگی
دووەمیشی ئەمساڵ لە الیەن دەزگای چاپ و پەخشی کۆڵەپشتی لە
دووتوێی  470الپەڕەو بە تیراژی  1100بەرگ چاپ و باڵوکراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مێژوو
🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1012 :

بیابانی سوور و مەملەکەتی عەزیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793562
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم مەنمی
سلێمانی2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1013 :

بیابانێکی پڕ لە دووکەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110321334862731
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێ شیعری ئینگلیزی و نەیتیڤی کەنەدییە
ئامادەکردن و وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :عەبدوڵاڵ سڵێمان مەشخەڵ
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1014 :

بیبلۆگرافیای باڵوکراوە وەرزشییەکان ()2012-1985
http://www.kurdipedia.org/?q=20150424101516120957
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەنگەر رەزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🏀وەرزش
بیبلۆگرافیا
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1015 :

بیبلۆگرافیای پەڕتووکە چاپکراوەکانی دەزگای ئارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092313013825521
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەزگای ئارس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1016 :

بیبلۆگرافیای جینۆسایدی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032920033979919
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مۆفەق میراودەلی،
بەرگی یەکەم ،چاپی یەکەم ،چاپخانەی کەمال ،سلێمانی،2013 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1017 :

بیبلۆگرافیای رۆژنامەوانی ژنانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719608
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێناس نەورۆزی
2011
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (رێناس نەورۆزی) سەبارەت بە (بیبلۆگرافیای
رۆژنامەوانی ژنانی کوردستان) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-08-23
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1018 :

بیبلۆگرافیای گۆڤاری هەنار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082710221268560
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :مارف ناسراو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1019 :

بیبلۆگرافیای گەنجان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121512064063316
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شاخەوان ئەکرەم دووکانی
بابەت  :بیبلۆگرافیای گەنجان
هەلەبری :شاخەوان ئەکرەم دووکانی
سەرپەرشتیاری جاب :سەالم فاتیح
چاپ  :لە چاپکراوەکانی بەریوەبەرایەتی گشتی چاپ و بالو کردنەوەی
وەزارەی رۆشنبیری حکومەتی هەریمی کوردستانە.
نەخشەسازی :دیاری جەمال
تیراژ 500 :دانە
کۆمپیوتەر  :مەهدی ئەحمد
ژمارەی سپاردن )369( :ی سالی  2006ی وەزارەتی رۆشنیری پیدراوە.
مافی لە چاپدانەوەی باریزراوە بۆ بەریوەبەرایەتی گشتی چاپ و بالو
کردنەوەی سلێمانی لەوەزارەی رۆشنبیری.
تیبینی:
نوسەرو رۆژنامەنوس بەریز جەوهەر کرمانج پێشەکی بۆ نوسیوە و
تیشکی خستۆتە سەر گرنگی ئەم پەرتوکە و نرخاندنی هیالک بونی
نوسەرەکەی کە شاخەوان ئەکرەم دووکانیی یە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1020 :

بیبلۆگرافیای ناسێنراو و پۆلێنکراوی کتێبی تایبەت بە کورد و کوردستان
2010-1925
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041110143678839
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :بوار نوورەدین
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1021 :

بیبلۆگرافیای کتێبی نهێنی یەکێتی نیشتمانیی کوردستان 1991 - 1975
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060621292365058
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1022 :

بیبلۆگرافیای کتێبەکانی ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090421125177264
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاکۆ محەمەد شوانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1023 :

بیبلۆگرافیای کوردستان له چاپەمەنییەکانی ئەڵمانیا و واڵتانی رۆژئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091915174088671
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یوسف ئەحمەد مەنتک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1024 :

بیبلیۆگرافیای ئەکادیمیای کوردی  -بەرگی  - 1زمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012915422775415
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەکادیمیای کوردی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1025 :

بیبلیۆگرافیای بابەتە زانستییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351265145
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی محەمەد ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1026 :

بیبلیۆگرافیای بەیان لە ساڵی 1982-1969
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465199
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا نەریمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1027 :

بیبلیۆگرافیای چیرۆکی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351265131
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسێن عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1028 :

بیبلیۆگرافیای رۆژنامەگەریی کوردی لە رۆژهەاڵتی کوردستان و دەرەوەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082422040459904
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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1908-1988
جوتیار تۆفیق
 2007بنکەی ژین  -سلێمانیتایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1029 :

بیبلیۆگرافیای ساڵی 2014ی هەواڵنامەی کتێب
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011114424084583
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :چاالک محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1030 :

بیبلیۆگرافیای گۆڤاری هانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080821223767522
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :یوسف مەنتک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1031 :

بیبلیۆگرافیای کتێبی فۆلکلۆریی کوردی ()2004 -1860
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010112311072610849
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :بوار نورەدین
پێداچوونەوە و پێشەکی :پرۆفیسۆر عیزەدین مستەفا رەسوڵ
تایپ و مۆنتاژ :بوار نورەدین
دیزاینی بەرگ :ئاسۆ مام زادە
چاپخانە :چاپخانەی شڤان
تیراژ)800( :
چاپ :چاپی یەکەم 2004 /سلێمانی
ژمارەی سپاردن ()711ی ساڵی ()2004ی وەزارەتی رۆشنبیریی
حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1032 :

بیبلیۆگرافیای کتێبی کوردی 1975-1787
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965330
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا نەریمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1033 :

بیبلیۆگرافیای کورد و کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351365158
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەکرەم قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1034 :

بیبلیۆگرافیای کوردناسی لە سەرچاوە ئینگلیزییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020610154475608
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .نەجاتی عەبدوڵاڵ
چاپخانەی حاجی هاشم – هەولێر ،ساڵی ).448( ،2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1035 :

بیبلیۆگرافیای کوردناسی لە سەرچاوە فەرەنسییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020810165375650
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .نەجاتی عەبدوڵاڵ
چاپخانەی حاجی هاشم – هەولێر ،ساڵی ).528( ،2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1036 :

بیبیلۆگرافیای کتێبی کوردی تایبەت بە کورد و کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042309340075933
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بوار نورەدین
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1037 :

بیر  -ئاوەز  -زمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090514303460971
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :فوئاد عەبدولڕەحمان
سلێمانی 2009
لەباڵوکراوەکانی مەکتەبی بیر و هۆشیاریی ی.ن.ک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1038 :

بیرئانینی مەستوورەی ئەردەاڵن شاعیر و مێژوونووسی ناوداری کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110519275362760
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فیستڤاڵی مەستوورەی ئەردەاڵن  -هەولێر 8 :بۆ 2005-12-11
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە1039 :

بیرانینێد من
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091717042528854
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :ئەحمەد میرازی
وەرگێڕانی :شوکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1040 :

بیردۆزەی فەوزای دروستکەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918624
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نەوزادی موهەندیس
سلێمانی 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1041 :

بیرمەندان بنیاتنەرانی فەلسەفەی هاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793579
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل زارعی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1042 :

بیروباوەڕ و کردەوەکانی گۆرباشۆف لە تای تەرازوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020412381519396
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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حیلمی عەلی شەریف
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1043 :

بیرکردنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793506
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیز جەالل عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1044 :

بیرکردنەوە و ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793578
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.کەمال میراودەلی
سلێمانی2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1045 :

بیری ئوسووڵیی ئیسالمی لە نێوان خوێندنەوە و نەخوێنەواریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082022374372331
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فازیل قەرەداغی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1046 :

بیری ئوسووڵیی ئیسالمیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150201110410119163
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فوئاد مەجید میسری
سلێمانی2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1047 :

بیری پۆست مۆدێرنیزم  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965545
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
ئازاد حەمە
سوید 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1048 :

بیری چەپ و دۆزی سەربەخۆیی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091208575077398
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کامەران ئەمین ئاوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1049 :

بیری رەخنەیی هاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219416
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .محەمەد ئارکۆن
نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
دەزگای موکریانی 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1050 :

بیری سلێمانی ناکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082914042265240
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1051 :

بیری فەلسەفی یۆنان پێش ئەفالتون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080922115667506
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .حسین حرب
دار الفارابی ،بیروت 1981
وەرگێڕانی :رەفیق غەفور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1052 :

بیری لەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072220510077086
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەحالم موستغانمی
وەرگێڕانی :ساڵح محەمەد ئەمین
چاپی یەکەم 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1053 :

بیری نەتەوایەتی و کوردایەتی الی بارزانی نەمر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793590
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوکریە رەسول
هەولێر2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1054 :

بیری نەتەوەیی لە پەیڕەو و ئامانجەکانی جەمعیەت و حزبە کورییەکان
1945-1919
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032511573063870
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدولخالید سابیر کەریم
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1055 :

بیری نەتەوەییی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793592
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال نەبەز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1056 :

بیری کۆمەاڵیەتی و سیاسیی پیرەمێرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091514362369084
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساغکردنەوەی :محەمەدی مەال کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1057 :
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بیرەوەری  -سەرجەمی بەرهەم  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102413161162524
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد رەسوڵ هاوار
ئامادەکردنی سدیق ساڵح
بنکەی ژین 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1058 :

بیرەوەری پێشمەرگەیەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012721254933055
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەید کاکە
لەچاپکراوەکانی شاخ 1989
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1059 :

بیرەوەری تاڵ و سوێری نامۆییم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793599
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەسعەد عەدۆ
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1060 :

بیرەوەری حەوت ساڵەی شەهیدبوونی هاوڕێ ئارام و راستی بۆچونەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012121305086566
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئااڵی شۆڕش
21-01-1985
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1061 :

بیرەوەری رۆژانی ژیانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091413554177454
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد دڵزار
Sara
Stockholm - 1991
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1062 :

بیرەوەری رۆژانی سەختی خەبات  - 1988 - 1974بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060817385978333

791

فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :ئەحمەد کوردە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📝یاداشت

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1063 :

بیرەوەری رۆژی وەفاتی بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091411365377447
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد دەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1064 :

بیرەوەری سۆزانیە خەمبارەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122600363663510
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گابریل گارسیا مارکیز
وەرگێڕانی :عەلی بەرزنجی و فەیسەڵ هەمەوەندی
کەرکوک 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1065 :

بیرەوەری قوڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150803151729125016
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :وەهبی رەسووڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1066 :

بیرەوەری و پەیامبەخشێتی خودایێکی جیهانی دەرەوەی زەوی :پەڕتووکە
ونبووەکەی ئەنکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111816315262984
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زەکەریا سیتچین
وەرگێڕانی :نەبەز شۆڕش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1067 :

بیرەوەریی گاندی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150326111840120691
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
وەرگێڕانی :فەرشید شەریفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1068 :

بیرەوەرییە هەرگیز لەبیرنەکراوەکانی من  -بەشی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041701443568457
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گەالوێژ
چاپخانەی ئاراس
هەولێر 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1069 :

بیرەوەرییەکان دەبنە گزنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122616161163529
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دیمانەی مامۆستای دێرین ئەحمەد سەعید مەولوود
ئامادەکردنی :ئەحمەد حسێن ئەحمەد
تیشک 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1070 :

بیرەوەرییەکان لە شۆڕشدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041809243270671
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەشیدی فەالحی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1071 :

بیرەوەرییەکان و ژیانی پەڕڵەمەنتاریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619553
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمە عەلی تۆفیق میرزا  -عەلی تۆفیق هەورامی
هەولێر 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1072 :

بیرەوەرییەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033011135679525
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد بانیخێاڵنی
1997
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1073 :

بیرەوەرییەکانم لە شۆڕشی کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619759
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
یۆنان هورمز
وەرگێڕ
ئەبوبەکر سالح ئیسماعیل
ژمارەی الپەڕەکان
328
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
بیرەوەری
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سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1074 :

بیرەوەرییەکانم و تۆپخانەی شۆرشی ئەیلوولی مەزن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793604
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رائد خدر عەبدوڵاڵ دەباغ
هەولێر2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1075 :

بیرەوەرییەکانی ئیحسان نوری پاشا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793610
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :وریا قانع
هەولێر2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1076 :

بیرەوەرییەکانی ئەنفالی دوو  -لە قۆپی قەرەداغەوە ...بەرەو ئاوارەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010820092363716
فایلی پی دی ئێف:
عەال نوری بابەعەلی
سەقز 1989 -

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1077 :

بیرەوەرییەکانی بەرهەڵستێک :بەربەرەکانیی کۆمەڵەی ئیتیحاد و تەرەقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102409512762503
فایلی پی دی ئێف:
شەریف پاشای خەندان
وەرگێڕ :زریان رۆژهەاڵتی
بنکەی ژین 2006 -

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1078 :

بیرەوەرییەکانی جەمیل مەردۆخیی سەبارەت بە قۆناغێکی گرنگی
شۆڕشی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102412142473478
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمیل مەردۆخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1079 :

بیرەوەرییەکانی خاتوو شازادەیەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021513472884780
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :جین ساسون
وەرگێڕ :سەمیرە نەقشبەندی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1080 :

بیرەوەرییەکانی دارکنارەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070322551571681
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەدیق سەعید  -هاوڕێ سوپا
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1081 :

بیرەوەرییەکانی ژیانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969836
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا نەریمان
بەغداد1994-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1082 :

بیرەوەرییەکانی سەعید ناکام
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619564
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید ناکام
دەزگای ئاراس 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

بابەتی ژمارە1083 :

بیرەوەرییەکانی عەلی ئەکبەر خانی سەنجاوی سەردار موقتەدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030921303164380
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساغکردنەوەی :دکتۆر کەریمی سەنجاوی
وەرگێڕانی :دکتۆر حەسەن جاف
چاپخانەی حاجی هاشم
هەولێر 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📝یاداشت

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1084 :

بیرەوەرییەکانی لیتن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311005903119682
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بیرەوەرییەکانی لیتن سەرکونسوڵی ئەڵمانیا لە تەورێز 1915-1914
ڕۆژانی جەنگی یەکەمی جیهانی (بابەتگەلی تایبەت بە کورد و
کوردستان )
وەرگێڕانی لە فارسیەوە و پێشەکەی و پەراوێز :محەمەد حەمە باقی
هەولێر 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1085 :

بیرەوەرییەکانی مارشاڵ زۆکۆف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091116351761148
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مارشاڵ زۆکۆف
و :شێخ عەلی شێخ محەمەد بەننا
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📝یاداشت

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە1086 :

بیرەوەرییەکانی مامۆستا عەبدولمەجید نورەدین جەلیزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092521501292359
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :کەمال مەعروف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1087 :

بیرەوەرییەکانی مامۆستایەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051622265176342
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەنسوور یاقووتی
وەرگێڕانی :عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1088 :

بیرەوەرییەکانی مچەمەرگەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062522555971357
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :زیاد محەمەد ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1089 :

بیرەوەرییەکانی مستەر هێمفیر جاسوسی بەریتانیا لە واڵتە
ئیسالمییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010213235163628
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :تاهیر ساڵح شەریف

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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بابەتی ژمارە1090 :

بیرەوەرییەکانی میخائیل گورباچۆف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121710272087189
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی میخائیل گۆرباچۆف
مەسعوود بابایی لەزمانی فارسییەوە وەریگێڕاوە
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1091 :

بیرەوەرییەکانی نیرۆدا (دانی پیادەنێم ژیام)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021708123975814
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پابلۆ نیرۆدا
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :پێشڕەو حسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1092 :

بیرەوەریەکانم لە سااڵنی 1977 - 1943دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081511523860678
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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زرار سڵێمان بەگ دەرگەڵەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1093 :

بیرەوەریەکانی ئەحمەدی حەمە ئاغای پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969943
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەقیب یوسف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1094 :

بیرەوەریەکانی چارلی چاپلین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090323001177245
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :عەلی ئەکبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1095 :

بیرەوەریەکانی رۆژمێرێکی شەکەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110614191671142
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چنار نامیق حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1096 :

بیرەوەریەکانی محەمەد شاپەسەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082900220470053
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :سدیق ساڵح
سلێمانی 2007 -
بنکەی ژین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1097 :

بیرەوەریەکانی هامفێر :جاسووسی ئینگلیز لە واڵتە ئیسالمیەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969920
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ناوەندی باڵوکردنەوەی فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📝یاداشت

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1098 :

بیرەوەریەکانی وەفایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968829
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
قازی محەمەد خزر /ک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1099 :

بیرەوەریەکانی محەمەد شاپەسندی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150509103051121078
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :سدیق ساڵح
لە باڵوکراوەکانی بنکەی ژین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1100 :

بیست پیشەسازیی کیمیاگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967222
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال جەالل غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1101 :

بیست ساڵ دوای تیرۆری د .قاسملوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041110045864459
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەوڵێک بۆ تێگەیشتن لە بڕیاری د.قاسملوو بۆ وتووێژ لەگەڵ ئێران
نووسینی -:ئیدریس ئەحمەدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1102 :

بیست ساڵ سیخوڕی لە نێو ئیسرائیل  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082823492969880
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :ساڵح مورسی ساڵح
وەرگێڕ :هێڕش مەحمود سەنگەسەری
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1103 :

بیست و پێنج ساڵ سەروەری :رۆژژمێری روداوەکانی ی.ن.ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966421
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد خانەقینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1104 :

بیست و سێ ساڵ پێغەمبەریی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041813430956752
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەلی دەشتی
و :ئاکۆ مەحموود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1105 :

بیالمانێ!
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081508444567204
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زەواڵ شارباژێڕی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1106 :

بیلۆگرافیای کوردناسی کورد و کوردستان لە سەرچاوە روسیەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793997
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەفراسیاو هەورامی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1107 :

بیناکردنی کۆمەاڵیەتیانەی خوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052222004564843
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عادل باخەوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1108 :

بینای ساتیرا لە کورتە چیڕۆکی کوردیدا ،کوردستانی عێراق (- 1970
)1990
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051412360464720
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەبار ئەحمەد حسێن
هەولێر 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1109 :

بینای هونەری لە کورتە چیرۆکی کوردیدا 1980-1970
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793623
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحالم مەنسور
سلێمانی1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1110 :

بینایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080520563469581
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسین :خۆزێ سارا ماگۆ
وەرگێرن :مەحمود کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1111 :

بینراوەی خاوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819622
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .ئیبراهیم محەمەد جەزا محێدین
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1112 :
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بینینەکانی گەشتیارێک بەناو گەردووندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965997
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1113 :

بیۆگرافیای هونەرمەندانی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102918215973559
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود مەال هەمزە
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1114 :

بێ ئاوڕدانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041716111769565
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدوڵاڵ عەباس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1115 :

بێ ئەم پەیڤانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120513225274143
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رابەر فاریق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1116 :

بێ نەوایان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968360
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسنی :ڤیکتۆر هیگۆ
وەرگێڕانی :محەمەدی شلماشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

814

بابەتی ژمارە1117 :

بێ کتێب هەڵناکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010812280363709
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چەند تێڕوانینێکی ئەدەبی
شێرزاد حەسەن
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1118 :

بێچووە چۆلەکە و رابەرانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020803413484722
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یوسف زەنگەنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1119 :

بێداری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091617055931482
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فەلەکەدین کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1120 :

بێداری و کەرکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030819525334363
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .عەلی شەریعەتی
وەرگێڕ :زیرەک ئەحمەد ڕەحمان
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1121 :

بێدەنگی و شتی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019383
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەووف بێگەرد
دەزگای سەردەم 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1122 :

بێدەنگی و کۆکوژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819636
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1123 :

بێدەنگیی دەریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060917512965098
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(نۆڤلێت) ،ژان بروولێر(ڤێرکۆر)( ،بە هاوبەشی لەگەڵ خودالێخۆشبوو
عەلی حەسەنیانی) ،وەرگێڕان لە فارسییەوە ،دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوەی موکریانی ،هەولێر .2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1124 :

بێستوون؛ فەرهەنگی سۆرانی  -هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070710012489672
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :حامید درودی و حاتەم مەنبەری
ستۆکهۆڵم 1998 -
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی هەورامی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1125 :

بێگانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793555
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلبێرت کامو
وەرگێڕانی لە فەرنسییەوە :د .موحسین ئەحمەد عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1126 :

بێگومان تۆ ئەتوانیت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965566
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی ئونیستۆل ،الش ئیریک،ماریا پاژی کوڵ
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :عەبدواڵ تۆفیق
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1127 :

بێگومان ،تۆ ئەتوانی!
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518499
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فایلی پی دی ئێف:
الرس ئێریک ئونیستۆڵ
عەبدوڵاڵ تۆفیق
دەزگای سەردەم 2003
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1128 :

بێناسنامەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090921393261059
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیز نەسین
وەرگێڕانی :حەمە کەریم عارف
بەرگ :عەلی دەروێش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1129 :

بێوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619226
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کامەران مەنتک
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و
ئەدەبی نماوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1130 :

بێوارێک لە ئاوارەییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020819421164200
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل تەنیا
هۆڵندا 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1131 :

بێوەژنەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091612422932463
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئێریەڵ دۆرفمەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1132 :

بێکاری یەکێک لە هۆکارەکانی پشێوی و ناسەقامگیری کۆمەڵگایە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052219095164834
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵەی خەڵک بۆ گەشەپێدانPDA
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1133 :

بێکەس و دوو شانۆنامەی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092022070373213
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد ساالر
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1134 :

بێکەستر لە عەشق غەریبتر لە خەیاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100821083192393
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئارام شەمێرانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1135 :

بە  14رێگا دا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150822153322125441
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رێبین ئەحمەد خدر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1136 :

بە  14رێگادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061422050867521
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێبین ئەحمەد خدر
دیزاینی بەرگ و ناوەڕۆک  :هێمن خدر
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1137 :

بە باوەشێک لە فەناوە نیشتمانی زویر ماچ دەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012113015170274054
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ سڵێمان مەشخەڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1138 :

بە توڕەیی ئاوڕێک لە رابردوو بدەوە!...
http://www.kurdipedia.org/?q=20141222211455118423
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جۆن ئۆزبۆرن
وەرگێرانی :شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1139 :

بە تەنیشت فەنابوونەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219076
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بەرزان هەستیار
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە1140 :

بە ژمارەی تەلەفۆنەکانی عالەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718921
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ساڵح سووزەنی
ئەم کتێبە لە ساڵی 1999دا
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1141 :

بە سێدارەی لێوەکانتا هەڵمواسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418806
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

824

نووسینی :محەمەد پاکژ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەسەر ئەرکی سەنتەری رۆشنبیری شار
لە سلێمانی چاپکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1142 :

بە عەرەبکردنی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010209573321359
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بە عەرەبکردن مەترسییەکانی ،بەرەنگاربوونەوەی
چاپی سێیەم 2010 -
نووسینی :غەفوور مەخمووری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1143 :

بە گێالسی دڵی تۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071215041089597
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :سەالم سەعید مەولود
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1144 :

بە ناوی (ژیان)ەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041311390764507
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەریک فرۆم
ئازاد بەرزنجی
سلێمانی 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1145 :

بەئیسالمکردنی کورد ...ماستەرنامە یان هەڵەنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919338
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فازل قەرەداغی
نادیار 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1146 :

بەبێ خوێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969421
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلیساندرۆ باریکۆ
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1147 :

بەتاو پێکدا دەبارین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119030
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :نیگار نادر
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە1148 :

بەتایبەتیکردن وەک میتۆدێکی ریفۆرمی ئابووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013022063175440
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فەیسەڵ عەلی
لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای بیرو هوشیاری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1149 :

بەتەمای دەمەتەقێ یەکی دۆستانەو دیموکراتی بووم ،بووم بە کاکە
حەمەی کورد!
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030513415664370
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەدی مەال کەریم
وەاڵمی (وتارێکی بێ ناونیشان)ی دکتۆر کەمال مەزهەرە لە پێنج ژمارەی
(هاوکاری)دا باڵوی کردووەتەوە
1990
خستە سەر نێت :چااڵک محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1150 :

بەجینۆساید ناسینی ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041413441378819
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خەلیل عەبدوڵاڵ
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1151 :

بەجیهانیبوون و شوناسی نەتەوەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966619
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد وەڵەدبەگی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1152 :

بەجیهانیبوون ،کولتور ،شوناس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619839
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئەحمەد گوڵمحەمەدی
وەرگێڕ
عەواڵ بەهرامی
ژمارەی الپەڕەکان
287
ساڵی چاپ
2007
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1153 :

بەجیهانیکردن ،دیدێکی ئیسالمیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101512572962380
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ن :د .موحسین عەبدولحەمید -و :حەمەکەریم
عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1154 :

بەچکە مراوییە ناشرینەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122616001884431
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئاوارە گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎵موزیک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1155 :

بەچکەشێرانی کورد :چیرۆکی مێژوویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967762
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان خواکەرەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1156 :
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بەختەوەربون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010812444563710
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدولکەریم ئەلبەکار
وەرگێڕانی :ئیبراهیم ساڵح
شانشینی بەریتانیا 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1157 :

بەختەوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150414134456120891
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هێمن عەبدولعەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1158 :

بەختەوەری دروستکردنە نەک دۆزینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072710380877147
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەسعود لەعلی
وەرگێڕانی :جەبار تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1159 :

بەختەوەری و بێدەنگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219426
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەریوان وریا قانع
دەزگای سەردەم 2004 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1160 :

بەخێربێن بۆ بیابانی ڕیاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150210005637119314
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :وەلید عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1161 :

بەخێربێن بۆ سەیرانگەی مارمێلکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170585
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/ئاوات عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1162 :

بەدامێنی شاخێکەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110121385662696
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1163 :

بەدحاڵی بوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011321344363816
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1164 :

بەدحاڵی بوون ،دادپەروەران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306110252119595
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلبیر کامو
وەرگێڕانی :حەمەکەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1165 :

بەدرخانییەکان ..ماڵباتێکی خەباتکار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419161
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :یوسف مەنتک
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن کتێبفرۆشی سۆرانەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1166 :

بەدرێژیی زستان گەرمم کەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111516450873718
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕ :محەمەدئەمین شاسەنەم
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1167 :

بەدواداچوون و رەخنە لە کتێبی رۆژنامەنووسی کوردی لە کوردستانی
دوای راپەرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793652
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد خدر مەولود
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

836

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1168 :

بەدیع باباجان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110514035410576
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەشێوازێکی هونەری و لەدووتوێی کتێبێکی قەبارە ناوەندا و بە()134
الپەڕە ژیان و بەرهەمەکانی هونەرمەندی کورد بەدیع باباجان بەشێوەی
کوراسە لەالیەن رۆژنامەنووس بەختیار سەعید-ەوە کۆکراوەتەو
بەچاپگەیەنرا.
ئەم کوراسەیە کە بەرهەمی وەزارەتی رۆشنبیری و الوان،
بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆشنبیری و هونەر لەسلێمانی ،بەڕێوەرێتی
هونەری شێوەکاری سلێمانییە ،نووسەر دابەشیکردووە بەسەر ()6
بەشدا ئەویش (بەدیع باباجان کێیە؟ ،هونەر ،شیعر ،خۆشنووسی ،کاری
بازرگانی الی بەدیع باباجان ،هەروەها درووستکردنی پاشکۆیەک بۆ ئەو
نووسەرانەی کە لەسەر هونەرمەند نووسیوویانە)
دەڵی :بەپێی
لەبارەی درووستکردنی ئەو کوراسەوە بەختیار سەعید
َ
ئەوەی ئەم هونەرمەندە یەکەمین شێوەکاری کوردە کە بەشێوەیەکی
ئەکادیمی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی خوێندووە ،لەهەمان کاتدا ئەم
هونەرمەندە شایانی ئەوەیە کە ببێتە یەکەمین شێوەکاری ئەو پرۆژەیە،
چونکە لەڕێگای ئەو هێڵکاریەوە کە کێشاویەتی بۆ شاعیرە
کالسیکیەکانی کورد ،توانی بەهێزترین پەیوەندی لەنێوان هونەری
شێوەکاری و ئەدەبی کوردی درووستبکات .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1169 :

بەدەست خۆمانە توندوتیژی دژی ژنان راگرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620010
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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پەری شاکەلی
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1170 :

بەدەم رێگاوە گوڵچنین  -کتێبی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050822122364687
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا ئەمین
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1171 :

بەدەم رێگاوە گوڵچنین  -کتێبی  - 2بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150824202122125504
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نەوشیروان مستەفا ئەمین
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1172 :

بەدەم رێگاوە گوڵچنین  -کتێبی  - 2بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150824202401125505
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا ئەمین
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1173 :

بەدەم رێگاوە گوڵچنین  -کتێبی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20150824202425125506
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نەوشیروان مستەفا ئەمین
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1174 :

بەر لە ئەنفال ..دوای لە یاد چوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111415121462956
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زوهێر جەزائیری
وەرگێڕانی :جومعە جەباری
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1175 :

بەر لە خۆرهەاڵتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219065
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کاروان عەلی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2006دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1176 :

بەر لە راپەرین لە یادی چلەی (کامەران موکری)دا هەڵوێستی شاعیر و
ئەدەبیانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793664
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.عەبدولاڵ ئاگرین
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1177 :

بەرائەتی سەلەفییەت و شوێن کەوتوانی لە تەقینەوە و پشتیوانانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818184964099
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرائەتی سەلەفییەت و شوێن کەوتوانی لە تەقینەوە وپشتیوانانی
نووسەر  :م /عبداللطیف أحمد
وەرگێر  :م :صالح الدین عەبدولکەریم
وە تا ئێستایش بەردەوام بۆچونەکانی خەوارج لە کافر کردنی سەرپێچی کەران لە موسڵمان خۆی
دەنوێنێت لە نێوان کۆمەڵ و حیزبە ئیسالمی¬یە هاوچەرخەکان کەوا دەبینن هەر کەسێک
توندرەوەکانیان ئەوا لە ئیسالم دەرچووە و حوکم دەدەن بە کافر
پێچەوانەیان بێت لە بیروبۆچونە
ِ
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بریار و حوکمی کافر بوون دەدەن بەسەر سەرپێچی کەران
بوونی وخوێنی حەاڵڵ دەکەن ،هەروەها ِ
و تاوان باران وەکو پێشتر باسکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1178 :

بەراورد لە نێوان رژێمە فیدراڵەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018676
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەیوان کاکە رەش
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1179 :

بەراوردکارییەک لە نێوان قانوونی هاوسەرگیریی سویدی و قانوونی باری
کەسێتی ئێراقی هەموارکراو لەالیەن پەرلەمانی هەرێمی کوردستانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020911372522401
فایلی پی دی ئێف:
کاوە ب .محەمەدئەمین

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1180 :

بەراوردی ئایینەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112218223173829
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1181 :

بەراوردی چەند ئەفسانە و چیرۆکی میللی کوردی و بیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793668
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم مەنمی
هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1182 :

بەراوردی دە ئەفسانە و چیرۆکی میللی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170270
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم مەنمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
ئەفسانە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1183 :

بەراوردێک لە نێوان قورئان و زانستدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070511125076898
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تەها وەهاب
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1184 :

بەراووردێک لە نێوان  1966و 1996
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122213335874421
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حیلمی عەلی شەریف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1185 :

بەراووردەکانی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061611193118938
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هاوڕێ باخەوان
پرس و رایەکی بەراووردکارییە بۆ بەرەو نەتەوەییبوون 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1186 :

بەربەستەکانی گەشەسەندنی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620004
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
عەبدول عەلی قەوام
وەرگێڕ :هیوا مەجید خەلیل
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1187 :

بەرپرسانی حکومەتی هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966252
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەغدید سەپان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1188 :

بەرپرسیارێتی تاوانکاری لە تاوانی رەشەکوژی شاری هەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112415165692642
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد محەمەدسەعید ئەحمەد  -مامۆستا شاهۆ
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1189 :

بەرجەستەکردن لە شێوازەکانی شانۆی نۆژەندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967439
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سیروان رەحیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1190 :

بەرخ و باران  -بەشی پێنجەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141001084032116455
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەباس موحەممەدی
ئەم نووسینە لە بەندینخانەیەکی واڵتی ئینگلیسدا نووسراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1191 :

بەرخەکەی النە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015070615341785696
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد بەرزی
کتێبێکە بۆ مندااڵن و بریتییە لە ( )80الپەڕە و لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی
کتێبخانەکان ژمارەی سپاردنی ( )1375ی ساڵی  2014ی پێدراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1192 :

بەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150620013304124528
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فەرەیدون ئەرشەدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1193 :

بەردی هەتاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112721493563030
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئۆکتاڤیۆ پاث
وەرگێڕانی لە فەڕەنسییەوە :ئەحمەدی مەال
دەزگای ئاراس 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1194 :

بەردیش بەدەنگ دێ؛ منداڵی لە کەمبۆدیا 1980 - 1975
http://www.kurdipedia.org/?q=2013083108403789002
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ن .مۆلیدا ژیموسیاک
و .لە سویدییەوە :حەکیم کاکەوەیس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1195 :

بەردە گەرمەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919680
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەرکەدی کەیدار
سەالم عەبدوڵاڵ
ئینتەرنێت 1997
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1196 :

بەردەوام بوون لەسەر دینی خوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120622430263132
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرەیدوون محەمەد
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1197 :

بەرز بەرز تا قواڵیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090420321877258
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم دەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1198 :

بەرزبوونەوە و کەوتنی فیرقەی دیموکراتی ئازەربایجان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013115243875470
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمیل حەسەنلی
وەرگێڕانی :حامید گەوهەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1199 :

بەرزە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150622015115124542
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئازاد سەعیدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1200 :

بەرسیلە عیشقێ بۆ خودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818936
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئاوێزان نوری
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لە الیەن کۆمەڵەی هونەر و وێژەی کوردی
لقی کەرکوکەوە باڵوکراوەتەوه
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1201 :

بەرگری کردنمان لە قەاڵی هەولێر ساڵی 1990
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090514245760970
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسەر :عەبدولرەقیب یوسف و هەینی قادر
سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1202 :

بەرگریکردن لە گەلێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020713012675641
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1203 :

بەرگریکردن لە مافی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052200530378498
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ماری ولستونکرافت
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :سۆزان جەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1204 :

بەرمیلی قوپاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619820
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم هەورامی
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1205 :

بەرنامە و پێڕەوی ناوخۆی کۆمەڵەی یەکسانیی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011511474784619
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵەی یەکسانیی کوردستان
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی یەکسانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1206 :

بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122619060263535
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پرۆگرام
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1207 :

بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -پەسندکراوی
کۆنگرەی پازدەیەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122619045863534
فایلی پی دی ئێف:
2011

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1208 :

بەرنامە و پەیرەوی یەکێتیی نەتەوەیی دیموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012900231764115
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەکێتیی نەتەوەیی دیموکراتی کوردستان
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1209 :

بەرنامە و پەیڕەوی ناوخۆیPJA
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092815493662142
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ئامادەیە

فایلی پی دی ئێف:
...

تایبەتمەندییەکانی بابەت
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1210 :

بەرنامە و پەیڕەوی ناوخۆی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
پەسندکراوی حەوتەمین کۆنگرە2011/ 7/ 13-10 /
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111121071673662
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1211 :

بەرنامەنووسین بە زمانی کامپیوتەری (ویزوال بەیزیک) بۆ مندااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052714482364896
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شوانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💻کۆمپیوتەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1212 :

بەرنامەی بەر ئاگردان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793694
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەسعەد عەدۆ
1993
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1213 :

بەرنامەی پەروەردەیی نەوجەوانان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828124350125607
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی:محەمەد سینەمۆکی
باڵوکراوەی نووسینگەی تەفسیر  -هەولێر
چاپی دووەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1214 :

بەرنامەی فۆتۆشۆپ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040114425579027
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی ئاسۆ نادری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

💻کۆمپیوتەر
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زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1215 :

بەرنامەی لیبرالیزمی نێودەوڵەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111109351173647
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕ :ئەبوبەکر ساڵح ئیسماعیل
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1216 :

بەرهەمی خەبات
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619563
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەبوبەکر شێخ جەالل
دەزگای ئاراس 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

بابەتی ژمارە1217 :

بەرهەمی کۆکراوەی عەبدولواحید نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793703
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1218 :

بەرهەمە زمانەوانییەکانم  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793707
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .ئەوڕەحمانی حاجی مارف
سلێمانی2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1219 :

بەرهەمە زمانەوانییەکانم  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150202120757119181
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .ئەوڕەحمانی حاجی مارف
سلێمانی2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1220 :

بەرکوتێک لە خەرمانی شیعری سالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091616342831508
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد عەلی قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1221 :

بەرکوتێکی ژیانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090421022777261
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یەڤجینی یەڤتوشینکۆ
وەرگێڕانی :عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1222 :

بەرکوتێکی مەتەڵی فۆلکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419475
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەدرەدین نورەدین
ئینستیوتی کەلەپوری کوردستان 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1223 :

بەرکوڵێک لە بەسەرهاتی ژیان و بەرهەمی حەسەن زیرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969656
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هیوا عومەر ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1224 :

بەرکوڵێکی زانستە زاراوەسازیی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967119
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال عەبدول
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1225 :

بەرکوڵێکی فەرهەنگی زاراوە پێترۆڵییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150609143325121402
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی و ئامادەکردنی :جەمال عەبدول
بەرگی یەک
هەولێر 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1226 :

بەری درەختی ئیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965996
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1227 :
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بەریتانیا-تورکیا-ئێران-کورد 1915-1931
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793712
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێخ رەشید شێخ عەبدولرەحمان قادر
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1228 :

بەریەککەوتنی کولتوورەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619826
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :بێڕنارد لویس
وەرگێڕ :یاسین حاجی زادە
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1229 :

بەرەبەیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111312482273702
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بلوا پلین
وەرگێڕ :ئەسکەندەر مەحموود کانی تووەیی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1230 :

بەرەو ئاستانەی رۆمان و گۆشەنیگاکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091112023761124
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :عەبدوڵاڵ سەڕاج
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1231 :

بەرەو ئەشکەوتی دلێران  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122120032163447
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گەالوێژ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1232 :

بەرەو ئەنارکیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082921444652413
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئێریکۆ ماالتێستا
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :هەژێن
لە باڵوکراوەکانی سەکۆی ئەنارکیستانی کوردستان
٢٠١٠
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1233 :

بەرەو بەختیاری ئافرەت  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101512510262378
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال حەبیبوڵاڵ "بێدار"
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1234 :

بەرەو بەختیاری ئافرەت  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101513005662381
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جەمال حەبیبوڵاڵ "بێدار"
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1235 :

بەرەو بەختیاری ئافرەت  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20140722202823115030
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال حەبیبوڵاڵ "بێدار"
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1236 :

بەرەو پایزە بەهارێکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968405
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حەمەعەلی مەدهۆش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1237 :

بەرەو جیهانی شیعریی چەند شاعیرێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111417290862969
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال غەمبار
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1238 :

بەرەو چەپ ! بەرەو دامەزراندنی بەرەی سوور!
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080614191689261
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :سەالم عەبدوڵاڵ
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1239 :

بەرەو خۆر و دوان بە زمانی گوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090213270872881
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدوڵاڵ ئاگرین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1240 :

بەرەو دیمەشق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092214515073238
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئۆگۆست ستریندبێرگ
وەرگێڕانی :خەبات عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1241 :

بەرەو راستە شەقامی ئاخاوتنی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219428
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود محەمەد
کۆڕی زانیاری کورد 1978
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1242 :

بەرەو رزگاری و سەربەخۆبون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966266
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێکار ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1243 :

بەرەو رووناکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968638
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەحمان بێساران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1244 :

بەرەو رۆژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793722
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .مارف خەزنەدار
سلێمانی2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1245 :

بەرەو رۆژنامەوانیی مۆدێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619873
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەختیار کەریمی
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1246 :

بەرەو رۆمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015090316393585948
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام سدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1247 :
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بەرەو شێت بوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718905
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عومەر سەیدە
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2005دا لە الیەن یەکێتی نووسەرانی کورد ،لقی
کەرکوکەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1248 :

بەرەو گوتارێکی پەروەردەیی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966553
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فوئاد قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1249 :

بەرەو گۆڕان ...بەرەو گۆڕانی بەنرخ نەک نەفامێتی هاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120414193963095
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مەال ئەحمەدی قامیشی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1250 :

بەرەو منداڵی بە جلی پایزەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110821133162854
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بناغە و ئەزموونی شیعر
کەریم دەشتی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1251 :

بەرەو موکریان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081521000970687
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەژار موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1252 :

بەرەو مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796352
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەفیق سابیر
سوید 1991 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1253 :

بەرەو هەڵسانەوەیەکی سەرلەنووێ چەپ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030913514034612
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم مروە
وەرگێڕ :د .ئەحمەد محەمەد ئاباڵخی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1254 :

بەرەو وشە رۆنان لە زمانی نووسیندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111422064362973
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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شێرکۆ بابان
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1255 :

بەرەو کوردستان بە چنگێ خاک و خۆڵی هەورامانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112223222987683
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ جەوهەر
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1256 :

بەرەو کۆمەڵگایەکی مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793732
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
زیرەک کەمال
هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مافی مرۆڤ
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1257 :

بەرەو کەناری شپرزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221083661168
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەووف بێگەرد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1258 :

بەرەی ئیسالمی نەتەوایەتی لە سودان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052810373164916
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام قادر
1998
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1259 :

بەرەی رۆژئاوا ئارامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793743
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئریش ماریا رێمارک
وەرگێڕانی :کەریم پەڕەنگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1260 :

بەزاندنی سنوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092112120862033
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاڕۆڵ ئوتس
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ئیسماعیل ئیسماعیل زادە
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1261 :

بەزم و رەزمی شاخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121820233687174
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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قاسم قازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1262 :

بەزم و رەزمی مندااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793745
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کازم کۆیی
هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1263 :

بەزمانی حاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321164228120556
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاک شێخ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1264 :

بەستە و مەقام و کۆمەڵێک گۆرانیبێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967306
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان شارباژێڕی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1265 :

بەستەی گومان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793759
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولخالق سەرسام
هەولێر1969-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1266 :

بەسیاسیکردنی ئیسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919324
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ کرمانج
دەزگای سەردەم 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1267 :

بەسەرهاتووی کاکەڕەشید شەوقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092915121977664
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەالیەن (سدیق ساڵح)ەوە ئامادە کراوە و چاپی یەکەمی لە ساڵی
2003دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1268 :

بەسەرهاتی پێغەمبەران بۆ منداڵ و الوان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829002818125623
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :أبو الحسن علی الحسنی الندوی
وەرگێڕانی :ئارامی گەاڵڵی
نوسینگەی تەفسیر بۆ چاپ و باڵو کردنەوە
چاپی دوەم  1430ک 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1269 :
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بەسەرهاتی دەستکێشێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012093017363673367
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمەفەریق حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1270 :

بەسەرهاتی رەفیق حیلمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082813232866666
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :ناهیدە رەفیق حیلمی
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1271 :

بەسەرهاتی سیاسی کورد لە 1914ەوە تا  - 1958بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966343
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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میرزا محەمەد ئەمین مەنگوڕی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1272 :

بەسەرهاتێک لە ستۆنگ هەنجس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419157
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەربەست خەسرەو عارف
ئەم کتێبە لە ساڵی  2009دا لەالیەن سایتی کتێبخانەی کوردییەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1273 :

بەسەرهاتە نەمرەکان لە فەلسەفەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619867
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :هێنری تۆماس /دانا لی تۆماس
وەرگێڕ :دڵشاد کازم
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1274 :

بەسەرهاتەکانی خەزنە مەملووک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030308415982424
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەیان سەلمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1275 :

بەسەرکردنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082416551858287
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل تەنیا
24بابەتی ئەدەبی و رۆشنبیرییە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1276 :

بەشداری سیاسی ...پێناسە ،چەمک ،گرفتەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061713594167175
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسەر :عادل عەلی
سلێمانی 2011 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1277 :

بەشداریی سیاسی :بەها و رەهەندەکانی لە کۆمەڵگای سیاسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966679
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان عەلی وەیسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1278 :

بەشی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050513431664660
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پەرینووش سەنیعی
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :رووناک شوانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1279 :

بەشیر موشیر؛ ئەو سەرۆکەی نە درۆی کردوە ،نە راستی وتوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062819302176831
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کامیل ژیر
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1280 :

بەشێک لە بەرهەمەکانی د .کەمال فوئاد؛ زمان و مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040818430782669
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1281 :

بەشێک لە دیوانی مەجزووب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618882
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و لێکدانەوەی؛ حەکیم مەال ساڵح
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە چاپکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
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کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1282 :

بەشێک لە ژیانی سەرکردە نەمرەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033017153267420
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان سەنگەسەری
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1283 :

بەشێک لە نامە و نووسراوەکانی مارکس ،ئەنگلس و لینین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011518565162660
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :سەالم عەبدوڵاڵ
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1284 :

بەشێک لە کار و پرۆژەکانی قائمقامیەتی قەزای رانیە 2000-1988
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966402
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
قائمقامیەتی قەزای رانیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رانیە
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1285 :

بەشێک لەبیرەوەرییەکانی مام جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150213140959119370
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :مەعد فەیاز
وەرگێڕانی :وەرگێرانی :سۆران عەلی
ساڵ وشوێنی باڵوبوونەوە 2009 :کەرکووک
باڵوکەرەوە :کۆمەڵەی رووناکبیری و کۆمەاڵیەتی کەرکووک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1286 :

بەشێک لەو رەخنانەی کە ئاڕاستەی قورئان دەکرێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092810592862139
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئارام جەالل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1287 :

بەعسیزم و کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121912514512995
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
توێژینەوەیەکی مێژوویی سیاسییە
نووسەر :سۆزان کەریم مستەفا
سلێمانی 2007
ژمارەی زنجیرە232 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1288 :

بەغدا بۆ هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100621410662230
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسین و گەاڵڵە و نوسینەوەی شێرزاد هەینی  -سوید
ساڵ و شوینی چاپ 1998 -:سوید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1289 :

بەفر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092420545188978
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ماکشێنس فێرمین
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1290 :

بەفر 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110822345362865
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئۆرهان پاموک
وەرگێڕانی لە تورکییەوە :بەکر شوانی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1291 :
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بەفر و گڕکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090212551860895
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :حەمە سەعید حەسەن
باڵوکراوەی ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1292 :

بەفر یان ئەشکەوتی مراز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519198
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رەزا سەیید گوڵ بەرزنجی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1293 :

بەفرانباری  23ساڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418814
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەمال نەجاری
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 2005دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1294 :

بەفرنووس و ئەوانی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102821165862625
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دڵشاد عەبدوڵاڵ
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە1295 :

بەفری کلیمانجارۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619825
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئەرنست هەمەنگوای
وەرگێڕانی :حەسەن جاف
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1296 :

بەفرەلۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619561
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دڵشاد عەبدوڵاڵ
دەزگای ئاراس 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1297 :

بەلزاک ژیان و ئەدەبەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793786
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد کەساس
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1298 :

بەلەمەکەی بۆنادێیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091913510977539
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسین و وێنە :ئیرمێلین ساندمان لیلیوس
لە سوێدییەوە بۆ کوردی :سیروان کاروانی
چاپی یەکەم ،ئێنگالند ""2003
چاپخانەی :ئێنگالند
ISBN 91-97-1618-7-X
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1299 :

بەم هەموو تاوانەوە لێبوردنی چی؟!
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718924
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جاناتان رەندەڵ
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ سەاڵحەددین ئاشتی
ئەمکتێبە لەالیەن ناوەندی کوردیکاوە ئامادەکراوە بۆ سەر ئینتەرنێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1300 :

بەم هەمووە تاوانەوە لێبووردنی چی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061122343368827
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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(ڕاپۆرت و لێدوانی سیاسی) ،جاناتان رەندڵ ،وەرگێڕان لە فارسییەوە:
سەاڵحەدین ئاشتی ،مەکتەبی راگەیاندنی ی .ن .ک ،سلێمانی .2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1301 :

بەناو شەپۆلەکانی زەریادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091914310977545
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سیروان کاروانی
نیگاری ڕووی بەرگ :ڕێبوار سەعید
چاپی یەکەم ،ئێنگالند ()2005
ISBN 91-973358-4-3
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1302 :

بەناوبانگترین تاوانەکانی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829124359125636
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :هێمن کەرکوکی
باڵوکراوەی خانەی چاپ و پەخشی ڕێنما
چاپی دووەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کۆمەاڵیەتی
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1303 :

بەندکراوانی ئاڵتونا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080714415067571
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ژان پۆل سارتەر
وەرگێڕانی :پێشڕەو حسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1304 :

بەندیخانەی بۆرسۆئێن
http://www.kurdipedia.org/?q=201312162018259273
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی ئازاد کەریمی
بابەت :کورتەچیرۆک
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1305 :

بەندەری بەرمۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219089
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەژاڵ ئەحمەد
چاپی یەکەم و دووهەمی ئەم دیوانە لە ساڵی  1999دا لە سلێمانی
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1306 :

بەندەکانی یاسای تۆپی پێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967429
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵح محەمەد کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🏀وەرزش
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1307 :

بەها ئیستاتیکییەکانی شیعر الی پیرەمێرد ،شێخ نوری شێخ ساڵح و
گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619993
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئاسۆ عومەر
ژمارەی الپەڕەکان
230
ساڵی چاپ
2009
کەتەلۆگ
لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1308 :

بەهائوڵاڵ لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793802
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمیر فەرهەنگ ئیمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1309 :

بەهائی کێیە _ چییە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=20150508221138121073
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :کەریم زەند
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1310 :

بەهار و گوڵزار :پەخشان و هۆنراوەیە لە بارەی رەوشی ئایینی و...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968895
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەال عەبدولکەریمی مودەریس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1311 :

بەهاری رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519199
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل
باڵوکراوەکانی چاپخانەی ئاراس ،ژمارە 199
ساڵی چاپکردن2003 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1312 :

بەهاری عەرەبی ڕۆڵی ئیسالمی سیاسی لەپرۆژەکانی ئیمپریالیزمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091315143377432
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .جەزا چنگیانی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1313 :

بەهاری عەرەبی کۆتایی پۆستکۆلۆنیالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825130822125507
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :حەمید دەباشی
ورگێڕانی :لە ئینگلیزیەوە گۆران سەباح
دەزگای ئاراس – هەولێر
چاپی یەکەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1314 :

بەهارە بولبول  -نەجمەدینی غواڵمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010121514763616
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
س.ح .لە سنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1315 :

بەهەشتی دڵدارای
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795132
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
میرزا محەمەد ئەمین مەنگور
سلێمانی2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1316 :

بەهەشتی رازاوە لە کەالوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111622480745605
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بەدران ئەحمەد حەبیب
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1317 :

بەو رێیانەدا تێپەڕیم لەو کانییانەم خواردەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011609401032778
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەژاد عەزیز سورمێ
چاپخانەی خانی  -دهۆک
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
دهۆک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1318 :

بەوری بەیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826001428125531
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەوریالر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1319 :

بەڕێوەبردنی شااڵوەکانی هەڵبژاردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618529
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جوتیار عادل ئاکرەیی
هێمن میرانی
پەیمانگای کوردستان بۆ پرسە سیاسیەکان
2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1320 :

بەڕێوەبردنی کۆبونەوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818607
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فەتحی
محەمەد فاتح
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1321 :
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بەڕێوەبەردنی ژینگە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140517095509100556
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئەحمەد عەلی ئەحمەد
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1322 :

بەڕەنگی خۆی دوور لە سیاسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110221034862716
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دیمانەی فەلەکەدین کاکەیی
لەالیەن
شێرزاد عەبدولڕەحمان
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1323 :

بەکام تاوان ئێمەتان کوشت؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793785
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەریوان هەڵەبجەیی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1324 :

بەکر سدقی لەمێژووی کورد و عیراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150122011332118977
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د.عیزەدین مستەفا رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1325 :

بەکولتوورکردنی خوێندنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042622430264640
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فەریق حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1326 :

بەکۆمەاڵیەتیبوون لەنێو ئەرکەکانی راگەیاندنی تایبەتمەنددا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014083116161775755
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عادل شاسواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1327 :

بەڵگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968477
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئاگۆتا کریستۆف
وەرگێڕانی :سەالحەدین بایەزیدی
ئاگۆتا کریستۆف لە هەنگاریا (مەجارستان) لە دایک بووە .ساڵی 1956
ئەو واڵتەی بە جێ هێشتووە و لە شاری "نۆشاتێل"ی سوییس
گیرساوەتەوە .بەر لەوەی بە زمانی فەڕانسی ،زمانی ئاوارەیی و
غوربەت ،سێکوچکەی ڕۆمانەکانی بنووسێ ،شانۆنامەی نووسیوە.
"دەفتەری گەورە" یەکەم ڕۆمانیەتی ،پاشان ڕۆمانەکانی "بەڵگە" و
"سێهەم درۆ"ی نووسیوە .کریستۆف ،لە ساڵی 1992دا خەاڵتی کتێبی
نێونەتەوەیی وەرگرتوە .ڕۆمانی بەڵگە ،بەرگی دووهەمە لە سێکوچکەی
ڕۆمانەکانی و دوای ڕۆمانی "دەفتەری گەورە" نووسراوە .ئاگۆتا کریستۆف
ساڵی  2011کۆچی دوایی کردوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1328 :

بەڵگەنامەکانی ئینگلیز لەبارەی کێشەی کوردی تورکیاوە () 1938-1924
شۆڕشەکانی شێخ سەعیدی پیران ،ئاگری و دەرسیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082411512169649
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی/بیالل ن .شمشیر
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە  /سەلمان عەلی
پێشەکی و پێداچوونەوە  /سدیق سالح
باڵوکراوەی /وەزارەتی ڕۆشنبیری  -خانەی وەرگێڕان
چاپی/یەکەم  - 2002سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1329 :

بەڵگەنامەکانی چوارەمین کۆنگرەی حزبی شیوعی کوردستان  -عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112023485362998
فایلی پی دی ئێف:
...

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1330 :

بەڵگەنامەی کۆنگرەی پێنجەم  -یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122315202863495
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆنگرەی ئۆگرانی رێبازی قاسملوو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1331 :

بەڵێ لە بەهار ئەچێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120411033063089
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەڵبژاردەی چیرۆک لە ئەدەبی گەالنەوە
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :هیوا عومەر ئەحمەد
دەزگای سەردەم 2000 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1332 :

بەڵێ ،هەڵەیەک روویداوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041721321478795
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تێکۆشەر خالید
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1333 :

بەڵێنی لیبرالیزمی عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619944
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
تامارا کۆفمان وێس
وەرگێڕ
بێوار عەبدول رەحمان
ژمارەی الپەڕەکان
48
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1334 :

بەڵێنەکانی ئینگلیز و گوتاری منەووەرانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080521444168948
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەهات حەسیب قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1335 :

بەیادی سۆزانییە غەمبارەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080123224089341
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گابریل گارسیا مارکیز
وەگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :ئیسماعیل حەمەئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1336 :

بەیازی گوڵفرۆشێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219092
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئارام کاکەی فەالح
ئەم کتێبە لە ساڵی  1998دا لەالیەن نێوەندی رەهەند بۆ لێکۆڵینەوەی کوردی لە سوید
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1337 :

بەیان
http://www.kurdipedia.org/?q=201201132059399556
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ح .س .سۆران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1338 :

بەیاننامەی 11ی ئازار :لە بارەی جێبەجێکردنی مەسەلەی کورد لە عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966210
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لە باڵوکراوەکانی وەزارەتی راگەیاندنی عێراق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1339 :

بەیاننامەی پارتی کۆمۆنیست  -مانیڤێست
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120216412363067
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاڕڵ مارکس و فریدریک ئەنگلس
جەالل دەباغ کردوویەتی بە کوردی
سلێمانی 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1340 :

بەیتی سیسەبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111114274273656
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساغکردنەوە و بەراورد و پێشەکی و پەراوێزی :هێمن عومەر خۆشناو
هەولێر 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1341 :

بەیتی الس و خەزاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092218235160797
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی بۆ چاپ :عبداللطیف عبدالمجید گلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1342 :

بەیداخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120316323363084
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمە کەریم عارف
دەزگای چاپ :کاردۆ
ساڵی چاپکردن2011 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1343 :

پاپۆڕی فڕیو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102722062262608
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلیکساندەر ئافاناسیڤ
وەرگێڕانی لە دانیمارکییەوە :محەمەد فەریق حەسەن
وێنەکێشان :شێروان موحسین
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1344 :

پاپۆڕە بچکۆلەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919675
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ڤالدیمێر سوتاییڤ
سەالم عەبدوڵاڵ
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1345 :

پاتریسیا و دیارییەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793865
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەزا چنگیانی
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1346 :

پاتوورە و پەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091409133688789
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نۊسەر :فەرهاد عزتی زادە
وێراشتەر :س .جەهانفەرد (ژیار)
روبەرگ :مەهین خودایاری
چاپەمەنی :باخ نەی – کرماشان
قەت  :گیرفانی
نەوبەت چاپ :چاپ یەکم – کرماشان 1389
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1347 :

پادشای تەنیایی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011091114523861138
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :عەلی غواڵمعەلی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1348 :

پارادۆکسی نووسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042721593282741
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەبیع جابر
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1349 :

پاراسایکۆلۆژی پەرەپێدانی شارەزاییە دەرونییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061615293367057
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسینی :ئەناید هۆفمان
ووەرگێڕانی :ئاماژ جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1350 :

پاراسایکۆلۆژی :رێگای فێربوون و بەکارهێنانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965523
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاماژ جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1351 :

پاراستنی ژینگە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150716012336124844
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :گەرمیان محەمەد ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1352 :

پارتی رەفاهی ئیسالمی لە تورکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052610293764885
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام قادر
1998
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1353 :

پارتی سۆسیال دیموکراتی سویدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120315174563077
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مێژوو  -پڕۆگرام
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :عوسمان حەمە رەشید گورون
سلێمانی 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1354 :

پارتی سۆشیالیستی فەرەنسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011710573074862
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسەر:بەرزان فەرەج
سلێمانی 2012 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1355 :

پارتی کرێکارانی کوردستان ) (PKKلە پێوەندییە هەێمییەکانی تورکیادا
()1999-1980
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070110052776855
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عەبدولکەریم عەبدوڵاڵ
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1356 :

پارتیزانەکانی کەرکوک بەدواداچوون و بیرەوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020512221175589
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاراس ئیلنجاغی
تیراژ 1000 /دانە
چاپ /چاپی یەکەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

بابەتی ژمارە1357 :

پارتە سیاسییەکانی ئاڵمان و کێشەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111914582169990
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :عەلی محەمەدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1358 :

پاریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091310071261196
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئاوگوست ستریندبێری
وەرگێڕانی لە سویدیەوە؛ فەرهاد شاکەلی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانییەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1359 :

پاریس  1919ئەو شەش مانگەی جیهانی گۆڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090209410688987
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسەر :مارگرێت ماکمیالن
وەرگێڕ" مەنسوور سەلیمی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1360 :

پاریس جەژنی نەبڕاوە ئێرنست هەمنگوەی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150812091858125143
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئێرنست هەمنگوەی
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :ژوان جەالل
لە زنجیرە باڵوکراوەکانی ناوەندی غەزەلنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1361 :

پارێزەر و پیشەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040614101065777
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سەروەر ئەحمەد کەریم
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1362 :

پاژنەی ئاسنین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519179
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جاک لندن
وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە؛ کەمال غەمبار
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1363 :

پاسکاڵ ..ژیانی ،فەلسەفەکەی ،هەڵبژاردەیەک لە نوسینەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819292
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئاندرێ کریسۆن
وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە؛ سامان عەلی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1364 :

پاسکیلسوار 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20141225085655118482
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی
شادی نیکخا
2012سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سیناریۆ
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1365 :

پاسۆک بناسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060422370276596
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پاسۆک
1984
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دۆزی کورد
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1366 :

پاسۆک چی بەسەرهات
http://www.kurdipedia.org/?q=20141228095429118538
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پاسۆک چی بەسەرهات؟ بۆ وای بەسەرهات ؟ خۆیان دەزانن!!....
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1367 :

پاسۆک لە کاڵوڕۆژنەی دروشمەکانیەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966160
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1368 :

پاسۆکنامە  -وەشانی 1ەم
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http://www.kurdipedia.org/?q=201503182054594513
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستەیەکی رێکخراوی تایبەتە بە پاسۆک ،باڵوکراوە ،کار و ئەندامەکانی
کە ماڵپەڕی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە
ئەم پاسۆکنامەیە لە وەشانەکانی داهاتوودا باشتر و زۆرتر دەکرێت!
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان
18-03-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1369 :

پاسەوانێک لە مەزرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092323232073266
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەی .دی .سالنجەر
ژوان جەالل لە ئینگلیزییە-وە کردوویە بە کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1370 :

پاش بونیادگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718913
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :تێری ئیگلتون
وەرگێڕانی؛ سەاڵح حەسەن
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەو
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1371 :

پاش راپەڕین و پرسەکانی کۆمەڵی مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966341
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
موحسین ئەدیب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1372 :

پاش سینۆهە گەڕانەوەی خودای ئاتون
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903111945125806
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی:کریستین ژاک،هوارد فاست
وەرگێڕانی :عیمران هاواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1373 :

پاشا لەسەرمەگدایە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141225092100118486
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
د .شوان جافر
2012سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1374 :

پاشا لەسەرە مەرگدایە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966944
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی د .شوان جافر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1375 :

پاشایان کوشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968605
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خوسرەو جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1376 :

پاشبەندەکان :سەرجەمی پەیامەکانی نوور  -بەرگی 5
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965998
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1377 :
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پاشماوەی خێڵەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081715005619769
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەتا محەمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  1999دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1378 :

پاشمەرگەی قانع
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968203
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وریا قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1379 :

پاشکۆکانی کۆمەڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150122002420118970
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی  :بنکەی ژین
فەرید ئەسەسەرد پێشەکی بۆ نووسیوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1380 :

پانتایی بۆش و دەروازەیەک بۆ شانۆیەکی جودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090421000788931
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانا ڕەئووف
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1381 :

پانۆرامای بەهاری عەرەب لە تونسەوە تا بەحرەین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050210332076038
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد فاتح
سلێمانی 2014 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1382 :

پانۆڕامای کۆماری کوردستان ،بە بۆنەی ٦٧مین ساڵەوەگەڕی دامەزرانی
کۆمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020213214675522
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئا :رەحمان نەقشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📅کڕۆنۆلۆژیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1383 :

پاڕانەوە لە ئاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019009
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەمال غەمبار
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن بنکەی ئەدەبی و رووناکبیری
گەالوێژەوە باڵوکراوەتەوه
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1384 :

پاکبوونەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110721263692562
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئاسۆ حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1385 :

پاکتاوی رەگەزی لە نێوان ساڵەکانی  2000و 2001دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419136
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دلێر سەلیم
ئەم کتێبە لە ساڵی 2002دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1386 :

پاکس ئەمەریکانا ؛ سەردەمی هەیمەنەی ئەمریکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072813124089420
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فاروق رەفیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1387 :
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پاکسازی رەگەزی لە ناوچەی کەرکوک و ئەگەری دەستێوەردانی مرۆڤانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618870
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شاخەوان شۆڕش
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1388 :

پاکسیما
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021721235280681
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سامان کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1389 :

پاکیزەکانی ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=20140414124032100411
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد رەئوف
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1390 :

پاکیزەکانی بیابان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309125108119652
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدولقادر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1391 :

پاڵپشتییەک بۆ ئازادی لە هەرێمی کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082810354558761
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسەر  :کۆمەڵێک نوسەر
لە باڵوکراوەکانی رۆشنگەری بۆ لێکۆڵینەوەی فکری و سیاسی ساڵی
چاپ 2010 :
سەرچاوە :ماڵپەڕی رۆشنگەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1392 :

پاڵنەرەکانی جەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518498
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئانشتاین و فرۆید
مەریوان هەڵەبجەیی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1393 :

پاڵنەرەکانی خۆسووتاندنی ژنان لە کۆمەڵگای کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618555
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاواز عەبدوڵاڵ
یەکێتی ژنانی کوردستان 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1394 :

پاڵەوانی سۆمۆکەی کە نەیدەتوانی قەڵەو بێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070612582076911
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیمانوێل شمێت
وەرگێر :ئاوات حاجی عەبدوڵاڵ هەورامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1395 :

پایز لە تۆوە فێربووم نیشتمانم هەموو شتێکم خۆشبوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121515335587233
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گۆڤە ئەحمەد
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1396 :

پایزی عومری من
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070817234971912
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ژاوێن شاڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1397 :

پاییز پیاوێکی رۆمانسییە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141223184623118454
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زیاد نادر عاڵاڵیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1398 :

پاییزا پەیڤانن خواندنێن هزری و رەخنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793857
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەبری سلێڤانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
دهۆک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1399 :

پاییزە یاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793861
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەرکەوت رەسوڵ
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1400 :

پایەکانی کۆمەڵگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100222114562183
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هینریک ئیپسن
وەرگێڕانی لە نەرویجییەوە  :هاودەم ساڵح جاف
دەزگای ئاراس
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1401 :

پایەی وەفایی لە ناو شاعیرانی سەدەی نۆزدەهەمی کرمانجی خواروودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793864
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا سەید مینە
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1402 :

پراگماتیک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150317120701119770
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .شێرزاد سەبری عەلی
هەولێر 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1403 :

پرچی ئەو کچە رەشماڵی گەرمان و کوێستانمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793872
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
چاپخانەی کامەرانی
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سلێمانی1977-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی کامەرانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1404 :

پردەکەی سەر رووباری درینا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052820371978420
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیڤۆ ئاندریچ
وەرگێڕانی :موکەڕەم رەشید تاڵەبانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1405 :

پرس و چەمکەکانی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052822104478417
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەورامان عەلی تۆفیق
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1406 :

پرسی بارگاوی بە ئەرگۆمێنت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092723120762134
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یوسف عیزەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1407 :

پرسی جینۆساید و رەوشی ناوچە دابڕێنراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081823293272254
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لە ئامادەکردنی بەڕێز (حەمە علی تۆفیق) ئەندامی دەستەی بااڵ ،لە
باڵوکراوەکانی یەکێتی پەرلەماتارانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1408 :

پرسی جەستە لە یارییەکی بوونگەراییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012113009272474049
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1409 :

پرسی نەتەوایەتیی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032112213984944
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەعد ناجی جەواد
وەرگێڕانی :بەرزانی مەال تەها
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1410 :

پرسی کورد گۆڕاوە ،تورکیا هێشتا لە رابردودایە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219408
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
مامەند رۆژه
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1411 :

پرسی کورد؛ کێشەگەلی کەمینەنەتەوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092516475488512
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .شوکری محەمەد سەگبان
وەرگێڕانی :د .نەجاتی عەبدوڵاڵ
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1412 :

پرسیار و وەاڵم لەسەر زانستی گشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819621
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نادر فەتحی بۆکانی (شوانە)
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1413 :

پرسیارەکان ،هێشتا تینووی وەرامن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072114502060469
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
چاوپێکەوتن لەگەڵ (حەکیم کاکەوەیس) دا
ئامادەکردنی هەڵۆ بەرزنجەیی
کەرکووک 2010ز 2710ک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1414 :

پرسەکانی مۆدێرنیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619985
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕ
ئیسماعیل ئیسماعیل زادە
ژمارەی الپەڕەکان
270
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1415 :

پرشنگی دڵداری
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967920
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەبیب عەلی مەنمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1416 :

پرنسیپی دەستێوەرنەدان لە پەیماننامەی نەتەوە یەکگرەووەکان دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793885
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خەلیل عەبدوڵاڵ
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1417 :

پروپاگەندە و پروپاگەندەی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011323022863823
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :گێ دۆراندان
وەرگێرانی :دیدار ئەبوزێد
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1418 :

پروفایلی وەالتی سعودیە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141128172953118181
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پروفایلی وەالتی سعودیە
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1419 :

پروفایلی وەالتەکان  -ڤاتیکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141212150457118299
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پروفایلی وەالتەکانی جیهان  -ڤاتیکان
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1420 :
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پروفایلی وەالتەکان  -کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141111134836118122
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پروفایلی وەالتەکانی جیهان
هەرێمی کوردستانی ئیراق
ژمارە 3 :
ئامادەکردنی  :روژهات سەعید
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1421 :

پروفایلی وەالتەکان  :عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=20141110124543118121
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زنجیرەی پروفایلی والتەکانی جیهان
ئامادەکاری  :روژهات سەعید
ژمارە دوو  :عێراق
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1422 :

پروفایلی وەالتەکانی جیهان  -ئسرائیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20141112202207118123
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پروفایلی وەالتەکانی جیهان
ئسرائیل
ژمارە 4
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1423 :

پروفایلی وەالتەکانی جیهان  -ئیران
http://www.kurdipedia.org/?q=20141115122710118133
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پروفایلی وەالتەکانی جیهان  -ئیران
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1424 :

پروفایلی وەالتەکانی جیهانی  -تورکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141109152712118120
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پروفایلی وەالتەکانی جیهان
ژمارە 1 :
ئامادەکاری  :روژهات سەعید
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1425 :

پرۆتۆکۆلی ژمارە 09ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2007
http://www.kurdipedia.org/?q=20150516151343121134
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1426 :

پرۆتۆکۆلی ژمارە 35ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2005
http://www.kurdipedia.org/?q=20150516151737121135
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1427 :

پرۆتۆکۆلی ژمارە 36ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2006
http://www.kurdipedia.org/?q=20150516151846121136
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1428 :

پرۆتۆکۆلی ژمارە 37ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2006
http://www.kurdipedia.org/?q=20150516153916121137
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1429 :

پرۆتۆکۆلی ژمارە 38ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2006
http://www.kurdipedia.org/?q=20150517124802121142
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1430 :

پرۆتۆکۆلی ژمارە 39ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2007
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051516461185321
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1431 :

پرۆتۆکۆلی ژمارە 40ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2007
http://www.kurdipedia.org/?q=20150515165144121131
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1432 :

پرۆتۆکۆلی ژمارە 41ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2007
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150515165340121132
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1433 :

پرۆتۆکۆلی ژمارە 42ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2007
http://www.kurdipedia.org/?q=20150517201211121143
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1434 :

پرۆتۆکۆلی ژمارە 43ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2007
http://www.kurdipedia.org/?q=20150517201828121144
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان

ئامادەیە
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هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1435 :

پرۆتۆکۆلی ژمارە 44ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2008
http://www.kurdipedia.org/?q=20150518131107121145
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1436 :

پرۆتۆکۆلی ژمارە 45ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2008
http://www.kurdipedia.org/?q=20150522100341121170
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1437 :

پرۆتۆکۆلی ژمارە 46ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2008
http://www.kurdipedia.org/?q=20150518132844121146
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1438 :

پرۆتۆکۆلی ژمارە 47ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2008
http://www.kurdipedia.org/?q=20150520121134121160
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

♖هەولێر
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1439 :

پرۆدۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619880
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :جۆرج گۆرویچ
وەرگێڕ :ئارام ئەمین
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1440 :

پرۆژەی  100دیداری باڵونەکراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081021190672090
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1441 :

پرۆژەی چارەسەری پرسی کەرکوک
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013020615065475625
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لەباڵوکراوەکانی کۆمیتەی راگەیاندنی پارتی چارەسەری دیموکراتی
کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1442 :

پرۆژەی دەستوری هەرێمی کوردستان لەروانگەی پرنسیپە گشتییەکانی
دانانی دەستور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041110330764462
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەژار غەفور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1443 :

پرۆژەی دەستوری هەرێمی کوردستان و رەنجی بیست ساڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701041657124663
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :دکتۆر نووری تاڵەبانی
تیراژ 500 :دانە
چاپ نوسینگەی تەفسیر بۆ باڵوکردنەوەو راگەیاند
لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کتێبخانە گشتییەکان ژمارەی سپاردنی
()233ی ساڵی 2015ی دراوەتێ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1444 :

پرۆژەی دەستووری هەرێمی کوردستان :رامان و سەرنج و پێشنیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101810115762413
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مێزگردێک سەبارەت بە پرۆژەی دەستووری هەرێمی کوردستان
ئامادەکردنی پرۆژەی تیشک
2007زایینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1445 :

پرۆژەی دەسەاڵتی سیاسی ئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793893
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام قادر
2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1446 :

پرۆژەی رۆشنگەریی و شەرەکانی رووناکبیرێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793894
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.ئاراس عەبدولکەریم
دهۆک2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دهۆک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1447 :

پرۆسەکانی پاکتاوی رەگەزی لە ناوچەی کفری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042622091078725
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سوهەیل خورشید عەزیز  -شەماڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1448 :

پرۆسەی پێوەندیی جەماوەری (زمان ،مۆدێل و رێبازی توێژینەوە)
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793896
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەحیم سورخی
دهۆک2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
دهۆک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1449 :

پرۆسەی پێکهێنانی سەرۆکایەتی هەرێم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070813031989647
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە 2013-07-08 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1450 :

پرۆسەی دروستکردنی بڕیاری سیاسیی دەرەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966852
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانا عەلی بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1451 :

پرۆفیشناڵی لە رۆژنامەنووسیی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965326
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەریوان مەسعود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1452 :

پرۆگرامسازی زمانەوانیانەی دەمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041621432978797
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :د.ئیبراهیم فەقێ
وەرگێڕانی :گەرمیان محەمەد ئەحمەد
شوێنی چاپ :چاپخانەی چوارچرا (سلێمانی) 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1453 :

پرۆگرامی پەروەردەیی مندااڵن بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827231829125583
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فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :محەمەد سینەمۆکی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1454 :

پرۆگرامی پەروەردەیی مندااڵن بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827232239125584
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :محەمەد سینەمۆکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1455 :

پرۆگرامی سیاسی بزووتنەوەی گۆڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031414282075532
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1456 :

پریاسکەیەک لە خەم و خەونەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050513451864661
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم رۆژ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1457 :

پریسترۆیکا ،بن الدن و مۆنیکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082922235940519
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ستران عەبدوڵاڵ
لەباڵوکراوەکانی ئەکادیمیای هۆشیاری و پێگەیاندنی کادیرانی (ی .ن.
ک)
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1458 :

پزیشکی الدێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092811194562140
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فرانز کافکا
وەرگێڕانی؛ شاهۆ حەسەنپوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1459 :

پژگیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150125040205119034
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نامیق هەورامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی هەورامی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1460 :

پشت لە نەوا و روو لە کڕێوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060614553760213
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ پەشێو
شیعری 1965-1979
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1461 :

پشتئاشان لە نێوان ئازار و بێدەنگییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618526
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
قادر رەشید
ئینتەرنێت 2003
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1462 :

پشتڕاستکردنەوەی تئۆری گەشەسەندنی داروین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091911524361972
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :نادر فەتحی (شوانە)
پووشپەڕی 2711ی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

جۆری دۆکومێنت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو

بابەتی ژمارە1463 :

پشووی چیا؛ چەمکێک لە بیرەوەرییەکانی پێشمەرگەیەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051008374078628
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد خدر
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1464 :

پشکۆ و خۆڵە مێش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793906
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد عەبدولواحید
هەولێر1997-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1465 :

پشکۆکان ئەگەشێنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793905
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەفیق سابیر
بەغداد1976-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1466 :

پشکۆیەک لە خۆڵەمێشدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060113035464981
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەشێکی گرنگ لە ژیاننامەی عومەر شێخموس
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1467 :

پشیلەی چەکمە لەپێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170435
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئاوارە گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1468 :

پشیلەیەک لە جانتادا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150522091515121165
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :بەهار حوسێنی
ئەو بەرهەمە  145پارچە شێعری لەخۆ گرتووە شێعرەکان ناوەڕۆکی
عاشقانه ،نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1469 :

پشیلەیەک لە قەراخ گوێسوانەیەکی گەرم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100407570273342
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تێنسی ولیامز
وەرگێڕانی :فاروق هۆمەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1470 :

پالنی فێرکاری بۆ زارۆخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101022552362280
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

963

کۆمەک کتێبێکی (پالنی فێرکاری بۆ زارۆخانە) بە چاپ گەیاند و ئێستا
لەبەر دەستی شارەزایان و مامۆستایانی وەاڵتە بۆ پێداچوونەوە و ورد
کردنەوەی ،بەمەبەستی پەسەند کردنی وەک سیاسەتی فێرکاری
زارۆخانەی وەاڵت ،وەک پێشنیاز دەخرێتە بەردەستی پەرلەمان و
وەزارەتی پەروەردەی کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1471 :

پالنی فێرکاری بۆ فێرگەی بنەڕەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101022535862279
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەک کتێبێکی (پالنی فێرکاری بۆ فێرگەی بنەڕەتی) بە چاپ گەیاند و
ئێستا لەبەر دەستی شارەزایان و مامۆستایانی وەاڵتە بۆ پێداچوونەوە و
ورد کردنەوەی ،بەمەبەستی پەسەند کردنی وەک سیاسەتی فێرکاری
وەاڵت ،وەک پێشنیاز دەخرێتە بەردەستی پەرلەمان و وەزارەتی
پەروەردەی کوردستان .ئەم کتێبە لە الیەن کاک کەریم مستەفاوە ئامادە
کراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1472 :

پلۆرالیزمی دینی و ئیسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041711400575860
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جان هێک
وەرگێڕان :فاتح سەعیدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1473 :

پلەی سفری شانۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120413331474135
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نیهاد جامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1474 :

پلەیەک لە سەرووی زانستەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060911374660244
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرسوڕهێنەترین کتێبی سەدە
نووسینی :فڕانک ئیدواردز  -جیهاش براینان
وەرگێرانی :کامەران غەریب ئەمین  -مەریوان غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1475 :

پوختە باسێک دەربارەی سۆسیال دیموکراتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121215265963242
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :زانا
سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1476 :

پوختەی ئادابە ئیسالمیەکان بۆ نەوجەوانان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829125812125637
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :سۆران عەباس
باڵوکردنەوەی کتێبخانەی ئاییندە
چاپی چوارەم 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
ئایین و ئاتەیزم
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1477 :

پوختەی رێزمانی ئینگلیزی بۆ گشت ئاستەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721134773306
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ساالر محەمەد گەاڵڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1478 :

پوختەی صحیح البخاری  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051622071076341
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇧🇱لوبنان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1479 :

پوختەی صحیح البخاری  -بەرگی 5
http://www.kurdipedia.org/?q=20140516221428100551
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇧🇱لوبنان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1480 :
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پوختەی مێژوونامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918981
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حەمید گەردی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📅کڕۆنۆلۆژیا

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

بابەتی ژمارە1481 :

پوختەی مێژووی ئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831113449125680
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:د.محمد سهیل طقوش
وەرگێڕانی :نیهاد جەالل حەبیبوڵاڵ
چاپی یەکەم 2009
ناوەندی ڕۆشنبیر بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇧🇱لوبنان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1482 :

پوختەیەک دەربارەی راگەیاندن و راگەیاندنی ئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122720060663554
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەحمەد ئیبراهیم وەرتی
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1483 :

پوختەیەک دەربارەی رۆژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150805013412125040
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدڕەحمان نەجمەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1484 :

پوختەیەک لە خەونامەی ئیبن سیرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165476
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان :ئاران محەمەد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1485 :

پوختەیەکی مێژوویی هونەری نەخش و نیگار و پەیکەرتاشی الی
چیانشینانی زاگرۆس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051116583178597
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ماجید نوری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1486 :

پوشکین هەڵگری مەشخەڵی ریالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402090217120746
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :بەهادین جەالل مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1487 :

پومپێ دەچێتە ناو دارستان و پۆمپی لە جۆگەیەکدا مەلەوانی دەکات
http://www.kurdipedia.org/?q=20140919135909116168
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :باربرۆ لیندگرێن
وێنە :ئێڤا ئێریکسسۆن
لە سوێدییەوە بۆ کوردی :سیروان کاروانی
چاپی یەکەم ،ئێنگالند ""2003
چاپخانەی  :ئێنگالند
ISBN 91-97-1618-8-8
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1488 :

پوکانەوەی دەوڵەتی کەمایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218738
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فەرید ئەسەسەرد
ئەم کتێبە لەساڵی 2002دا لە الیەن مەکتەبی بیرو هۆشاریەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1489 :

پڕبوون لە ئاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818931
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :تەها سلێمان
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2005دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1490 :

پڕم لە عیشقی تۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518844
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فەرەیدون سامان
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006لەالیەن دەزگای ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە1491 :

پڕۆتۆکۆڵی دانیشتنی دەستپێک  -خولی دوومی هەڵبژاردن 2005-06-04
http://www.kurdipedia.org/?q=20150620134943124534
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1492 :
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پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 48ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2008
http://www.kurdipedia.org/?q=20150521102755121162
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1493 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 49ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2008
http://www.kurdipedia.org/?q=20150524120550121190
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1494 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 51ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2009
http://www.kurdipedia.org/?q=20150525140608121192
فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
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پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1495 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 52ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2009
http://www.kurdipedia.org/?q=20150526113546121194
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1496 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 53ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2009
http://www.kurdipedia.org/?q=20150527095643121208
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬یاسایی
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1497 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 54ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2009
http://www.kurdipedia.org/?q=20150528095055121227
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1498 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 55ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2010
http://www.kurdipedia.org/?q=20150601113840121269
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1499 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 56ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2010
http://www.kurdipedia.org/?q=20150602102120121276
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1500 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 57ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2010
http://www.kurdipedia.org/?q=20150603111419121290
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1501 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 58ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2010
http://www.kurdipedia.org/?q=20150604102941121295
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1502 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 59ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2010
http://www.kurdipedia.org/?q=20150605095320121300
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1503 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 60ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2010
http://www.kurdipedia.org/?q=20150606074745121313
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1504 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 61ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2010
http://www.kurdipedia.org/?q=20150607122756121321
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1505 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 62ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2010
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150608102729121325
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1506 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 63ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2010
http://www.kurdipedia.org/?q=20150609104104121376
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1507 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 64ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2011
http://www.kurdipedia.org/?q=20150610094323124459
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان

ئامادەیە
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هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1508 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 65ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2011
http://www.kurdipedia.org/?q=20150611100613124462
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1509 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 66ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2011
http://www.kurdipedia.org/?q=20150612140838124476
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1510 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 67ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2011
http://www.kurdipedia.org/?q=20150613085035124477
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1511 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 68ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2011
http://www.kurdipedia.org/?q=20150613142943124480
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

♖هەولێر
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1512 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 69ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2011
http://www.kurdipedia.org/?q=20150614091214124483
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1513 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 70ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2011
http://www.kurdipedia.org/?q=20150615100955124497
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1514 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 71ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2012
http://www.kurdipedia.org/?q=20150616100817124506
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1515 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 72ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2011
http://www.kurdipedia.org/?q=20150617092320124508
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر
2012

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1516 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 73ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2011
http://www.kurdipedia.org/?q=20150618093124124511
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر
2012

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1517 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 74ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2011
http://www.kurdipedia.org/?q=20150619005646124522
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر
2012

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1518 :

پڕۆتۆکۆڵی ژمارە 75ی دانیشتنەکانی پەڕڵەمانی کوردستان  -ساڵی
2011
http://www.kurdipedia.org/?q=20150619123446124523
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
هەولێر
2012

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1519 :

پڕۆژە یاساکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121213053363235
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :سمکۆ ئەسعەد ئەدهەم
سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1520 :
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پڕۆژەی بەرنامەی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ بەردەم کۆنگرەی 13
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011321080863812
فایلی پی دی ئێف:
پارتی دیموکراتی کوردستان

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1521 :

پڕۆژەی پارتی نەتەوەیی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111710263910759
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هاوڕێ باخەوان
چاپی یەکەم  -هۆڵندا  .1994 -چاپی دووەم  -هۆڵندا  .1995 -چاپی
سێیەم  -هەولێر  - 2002 -لەباڵوکراوەکانی رۆژنامەی میدیا – چاپخانەی
ئۆفسێتی هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1522 :

پڕۆژەی پێکەوە بۆ پاراستنی ژینگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122214291382355
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدولڕەحمان سدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1523 :

پڕۆژەی دەستووری هەرێمی کوردستان  -عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092913574562157
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پەڕڵەمانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1524 :

پڕۆژەی دەستووری هەرێمی کوردستان و پێشنیازی چاککردنی
کەموکوڕییەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062014014278301
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوری تاڵەبانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1525 :

پڕۆژەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی گەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018667
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەجید ساڵح
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1526 :

پڕۆژەی زاراوەی زانستیی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101208450224499
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال جەالل غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1527 :

پڕۆژەی قانونی بەگژداچوونەوەی گەندەڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121213173563237
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسەر :کاوسێن بابەکر
سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1528 :

پڕۆژەیەک بۆ شکاندنی بێدەنگی لەسەر پرسی ئەنفال ،گفتو گۆیەکی
کراوە لەگەڵ نوسەرو رووناکبیر کازێوە ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011071911424219381
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سازدانی دیمانە :تەها سلێمان
پیت چنین :پشتیوان عوسمان
دیزاینی بەرگو ناوەڕۆک :هێرش مەغدید
هەڵەچنی :شانیا
تیراژ 500 :دانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1529 :

پڕۆسە سایکۆلۆژییەکان لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091213175777403
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئاڤێستا کەمال مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1530 :

پڕۆسەی دروستکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072115222191435
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەوەز جەالل حەمەئەمین
پێڤاژۆی پیشەگەری لە ئەندازیاری میکانیکدا  -پڕۆسەی دروستکردن
manufacturing process in the mechanical engineering
http://www.slideshare.net/rawaz-jalal/manufacturing-process36388584
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1531 :

پڕۆگرام و پەیڕەوی ناوخۆی پارتی دیموکراتی کوردستان  -کۆنگرەی
دوازدەهەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100414420462208
فایلی پی دی ئێف:
کۆنگرەی دوازدەهەمی 1999

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1532 :

پڕۆگرام و پەیڕەوی ناوخۆی پارتی دیموکراتی کوردستان  -کۆنگرەی
سێزدەیەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100609305788401
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەولێر 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1533 :

پڕۆگرام و پەیڕەوی ناوخۆی پارتی سەربەخۆیی دیموکراتی کوردستان -
پاسۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090615360561004
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سلێمانی 1991 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1534 :

پڕۆگرامی ئامانجە مەزنەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141224192533118463
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
وەرگێرانی
مەهاباد حسین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1535 :

پڵنگە سپییەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150213011301119362
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئارەڤند ئەدیگا
وەرگێڕانی :شلێر ڕەشید
هەر کە هاتی بۆ ئێرە پێت دەڵێن ئێمەی هندی هەموو شتێکمان داهێناوە.
لە ئینتەرنێتەوە تاکو هێلکەی کواڵو تا کەشتی ئاسمانی ،پێش ئەوەی
بەریتانیەکان لێمان بدزن.
قسەیەکی بێمانایە .مەزنترین شتێ کەلەم واڵتەوە دەرچوبێ لە دەهەزار
ساڵی مێژوویدا ،لەقەفەز خستنی کەڵەشێرە.
بچۆ بۆ دەلهی کۆن لەپشت مزگەوتی جەمەوە ،لەوێ سەیرکە چۆن
لەبازاڕەکانیاندا مریشک ڕادەگرن.
سەدان مریشکی هەڵبزڕکاوو کەڵەشێری ڕەنگ گەش ،بەزۆر
پەستێنراونەتە ناو قەفەزی وایەرەوە توند وەکو کرم.دەنوک لەیەکتر دەدەن
و جیقنە بەیەکتردا دەکەن.ملیان دریژ دەکەنەوە بۆ ئەوەی هەناسە بدەن،
بۆنی بۆگەنییەکی زۆر دێت لەناو قەفەزەکانەوە.
قەسابێکی گەنج گۆشتی مریشکی تازە سەربڕاوەکان کە هێشتا خوێنە
ڕەشەکەیان پێوەیە دەخاتە سەر مێزێکی تەختە ،کەڵەشێرەکان
لەسەرەوە بۆنی خوێن دەکەن و سەیری الشەی براکانیان دەکەن
کەلەدەوروبەریان فڕیدراوە .دەزانن کە نۆبەی ئەوانیش دێ ،بەاڵم پێویست
بەهەوڵدان ناکا بۆ دەربازبوون.
لەم واڵتەدا هەمان شت بەسەر مرۆڤەکانیشدا دێ.....
.....
هەموو ڕۆژێ لەگەڵ تاریک و ڕوونی بەیانیاندا ،بەملیۆنان کەس لە خەو
هەڵدەستن و لەناو پاسە پیس و قەرەباڵخەکانا ڕادەوەستن ،.الی ماڵی
سەرۆکە ساماندارەکانیان دادەبەزن ،زەوی پاک دەکەنەوە ،قاپ دەشۆن،
باخجەکانیان بۆ چاک دەکەن و خواردن دەدەنە مناڵەکانیان و پێیەکانیان
ئەشێلن ،هەموو ئەمانە بەرانبەر بە کرێیەکی کەم......
........
خەونی دەوڵەمەندو هەژارەکان هەرگیز یەکتر نابڕن،وا نییە؟
سەیرکە ،هەموو خەونی هەژارەکان ئەوەیە کە ئەوەنەیان هەبێ بیخۆن و
لە دەوڵەمەندەکان بچن.
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ئەی دەوڵەمەندەکان خەون بەچییەوە دەبینن؟
کەمکردنەوەی کێشیان بۆ ئاستی کێشی هەژارەکان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1536 :

پڵۆت لە چیرۆکی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090709294677321
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بوشرا کەسنەزانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1537 :

پۆپۆلیزم لە بەرنامەی النی کەمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090715563361037
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ناسری حیسامی
تایپکردنەوەی :نەسرەوت عوسمان
پیاچوونەوەی :ساالر رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1538 :

پۆپەری کڵۆڵ و کڵۆڵیی هەمیشەیی لیبڕاڵیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122720032563553
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
توێژینەوەیەکی رەخنەگرانەی بەراووردکارییە
محەمەدی مشیر
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1539 :

پۆزش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120611402612415
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئەفالتون
وەرگێڕ :ئاوات ئەحمەد
وەرگێڕانی بۆ ئینگلیزی :بنیامین جۆوێت
دەزگای چاپ :دەزگای سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1540 :

پۆست مۆدێرنیزم و ئەقڵ و ئایین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619956
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
ئەرنست گیلنەر
وەرگێڕ
بەهزاد حەوێزی
ژمارەی الپەڕەکان
161
ساڵی چاپ
2008
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
موراد بەهرامیان
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1541 :

پۆستەرە شیعری کوردی و هایکۆی ژاپۆنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030120580884818
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بوشرا کەسنەزانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1542 :

پۆلینکردن بنەما و شێوازەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102900494873557
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رەحمەتوڵاڵ فەتاحی
وەرگێڕ :بورهان شاە مورادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1543 :

پۆلێن کردنی تاوانەکانی ئەنفال بە پێی جۆرەکانی جینۆساید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041419255278817
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مارف عومەر گوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1544 :

پۆلێنکردنی پەیژەکانی موزیکی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793928
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالح رەئووف
سەردەم
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎵موزیک

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

بابەتی ژمارە1545 :

پۆلێنکردنی فۆڕم و پەیژەکانی مۆسیقای کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091122514461164
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵح رەوف
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎵موزیک

جۆری پەڕتووک:

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1546 :

پۆلێنی کتێب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061614504067497
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :فەهیم موستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1547 :

پۆمپێ دەچێتە ناو دارستان و پومپێ لە جۆگەیەکدا مەلەوانی دەکا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321181054120566
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی لە سویدییەوە :سیروان کاروانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1548 :

پۆڵ ریکۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091322010461215
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد رەزا
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1549 :

پۆڵوی ژووری نوتەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010414575774688
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1550 :

پیاسەی پەپوولەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793969
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دڵشاد عەبدوڵاڵ
هەولێر1995-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1551 :

پیاسەیەک بە شەقامی پەیڤی ژندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032513342365134
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەڵبژاردن و وەرگێڕانی مستەفا زاهیدی
ساڵی  2013لەالیەن بەڕێوەبەرێتی چاپ و باڵوکردنەوەی سلێمانییەوە
چاپکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1552 :

پیاسەیەک بە کوچەکانی قەدەردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119034
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئاوێزان نوری
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن وەزارەتی رۆشنبیری سلێمانیەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1553 :

پیاسەیەک پێکەوە ..پیاسەیەک بەتەنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090710580961018
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
توانا ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1554 :

پیانۆی رۆژهەاڵت و ئەوانی دی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818933
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریم دەشتی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە1555 :

پیاونامە  -گوڵبژێرێکی ژیاننامەی شەهیدی نەمر عەلی
عەسکەرییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020512201975588
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1556 :

پیاوکوژانی کۆشکی فیرووزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050720223578653
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رۆئیا حەکاکیان
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ حەسەنزادە.
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1557 :

پیاوێک بە خاچەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902132717125756
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :میکاڤاڵتاری
وەرگێڕانی :ئەیمەن محەمەد
باڵوکراوەی خانەی چاپ و پەخشی ڕێنما
چاپی یەکەم 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1558 :

پیاوێکی تێکشکاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021416421825059
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تاهیر بن جەللونە
وەرگێڕانی ئازاد بەرزنجی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1559 :

پیاوێکی شەپقەڕەشی پاڵتۆڕەشی پێاڵوشین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519200
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1002

نووسینی :فەرهاد پیرباڵ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1560 :

پیاوە رەقەڵەکەی ژوورەکەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010322312786864
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1561 :

پیپی جووراو درێژ ناسی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030217463833593
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسترید لیندگرێن
وەرگێڕان لە سوێدیەو :سارۆ خوسرەوی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1562 :

پیپی گۆرەویدرێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321185128120569
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەسترید لیندگرێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1563 :

پیتۆکەکانی زمانەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092907500773322
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دکتۆر وریا عومەر ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1564 :

پیتی شەرم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080420073989284
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فاﺿلة الفاروق
وەرگێرانی لە عەرەبییەوە :ساالر عەبدولڕەحمان
چاپخانەی رۆژهەاڵت -هەولێر
خانەی موکریان بۆ جاپ و باڵوکردنەوە2013 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1565 :

پیتەر بروک لە شانۆی هاوچەرخی جیهانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969562
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانا رەوف
ستۆکهۆڵم 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1566 :

پیدرۆ پارامۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918989
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسینی :خوان رۆڵفۆ
وەرگێڕانی :رێبوار سیوەیلی و ئازاد بەرزنجی ،ئەم کتێبە لە ساڵی 1999
دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەوە چاپکراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1567 :

پیر شالیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793982
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم هەورامی
هەولێر2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1568 :

پیر و موریدی هەفتەوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061221425567537
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هەردەوێڵ کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1569 :

پیراندێللۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072411323877116
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1570 :

پیرۆزگە :دەستنووسی کەریم زەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969698
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم زەند
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1571 :

پیرۆزی مناڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081115291972118
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەوەدەچێت کتێبەکەی عەبدولواحید نوری (پیرۆزی مناڵ) یەکەم کتێب بێت دەربارەی مناڵ لەساڵی
 1940لە چاپخانەی ژین چاپکرابێت
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (داناز عەبدولڕەحمان) سەبارەت بە (پیرۆزی
مناڵ) لە15:00:10 2012-8-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1572 :

پیرۆزی و رۆشنبیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122822323463571
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مشتومڕێک لەگەڵ فاروق رەفیق لەسەر رووپەڕی رۆژنامە
فازل قەرەداغی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1573 :

پیری و عیشق و شیعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040813042077635
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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غازی کەرکوکی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1574 :

پیرە پەپولەکانی ئێواران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019017
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شێرزاد حەسەن
ئەم کتێبە لە ساڵی 2004دا لە سلێمانی باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1575 :

پیرەمێرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969546
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەکسیم گۆرکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1576 :

پیرەمێرد و پێداچوونەوەیەکی نوێ بە ژیان و بەرهەمەکانی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968075
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوەی -:ئومێد ئاشنا
لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئاراس ژمارە 86
چاپی یەکەم ساڵی 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1577 :

پیرەمێرد و پێداچوونەوەیەکی نوێ بە ژیان و بەرهەمەکانی  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091612465773142
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوەی -:ئومێد ئاشنا
لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئاراس
چاپی یەکەم ساڵی 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1578 :

پیرەمێرد و زەریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221120161170
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1010

ئێرنست هەمەنگوای
و :شێرکۆ بێکەس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1579 :

پیرەمێردی بەر تریفەی مانگەشەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012810575564077
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
100هەقایەتی چینی...
وەرگێڕانی :هێمن عومەر خۆشناو
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1580 :

پیرەمێردی رۆژنامەنووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351265138
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئومێد ئاشنا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1581 :

پیرەمێردێک بۆ فرۆشتن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150421101713120929
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەنوەر مەسیفی
بابەتی کتێب  :شانۆگەری بۆ خوێندنەوە
ساڵی چاپ2003 :
تیراژ 500 :دانە
چاپخانە :ئۆفسێتی تیشک -سلێمانی
ژمارەی سپاردن298 :ی ساڵی 2003
تایپ :بەدرخان
نەخشەسازی :کەمال عەبدولهادی
بەرگ :سامان محەمەد ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1582 :

پیسبوونی بینین و کاریگەری لەسەر رەفتاری کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121215323163243
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسەر :هەوراز محەمەد
سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1583 :

پیسبوونی ژینگە و جۆرەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140517095508100555
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئەحمەد عەلی ئەحمەد
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1584 :

پیشەی ئاسنگەریی لە سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128120930119085
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی:جەمالی حاجی عەلی ئاسنگەر
کتێبی پیشەی ئاسنگەریی لە شاری سلێمانیدا
ئەم کتێبە زادەی بۆچوونی پیشەوەرێکی دێرینی ئاسنگەری شاری
سلێمانییەو لە جیهانبینی پیشەکەی خۆیەوە زانیارییەکانی خستووەتەڕوو
نەک وەک نووسەرو ئەکادیمییەک.
لە کتێبەکەدا مێژووی ئەم پیشەیەو ئەو قۆناغانەی کە ئاسنگەری لە
کۆنەوە تائێستا بڕیونی خراوەتەڕوو و باسی لە ئاسنگەری کورە ،ئیشی
شێلمان ،ناڵبەندی ،دروستکردنی قەپان و مقەست و پرێس کراوەو
ژیاننامەی بەشێکی زۆر لە ئاسنگەرەکانی شاری سلێمانی کۆکراوەتەوە.
لە پاشکۆیەکیشدا وێنەی ئەو کەرەستانەی پیشاندراوە کە بەرهەمی
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دەست و بازووی ئاسنگەری کوردو شارەکەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1585 :

پیگماڵیەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100620091073312
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جۆرج بێرناردشۆ
وەرگێڕانی :عەلی عوسمان یاقووب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1586 :

پیالنێکی نوێ و سەودایەکی دۆڕاو!!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090921450561060
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرکردایەتی گشتی پارتی سوشیالیستی کورد /پاسۆک
مێژووی باڵوبوونەوەی شوباتی 1984
ئەم نامیلکەیە لەالیەن چاالک محەمەدەوە بۆ ئنتەرنێت ئامادەکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1587 :

پییەر بۆردیۆ و کۆمەڵناسی فەلسەفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620052
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێبوار سیوەیلی
2010
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1588 :

پێ بەپێی مێژوو بەرەو بەهەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090514124060968
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پارتی سۆسیال دیموکراتی سوید ،مێژوو و خەرمانەی خەبات
نوسەر :کاوسێن بابەکر
سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1589 :

پێخەفێک لە خوێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092213132662050
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
یوسف عیزەدین
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1590 :

پێداچوونەوە  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101312501862343
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریمی حیسامی
سوید 1996 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1591 :

پێداچوونەوە  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101313072762344
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کەریمی حیسامی
سوید 1997 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1592 :

پێدەشتی کارمامزە کوژراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032220265519870
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1593 :

پێدەنگی شەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110721263792563
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1594 :

پێشبینیی لێزانە قەرەجەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968413
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولمەجید لوتفی
وەرگێڕانی :شوکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1595 :

پێشبینییەکان داهاتووی خۆرهەاڵتی ناوەراست
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309030219119643
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1596 :

پێشتربوونی دێمۆکراسی لە فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062212371978285
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ریچارد رۆرتی
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :فاتح سەعیدی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1597 :

پێشمەرگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090700225961013
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەحیمی قازی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1598 :

پێشمەرگە 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032519412166797
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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گەرمیان محەمەد
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1599 :

پێشمەرگە وەک سومبولێک لە دیرۆک و ئەدەبیات و هونەری کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150821000744125403
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەفەر کەریم هاوار
هەولێر 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1600 :

پێشمەرگەنامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061015514076645
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لیستی پێشمەرگە دێرینەکان
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی
کوردیپێدیا
21-01-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1601 :

پێشمەرگەی ون
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793994
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەید برایمی حاجی سەید سەعیدی بەرزنجی
بەرلین1996-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1602 :

پێشوەچوونە مێدیاییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061921491770173
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رۆژنامە ،کولتوور ،کتێب و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان
وەرگێڕ و رێداکتۆر :سیاوەش گۆدەرزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1603 :

پێشکەسپی :سووڕی ژیانی ،زیانی ،قەاڵچۆکردنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967197
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەدرەدین نورەدین ئەبوبەکر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

جۆری پەڕتووک:

🌾کشتوکاڵ

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1604 :

پێشکەوتن :یەکەمین رۆژنامەی سلێمانی 1922-1920
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351265119
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی کاکە حەمە ئەمین عەتار1 /ن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1605 :

پێشەوای رابوون  -بیرەوەرییەکانی سەعیدی هومایون
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619851
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم سەلیمی
وەرگێڕ :رەسوڵ سوڵتانی
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1606 :

پێشەوای مەزن ئیمام خومەینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100700340292378
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەباڵوکراوەکانی مەکتەبی ناوەندی راگەیاندنی ی.ن.ک
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1607 :

پێشەوایان و بەکرێگیراوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091109434861112
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :محەمەد ئەلباز
وەرگێڕانی :ئەحمەد سەالم
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1608 :

پێشەکییەک بۆ زانستی راگەیاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719581
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەبیب کەرکوکی و رابەر رەشید
دەزگای موکریانی 2008 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1609 :

پێشەکییەک بۆ مێژووی ئیسالمی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120414560363098
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هادی عەلی
سلێمانی 1993 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1610 :

پێشەکییەک لەسەر کۆمەڵناسی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619852
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .ئەحمەد نەقیب زادە
وەرگێڕ
مەسعود رەواندووست
ژمارەی الپەڕەکان
266
ساڵی چاپ
2007
کەتەلۆگ
کۆمەڵناسی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1611 :

پێگەی ئیسالمی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111121244787895
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جەزا چنگیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1612 :

پێگەی ئێزدییەکان لەحکومەتی هەرێمی کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121211465363234
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :مونیرە ئەبوبەکر محەمەد
سلێمانی 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1613 :

پێگەی ئەقڵ و سەفسەتە لەالی عەلی وەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111417262362968
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆڵینەوەیەکی تیۆریی شیکارییە
رابەر تەڵعەت
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1614 :

پێگەی پارتە سیاسییە ئیسالمییەکانی کوردستانی عێڕاق لە پڕۆسەکانی
هەڵبژاردندا 2005 - 1992
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091020453977384
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان بەنموونە
فەیسەڵ سڵێمان محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1615 :

پێگەی حیزب لە سیستمی سیاسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141225183221118496
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .ساالر باسیرە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1616 :

پێگەی کورد و ) (HDPلە هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی تورکیادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015053113025585416
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
ئامادەکردنی :گەیالن عەباس
بزووتنەوەی گۆڕان
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پارتی دیموکراتی گەالن- HDP
پارت  /الیەن:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1617 :

پێگەی کەمال فەوزی بتلیسی لە رێکخراوەکانی کورددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102410364362509
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مالمیسانژ
وەرگێڕانی لە تورکییەوە :زریان رۆژهەاڵتی
پێداچوونەوەی :سدیق ساڵح
بنکەی ژین 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1618 :

پێگەی یاسایی هەرێمە بە نێودەوڵەتی کراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619799
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :فەرسەت سۆفی عەلی
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1619 :

پێگەی یاسایی هەرێمە بەنێودەوڵەتی کراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718583
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فرسەت سۆفی عەلی
دەزگای موکریانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1620 :

پێگەیشتن بە سوسیالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063014024089745
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هێری مێگداف و فێرد مێگداف
ناسری ئەمین نژاد کردوویە بە کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1621 :

پێـم ئەڵێ مناڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150123004303118994
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەبەز گۆران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1622 :

پێناسی بەشێکی شاعیرانی کورد :بەسەرهات و ژیانی  42شاعیری کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969670
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەسعەد عەدۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1623 :

پێناسە و راڤەی زاراوەکانی کۆمپیوتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082016193672300
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئاراس نوری ئەحمەد
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
💻کۆمپیوتەر

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە1624 :

پێناسەی جەستەیەکی رزیو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793961
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەید برایمی حاجی سەید سەعیدی بەرزنجی
بەرلین1996-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1625 :

پێناسەیەکی زۆر کورت بۆ هیچ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150720204829124868
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :گۆران ئیبراهیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1626 :

پێنج زمانی خۆشەویستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082021453172328
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵەی نێودەوڵەتی کتێبی پیرۆز  -لقی هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1627 :

پێنج لێکۆڵینەوە لەبواری سیاسەتی نێودەوڵەتاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966723
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :مستەفا ئیبراهیم دەروێش
سلێمانی 2011 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1628 :

پێنج وتاری شانۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793964
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد محەمەد ئاباڵخی
بەغداد1980-
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1629 :

پێنج کاتژمێر لەگەڵ ئیبراهیم ئەحمەددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966277
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حوسێن محەمەد عەزیز
1995
لە باڵوکراوەکانی چاپخانەی باران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1630 :

پێنجوێن و بیرەوەریەکان :کورتە باسێکی مێژوویی پێنجوێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969861
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل یارە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1631 :

پێنجەمین کتێب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619964
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
جەبار جەمال غەریب
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1632 :

پێنگاڤێن ب ساناهی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020223041964163
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرچاوە :مالپەری بەڕێوەبەرایەتی ساخلەمی دهوک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1633 :

پێنووسی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110721263792565
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هیوا سەرهەنگ
هۆڵندا 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1634 :

پێوانە نێودەوڵەتیەکان و مافەکانی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141210152453118250
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی مافناس رێبوار حەمە تۆفیق
ساڵی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1635 :

پێوەر و پابەندییە نێودەوڵەتییەکان سەبارەت بەئەنجامدانی هەڵبژاردنە
دیموکراتییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010714275163681
فایلی پی دی ئێف:
ئۆفیسی دەزگا دیموکراتییەکان و مافەکان
وارشۆ
2002
وەرگێڕانی :شێرکۆ جەودەت

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1636 :

پێوەندارێتیی کوردی کورد کێیە و کورد بوون مانای چی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091222335261194
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال نەبەز
لە باڵوکراوەکانی رێکخراوی خوێندکارانی سۆسیالستی کورد لە ئەوروپا -
سۆسکە
بنکەی جاپەمەنی ئازاد
ستۆکهوڵم 1986
خستنە سەر نیت -:چاالک
ئەم باڵوکراوەیە وتارێکی سەمینارییە لە رۆژی ئینی  1985/12/27لە
کوپنهاگن لە کۆبوونەویەکی کوردە ئاوارەکانی دانیشتوی دانیمارکدا
خۆیندرایەوە.
ئەم پە لەالیەن (چاالک محەمەد)ەوە بۆ ئنتەرنێت ئامادەکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1637 :

پێوەندی مەسەلەی کورد بە یاسای نێودەوڵەتانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052820551564930
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مارف عومەر گوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1638 :

پێوەندییەکانی کۆماری کوردستان و کۆماری ئازەربایجان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052821233664931
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ریچارد ئەی .مۆبلی
وەرگێڕانی :حەسەنی قازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1639 :

پێڕەوی رێسای رەفتار و پیشەیی بۆ فەرمانبەرانی حکومەتی هەرێمی
کوردستان  -عێڕاق ،ژمارە ()1ی ساڵی 2011
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050822065664685
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :لوقمان فاروق نانەکەلی
هەولێر 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1640 :

پێڕەوی ناوخۆی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121618224287201
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئابی 1982
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان  -باشوور
پارت  /الیەن:
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1641 :

پێکدادانی شارستانییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218748
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سامۆئیل.پ .هەنتینگتۆن
وەرگێڕانی؛ مامەند رۆژە
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن مەکتەبی بیر و هۆشیاریەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1642 :

پێکهاتنی دەوڵەتی نەتەوەیی لە ئێراندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122009531163427
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
ڤالتەر هینتس
وەرگێڕ
د .سەعدی عوسمان  -ئیسماعیل عەبدولرەحمان
ژمارەی الپەڕەکان
192
ساڵی چاپ
یەکەم
نۆرەی چاپ
2010
دیزاینی بەرگ
وریا بوداغی
کەتەلۆگ
سیاسەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1643 :

پێکهاتە و راڤەی دەق ..کتێبی دووهەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619549
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بابەک ئەحمەدی
مەسعود بابایی
سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1644 :

پێکهاتە و راڤەی دەق ..کتێبی سێهەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619551
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بابەک ئەحمەدی
مەسعود بابایی
سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1645 :

پێکهاتە و راڤەی دەق ..کتێبی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619548
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بابەک ئەحمەدی ،مەسعود بابایی
سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1646 :

پێکهاتەی ئەفسانەی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793950
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مەولود ئیبراهیم حەسەن
سلێمانی2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1647 :

پێکهاتەی بەدەنی و چارەنووسی ئافرەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418811
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیڤیلین ریید
وەرگێڕانی؛ حەمە کەریم عارف
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لە کەرکوک باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1648 :

پێکهاتەی زمانی شیعری لە روانگەی رەخنەی ئەدەبیی نوێوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051414073264730
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد عەبدولکەریم ئیبراهیم
هەولێر 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1649 :

پێکهاتەی ژمارە لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051412420864722
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
بابا رەسوڵ نوری رەسوڵ
هەولێر 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1650 :

پێکهاتەی نەتەوەیی دانیشتوان لە باشووری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619861
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .عەبدوڵاڵ غەفور
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🌏جوگرافیا

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1651 :

پێکەنین و فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150212014607119347
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1042

نووسینی :رێبوار سیوەیلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1652 :

پێکەنینی گەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060311564465013
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەسەن قزڵجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1653 :

پێکەکان بیریان دەچێت بمخۆنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019015
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :چنار نامق
ئەم کتێبە لەالیەن بزاڤی رۆشنبیرانی نوێخوازەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1654 :

پەپولە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070929
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئا/عەدنان کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎵موزیک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1655 :

پەپولەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070931
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاکەی فەالح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1656 :

پەپولەکان دەرگاکانیان ئاوەاڵکرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170734
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رۆشنا رەزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1657 :

پەپوولەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221072261167
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاکەی فەالح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1658 :

پەتاتەخۆرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122611114063519
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد پیرباڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1659 :

پەخشانە شیعری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519514
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .محەمەد بەکر
دەزگای ئاراس 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1660 :

پەراوێز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013113018574887537
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد مستەفا
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1661 :

پەراوێزەکانی شانۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091510550761649
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نیهاد جامی
ئەم پەڕتووکە بەتایبەتی لەالیەن (نیهاد جامی)ەوە لە رۆژی 2011-09-15
بۆ کوردیپێدیا نێردراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1662 :

پەرتگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120621231178158
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنوەری رەشی عەواڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1663 :

پەرتەوازەی ئێرە و ئەوێکانی رەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794049
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ سەراج
کەرکوک2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1664 :

پەرتەوی لێکترازان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619860
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رێواس ئەحمەد
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1665 :

پەرجوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100321121062190
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الش نۆرێن
وەرگێڕ :دالوەر قەرەداغی
دەزگای ئاراس
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

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

بابەتی ژمارە1666 :

پەرجووی سینەما
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091821045773197
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەکبەر حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1667 :

پەردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011317263274820
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :میالن کوندێرا
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :کەریم پەرەنگ
ISBN: 978-9966-487-93-5
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1668 :

پەرژینی بێدەنگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969797
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1669 :

پەرستگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968096
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ عەزیز خالد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1670 :

پەرستگای بێدەنگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619954
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
برد .تی .ئیسپالدینگ
وەرگێڕ
بیالل باسام
ژمارەی الپەڕەکان
552
ساڵی چاپ
2008
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
موراد بەهرامیان
کەتەلۆگ
دین
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1671 :

پەرستگەی دڵداری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968913
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1672 :

پەرلەمان و دیموکراسی لە سەدەی بیست و یەکەمدا  -رێبەرێک بۆ
پراکتیکی چاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112718024073975
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لە باڵوکراوەکانی یەکێتی پەرلەمانتاریی نێودەوڵەتی
هەڵکەوت عەبدوڵاڵ وەریگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1673 :

پەرلەمانتارانی خولی دووەمی پەرلەمانی کوردستان ()2009 -2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081721152072226
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دانانی /پارێزەر تارق جامباز /ئەندامی پەرلەمانی کوردستان /ساڵی
چاپ2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1674 :

پەرلەمانتارانی خولی یەکەمی پەرلەمانی کوردستان-عێراق 2006-1992
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794020
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تارق جامباز
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1675 :

پەروەردە لە نێوان ناز و توندوتیژیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518496
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرید حەسەن
هەڵوێست عەبدوڵاڵ کەریم
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1676 :

پەروەردە و پێگەیاندنی منداڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518509
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئا .مکارنکۆ
مستەفا غەفور
دەزگای موکریانی 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1677 :

پەروەردە و فێربوون گرفت و گۆڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090422084660959
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەباح عەلی جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1678 :

پەروەردە و فێرکردن لەچەند واڵتێکی فیدڕاڵیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518516
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
د .رۆژان عەبدولقادر دزەیی
هەولێر 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1679 :

پەروەردە و فێرکردن و کۆمەڵگەی پێشکەوتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619755
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
مەجید کاکەوەیس
ژمارەی الپەڕەکان
106
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
پەروەردە و دەروونناسی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎒پەروەردە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1680 :

پەروەردە و گرفتەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120723243592713
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عومەر محەمەد ئەمین
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1681 :

پەروەردە و نەتەوایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092116562626775
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :چنار سەعد عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1682 :

پەروەردەکردنی منداڵ لە سەردەمێکی مەترسیداردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011321201363813
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و وەرگێڕانی :سوهێل تاهیر عەبدوڵاڵ
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1683 :

پەروەردەی دژە تیرۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082915542660810
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامانج
2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1684 :

پەروەردەی دەروون
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829130325125638
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :لیژنەیەکی پسپۆڕ
چاپی یەکەم1997
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1685 :

پەروەردەی مەدەنی ..فێربوون دەربارەی دەسەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794037
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەزارەتی مافی مرۆڤ
هەولێر2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مافی مرۆڤ
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1686 :

پەریی دەریا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226204849118511
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئاوارە گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1687 :

پەرییەکان هەڵدەفڕێنمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103121273462676
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد رەفعەت
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1688 :

پەرەخان هاوڕێی ئەستێرەکانە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828234621125616
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :واریس ئەلکندی
وەرگێڕانی :سەرگوڵ عیزەت مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاپێک
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1689 :

پەرەسترۆیکای گۆرباشۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082410344366809
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود محەمەد
وەرگێڕانی :حەکیم کاکەوەیس
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1690 :

پەرەسەندنی رەوشی تەندروستی منداالن و ئافرەتان لە هەرێمی
کوردستان 2011-2006
http://www.kurdipedia.org/?q=20150315093548119728
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1691 :

پەرەسەندنی شوناسی نەتەوایەتی کورد و ئەگەرەکانی دامەزراندنی
دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090222122577230
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سۆفیا ئێزبێال وانج
وەرگێڕانی :یاسین سەردەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1692 :

پەرەسەندنی هونەری شێوەکاری لەهەڵەبجه 1995 - 1935
http://www.kurdipedia.org/?q=20150807030259125079
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئاودیر عوسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1693 :

پەژارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091409172588788
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەید محەمەد پەروەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1694 :

پەژارەکانی کچانی هەرزەکار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150111024718118728
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی :رەحمان عەلی رمەزان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1695 :

پەست وەک ئێوارە نارنجییەکانی نیشتمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110821062962852
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل بەرزنجی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە1696 :

پەساڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072209420577076
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :لیۆ تۆلستۆی
وەرگێڕ :ئەمین گەردیگالنی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1697 :

پەالمارە سەربازییەکانی ئەنفال لە هەشت قۆناغدا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013021012452275684
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر محەمەد
سلێمانی 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1698 :

پەلکە رەنگینە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794055
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم عارف
هەولێر2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1699 :

پەناهەندەیەکی فەڕەنسی لە کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091616544031492
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فەرهاد پیرباڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1700 :

پەنجا ساڵ خەبات  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619808
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەلیل گادانی
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1701 :

پەنجا ساڵ خەبات  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619818
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جەلیل گادانی
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1702 :

پەنجا فەیلەسووف و بیرمەندی هاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150212224200119359
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :دیدار ئەبوزێد
هەولێر ساڵی 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1703 :

پەنجا و دوو رۆژ لە دۆزەخدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082309574665690
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رەزا سەیدگوڵ بەرزنجی
رۆمان
لە باڵوکراوەکانی مەڵبەندی گشتی یەکێتی نووسەرانی کورد  -ژمارە 137
چاپی یەکەم 2014 -
چاپخانەی رۆژهەاڵت  -هەولێر
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1704 :

پەنجا و سێ سترانی عاشقانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969487
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شەمس لەنگەرودی
وەرگێڕانی :مەریوان هەڵەبجەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1705 :

پەنجەرە کراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090122244677217
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شیرین تاهیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1706 :

پەنجەرەکان ...لە ناوەوە...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011822185863889
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال میراودەلی
لەندەن 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1707 :

پەنجەرەکان :سی و سێ پەنجەرەن بەسەر یەکتایی خوادا دەڕوانن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966001
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1708 :

پەنجەکان شتێک دەڵێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030911164765317
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :فەرهاد چۆمانی
ساڵی چاپ2013 :
کتێبی پەنجەکان شتێک دەڵێن یەکەم کتێبی چیرۆکنووس ،فەرهاد
چۆمانییە و لە  8چیرۆک پێکهاتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1709 :

پەنجەکان یەکتری ئەشکێنن؛ دیوی ناوەوەی روداوەکانی کوردستانی
عیراق 1983 - 1979
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969832
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1710 :

پەند و قسەی نەستەقی ماچۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794068
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەردەوێڵ کاکەیی
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

♖هەولێر
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1711 :

پەندنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112008071365546
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کوردیار
سلێمانی 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1712 :

پەندنامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140531161252100609
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی پەند و ئیدیۆمە کوردییەکانە
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی
کوردیپێدیا
07-09-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1713 :
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پەندی ئاوێنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170638
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەحمەد رەزا
ئامادەکردنی وێنەیی :دەریا شکاک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1714 :

پەندی پیران و فەرموودەی ژیران  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2015081714060385872
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد بەهرامی
ئەم کتێبە زیاتر لە  7500پەندی پێشینیانی بە شێوەی پەند و هۆنراوە
لەخۆگرتووە کە هەرکام لەو پەندانە ،لە بەیتێک یا دوو تاکە بەیتدا،
دەقاودەق دانراوە و بە پێی توانا ،مەبەستی پەندەکەش شیکراوەتەوە.
ئەم کتێبە ،بەرهەمی  32ساڵ هەوڵی بێ وچانی نووسەر و شاعیر،
ئەحمەدی بەهرامی (ژاکاو)ە و لە سەر ئەرکی زانکۆی کوردستان و لە
ژێر چاودێری توێژینگەی زمان و کەلتووری کوردی ئەو زانکۆیەدا لە الیەن
"ناوەندی چاپ و باڵوکردنەوەی کتێبی نیشتمان"ەوە لە شاری "سنە"
چاپ کراوە.
نووسەر ساڵی 1333ی کۆچی هەتاوی (1954ز) ،لە ناوچەی مەریوان لە
دایک بووە و جگە لە کۆمەڵێک دیوان و نامیلکەی شیعر ،چەندین
بەرهەمی بە شیعر ،بۆ منااڵن چاپ و باڵو کردۆتەوە و ئێستە مامۆستای
خانەنشینە و دانیشتووی شاری مەریوانە.
ئەمە یەکەمجارە ژمارەیەکی هێندە فراوان پەندی پێشینیان لە دووتوێی
کتێبێکدا چاپ بکرێت و هەموو پەندەکانیش بە شێوەی شیعر بهۆنرێتەوە.
بێگومان ئەم کتێبە گۆشەیەکی نادیاری ئەدەبی کوردی ڕووناک و
کەلێنێکی کتێبخانەی گەلەکەمان پڕ دەکاتەوەو وێنەی ئاوێنەیەکی
بااڵنوێن ،ژینی ئێستا و ڕابوردوومان دەخاتە پێش چاو و ئارەزووی چەندین
ساڵەی شەیدایانی وێژە و فۆلکلۆری کوردەواری دەهێنێتە دی..
کتێبێکی نایاب و بێ وێنەیە
فەرهەنگێکی دەگمەنە بۆ پەندی پێشینیان و فولکلۆری کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1715 :

پەندی پێشینان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081709460660702
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکەرەوە :ئێڤا فالک .بۆ کوردی :سیروان کاروانی
ئەم کتێبە لە زنجیرەکتێبی پەندی پێشینان ژمارە ()2ە .نووسەر هەوڵی
داوە لە هەموو نەتەوەکانەوە پەندی پێشینان کۆبکاتەوە و لە
زنجیرەکتێبێکدا بەچاپیان بگەیەنێ .جێگەی سەرنجە لەالیەن وەرگێڕەوە بۆ
کوردی ،پەندی پێشینانی کوردیشی خراوەتەسەر و بەوەش دەوڵەمەندتر
بووە.
ISBN 91-973358-6-X
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1716 :

پەندی پێشینان  -بەشی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062413555671166
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لە سوێدییەوە بۆ کوردی :سیروان کاروانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1717 :

پەندی پێشینان  -سەید عەبدولحەمید حیرەت سەجادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092121594073231
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
دانانی :سەید عەبدولحەمید حیرەت سەجادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1718 :

پەندی پێشینان ناوچەی پشدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20140925145852116412
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1719 :

پەندی پێشینان و قسەی نەستەق لە ناوچەی کەرکوکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922143239116324
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1720 :
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پەندی پێشینان و قسەی نەستەقی شەبەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090116241160878
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و شیکردنەوەی :هەردەوێڵ کاکەیی
پێداچوونەوەی :بوار نورەدین
ژمارەی باڵوکراوە61 :
دیزاینی بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
ڕێکخستنی الپەڕەکان :کاروان ساالر
چاپخانە :ئاراس هەولێر
تیراژ1000 :
چاپی یەکەم 2008
ژمارەی سپاردن )527( :ساڵی ( )2008حکومەتی هەرێمی کوردستان
ناوەڕۆک:
پەندی پێشینان و قسەی نەستەقی شەبەک بەشێوەزاری گۆران(ماچۆی
شەبەک)
کورتەیەک دەربارەی شەبەک
ناوی گوندەکانیان
گومەزو ئارامگا پیرۆزەکانیان
وێنەی ئەو کەسانەی پەندیان لێوەرگیراوە
وێنەی هەندێ کەسایەتی شەبەک
وێنەی هەندێ مەزارو گوندی شەبەک
بەشێوەزاری گۆران(ماچۆی شەبەک).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1721 :

پەندی پێشینان و قسەی نەستەقی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794073
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .شوکریە رەسوڵ ئیراهیم
هەولێر1984-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1722 :

پەندی پێشینان و هەندێ زاراوەی کوردی و ئینگلیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091122584961165
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شەوکەت مەال ئیسماعیل
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1723 :

پەندی پێشینان؛ شێخ محەمەدی خاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070934
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێخ محەمەدی خاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1724 :

پەندی پێشینان؛ گوتەی باش و بیرکردنەوەی ژیرانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052722180276517
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوەی ئێڤا فالک
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :سیروان کاروانی
سوید 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1725 :

پەندی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122314075363493
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد دەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1726 :

پەندی کوردی :چیرۆکەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419474
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر شێخەڵاڵ دەشتەک
ئینستیوتی کەلەپوری کوردستان 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1727 :

پەندەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102310493873445
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولرەحیم مەعریفەتی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1728 :

پەندەکانی پیرەمێرد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904103632125871
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ساغکردنەوەی :رەفێق ساڵحی،فایق هۆشیار ،مستەفا
ساڵح کەریم ،مەحمود ئەحمەد محەمەد،محەمەد نوری تۆفیق ،ئەحمەد
زرەنگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سنە
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1729 :

پەنەلۆپە لە جەنگدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110219500373579
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
ئۆریانا ڤاالچی
وەرگێران لەفارسیەوە :عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1730 :

پەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619958
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
س م ماتیسن
وەرگێڕ
غەریب پشدەری
ژمارەی الپەڕەکان
218
ساڵی چاپ
2009
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
ڕۆمان و شیعر
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1731 :

پەڕتووکنامە  -وەشانی 1ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052522355676489
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
گەورەترین بیبلۆگرافیای پەڕتووکی کوردی و بێگانەیە لەسەر کوردستان و
کورد
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا
25-05-2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1732 :

پەڕتووکی گوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061509143567512
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خالید قەاڵدزەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1733 :

پەڕتووکی نەناسراو 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122822421663573
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1734 :
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پەڕتووکی نەناسراو 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010213063363626
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1735 :

پەڕتووکی نەناسراو 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010421404063665
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1736 :

پەڕتووکی نەناسراو 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010820211263718
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1737 :
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پەڕتووکی نەناسراو 5
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011320564561885
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1738 :

پەڕتووکی نەناسراو 6
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082013544572294
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1739 :

پەڕڵەمان و هەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100414544762210
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی تۆفیق هەورامی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1740 :

پەڕڵەمانتارانی خولی دووەمی پەڕڵەمانی کوردستان ()2009 - 2005
پرسیاربارانی حکومەتی کوردستان دەکەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121821391963370
فایلی پی دی ئێف:
تارق جامباز
هەولێر = 2009

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1741 :

پەڕڵەمانتارانی لیستی هاوپەیمانی کوردستان لە پەڕڵەمانی عێڕاقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081911544872265
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :نیعمەت عەبدوڵاڵ و تاریق جامباز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1742 :

پەڕینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969087
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عیسا چیایی
2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1743 :

پەڕینەوە بە مەرزەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795460
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانا رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎡گەشتنامە

جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1744 :

پەڕینەوە لە تەم تومان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111322103962922
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عوبێد مەجید
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1745 :

پەڕینەوەی حیزبی دێموکڕات لە سنوور و سنوور پەڕاندنی پ.ک.ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060210272985452
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سمایل شەریفی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1746 :

پەڕەسێلکەکانی کۆچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519176
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فەڕۆخ نێعمەتپوور
ئەم کتیبە لە ساڵی 1998دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1747 :

پەڕەسێلکەی سپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968467
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فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەالم مستەفا

هێشتا ئامادە نییە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1748 :

پەکەکە چما وادەکا؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794053
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فرەنسۆ هەریری
هەولێر2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1749 :

پەکەکە دۆستی هەرێمی کوردستان یان دوژمن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022608050931365
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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گەرمیان محەمەد ئەحمەد
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1750 :

پەیام بۆ گریکستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619227
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نیکۆس کازانتزاکیتس
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ دالوەر قەرەداغی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1751 :

پەیامگەلێک بۆ گەنجانی نێو زانکۆی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032512101563966
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1084

ناوی نوسەر /پ .د .فایەق مستەفا
بابەت /چاکسازی کۆمەاڵیەتی و پەروەردەیی
چاپ /چاپی یەکەم
تیراژ 500 /دانە
نرخ 3000 /دینار
چاپخانە /کارۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1752 :

پەیامی ئیخاڵس و برایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965936
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1753 :

پەیامی بیماران :لەمعەی بیست و پێنجەم لە کتێبی لەمەعات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965788
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1754 :

پەیامی پیران :بریسکەی بیست و شەشەم لە کتێبی بریسکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969695
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1755 :

پەیامی حەشر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032221090682601
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعیدی نەورەسی
وەرگێڕانی :فاروق رەسوڵ یەحیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1756 :

پەیامی خواکان ..کتێبی دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050214480457208
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەربەست خەسرەو عارف
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1757 :

پەیامی خواکان ..کتێبی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050214491857209
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەربەست خەسرەو عارف
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1758 :

پەیامی راستەقینە و کاتەکانی سەرکەوتن لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010311403963652
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پۆاڵ عەبدوڵاڵ
2011
سەرچاوە :ماڵپەڕی چراکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1759 :

پەیامی ریفۆرمی پەروەردەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150415232110120908
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فوئاد قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1760 :

پەیامی مژدەی گەڕانەوە و هەنگاونان لە مەحاڵدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070317434471654
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەربەست خەسرەو عارف
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1761 :

پەیامی موعجیزاتی قورئانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965966
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1762 :

پەیامی کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061221374267539
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەردەوێڵ کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1763 :

پەیامێک بۆ ئەو کۆرپەیەی کە هەر لە دایک نەبوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419162
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئۆریانا ڤااڵچی
وەرگێڕانی؛ شاهۆ حەسەنپوور
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1764 :

پەیامێک بۆ بێداربوونەوەی خوشکانی بێ ئاگا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804025126125028
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەاڵح فایەق مردان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1765 :

پەیامەکەی موفتیزادە لەنێوان چەقبەستن و گۆڕاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090622573272943
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی  :عەبدولکەریم فەتاح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1766 :

پەیدابوونی رەخنەی ئەدەبی لە شیعری کالسیکی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519526
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدوڵاڵ یاسین ئامێدی
دەزگای ئاراس 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1767 :

پەیرەوکارانی یاراسان لە کرمانجی سەروودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090614020188904
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نامق هەورامی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1768 :

پەیژەکانی تاریکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111822352644011
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سابیر رەشید
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1769 :

پەیماننامەی جیهانیی زارۆکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052400155864868
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1770 :

پەیماننامەی نێونەتەوەیی کەمتوانایان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122012073863428
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
وەرگێردراوە
وەرگێڕ
غازی عەلی و فەرهادی جهانمیهەن
ژمارەی الپەڕەکان
80
ساڵی چاپ
2011
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
حەمیدە یوسفی
کەتەلۆگ
کۆمەڵناسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1771 :

پەیماننامەی کۆما جڤاکێن کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121013405863195
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چاپخانەی ئازادی
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1772 :

پەیماننامەی کۆما چڤاکی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020615160575627
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لەالیەن :باڵوکراوەکانی کۆنگرەی گەل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1773 :

پەیمانی ئەلجەزایر و هەڵوێستی سەرۆک کۆماری عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082618294367296
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەسەن ئەیوب زادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بەڵگەنامەیی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1774 :

پەیمانی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053113490278400
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1775 :

پەیمانی کۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053113512183038
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1776 :

پەیوەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091116524461150
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئۆشۆ
و :محەمەد ئەحمەد
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1777 :

پەیوەندی ئێران و تورکییە و مەسەلەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150103232631118626
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :حامید رەشیدی زەرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1778 :

پەیوەندی نێوان ئایین و ئەدەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032514500580056
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی ساڵح میران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1779 :

پەیوەندیی ئاستی مۆرفۆلۆجی بە ئاستی فۆنۆلۆجی و سینتاکس
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013111608291787825
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بازیان یونس محیددین
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1780 :

پەیوەندیی ئاو و هەوا بە بەرهەمهێنانی بەروبوومە پیشەسازییەکانەوە لە
پارێزگای سلێمانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083116223175841
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
چیمەن عەبدوڵاڵ ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1781 :

پەیوەندیی سینتاکس و سیمانتیک لە رێزمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140910152708115685
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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شیالن عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1782 :

پەیوەندییە دەرەکییەکانی ئێران لە سەردەمی نادرشا ئەفشاری (-1736
 1747ز)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072114142577064
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا محەمەد کەریم
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مێژوو
⊶زمانی یەکەم
دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی
موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1783 :

پەیوەندییە سیاسییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826104431125539
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :هێڕش عەبدوڵاڵ حەمە کەریم
باڵوکراوەی مەڵبەندی کوردۆلۆجی  -سلێمانی
چاپ 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1784 :

پەیوەندییە سیاسییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و دەوڵەتانی
دراوسێ ئێران  -تورکیا  -سوریا 2003-1991
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082512550085899
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هێرش عەبدوڵاڵ حەمه کەریم
باڵوکراوەی ناوەندی ڕۆشنبیری و هونەری ئەندێشە  -سلێمانی
چاپی یەکەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1785 :

پەیوەندییە گشتییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122015204663435
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
هۆشیار مزەفەر عەلی
وەرگێڕ
محەمەد عەبدوڵاڵ کەالری
ژمارەی الپەڕەکان
128
ساڵی چاپ
2011
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
حەمیدە یوسفی
کەتەلۆگ
کۆمەڵناسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1786 :

پەیوەندییەکانی ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052112474778511
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سۆزان جەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1787 :

پەیوەندییەکانی نێوان یەکێتی نیشتمانی کوردستان و بزووتنەوەی
ئیسالمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052610500185381
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مژدە عومەر حەسەن
سلێمانی 2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
بزووتنەوەی ئیسالمیی کوردستان
پارت  /الیەن:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1788 :

پەیوەندییەکانی کوردستان و ئازەربایجان و هەرەسهێنانی هەردووال لە
ساڵی 1946
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091022105161101
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
(لە بەڵگە و سەرچاوەکاندا)
نووسینی :د .ئافراسیاو هەورامی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1789 :

پەیڕەو و پڕۆگرامی ناوەخۆی یەکێتی مافپەروەرانی کوردستان  -کۆنگرەی
چوارەم 2004
http://www.kurdipedia.org/?q=2015033011412085044
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هەولێر 2005 -
یەکێتی مافپەروەرانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1790 :

پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجوومەنی ناوەندیی یەکێتیی نیشتیمانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090922362161067
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجوومەنی ناوەندیی یەکێتیی نیشتیمانی کوردستان
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (پەیڕەوی ناوخۆی
ئەنجوومەنی ناوەندیی یەکێتیی نیشتیمانی کوردستان) لە22:29:30 2011-9-9 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1791 :

پەیڤستانی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123114272363595
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمە کەریم عارف
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1792 :

پەیڤین لەسەر دەرهێنانی سینەمایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141225090140118483
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
ئازاد کەرکوک
2012سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1793 :

پەیڤین لەگەڵ رۆح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319468
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەهبەر سەید برایم  -سلێمانی 2007 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1794 :

پەیڤەکان لەگەڵ نووسەر دەپەیڤن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010611475822053
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک هەڤپەیڤینی دووردودرێژی لەخۆگرتووە ،کە رابەر فاریق نووسەر
و شاعیری الو ،لەگەڵ چەند نووسەرێک سازیکردووە .
بەرێوەبەرایەتی
الپەرەی قەبارە ()33×23دا لە الیەن
ئەم کتێبە لە ()253
ِ
ِ
چاپ و باڵوکردنەوەی سلێمانی بەتیراژی ( )500دانە چاپ و
باڵوکراوەتەوە ،بەم دواییانە کەوتە بەردیدی خوێنەران.
کاری نەخشەسازی بەرگی ئەم کتێبە لە الیەن جەبار سابیر و کاری
نەخشەسازی ناوەوەی لە الیەن چۆمان عادل کراوە.
پێشەکی بۆ ئەم کتێبە لە الیەن چیرۆکنووس و رۆماننوس جەبار جەمال
غەریب نووسراوە ،لە دەستپێکیدا دەڵێت "هێما بەرجەستەکانی ئینسان،
شێوەی چاو و دەم ،الق و دەست و رەنگی پێست ،مانای تایبەت
دەبەخشن ،بۆ بەرانبەر هەندێک لە کۆدەکان ئاشکرا دەکەن ،بەاڵم کورد
زۆر وەاڵمی ئەو کۆدانە رەت دەکاتەوە و دەڵێت( :کاڵەک بە رەنگ نییە)،
رەنگاورەنگە ،نهێنییان لە ناخی خۆیاندا
واتە ئەو کاڵەکە نەخشدرا و
ِ
حەشارداوە ،دەبێت بشکێنرێن ،تا تەواو بیاناسین".
لەم کتێبەدا ،رابەر فاریق لەگەڵ هەریەک لە د.هاشم ئەحمەدزادە
نووسەر و مامۆستای زانکۆ ،کەریم دەشتی شاعیر و نووسەر ،محەمەد
رەحیم نووسەر و رەخنەگر ،رەزا عەلی پوور نووسەر و شاعیر ،کاروان
کاکەسوور نووسەر و رۆماننووس ،نووسەر بەکر عەلی و نووسەر موراد
ئەعزەمی ،دواوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1795 :

پەیڤەکانم خەم و ژانی سیاسەتیان لێدەچۆڕێت( کۆمەلێک وتار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150326090054120689
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فوئاد قەرەداغی
(چەپکێک وتاری سیاسی) … گوتاری دەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن بۆ
حوکمڕانیی باشووری کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1796 :

پەیڤەکانی دیوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121915393187163
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاروان عەبدوڵاڵ
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1797 :

پەیڤەکانی رێبەڕیک کە بۆ گەل ژیاو بۆ گەل مرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101012475762272
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوە و ئامادەکردنی ئاگری باڵەکی
ماڵپەڕی پێشمەرگەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1798 :

پەیڤەکانی رەنگ :کۆمەڵێ وتاری شێوەکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967593
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەهبی رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1799 :

پەیک (تۆماری تەمەن )6
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794104
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم زەند
سلێمانی2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1800 :

پەیکی شادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051021010164695
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد سەعید نەجاڕی  -ئاسۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1801 :

پەیکەری فەرهاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062523000470058
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی :کەریم قادر پوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1802 :

پەیکەری فەرهاد  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032220423219180
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :عەباس مەعروفی
وەرگێڕ :توانا ئەمین
پێداچونەوەی  :مەسعود ئەحمەد  -عەتا نەهایی
دەزگای چاپ :باڵوکراوەی ئاراس  -ژمارە 868:
ساڵی چاپکردن2009 :
ئەم ڕۆمانە ئاوێنەی بااڵنوێنی کۆمەڵگەیەکی هاوشێوەی کۆمەڵگای
ئێمەیە و باس لە دونیایەک دەکات کە هێما و دەرکەوتەکانی خۆدۆڕان و
درۆ و دزی و فریوکارییە و هیچ ئاسۆیەکی تێدا ڕوون نییە ..لێرەدا هەموو
شتێک لە ژێر هێڵی هەژارییەکی گەورەی فەرهەنگیی دایە،
کۆمەڵگەیەکی لەبەریەک هەڵوەشاوە کە هەوساری لە دەستی
ناشایانەکاندایە و تەنانەت روناکبیرەکانیشی نابینا و نابیستەن.
(پەیکەری فەرهاد)؛ نمونەی ڕەچەتەیەکە کە نووسەری کۆمەڵگاکەیەکی
ئاوها ،دوای ئەوەی هیچی دیکەی لەدەست نایەت ،دێت و ئەمەی بۆ
دەنووسێت.
ئەوەی وەرگێڕانی ئەم کارە سەخت دەکات ،ئەوەیە کە بەشی زۆری
ڕووداوەکانی ئەم ڕۆمانە وەک شیعر ،ڕووداوێکن کە لە زمانی
نووسەرەکانیاندا ڕوو دەدەن و پێچەوانەی زمانی ئینشایی چیرۆک و
رۆمانی تر کە تەنیا ئەرکی ڕاگوێزانی مانا و پەیامی لە ئەستۆیە ،لەم
ڕۆمانەدا زمان خۆی داهێنەری مانا و پەیامیشە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1803 :

پەیکەری فەرهاد  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032220444625260
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :عەباس مەعروفی
وەرگێڕ :توانا ئەمین
پێداچونەوەی  :مەسعود ئەحمەد  -عەتا نەهایی
دەزگای چاپ :باڵوکراوەی ئاراس  -ژمارە 868:
ساڵی چاپکردن2009 :
ئەم ڕۆمانە ئاوێنەی بااڵنوێنی کۆمەڵگەیەکی هاوشێوەی کۆمەڵگای
ئێمەیە و باس لە دونیایەک دەکات کە هێما و دەرکەوتەکانی خۆدۆڕان و
درۆ و دزی و فریوکارییە و هیچ ئاسۆیەکی تێدا ڕوون نییە ..لێرەدا هەموو
شتێک لە ژێر هێڵی هەژارییەکی گەورەی فەرهەنگیی دایە،
کۆمەڵگەیەکی لەبەریەک هەڵوەشاوە کە هەوساری لە دەستی
ناشایانەکاندایە و تەنانەت روناکبیرەکانیشی نابینا و نابیستەن.
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(پەیکەری فەرهاد)؛ نمونەی ڕەچەتەیەکە کە نووسەری کۆمەڵگاکەیەکی
ئاوها ،دوای ئەوەی هیچی دیکەی لەدەست نایەت ،دێت و ئەمەی بۆ
دەنووسێت.
ئەوەی وەرگێڕانی ئەم کارە سەخت دەکات ،ئەوەیە کە بەشی زۆری
ڕووداوەکانی ئەم ڕۆمانە وەک شیعر ،ڕووداوێکن کە لە زمانی
نووسەرەکانیاندا ڕوو دەدەن و پێچەوانەی زمانی ئینشایی چیرۆک و
رۆمانی تر کە تەنیا ئەرکی ڕاگوێزانی مانا و پەیامی لە ئەستۆیە ،لەم
ڕۆمانەدا زمان خۆی داهێنەری مانا و پەیامیشە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1804 :

پەیکەرێک لە وەهم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969194
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولقادر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1805 :

تا لێم نەدەن نابمە پیاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969574
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەزیز نەسین
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1806 :

تا ماتەمی گوڵ… تا خوێنی فریشتە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205093100119223
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەختیار عەلی
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە  2014 :سلێمانی (چاپی سێیەم)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە1807 :

تابلۆکانی شەرەفنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967388
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەقیب یوسف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1808 :

تابلۆیەکی ناتەواو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070822422089627
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1809 :

تابو وەک نموونەیەکی پەیوەندیی نێوان زمان و کلتور
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090421180377265
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شاخەوان جەالل فەرەج
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1810 :

تابووتێک پڕ لە زیندوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060621325665059
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فەریبا ئیسماعیلی
وەرگێڕانی :رەووف مەحموود پوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1811 :

تاپۆ و بوومەلێڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969014
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(بەشێک لە پەخشانەکانی سوارە ئێلخانیزادە) ،ئامادەکردن و
پێداچوونەوەی سەاڵحەدین ئاشتی ،دەزگای چاپەمەنی پانیذ ،تاران
.2000 /1379
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1812 :

تاپۆی وەرزێکی سەوز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618875
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئەمین گەردیگالنی
ناوەندی کوردیکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1813 :

تاپۆیەک لە تارییکیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012040923232564453
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵە چیرۆکێکی (سەعید سلێمانی)ە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1814 :

تارا رەسوڵ ..شنەیەک بۆ هونەری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070514562176902
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وشیار ئەحمەد ئەسوەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1815 :
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تاراس بۆڵبا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081815285260728
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :گۆگۆڵ
وەرگێڕانی؛ محەمەد موکری
چاپی سێهەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 2007دا لە الیەن دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوەی ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1816 :

تاراس بۆڵبا 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150612001136124469
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نیکۆاڵی گۆگۆڵ
وەرگێڕانی :حەمە کەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1817 :

تارژەنی رەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071109492967467
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆمەڵە حیکایەتێکی عەتا محەمەدە و یانەی قەڵەم بە چاپی گەیاندووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1818 :

تارمایییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969381
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هینریک ئیپسن
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :عەتا قەرەداغی
سلێمانی 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1819 :

تارمایییەکانی ئیسالمی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101221170824268
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1820 :

تارماییەک لەبەرباراندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013113020533892692
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد مستەفا
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1821 :

تارماییەکانی ئیسالمی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052809192464903
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوان ئەحمەد
چاپی یەکەم2012-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1822 :

تارماییەکانی هەڵەبجە؛ سەدام حوسێن و جینۆسایدی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112415165692638
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مایکڵ جەی کیلی
وەرگێڕانی :کارزان محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1823 :

تارمایێ بۆگەنێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040613165765773
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرشید شەریفی
تارمایێ بۆگەنێ (بە واتای تارماییە بۆگەنەکان) کە کۆچیرۆکە و  9چیرۆکی
کورتی لەخۆ گرتووە و ساڵی  2012لە شاری سنە و لەسەر ئەرکی
نووسەر چاپ کراوە .ئەم کتێبە یەکەم کتێبی چاپکراوی چیرۆکە بە
دیالێکتی هەورامی و ،ئەدەبی هەورامی تا پێش چاپکرانی ئەم کتێبە،
کتێبی چیرۆکی چاپکراوی نەبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی هەورامی
زمان  -شێوەزار:
سنە
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1824 :

تاریخ کورد فەیلی لە عیراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042920313585180
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەباس سلێمان سمایل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1825 :

تاریک و روون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030118373161872
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن
1974
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1826 :

تاریکی شەو و پەنجەرەی عەشق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031010405380242
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەژاڵ ئیبراهیم خدر
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1827 :

تاز یە بارانی بەیەل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150522100506121171
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی؛ غواڵمحوسێن ساعیدی
وەرگێڕانی؛ ئەمین گەردیگالنی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2011دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانییەوە باڵو کراوەتەوە.
لەگەڵ هاتنە دەرەوەی کوێخا لە ماڵەکەی ،پاپاخ ،سەگی ئەرباب لە سەر
دیواری باخەکەوە دەستی کرد بە وەڕین و بازی دا کۆاڵنەکەوە.
سەگەکانی دیکەش کە لە سەربانە نەوییەکانی بەیەل وەرکەوتبوون،
ملیان هەڵێنا و نووزاندیان ،چاویان بە کوێخا کەوت کە لەبەر تریفەی
مانگەشەو بە قەاڵفەتە درێژداهۆڵەکەیەوە هەنگاو دەنێ؛ دوای تاوێ
سەریان کردەوە سەر دەستیان و خەویان لێ کەوتەوە.
کوێخا ڕاوەستا و گوێی شل کرد ،لە دەرەوەی ئاوایی زڕەی زەنگوڵە
دەهات .دەنگێکی نەرم و لەرزۆک دوور دەکەوتەوە و نزیک دەبۆوە و بە
دەوری ئاواییدا دەسووڕایەوە .پەنجەرەکان هەموو تاریک داگەڕابوون.
دانیشتووانی بەیەل لە خەودا بوون و ئەوانەی کە خەویشیان لێ
نەکەوتبوو بە تاریکی دانیشتبوون و چاویان لە مانگەشەو دەکرد.
پاپاخ هات لە بەردەمی کوێخا ڕاوەستا و دەستی کرد بە کلکەسووتێ،
کوێخا ڕاوەستابوو و گوێی هەڵخستبوو ،زڕەی زەنگوڵەکە دوور دەکەوتەوە.
کوێخا هات بۆ الی هەسێڵەکە و پاپاخیش بە دوایدا .کاتێک گەیشتنە الی
هەسێڵەکە ،پەنجەرەیەکی چکۆلە کرایەوە و پیاوێک سەری کێشا دەرێ.
سەری کابرا لە تاریکیدا جوواڵیەوە و گوتی( :کوێخا ،بەو نیوەشەوە بۆ
کوێ دەچی؟)
کوێخا ڕاوەستا ،پاپاخیش ڕاوەستا .هەردووکیان چاویان لە سەری کابرا
بڕی.
کوێخا گوتی( :دایکی ڕەمەزان هیالکە ،دەیبەم بۆ شار).
پەنجەرەیەکی دیکە کرایەوە .سەری پیاوێکی دیکە هاتە دەرێ و گوتی:
(الی ئێوارە خۆ نەخۆش نەبوو ،وا نییە؟)
کوێخا گوتی( :الی ئێوارێ حاڵی باش بوو،بەاڵم ئێستا زۆر نەخۆشە.
ئێستا زۆر هیالکە .بەڕاستی ئەو پیرێژنە بمرێ چبکەم؟ ها ،ئیسالم،
بمرێ قوڕی کوێ بە سەرما کەم؟ ئەو کوڕە چی لێ بکەم؟)
ئیسالم گوتی( :ئێستا حاڵی چۆنە؟)
کوێخا گوتی( :وەرسووڕاوە ،ئێستا بەرەوڕووی قیبلە ڕاکشاوە).
پیاوی یەکەم دانەوی و بە ئیسالمی گوت( :دەیهەوێ بیبا بۆ شار ).پاشان
ڕووی کردە کوێخا و گوتی( :باشتر نییە هەتا بەیانی ڕاوەستی؟)
کوێخا گوتی( :دەترسم نەگاتە بەیانی .من زیاتر خەمی ڕەمەزانمە .ئەو
پیرێژنە ئیتر عومری خۆی کردووە و زایە بووە ،دەترسم ئەو کوڕە لە
حەیبەتا خۆی بە کونێکەوە بنێ .چیی لێ بکەم؟ ها؟ لە ژوور سەری
دانیشتووە و هۆنهۆن دەگری ،وا دەگری ژیر بوونەوەی نییە).
ئیسالم پرسیی( :چۆنی دەبەی بۆ شار؟)
کوێخا گوتی( :بە عارەبانەکەی تۆ دەیبەمە سەر جادەکە و لەوێ ماشین
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پەیدا دەکەم).
پاپاخ کە دیتی کوێخا لە قسە گیراوە ،لە گوێ هەسێڵەکە وەرکەوت و
لمبۆزی نایە سەر دەستی و چاوی قووچاند .کوێخا لە ناکاو وەرسووڕا و
چاوی لە پشت سەری کرد .پاپاخیش سەی هەڵێنا و چاوی لە تاریکی
بڕی.
ئیسالم گوتی( :ئەوە چییە؟)
کوێخا گوتی( :گوێت لێیە؟ زڕەی زەنگوڵە دێ؛ وا نییە؟)
ئیسالم و پیاوەکەی یەکەم گوێیان شل کرد ،بەاڵم زڕەی زەنگوڵەیان
نەبیست.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1828 :

تازیەدارانی بەیەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101315074773417
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
غوالم حوسێن ساعێدی
وەرگێڕانی :بەڕۆژ ئاکرەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1829 :

تازەگەری :لێکۆڵینەوەیەکە دەربارەی تازەگەری و دیوە نادیارەکانی
قەسیدەی رەنگدانی شێرکۆ بێکەس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969151
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
لێکۆلێنەوەیەک دەربارەی تازەگەری و دیوە نادیارەکانی قەسیدەی
رەنگدانی شیرکۆ بێکەس
ئاسۆ جەبار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1830 :

تاعوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969415
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :ئەلبێر کامۆ
وەرگێڕانی :رەسوڵ سوڵتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1831 :

تاگوور و ویژدانی مرۆڤایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619916
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
ڕامین جەهانبەگلۆ
وەرگێڕ
یادگار حەمەغەریب
ژمارەی الپەڕەکان
80
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1832 :

تامیتامی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823214207125485
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :دالوەر قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە1833 :

تامە زرۆی لەێلێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150109115520118709
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی  :زێنەب یووسفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە1834 :

تاوان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100208
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاورێ قادر نەمەڵی
سلێمانی1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1835 :

تاوان و سزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969536
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فیۆدۆر دۆستۆێڤیسکی
وەرگێڕانی :رەووف بێگەرد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1836 :

تاوانبار و سزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518514
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سابیر بەکر بۆکانی
دەزگای سەردەم 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1837 :

تاوانباری جەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015033011134685042
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سابیر رەشید
یەکێتی مافپەروەرانی کوردستان
هەولێر 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1838 :
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تاوانی بوخاری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823135714125472
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئارام حاجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1839 :

تاوانێکی لەبیرکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150122003549118971
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی:نەجمەدین فەقێ عەبدوڵاڵ و عادل عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1840 :

تاوانەکەی کۆلینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150811120932125124
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فێردیناند ڤۆن شیراخ
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
ئەم ڕۆمانە باسی کوشتنی یەکێک لە پیاوە بازرگان و دەوڵەمەندە
گەورەکانی ئەڵمانیا " هانس مایەر" دەکات ،کە خاوەنی یەکێکە لە گەورە
کۆمپانیاکانی ئەڵمانیا .ئەم پیاوە لە یەکێک لە هۆتێلە ناسراوەکانی شاری
بەرلیندا لەالیەن " ڤابریتسۆ کۆلینی" دەکوژرێت .کۆلینی کرێکارێکی
ئیتالییە ،کە ماوەیەکی زۆر لە ئەڵمانیا دەژی و لەهەمان کارگەی هانس
مایەریش ،ماوەی چەندین ساڵە کاردەکات.
گرێی سەرەکی ئەم ڕۆمانە ئەوەیە ،هەر لەیەکەم ڕۆژەوە " کۆلینی" دان
بە تاوانەکەی خۆیدا دەنێت ،لێ هیچ کاتێک ئامادەنییە باس لە هۆکاری
کوشتنەکەی بۆ دادگا باسبکات .بەاڵم " کاپسەر الینن" کە پارێزەرێکی
گەنجەو دەوڵەت بۆ کۆلینی گرتووە(،چونکە خۆی نەچوو پارێزەر بگرێت)،
الینن پاش گەڕان و پشکنین بۆی دەردەکەوێت ،کە هانس مایەر پێشتر
جەنەڕاڵێکی سوپای نازی ئەڵمانی بووە لەئیتالیا ،لە کاتی جەنگی
دووەمی جیهانیدا ،باوکی کۆلینی پارتیزان بووە دژی سوپای نازی
ئەڵمانی دەجەنگێت ،پاشان هانس مایەر دەیگرێت و لەگەڵ کۆمەڵێک
پارتیزانی تر تیرباران دەکرێت .بەوەش ناوەستێت ،دەچێتە ماڵەوە خوشکە
گەورەکەی کۆلینی ئەتک دەکات ،کۆلینی منداڵیش هەموو ئەمانە بە
چاوی خۆی دەیبینێت .پاش  35ساڵ ژیان لە ئەڵمانیا ،بە دەستی خۆی
تۆڵەی خۆی دەکاتەوە.
گرینگی نووسەر لەوەدایە کە توانیویەتی لە ڕێگەی تاوانێکی
شەخسییەوە ،تاوانی ڕژێمی دڕندەو دژە مرۆیەکەی نازیەتی ئەڵمانی
دەربخات .لەهەمانکاتیشدا لەم ڕۆمانەوە چەند زانیارییەکی گەورەی
تێدایە ،کە چۆن لەرێگا یاساوە ،هەموو ئەفسەرو جەنەڕاڵە گەورەکانی
سوپا و دەزگا ئەمنییەکانی سەردەمی نازی ئەڵمانی ،هەموویان لێیان
خۆشبوون و کەسیان دادگایی نەکران.
لێرەوە شیراخ دیسانەوە الپەڕە ناشرین و قێزەونەکانی سەردەمی
نازیەتی ئەڵمانیمان پیشان دەداتەوە ،تێیدا تیشک دەخاتە سەر ئەو
قۆناغەی ،کەبە قۆناغێکی تاریک و قێزەون لە مێژووی ئەڵمانیا دادەنرێت.
ئەم کتێبە لە زنجیرەی چاپکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم-ە
و ئێستا لە بازاڕ دەست دەکەوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1841 :

تاڤگەی ئەوین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080517280369315
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
حافز بەکوردی
وەرگێڕانی  :عومەر ساڵح ساحیب (کؤلیل) کردوویە بە کوردی
باڵوکراوەی  :زانستگای کوردستان  -سنە
چاپی یەکەم  1391 -هەتاوی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1842 :

تاڤگەی مەند و ئەوانی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218740
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەژاد عەزیز سورمێ
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لە هەولێر باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1843 :

تاڤگەی هەقیقەت (بەشێک لە بەرهەمەکانی دوکتور قاسملوو)  -بەرگی
1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121810013063351
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوەی :کاوە بەهرامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1844 :

تاڤگەیەک لە زیو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090216215419936
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە سەعید حەسەن
لە باڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1845 :

تاکسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091913350365585
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خالد ئەلخەمیسی
وەرگێڕان لە عەرەبییەوە :سەباح ئیسماعیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1846 :

تاکو دوێنێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150821232350125420
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەڕۆژ ئاکرەیی
ئەم شیعرانە ،لە چوار کۆمەڵەشیعر دەرکێشراون و لێرەدا پێکەوە ،دەکەونە
بەرچاو .هەڵبژاردەیەکن ،بۆ خستنەڕووی شیعرەکانی منی دوێنێ تاکو
دوێنێی بەر لە “بە تەما بووم لە تەم بدوێم“ .لێرەدا هیچ شیعرێک لە بە
تەما بووم… بەرچاو ناکەون .دەزگای ئاراس ،ساڵی ڕابردوو ،چاپی
دووەمی باڵو کردووەتەوە و منیش بە پێویستم نەزانی بۆ ئەستوورکردنی
قەبارەی ئەم تاکو دوێنێیە ،توخنیان بکەوم .هەوڵم داوە لە هەر کام لە
کۆمەڵەشیعرەکانی دوێنێم ،ئەو شیعرانە بگوێزمەوە ،کە لە تێڕوانینی
ئەمڕۆمەوە (بۆ شیعر) نزیکن .یان کەمێک نزیکن .ئاساییە ،کە هێندێک
شت هەڵدەبژێرین ،هێندیک شتی دی هەڵنابژێرین .بەاڵم کە شتێک
(لێرەدا شیعرێک)مان هەڵبژارد ،ئایا دەبێ وەک دەقێکی پیرۆز لێی بڕوانین
و موحافزەکارانە بیگوێزینەوە؟… لەمەدا من ،ڕاستییەکەی ،ئێستا ،کەمێک
بە گومانم .دواتر… نازانم .ئەمڕۆ بەاڵم ،کە دەبینم :هێندێک لە
شیعرەکانی دوێنێ ،لەنگییەکیان تێدا بەدی دەکرێ ،یان هەڵەیەکی
زمانەوانییان تێ کەوتووە ،هەست دەکەم و بە خۆم دەڵێم :بارێکی لەنگ،
چ قەیدێکی هەیە ڕاست بکرێتەوە؟ مەگەر هەوڵی مرۆڤ لە نووسین و
تەنانەت گشت هونەرەکانی دیکەدا ،سەرلەئاخیر ،چێژبەخشین نییە بە
خوێنەرێک ،کە نازانین کێیە ،بەاڵم بیری لێ دەکەینەوە؟
دەزانم مرۆڤ ،کە گەنجترە ،یاخیترە .کەواتە هەوڵم داوە ،لە گواستنەوەی
شیعرەکاندا ،لە بیرم بێت ،کە دیدی موحافزەکارانەی منی ئەمڕۆ (بۆ
نووسین و لە نووسیندا) نەبێتە موختاری خاوەنبڕیاری دوێنێیەکانم.
شیعر ،ئەمڕۆ ،وەک پارچەمۆسیقایەک دەبینم ،کە لەوانەیە لەسەردەمی
داهێنانیدا ،بەس بۆ ئامێرێک نووسرابێتەوە .یان ،لەوانەیە دابەشکردنی
هارمۆنیا لە شیعرێکدا ،بە بیسایی ئەمڕۆم ،ناشاز بێتە بەر گوێ .بۆم
هەیە بە کورتکردنەوە ،یان ڕێکخستنەوەی فۆرم ،دەقی دوێنێم دەوڵەمەند
بکەم؟ بۆم هەیە نەشازەکانی دوێنێم ،ئەمڕۆ (کەمێک) شاز بکەم؟
دەزانم و وەک زۆر کەسیش پێم وا بووە :بۆ ناسینەوەی سیمای دوێنێ،
دەبێ دوێنێ هەروەکو خۆی بخرێتە بەر چاو .بەاڵم لە ماوەی ئەم چەند
ڕۆژەی خەریکی نووسینەوە و گواستنەوەی ئەم شیعرانە بووم ،نەمتوانی
تەسلیمی دەنگێک نەبم ،کە پەیتاپەیتا پێی دەگوتم :ڕوانینەکانی دوێنێت
مەگۆڕە ،بەاڵم بە پیرۆزیشیان مەزانە ،تەنانەت وەک ئەزموونێک ،کە ئەگەر
تێیدا سەریش نەکەوتیت ،لەوە نەترساویت کە ئەزموونی خۆت ،لەسەر
بەرهەمی خۆت ڕاڤە بکەیت.
کەواتە :ئەم شیعرانە ،لە زۆر شوێندا وردەکاریی دووبارەیان تێدا و لەسەر
کراوە .لەم کارلەسەر و تێداکردنەیشدا ،هەوڵم داوە :کارێکی وام بە
ناوەڕۆک و پەیامی شیعرەکان نەبێ (ئەگەر هەیانبێت ،یان هەیانبووبێت).
شااڵو حەبیبە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1847 :

تاڵترین قاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110611414262795
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک لە شیعری شاعیرانی هاوچەرخی تورکیا
وەرگێڕانی لە تورکییەوە :عەلی دەسماڵی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1848 :

تاڵەبانی لە لوتکەی دەسەاڵتی عێراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011321441163817
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خەلیل عەبدوڵاڵ
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1849 :

تراژیدیادی بوون
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100224
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامیل ئەحمەد بەگ
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1850 :

تراژیدیای خێزانێکی شۆڕشگێڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021320142284769
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سۆزان حەمە تاتە
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1851 :

تراژیدیای کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620033
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :ژێرار شالیان
وەرگێڕ :وریا رەحمانی
2010
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1852 :

تراژیدیای کوردەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062500035178269
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هێنری کیسنجەر
وەرگێڕانی :شەفیقی حاجی خدر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1853 :

تراژیدیای کوردەکانی سۆڤێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121412393287250
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەفراسیاب هەورامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1854 :

ترافیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012820075164087
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پۆاڵ سەعید
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1855 :

تراویکەی پیالنەکان دژ بە نەتەوەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015083015542685921
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حامید گەوهەری
ستۆکهۆڵم 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1856 :

ترحێو
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100228
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال سەعدی
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1857 :

ترس و رق لە نێوان ئەمریکا و رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121514450187239
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گۆران سەباح غەفور
وەرگێڕ :سەبور سۆران
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1858 :

ترسان لە فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042622463864641
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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رێبوار سیوەیلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1859 :

ترسی ژمارەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150721211214124881
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شەهرام نامیق
سال 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1860 :

ترش و شیرینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111714330587802
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خاڵە رەجەب
1969
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1861 :

تروتسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091821015567602
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئارفنج هاو
وەرگێرانی لەعەرەبییەوە :خالید هەرکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1862 :

ترووسکەیەک لە تاریکیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818956
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەاڵح نیساریی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2000دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1863 :

تریفەی هەڵبەست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968903
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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شێرکۆ بێکەس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1864 :

ترین تەنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119013001118915
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەرسەالن چەڵەبی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1865 :

ترێنە خێراکەی خۆرهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090212422760893
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:فیالدیمیر فیدوروسکیی
وەرگێڕانی :شێرزاد هەینی
لە باڵوکراوەکانی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی

1136

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1866 :

تلەوزیۆن لە نێوان دامەزراندن و داڕزاندندا؟!
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719610
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
برایم فەرشی
ئینتەرنێت 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1867 :

توانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090714561461031
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
غەفور ساڵح عەبدوڵاڵ
چاپی یەکەم  1988بەغدا
چاپی دووەم  2009هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1868 :

توانەوە 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100237
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کازم کۆیی
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هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1869 :

توتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015090121452366080
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەبەرد فوئاد
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1870 :

توحفەی موزەفەرییە  -بەزمانی کوردیی موکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041213221356474
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئۆسکارمان
وەرگێڕانی :هێمن مەهابادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1871 :

تورک لە بولگارستان کورد لە تورکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012721163333053
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی عەزیز نەسین
وەرگێڕان و ئامادەکردنی :بەکر شوانی و سیروان رەحیم
هەولێر 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1872 :

تورکیا لە ئەتاتورکەوە بۆ ئەردۆغان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100245
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەنال لوتفی
سلێمانی2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1873 :

تورکیا لەسەردەمی گۆڕاندا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718897
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد نورەدین
وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە؛ ئازاد بەرزنجی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1874 :

تورکیا نەبەرد لەپێناوی مانەوەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082513090885900
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چەند نووسەرێک
باڵوکراوەی سەنتەری ستراتیجی کوردستان  -سلێمانی
چاپی  - 2006سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1875 :

تورکیا و ئەوروپا ...کورد لەو بازنەیەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818600
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سامی شۆڕش
دەزگای موکریانی 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1876 :

تورەکە پڕ سێوەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919678
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ڤالدیمێر سوتاییڤ
سەالم عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1877 :

تولین دایکێکی بچوکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170644
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1878 :

تولین دەچێتە سۆپەر مارکێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170772
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1879 :

تولین سواری پاسکیل دەبێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170774
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1880 :

تولین سەردانی پوری دەکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170642
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1881 :

تولین لە قوتابخانەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170639
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1882 :

تولین لە ماڵەوەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170641
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1883 :

تولین لەبۆرە ئاهەنگێکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170771
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1884 :

تولین لەناو باڵۆندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170773
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1885 :

تولین نەخۆشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170643
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1886 :

تولین و دراوسێ سەیرەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170645
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1887 :

تولین و دیارییەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170640
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1888 :

تولین و ڕووداوێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170775
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1889 :

توماس ئەکوینی ،رابەری فەلسەفەی سکوالتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619976
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .حەمید عەزیز
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1890 :
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توندوتیژی بەرامبەر بە ژانا و رۆڵی یاسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080509031989278
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەزگای وارڤین بۆ پرسەکانی ژن
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1891 :

توندوتیژی دیاردەیەکی مێژوویی کۆمەاڵیەتییە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100249
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەرۆ قادر
هەولێر2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1892 :

توندوتیژی هەستپێکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418792
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :هانا شوان
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لە سلێمانی باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1893 :

توندوتیژی و لێبوردەیی لە قورئاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070509330176895
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تەها وەهاب
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1894 :

توندوتیژیی ئایینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062321084571155
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسینی :سەروەر عەبدولرەحمان پێنجوێنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1895 :

توندوتیژیی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052121540464814
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناسری فوکوهی
وەرگێڕانی :پێشڕەو حسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1896 :

توندوتیژیی وەزیفی دژی ژنان لەفەرمانگە حکومییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091114575961139
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :کنێر عەبدوڵاڵ
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

👩ژنان

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1897 :

توندڕەوی ئیرهاب گۆڕینی جیهان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010120454663611
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فازڵ قەرەداغی
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1898 :

توندڕەویی ئایینی لە جیهانێکی گۆڕاودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020910152575662
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :ئەلعەفیف ئەلئەخزەر و سەاڵح عیسا و...
وەرگێڕانی :حەسەن یاسین
سلێمانی 2013 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1899 :

تونێل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112923214063045
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1150

مەکسیم گۆرگی
وەرگێڕای لە ئینگلیزییەوە :هیوا عومەر ئەحمەد
چاپخانەی سەرکەوتن  -سلێمانی 1984 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1900 :

تووتن و تووتنەوانی لە کوردستانی عێراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967220
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فاتیح رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌾کشتوکاڵ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1901 :

تووتنەوانەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150113232805118781
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەلی بەدر
وەرگێڕانی :شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1902 :

توورەبوونی ئاسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619955
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
رەزا سەیدگوڵ بەرزنجی
ژمارەی الپەڕەکان
191
ساڵی چاپ
2008
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
ڕۆمان و شیعر
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1903 :

توونی مەرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150709005306124801
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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پەڕتووکێکی بەڵگەنامەییە سەبارەت بە :هێرشەکانی ئەنفال لە
بەڵگەنامەکانی رژێم دا .
نووسەر کۆمەڵێک بەڵگەی زۆری رژێمی بەعسی دەستکەوتووە سەبارەت
بە پڕۆسەکانی ئەنفال لە کوردستانی باشوور.
رێکخستن و نووسینی :زیاد عەبدولڕەحمان .
ساڵی  1995لە (تەورێز) چاپکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇷🇮ئێران

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1904 :

توێژی ناوەڕاست ..کانگەی ئینتیما
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120208003263066
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەژاد عەزیز سورمێ
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1905 :

توێژینەوەی سایکۆلۆژی لە داهێنانی شیعریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150622020313124544
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :حەمەی ئەحمەد رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1906 :

توێژینەوەیەک لە پێنج بەهرەی نەجمەدین
مەال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968000
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا نەریمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1907 :

توێژێ لە خەباتی کاکە عومەر دەبابە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969796
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1908 :

توێشووی سەفەرێکی سەخت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968018
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسێن عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1909 :

توێشەبەرەی هونەری ماملێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967364
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سمایلی ماملێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1910 :

تکایە دەست بەشیعرەوە بگرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110220481762714
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد فەریق حەسەن
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1911 :

تکایە مەبنە مەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010610593774716
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :مەحموود نامەنی
وەرگێڕ :بیالل باسام
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1912 :

تۆ ئەتوانی بەقومێ ماچ بمخەیتەوە هەڵقوڵین!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110721481562838
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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شێرکۆ بێکەس
لەگەڵ لێکۆڵینەوەیەکی کورتی د .شاهۆ سەعیددا
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1913 :

تۆ ببە بەدراوسێم ماریانا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150817125526125292
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هێمن بەرزنجی
دیزاینی بەرگ  :ئاریان ئەبوبکر
چاپخانەی  :تاران
ناوەندی باڵو کردنەوە جەمال عیرفان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1914 :

تۆ بێچووە مراویێکی ناشرین نیت!
http://www.kurdipedia.org/?q=20150802120202125012
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :جەبار تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1915 :

تۆ بەسەر خۆتدا زاڵیت؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518495
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وێندی گرانت
وەرگێڕانی :شێرزاد حەسەن
سلێمانی 2004
تۆ بەسەر خۆتدا زاڵیت رێبەرێکە بۆ ئەو کەسانەی گەرەکیانە بەسەر زیانی
خۆیاندا زاڵ بن
لە باڵوەکراوەکانی ماڵی وەفایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1916 :

تۆ دەریامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103022004262666
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بەسەرهات و گۆرانی
عەزیز شاڕوخ
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1917 :

تۆ رەشت لێ دێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050322211676061
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی ئەحالم موستەغانمی
وەرگێڕانی موکڕەم رەشید تاڵەبانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1918 :

تۆ گەورەتر لەوەیت کە بیری لێ دەکیتەوە 10
http://www.kurdipedia.org/?q=20150208111632119292
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کەو توبە بەالم نەک لە لوتی فیلەوە.
نووسینی :مەسعود لەعەلی
وەرگێڕانی :جەبار تەنیا
داستان و جێرۆکی هۆشی ئەخالق شیکاریی بەپێی بیردۆزی هێز ئەگەر
دەتانەوێ لە ژیان و بریارداندا شوێن پێی ترد بدۆزنەوە ئەم کتێبە
بخوێننەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1919 :

تۆ گەورەتر لەوەیت کە بیری لێ دەکیتەوە 8
http://www.kurdipedia.org/?q=20150208111106119291
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هێزی بیرکردنەوەو گەوورەیی دەروون مەال نەسرەدین و ژیان و رەفتاری
نووسینی :مەسعود لەعەلی
وەرگێڕانی :جەبار تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1920 :

تۆ گەورەتر لەوەیت کە بیری لێ دەکەیتەوە 9
http://www.kurdipedia.org/?q=20150208110727119290
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1160

هاتوینەتە دنیا تا دنیا بگۆڕین!
نووسینی :مەسعود لەعەلی
وەرگێڕانی :جەبار تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1921 :

تۆ لێرەنی تاببینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040815162130274
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :فەرەیدون موشیری
وەرگێڕ :د .ناسیح قەرەداخی (ئارام قەرەداخی)
دەزگای چاپ :چاپخانەی زانکۆی سەاڵحەدین ،هەولێر
ساڵی چاپکردن2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1922 :

تۆ لە هەموو شوێنێکی تۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150615102220124499
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کەریم دەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1923 :

تۆ مەچۆ بۆ شەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150314232105119714
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ماردین ئیبراهیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە1924 :

تۆ هەر تۆی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091610011677485
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :سیروان کاروانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1925 :

تۆبەی فیرعەونی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150522110620121177
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :وریا شەهاب
کەرکوک 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1926 :

تۆپی پێ لە دیدێکی شەرعی و واقعیەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150112023812118741
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی  :عەلی خان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1927 :

تۆپی پێ :مێژوو ،سەرهەڵدان ،داهێنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110215504662710
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سامان عەبدوڵاڵ بریفکانی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🏀وەرزش

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1928 :

تۆتالیتاریزمی رۆحی و ئەرکەکانی رۆشنگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050920495678634
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەال بەختیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1929 :

تۆژینەوەی تیۆری ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619874
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ڕاجێر وێبستێر
وەرگێڕ
عەبدلخالق یەعقووبی
ژمارەی الپەڕەکان
216
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1930 :

تۆش من دەناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110523170462785
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەبار جەمال غەریب
نیگارکێشی :محەمەد هاشم
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1931 :

تۆفیق فیکرەت و شاعیرە نوێخوازەکانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519521
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد تاقانه
دەزگای ئاراس 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1932 :

تۆفیق وەهبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020808075433173
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ژیاننامە.
نووسینی :سۆزان کەریم مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1933 :

تۆقی عەزازیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060421444565031
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :سەید قادر هیدایەتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1934 :

تۆلین لە ئاهەنگی گوڵدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170780
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1935 :

تۆلین لە دونیای چیرۆکەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170783
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1936 :

تۆلین لە شەوی جەژندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170777
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و /پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1937 :

تۆلین لە وانەی نیگارکێشاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170779
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و /پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1938 :

تۆلین لەوانەی خێوەتگەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170784
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1939 :

تۆلین مۆزیک دەدۆزێتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170778
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1940 :

تۆلین و پاساری هاوڕێی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170782
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1941 :

تۆلین و پشیلەی یەکی النەواز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170785
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1942 :

تۆلین و چوارشەممەیەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170776
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/پەخشان حەمە میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1943 :

تۆم خۆشدەوێت ،ئەی تۆ؟!
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014090421591777270
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کنێر عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1944 :

تۆم هەبیت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021721172582315
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
داستان بەرزان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1945 :

تۆماری تەمەن  4 -سوڕی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100281
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم زەند
سلێمانی2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1946 :

تۆماری تەمەن  - 8 -کوردستانی پەرەکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100282
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم زەند
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📝یاداشت

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1947 :

تۆماری تەمەن  -بەرگی  - 1گەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828112133125597
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم زەند
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1948 :

تۆمارەکانی مێژوو
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012082618452969322
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر ئیسماعیل مارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1949 :

تۆڕە جیهانییەکانی گەندەڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818610
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پیتەر ئایگن
وەڕگێڕان :ئومێد عوسمان
ژمارەی الپەڕەکان 320 :الپەڕە
ساڵی چاپکردن2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1950 :

تۆڵستۆی و چیرۆک بۆ منااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170262
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێواس ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1951 :

تۆڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150226175250119465
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد موکری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1952 :

تۆڵەسەندنەوەی مێرووالن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321175115120564
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیمی داراخشانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1953 :

تیاتیۆس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150104230233118648
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :ئاوات ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1954 :

تیپی گۆرانی و مۆسیقای ئاژەاڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150103102252118612
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :دەریا و ئاوارە گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1955 :

تیپی مۆسیقای باواجی کۆیە لە ()2008-1957
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400710030
4
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
باکووری
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1956 :

تیرۆر (پایەکانی ،هۆکارەکانی ،شێوازەکانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112303224563007
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هیمداد مەجید عەلی
مەکتەبی بیر و هوشیاری (ی .ن .ک) 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1957 :

تیرۆر و تیرۆریزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082916003560811
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆڵینەوەیەکی شیکاری مێژوویی و سیاسییە
کارزان محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1958 :

تیرۆر و رەشەکوژی ئاوەڵدووانەی کۆمەڵگای ئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141212030021118289
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی
ناسر ئەمین نەژاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
تیرۆریزم
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە1959 :

تیرۆر و رەشەکوژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919342
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
باقر موئمنی
ناسر ئەمین نەژاد
2001
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1960 :

تیرۆر و سەقامگیری سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019375
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بەکر سدیق
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1961 :

تیرۆری گیان و ئەندێشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010120351563609
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەسەن ئەیوب زادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1962 :

تیرۆری نێودەوڵەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118713
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .ئەحمەد محەمد رەفعەت /د .ساڵح بەکر ئەلتەیار
وەرگێڕانی؛ کوێستان جەمال
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1963 :

تیرۆریزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019382
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بروس هۆفمان
ئاوات ئەحمەد
دەزگای سەردەم 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1964 :

تیرۆریزم چونە ناو ناخی دیاردەیەکی جیهانییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141212002227118279
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
عەتا مەال کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1965 :

تیرۆریزم چونە ناو ناخی دیاردەیەکی جیهانیەوە  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019380
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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باری دەیڤیس
عەتا مەال کەریم
سلێمانی 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1966 :

تیرۆریزم وەک تاوانێکی رێکخراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619906
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :مایکل لیمەن و گاری پوتەر
وەرگێڕ :ئەبو بەکر مەجیدی
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1967 :

تیرۆژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967963
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1180

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1968 :

تیرێژەکان و شیعری شێرکۆ بێکەس :لێکۆڵینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968871
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1969 :

تیشکە نیگایەک بۆ (منداڵی ئۆتیزم)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619953
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
پەروین خدر ئیبراهیم  -ماجید نووری
ژمارەی الپەڕەکان
40
ساڵی چاپ
2008
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
محەمەد هیشام
کەتەلۆگ
پەروەردە و دەروونناسی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1970 :

تیشکەکان :سەرجەمی پەیامەکانی نوور  -بەرگی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966010
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1971 :

تیمساح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402085057120744
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووستنی :داستۆیاڤیسکی
وەرگێڕانی :کاروان مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1972 :

تیمۆجین ئاخەرین سامۆرای

1182

http://www.kurdipedia.org/?q=2012121222032174320
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ڤینۆس فایەق
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1973 :

تینا و چیرۆکە ئەندێشە کراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041821242964561
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەتا محەمەد
لە باڵوکراوەکانی چاپخانەی رەنج
ساڵی چاپ 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1974 :

تینسی ولیامز و ئاڕاستە نوێیەکانی شانۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219097
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .شاکر ئەلحاج
وەرگێڕانی؛ کامەران سوبحان و عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگنە
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎭شانۆ

جۆری پەڕتووک:

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1975 :

تینووی فڕینەوەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081709563860706
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی ئەکبەر مەجیدی
ئەم کتێبە بەرهەمێکی کۆمەڵەشیعریی شاعیرە کە لە باڵوگەی گۆرانی
شاری سنەی رۆژهەاڵتی کوردستان چاپ بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1976 :

تیڕۆژێ بە شەوەزەنگەکەی (حەمە سەعید حەسەن)دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090615452861006
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاکەوەیس
ستۆکهۆڵم 1991 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

واڵت:

🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1977 :

تیۆدۆر ئادۆرنۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965696
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر -:سەاڵح حەسەن پاڵەوان
چاپی یەکەم ساڵی 2007
لە بالوکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1978 :

تیۆری بنیاتنانی شاراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141212013821118281
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەجات حەمید ئەحمەد
سالی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1979 :

تیۆری دەوڵەت و سیستەمە رامیارییەکان  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218729
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :بەهادین ئەحمەد محەمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی 2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1980 :

تیۆری دەوڵەت و سیستەمە رامیارییەکان  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218728
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەهادین ئەحمەد محەمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی 2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1981 :

تیۆری رۆمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519532
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕانی :محەمەد کەریم
دەزگای سەردەم 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1982 :

تیۆری رێکخراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010517323774707
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ستیڤێن رۆبینز
وەرگێڕ :ئیسماعیل زارعی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1983 :

تیۆری زانین الی کانت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620048
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
نیگار ئیبراهیم
ژمارەی الپەڕەکان
72
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
وریا بوداغی
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1984 :

تیۆری سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110822231062864
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاندرو هێیوود
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :گۆران سەباح
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1985 :
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تیۆری مەدەنیەت ..سەرچاوەی سەرهەڵدانی مەدەنیەتی خۆرئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121809263663347
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :موکوتساوا یوکیچی
وەرگێڕانی :ستار کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1986 :

تیۆری هاوچەرخ لە زانستی کۆمەڵناسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081021221067494
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تاهیر حەسۆ زێباری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1987 :

تیۆریی بنیاتی شاراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090109472560861
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :نەجات حەمید ئەحمەد
باڵوکراوەی ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1988 :

تیۆریی گشتیی ماف
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100335
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.سەعدی بەرزنجی
هەولێر1990-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1989 :

تیۆریی گشتیی یاسا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100334
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.سەعدی بەرزنجی
هەولێر1990-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

♖هەولێر
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1990 :

تیۆرە نوێیەکانی رەخنەی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012083018323436846
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال مەعروف
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1991 :

تیۆرەکانی دەرهێنانی شانۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150329122110120700
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دانا ڕەئووف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1992 :

تیۆرەکانی دەوڵەت
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015090100090167603
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەندرۆ ڤنسنت
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ فازڵ گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1993 :

تیۆرەکانی راگەیاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071410334989572
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ملڤین ل .دیفلیر و ساندرا بۆل
وەرگێڕ :د .سەنگەر حاجی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1994 :

تیۆرەکانی سیستمە سیاسییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818608
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .کەمال مەنوفی
ئاوات ئەحمەد
سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1995 :

تیۆرەکانی مۆسیقا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967336
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵح رەوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎵موزیک
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1996 :

تێبینیەک لە ئابوری سیاسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966066
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم زەندی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

💰ئابووری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1997 :

تێپەڕین بەناو ئاگردا  -چاوخشاندنێک بەسەر مێژووی رێکخراوی
موجاهیدینی خەلقی ئێران لە عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150704215923124719
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شاهۆ گۆران
وەرگێڕانی بۆ کوردی :ئەحمەد زەردەشت
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1998 :

تێرۆریسیم وەک بیناکردنی کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061709321466587
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی -:عادل باخەوان
بابەت -:توێژینەوە
چاپی یەکەم ساڵی 2007
لە بالوکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1999 :
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تێرەخۆرە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100287
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەولود ئیبراهیم حەسەن
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2000 :

تێزی تورک بۆ مێژوو ،تیۆری زمانی خۆر و کێشەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101223233062334
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیسماعیل بێشکچی
وەرگێڕانی؛ ئاسۆس هەردی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2000دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2001 :

تێزی مێژوویی تورک و دۆزی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101712221462401
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕان و ئامادەکردنی :ئەنوەر محەمەد ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2002 :

تێگەیشتن لە تیۆرە سیاسییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061012143260255
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :تۆماس سپراگێنس
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ فەرەشید شەریفی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2003 :

تێگەیشتن لەئەنفال وەک جینۆسایدی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140414124033100416
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و ئامادەکردنی تەها سلێمان
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2004 :

تێگەیشتنی تیۆرە سیاسیەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966727
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تۆماس سپراگێنز
وەرگێرانی لەفارسیەوە :فەردیش شەریفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2005 :

تێگەیشتنی راستی؛ شوێنی لە رۆژنامەنوسی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112001511287747
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال مەزهەر ئەحمەد
1978
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2006 :

تێهەڵکێشی موتابچی لە  36غەزەلی حافزی شیرازی  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091714255273182
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەمین موتابچی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2007 :

تێوری دەوڵەت و بەدەوڵەتبوونی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150218215604119404
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هاورێ سوارە
کتێبی تێوری دەوڵەت و بەدەوڵەتبوونی کوردستان ،لە نووسینی هاوڕێ
سوارەیەو لە دووتوێی  190الپەڕەیەو بە ئەژماری  1000دانەو لە ساڵی
 2013چاپ و باڵوکراوەتەوە.
ئەم کتێبە لە پێشەکییەک و چوار بەش پێکهاتووە ،نووسەر لە پێشەکی
پەڕتووکەکەدا دەنووسێت :ئەگەر دەوڵەت بەهەر بیانوویەک نەکرێتە
بەرنامە ،ئەوە خەبات و قوربانییەکان بەالڕێدا دەبات و ناکۆکی و ملمالنێ و
شەڕی لێدەکەوێتەوە ،بیری دەوڵەت و تێوری دەوڵەت و زانستی دەوڵەت
پێویستییەک بۆ دروستبوونی دەوڵەت و ئەوە بەرژەوەندی بوون بە دەوڵەتە
هەموومان کۆدەکاتەوە.
لە بەشی یەکەمدا نووسەر باس لە تێوری دەوڵەت ،رێگەکانی
دروستبوونی دەوڵەت ،دەوڵەت لە کۆمەڵگە جیاوازەکاندا ،تاک ،خێزان،
نەتەوە ،خاک ،فەلسەفەی دەوڵەت لەسەر کارلێکردنی تاک و نەتەوە
خاک و مرۆڤایەتی دەکات.
بەشی دووەمی کتێبەکە لەبارەی دۆخی کوردستان و بەدەوڵەتبوون،
دەوڵەتی کوردی ،بۆچوونی هەڵەو هەڵوێستی نازانستی دژ بە دەوڵەتی
کوردستان ،زیانە ترسناکەکانی خۆ بە عیراقەوە بەستن ،درۆی عیراقێکی
دەدوێت.
بەشی سێیەم تەرخانکراوە بۆ بابەتی داگیرکردن و داگیرکاری و جۆرەکانی
داگیرکاری و جیاوازی نێوان داگیرکاری وشکانی و داگیرکاری ئاوی و
رێگەکانی داگیرکاری و جیاوازی نێوان چەوساندنەوەی داگیرکاری و
چەوساندنەوەی ناوخۆیی.
بەشی چوارەمیش باس لە ستراتیژی بەدەوڵەتبوون و بایەخی دەوڵەت لە
روانگەی پێناسەکانیەوە ،ویستی بەدەوڵەتبوونی کوردستان و ویستی
تاک و ویستی نەتەوە دەکات.
بەشی کۆتایی کتێبەکەش تەرخانکراوە بۆ پەراوێزەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2008 :

تێڕوانینی حەرام (النظر) پێشەنگی ئارەزووەکان و هۆکار و دەرەنجامە
خراپەکانی لەسەر تاک و کۆمەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818204764102
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :فەرەیدون موحەممەد

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2009 :

تێڕوانینێک لە قوتبەوە بۆ هونەری شێوەکاری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019363
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاشتی گەرمیانی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2010 :

تێکستی ئەدەبی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100294
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.محەمەد نوری عارف
زانکۆ-سلێمانی
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2011 :

تێکستی چەند هەقایەتێکی فۆلکلۆریی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100293
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعدوڵاڵ ئیسماعیل شێخانی
بەغدا1987-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2012 :

تێکستی ژنان لە دەفتەرەکانی یارساندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120911440463181
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :نامق هەورامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2013 :

تێکستی شانۆیی و چەند سەرنجێکی رەخنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150628230237124640
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەحمەد محەمەد ئاباڵخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2014 :

تێکستی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110922254162877
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و باڵوکردنەوەی :ئەلبێرت فۆن لۆکۆک
پێشەکی و لە چاپدانەوەی :نەجاتی عەبدوڵاڵ
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە2015 :

تێکستی یاخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051117385578595
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هاوڕێ نەهرۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2016 :

تێکشکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110514193188032
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرۆ قادر
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2017 :

تێکشکانی بەهاکانی خوێندکار
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100296
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فایەق سەعید
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2018 :

تێۆری بارگەخستن و ڕۆنانی ڕستە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150513115013121105
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دلێر صادق کانەبی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
♖هەولێر

شارەکان:

باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2019 :

تەئریخی جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969790
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :کەریم بەگی فەتاح بەگی جاف
لێکۆڵینەوەی:حەسەن جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2020 :
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تەئریخی حوکمدارانی بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969600
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسێن حوزنی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2021 :

تەئریخی سلێمانی و واڵتی لە دەورەی زۆر قەدیمەوە تا ئەوەڵی ئیحتیالل
(1918م)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102413115362523
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەزیری ئیقتصاد و مواصەاڵتی پێشوو :محەمەد ئەمین زەکی نووسیویەتی
بەغداد 1939 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2022 :

تەپڵی ئاور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110522533962781
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆمەڵە چیرۆکی بیانی
وەرگێڕانی :ئەمین گەردیگالنی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2023 :

تەرمی تیشک
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100346
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کازم کۆیی
هەولێر2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2024 :

تەرمی نەناسێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050708471978663
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2025 :

تەرمیناڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100620142173308
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الش نۆرێن
وەرگێڕانی :دانا رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2026 :

تەرکیز سەرکەوتنی بێ سنوور خوێندنێکی سەرکەوتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150604073012121291
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :زاهیر محەمەد رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2027 :

تەزووی راز و نیاز
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100348
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا زەنگەنە
هەولێر1985-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2028 :

تەسەووف چییە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965791
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین شێخ عەالئەدین نەقشبەندی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2029 :

تەعریبی کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100353
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شۆرش حاجی
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دۆزی کورد
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2030 :

تەفسرا سورەتا (النساء)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012623103064040
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نڤێسەر  :تەحسین ئیبراهیم دوسکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2031 :

تەفسیرا سورەتا الحجرات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012623113064041
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تەفسیرا سورەتا الحجرات
ئامادەکرن  :تەحسین ئیبراهیم دوسکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2032 :
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تەفسیری ئاسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091821213761961
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(تەفسیری ئاسان) لە20:29:32 2011-9-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2033 :

تەفسیری ئاسان بۆ تێگەیشتنی قورئان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965911
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بورهان محەمەد ئەمین عەبدولکەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2034 :

تەفسیری دیار
http://www.kurdipedia.org/?q=20141213140223118306
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عومەر ئەمین عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2035 :

تەفسیری رامان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804030857125032
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەحمەد کاکە مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2036 :

تەفسیری زمناکۆیی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061122311476654
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەال سەعیدی زمناکۆیی
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2037 :

تەفسیری سورەتی (االنفال) هەڵێنجاو لە تەفسیری رامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081600145389146
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی باوکی ئەسماء
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2038 :

تەفسیری سوورەتی فاتیحە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965768
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێخ محەمەدی خاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2039 :

تەفسیری نامی بۆ قورئانی پیرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965762
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەال عەبدولکەریمی مودەڕیس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2040 :

تەق تەق پەلکە زێڕینەی کەنار زێی بچووک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121514562687238
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاراس ئیلنجاغی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە2041 :

تەقینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118704
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موحسین شوانی
سەنتەری رۆشنبیریی و هونەریی قەرەچووغ 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2042 :

تەقەلالی بژێوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111415052062955
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد زەفزاف
وەرگێڕانی غەفوور ساڵح عەبدوڵاڵ
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2043 :

تەلیسمی گێڕانەوە؛ گەشتێک بە نێو ژیان و ئەدەبی هاروکی لوراکامیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080714515767569
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامیل محەمەد قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2044 :

تەلیسمی مانگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010717441463687
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2045 :

تەمی خۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111422100562974
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێرمان شوڵتز
لە ئەڵمانییەوە :ئەنوەر محەمەد ئەحمەد
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2046 :

تەمی سەر خەرەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919315
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :شێرزاد حەسەن
ڕۆمان دەزگای ئاراس 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2047 :

تەمە سپییەکانی رۆح
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100367
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم دەشتی
1988
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2048 :

تەمەنێک :گۆرانی ،ئاواز ،مۆسیقا و خۆشخوانی  -بەشی  1لە ژیاننامەی
باکووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110122185662704
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
باکووری
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

بابەتی ژمارە2049 :

تەمەنێک :گۆرانی ،ئاواز ،مۆسیقا و خۆشخوانی  -بەشی  2لە ژیاننامەی
باکووری
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011110311004562723
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
باکووری
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2050 :

تەمەنێکی گوڵبەرهەم لەنێوان بیست و دوو بەهاردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040813170785089
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەبۆنەی دووساڵەی کۆچی رۆژنامەنووسی جوانەمەرگ (هەڵۆ دێدەوانی
یەعقوب)
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2051 :

تەنبوور
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100370
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و.ئازاد عەبدولواحید
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬هونەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2052 :

تەندروستی و خواردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090413515877250
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2053 :

تەندروستی و ژیان چۆن وابکەین خۆراکمان ببێتە خواردن و دەرمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826110451125540
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د.محمد جهاد شعبان
وەرگێڕانی :د .ئیبراهیم تاهیر مەعروف  -پسپۆر لە تەندروستی کۆمەڵ
چاپی/یەکەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2054 :

تەنگانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968798
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەتا نەهایی
ورمزخانی عێلبەگی ئەگەر بیزانیایە ئەو پەیکەرە بچکۆلە قوڕقوشمه ،کەی
و چۆن کراوتە گەردنی ،گوێی بە زریزە ئاڵتوونەکەی نەدەدا ،دەیپساند و
بە ڕقەوە سەیرێکی دەکرد و دوور لە چاوی خێڵەکەی ،بەودیو یاڵەکەدا
فڕێی دەدایە دۆڵەکەوه؛ تا ڕۆژێک لە ڕۆژان کەس سۆراخی نەکا .ئەگەر
دایکی ،بیبی نێرگسی ڕەحمەتی بمایه ،ڕەنگە ڕۆژیک لەو ڕۆژانەی کە
ورمز بەسەر غواڵم سەردار ،فەرماندەی لەشکری شای لە شان و شکۆ
کەوتوودا دەینەڕاند و دەیگوت( :بە شا بڵێ ،من ،ورمزخانی عێلبەگی،
کوڕی ئیمام قولیخانی کۆگیلۆ ،لەو کاتەوە لە داوێنی دایکم بەر بوومەتەوە
نەمزانیوە ترس چییه).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2055 :

تەنگژەکانی تیرۆریزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619902
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :بۆب چێنرۆ و چەند نووسەرێک
وەرگێڕ :مەروان کاکل ،هێمن غەنی
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2056 :

تەنگژەی داراییی جیهانیی 2008
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092009063273205
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود درەخشان
وەرگێڕان لە فارسییەوە :ئەمیر مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2057 :

تەنگژەی رۆشنبیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412119398
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەندرێن
سلێمانی 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2058 :

تەنگژەی فێندەمێنتالیزمی ئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966551
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :هاشم ساڵح
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2059 :

تەنگژەی کەرکووک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121812290087177
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیام ئاندرسن
وەرگێڕ :ئومێد عوسمان
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2060 :

تەنها پێغەمبەر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061216113460266
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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موحسین شوانی
لەباڵوکراوەکانی ماڵی پێغەمبەر 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2061 :

تەنها رۆژێکی سارد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619791
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
یوسف عیزەدین
ژمارەی الپەڕەکان
92
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2062 :

تەنهاترین پیاوی دنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032714091065395
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم هەورامانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2063 :

تەنیایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019021
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شێرزاد حەسەن
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 1983دا باڵوکراوەتەوە
سلێمانی 1983
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2064 :

تەنەکاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103122091162686
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەزا هەمڕاه
وەرگێڕانی :محەمەد بەهرەوەر
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2065 :

تەنەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969586
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
وەرگێڕانی :شکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2066 :

تەها کەریمی ..ئەفسانەی سپیدارێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072913103289397
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بوار نورەدین
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2067 :

تەواری ئەنفال  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052314423270063
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نەژاد رەشید پشدەری
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2068 :

تەواری ئەنفال  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150523144441121185
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەژاد رەشید پشدەری
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2069 :

تەواوی مێژوو  -بەرگی 01
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101322455162357
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1224

نوسینی  :عیزەدین ئیبن ئەسیر
وەرگێڕانی  :زاهر محەمەد رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2070 :

تەواوی مێژوو  -بەرگی 02
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101322455162358
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی  :عیزەدین ئیبن ئەسیر
وەرگێڕانی  :زاهر محەمەد رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2071 :

تەواوی مێژوو  -بەرگی 03
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101322455162359
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسینی  :عیزەدین ئیبن ئەسیر
وەرگێڕانی  :زاهر محەمەد رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2072 :

تەواوی مێژوو  -بەرگی 04
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101322455162360
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی  :عیزەدین ئیبن ئەسیر
وەرگێڕانی  :زاهر محەمەد رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2073 :

تەواوی مێژوو  -بەرگی 05
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101322455162361
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسینی  :عیزەدین ئیبن ئەسیر
وەرگێڕانی  :زاهر محەمەد رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2074 :

تەواوی مێژوو  -بەرگی 06
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101322455162362
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی  :عیزەدین ئیبن ئەسیر
وەرگێڕانی  :زاهر محەمەد رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2075 :

تەواوی مێژوو  -بەرگی 07
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101322455162363
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسینی  :عیزەدین ئیبن ئەسیر
وەرگێڕانی  :زاهر محەمەد رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2076 :

تەواوی مێژوو  -بەرگی 08
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823182432125474
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی  :عیزەدین ئیبن ئەسیر
وەرگێڕانی  :زاهر محەمەد رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2077 :

تەواوی مێژوو  -بەرگی 09
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823182446125475
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسینی  :عیزەدین ئیبن ئەسیر
وەرگێڕانی  :زاهر محەمەد رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2078 :

تەواوی مێژوو  -بەرگی 10
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823182509125476
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی  :عیزەدین ئیبن ئەسیر
وەرگێڕانی  :زاهر محەمەد رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2079 :

تەواوی مێژوو  -بەرگی 11
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823182521125477
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسینی  :عیزەدین ئیبن ئەسیر
وەرگێڕانی  :زاهر محەمەد رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2080 :

تەواوی مێژوو  -بەرگی 12
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823182534125478
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی  :عیزەدین ئیبن ئەسیر
وەرگێڕانی  :زاهر محەمەد رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2081 :

تەواوی مێژوو  -بەرگی 13
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823182546125479
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسینی  :عیزەدین ئیبن ئەسیر
وەرگێڕانی  :زاهر محەمەد رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2082 :

تەواوی نوسینەکانی هاوڕێ فەهد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966540
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل دەباغ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2083 :

تەوژمی ئیسالمیی و عەلمانی خاڵە هاوبەش و جیاوازەکانیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122316094063497
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەلی باپیر
ساڵی چاپ 2008:
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2084 :

تەوژمە سیاسییەکانی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090222051577229
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فاتیمە سەمادی
وەرگێڕانی :بەرزانی مەال تەها
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2085 :

تەون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091117412361151
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2086 :

تەونی جاڵجاڵۆکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091117420261152
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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حەکیم کاکەوەیس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2087 :

تەونی گومان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091215175977411
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2088 :

تەونی میژووە سوتاوەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793165
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەرهەد تۆفیق مەعروف
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2089 :

تەونێک لە شیعر و وشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010122032963617
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەحمود نەجمەدین
کەرکوک 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2090 :

تەوەری ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793166
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیدریس عەلی
سلێمانی2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2091 :

تەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082813555658712
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1234

ئیسماعیل تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2092 :

تەکنیککار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967229
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولخالق مەعروف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2093 :

تەکنیکی فرەدەنگی لە رۆمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090421431577269
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە مەنتک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2094 :

تەکنیکی گۆرانیوتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091114250677397
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
الرا براونینگ هەندێرسۆن
وەرگێڕانی :یەدێ شاکری (هۆگر)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2095 :

تەکنیکی گێڕانەوە لەچیرۆکەکانی (مارف بەرزنجی)دا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100360
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.شوکریە رەسوڵ
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2096 :

تەکنیکی نووسینی میدیایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051710085276346
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هاوژین عومەر
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2097 :

تەکنیکەکانی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090821385277341
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال محەمەد ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2098 :

تەاڵقی سێ بەسێ تەنها (یەک) تەاڵقی پێ دەکەوێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090522535960979
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا زەڵمی
وەرگێڕانی ئەیوب عەلی زەڵمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2099 :

تەڵەزگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968521
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2100 :

تەیمور تاکە رزگاربووی گۆڕی بەکۆمەڵی ژن و مناڵە ئەنفالکراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112520555387628
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عارف قوربانی
2013
چاپخانەی کارۆ  -سلێمانی
چاپی یەکەم  -کوردستان 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2101 :

تەیمووری لەنگ :وێرانکەری جیهان و ئەتککەری کیژان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970051
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :کوثبرن ئونێل
وەرگێڕانی لەعەرەبیەوە :شێخ عەلی شێخ محەمەدی بەننا
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
چاپی یەکەم  2005سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2102 :

جادووگەران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150408221117120830
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رۆڵد داڵ
وەرگێڕانی :نەسرین ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2103 :

جادووگەری گوند
http://www.kurdipedia.org/?q=20150101214639118598
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فازڵ قەرەداخی
2007سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2104 :

جادەی مێخەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221012840118374
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جادەی مێخەک
کۆی شیعرەکانی دالوەر قەرەداغی  1992تا  2012لە دوو بەرگدا
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2105 :

جارانی کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102310315888234
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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زاهیر شوکور
2013
ئەم کتێبە باسێکی مێژوویی و ناساندنی شاری کەرکوکە لە دوای ئەوەی
بەریتانیا داگیریدەکات ،تاوەکو کۆتایی نیوەی ساڵەکانی  .85هەرچەندە
ئەم کتێبە دەخرێتە خانەی کتێبی مێژوویی ،بەاڵم بەشێوازی راپۆرتە
رۆمان نووسراوە .لەبەرئەمە جێژێکی زیاتر لێدەبینی لە خوێندنەوەی .لە
هەمانکاتدا بۆ ئەوانەی تەمەنیان لە چل ساڵە زیاترە دەبێتە هۆی ئەوەی
جارێکی بەخیاڵ و تاسەی جاران بگەرێتەوە ناو جادەوکۆاڵنەکان ،خۆی
بکات بە یەکێک لە کتێبخانەکان ،سینەماکان .یان چایخانەکەی ئەبو
عاسی ،مەجیدیە.نەسر ..مێژووی کەرکوک دەگەرێتەوە بۆ زیاتر لە سێ
هەزار ساڵ پێش زایین .لەبەرئەوە باسکردنی کارێکی ئاسان نییە .بەاڵم
کاک زاهیر لە گۆشەیەکی جیاواز پیاسەی گەڕەک و کۆالنەکان دەکات.زۆر
بە دیقەت دەڕوانێتە رووداوەکان .
کاک زاهیر لەم کتێبە پێمان دەڵێت :جاران ،کەرکوک شار بوو بەمانای
شارستانی .شارێک زیاتر لە دە کتێبخانە ،دە سینەما تێدابێت ،چەندەها
یانەی وەرزشی ،خواردنەوە ،مەلوانگە ،خەڵوەتگای پیران .بوونی مزگەوت
و کەنیسە لە نزیکیەکتر ،گیانی لێبوردەیی ،ژیانی هاوبەش لە نێوان
پێکهاتەکان هەموو ئەمانە مانایەکی جوان و پێناسەی شار بە مانا
سەردەمیەکەی دەدات بە جارانی کەرکوک .جاران  8خەتی پاسی
تێدابوو .لە کاتی دیارکراو دەگەیشتنە ویستگەکان وەک ئێستای دونیای
هاوچەرخ خەڵکی دەیتوانی کارتی مانگانەی پاس بکڕی .لەالیەکی تر گەر
بەراوردی نێوان جارانی کەرکوک و ئێستا کەرکوک بکەین دەبێت بۆ
ئێستای کەرکووک بگرین ،بە تایبەتی لە ئاستی رۆشنبیری .ئێستا
کەرکوک یەک کتێبخانەی لێێە بەرامبەر  600مزگەوت !
لەباسی جادەو بازاڕەکان ،کۆمەڵێک چیرۆکی خۆش و بەنرخمان بۆ
باسدەکات ،کە جێگای سەرنجڕاکێشانە وەک لە الپەڕەی  27و 28باس لە
حەسیب سەراج دەکات لەناوەراستی سیەکان ،دووکانی لە بازاڕی
جووتقاوە هەبووە ،فیشکدان و کەیفی دەمانچەی بۆ جەمال عەبدولناسر،
مەلیک غازی ،نوری سەعیدو مەلیک فەیسەڵی دووەم دروستکردووە.
ساڵی  1956لە پێشنگای کەرکوک خەاڵتی یەکەمی بەدەستهێناوە.
باڕی ئەبو غازی ،قاپ و کەوچک و پەرداخەکان لە پالستیک بوو ،قاپەکان
بە بزمار نووسابو بە مێزەکانەوە لەترسی ئاژاوەی سەرخۆشەکان!
لە گەڵ کۆمەڵێک چیرۆک و نهێنی زۆر خۆش وەک هۆکاری درووستکردنی
پردی خاسە .شیوەی دروستکردنی بازاڕی قەیسەری بەپێی ساڵ و رۆژو
هەفتە دروستکاروە  360دوکان  12شووقە  7دەرگا  24رێڕەو..
لەخوێندنەوەی ئەم کتێبە بەتایبەتی وەک کەرکوکیەک چێژێکی تایبەتی
هەیە.
بۆ هەر نووسەرێک بیەوێت چیرۆک یان رۆمان و باس پەیوەندی بە
رابردووی کەرکوکەوە هەبێت ،لەم کتێبە زۆر سوود دەبینێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2106 :

جارێکی تر دەرباری سەلەفیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150316132019119742
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕانی :ئارام مەحمود
جارێکی تر دەرباری سەلەفیزم
کۆمەڵی کوردەواری کە لە ناوەڕاستی سەدەی بیستەوە لەسەر دەستی
محەمەد سەواف و ئەمجەد زەهاوی بە ئیسالمی سیاسی ئاشنابووە،
تائێستا درکێکی تەواوی بە دیاردەی ئیسالمیزم نییە .نەک خەڵکی
ئاسایی بەڵکو پێشڕەوانی رێبازە سیاسییەکەی ئیسالمگەرایی ،تازە
بەتازە ،ئاڕاستە ئاڵۆزو دیوە تارماییە کاریگەرەکانی ئیسالمی سیاسییان بۆ
دەردەکەوێت.
ئیسالمی سیاسی چیتر تەنها بریتی نییە لە ئایدیۆلۆژیای تاکێکی
ئیسالمگەرا کە لەکایەی پاش مۆدێرنەدا بیەوێت بەشداری لە پرۆسەی
سیاسیدا بکات ،بەڵکو ئیسالمیزم ،پاش 11ی سێپتەمبەری  2001و دوای
نەمانی ئوسامە بن الدن لە  2011دا سەلەفیزم ،جیهادو هیجرەو
تەکفیریش لەخۆدەگرێت و تەنانەت پێناسەی دەوڵەتی خەالفەتی
ئیسالمی-ش لە خۆیدا جێدەکاتەوە.
ئەم کتێبە باس لە مەسەلەی سەلەفیزم و تەکفیری و مێژووی سیاسی
و الیەنە فیکری ،وەهابیەت و ئامانج و ئایدیا دەکات .بەشێکی دیکەی ئەم
کتێبە بۆ بابەتی ئیسالمی سیاسی و قاعیدەو مودێرنیتەو بونیادگەرایی
ئیسالمی تەرخانکراوە کە تێدا نووسەرەکان بیروڕای خۆیان لەسەر
بابەتەکان بەوردی دەخەنەڕوو.
ئەم پەڕتووکە لە دووتوێی  112الپەڕەو بە تیراژی  1000دانە لەالیەن
دەزگای میللەت چاپ و باڵبووەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2107 :

جاسوسی و ...پاراستنی ئاسایشی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091010591061077
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی -:جەزا عەلی شەریف
لە باڵوکراوەکانی بەشی راگەیاندنی مەڵبەندی رێکخستنی کەرکوکی
یەکێتی نیشتمانی کوردستان.
لە کانوونی یەکەمی  1993باڵوکراوەتەوە
ئەم پەڕتووکە لەالیەن (چاالک محەمەد)ەوە بۆ ئنتەرنێت ئامادەکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2108 :

جاش و ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100610231873394
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف فاتیح فەرەج
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2109 :

جاش و جینۆساید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112323104463010
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک دیکۆمێنت لەسەر رۆڵی مستەشارەکان لە ئەنفالدا
مەحمود سەنگاوی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2110 :

جاشقەڵەمەکانی رژێمی بەعسی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091916391261983
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەرسیم دیبەگەیی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2111 :

جاشنامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014053022250676541
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی ئەو "جاش"انەیە کە ماڵپەڕی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا
18-01-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2112 :

جاشنامەی هیوا تاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091813265661735
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ن .هـ
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2113 :

جاشکۆڵەی بێنمەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829001407125620
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :واریسی ئەلکندی
وەرگێڕانی :ئەحمەد زەردەشت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2114 :

جاقوربان مەسەلەیەک هەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073010464989380
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولکەریم شێخانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1245

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2115 :

جامانەی خوێناویی پێشمەرگەیەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092809244388489
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەڤاڵ ئەحمەدی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2116 :

جان پۆڵ سارتەر  -مرۆڤێکی تەنها لە جیهانێکی جەنجاڵدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072220233977081
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مۆریس کرانستۆن
وەرگێڕانی :فوئاد عەبدولڕەحمان
چاپی یەکەم 2013 -
چاپخانەی سەردەم  -سلێمانی
لە چاپکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
زنجیرەی کتێبی گیرفانی ژمارە 125
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2117 :

جانتا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150612004814124473
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بزورگی عەلەوی
پێشەکی و وەرگێڕانی :حەمە کەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2118 :

جاڕنامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121811303687178
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و وەرگێڕانی :ئەبوبەکر ساڵح ئیسماعیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2119 :

جاڕنامەی مافی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101121175662294
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەتەوە یەکگرتووەکان
رێکخراوی کۆمەک وەریگێڕاوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬یاسایی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2120 :

جاک دریدا  -وتووێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010216325163635
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جاک دریدا
وەرگێڕانی :رێبین رەسوڵ ئیسماعیل
هەولێر 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2121 :

جاک دریدا و هەڵوەشاندنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794127
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبین رەسول ئیسماعیل
سلێمانی2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2122 :
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جریوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919653
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ع .ع .شەونم
سلێمانی 1965
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2123 :

جزمی دووەم لە فەرهەنگی خاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457471
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
چ ،2شێخ محەمەدی خاڵ ،سقز :کتابفروشی محەمەدی سقز،
392 ،)1987(1366ل.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2124 :

جزمی سێهەم لە فەرهەنگی خاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457472
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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شێخ محەمەدی خاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :كۆرى زانیارى كورد  -بەغدا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
🇶🇮ئێڕاق

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2125 :

جزمی یەکەم لە فەرهەنگی خاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457470
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
چ ،2شێخ محەمەدی خاڵ ،سقز :کتابفروشی محەمەدی سقز،
380 ،)1987(1367ل.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2126 :

جگەرگۆشەکان  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070942
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاکەی فەالح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2127 :

جگەرگۆشەکان  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150307170507119621
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاکەی فەالح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2128 :

جگەرگۆشەکان  -بەشی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20150307170623119622
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاکەی فەالح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2129 :

جگەرگۆشەکان  -بەشی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=20150307170733119623
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کاکەی فەالح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2130 :

جگەرەکێشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819629
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .عادل هادی
دڵنیا عەبدوڵاڵ
دەزگای سەردەم 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
☢زانست

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە2131 :

جگەرەکێشان و جگەرەکێشانی خۆنەویست
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122616104163528
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ڤیان ئەحمەد خدر دزەیی
هەولێر 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

💊پزیشکی  -تەندروستی

زمان  -شێوەزار:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2132 :

جل ساڵ خەبات لە پێناوی ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071310315089584
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەحمان قاسملو
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2133 :

جنۆکە لە هەموو جیهانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091420565777464
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مۆنیکا زاک
وەرگێڕانی :سیروان کاروانی
سوید 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2134 :

جوانترین تابلۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111719325873773
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەرخەوان حسێن دزەیی
٢٠٠٥
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2135 :

جوانترین چیرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120513041374142
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2136 :

جوانترین دیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170738
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رۆژا عوسمان دەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2137 :
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جوانترین ماسی دەریا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150422084935120934
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مارکۆس پڤستەر
وەرگێڕانی :یاد ئەمین
دەزگای بەخشی باڵدار
ماسیە پەلکەزێڕینە جوانترین ماسی دەریایە بەاڵم چونکە لوتبەرزە تاکە
هاوڕێیەکی نیە .تا جارێکیان یەکێک لە پولەکە نایابەکانی ئەبەخشێت و
ئەبێتە هاوڕێی ماسیەکانی تر .ئەوسا تێئەگات بەختیاری ڕاستەقینە بۆ
ئەو لەوەدانیە جوانترین بێت بەڵکو لەوەدایە هاوڕێی هەبێت .
جوانترین ماسی دەریا یەکێکە لە کتێبە نایابەکانی کتێبخانەی مندااڵن
لەالیەن نوسەری سویسری مارکوس فستەر بیست ساڵ پێش ئێستا
چیرۆکەکەی نوسراوە و هەرخۆشی نیگاری بۆ کێشاوە و لەماوەی ئەم
بیست ساڵەدا چەندین جار سەرلەنوێ چاپکراوەتەوە و وەرگێڕاوەتە سەر
 50زمانی جیا ئەم چیرۆکە تا ئێستا  12خەاڵتی بردۆتەوە و سی و پێنج
ملیۆن دانەی لێفرۆشراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2138 :

جوانترین وتە و پەندی گەالن عەرەبی  -کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011015592186735
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و وەرگێڕانی :گەرمیان محەمەد ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

جۆری دۆکومێنت:

⊷وەرگێڕدراو

زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2139 :

جوانستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150508111218121061
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی کتێب :جوانستان
پێداچوونەوەی :بوار نورەدین
ژمارەی باڵوکراوە89 :
دیزاینی بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
ڕێکخستنی الپەڕەکان :کاروان ساالر
چاپخانە :ئاراس هەولێر
تیراژ1000 :
چاپی یەکەم2009 :
ژمارەی سپاردن1585 :ی ساڵی  2009وەزارەتی ڕۆشنبیری
ناوەرۆک
چەند سەرنج و خاڵێک  -ئەسپ لە مێژووی داستاناند  -مام یونس ا -
ڕەسوڵ ئاوەژەیی  -بەیتەکان  -شەریف بەگ و عەدلە خان  -دلۆ و لەوەند
 بۆزبەگ  -مەمێ زەری  -چەتۆ  -سەیدەوان  -دەروێشی عەبدی -کورتەیەک لە ژیاننامەی ئامادەکار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئهنستیتوی کەلەپووری کورد
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2140 :

جوانکاریی شیعری کالسیکی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050709331778661
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .ئیدریس عەبدوڵاڵ
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2141 :

جوانی ئافرەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794138
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامیل ژیر
سلێمانی1983-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2142 :

جوانی پێست و گرنگیدان بە روخسار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040709152378885
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :گەرمیان محەمەد ئەحمەد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2143 :

جوانیی زمانی کوردی – چەند وردە بابەتێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091716343429572
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شوکور مستەفا
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2144 :

جوایەز  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119028
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەمی نۆ شاعیری هەولێری (بەرگی یەکەم)
نووسینی :نۆ شاعیری هەولێری
ئەم کتێبە لە ساڵی  1999دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە2145 :
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جوایەز  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119029
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جوایەز ..بەرهەمی نۆ شاعیری هەولێری (بەرگی دووهەم)
نووسینی :نۆ شاعیری هەولێری
ئەم کتێبە لە ساڵی  1999دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە2146 :

جوجەڵەکە و مراویە بچکۆلەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518491
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ڤالدیمێر سوتاییڤ
سەالم عەبدوڵاڵ
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2147 :

جوجەڵەیەکی ژیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170828
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/دانا تەیب مەنمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2148 :

جورئەتی کوشتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111922333543998
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الش نۆرێن
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :هیوا قادر
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2149 :

جوغرافیای تاریخی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823225813125491
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جالل الدین شافعی کورد
باڵوکراوەی/ئینتشاراتی ن و القلم  -تاران
چاپی/یەکەم  1378ی هەتاوی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇷🇮ئێران
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2150 :

جوغرافیای رۆژئاوای ئێران؛ چیا نەناسراوەکانی ئاوێستا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051811575378545
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عیمادەدین دەوڵەتشایی
وەرگێڕانی :بێزار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2151 :

جوگرافیای ئابووری نەفت لە کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020110441875476
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
چاپی سێیەم
نووسینی :د .عەبدوڵاڵ غەفوور
چاپخانەی حاجی هاشم  -هەولێر
ساڵی  305( 2010الپەڕە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2152 :

جوگرافیای ئاووهەوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052821272164932
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
عەلی ئەحمەد غانم
وەرگێڕانی :گۆران رەشید ئیمامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2153 :

جوگرافیای دانیشتوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619998
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .فەوزی عەبد سهاونە  -د.موسا عەبودە سمحە
وەرگێڕ :هیوا ئەمین شوانی
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🌏جوگرافیا

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2154 :

جوگرافیای دانیشتووانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969764
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدوڵاڵ غەفور
ستۆکهۆڵم ١٩٩٤ -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🌏جوگرافیا

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2155 :

جوگرافیای ستراتیجی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست  -کتێبی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122023515178246
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جێڤری کەمپ و رۆبەرت هار کاوی
وەرگێڕانی :هاوڕێ یاسین محەمەدئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🌏جوگرافیا

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2156 :

جوگرافیای سوید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969838
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لە سوێدییەوە بۆ کوردی :حەمەسەعید حەسەن
دەزگەی کاروباری خوێندنگەکان یارمەتیی لەچاپدانی داوە
سوێد ()1992
ISBN 91-630-1020-8
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏جوگرافیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2157 :

جوگرافیای عێراق سروشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907091725126082
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کامەران تاهیر سەعید
ساڵی2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2158 :

جوگرافیای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619922
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
عەبدوواڵ غەفوور
ژمارەی الپەڕەکان
454
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
جوگرافیا
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🌏جوگرافیا

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2159 :

جوگرافیای کوردستانی موکریان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082309302065610
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .سعید خضری
مامۆستای زانکۆی کوردستان  -سنه
وەرگێڕانی  :ئاسۆ عبدالرحمن
چاپخانەی سایه (سلێمانی) 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2160 :

جووتیارێکی زیرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121015273363200
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :ئەمیری حاجی داود
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2161 :
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جووتە وشەی لێکدراو لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110520242962768
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەوسەر عەزیز ئەحمەد گەاڵڵی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2162 :

جوولەکەکانی شاری سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150702200019124698
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆلێنەوەو ئامادەکردنی :ڕێبوار حەمەتۆفیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2163 :

جوولەکەکانی کوردستان (مێژووی ژیان و پەیوەندییان لەگەڵ ئاغا
کوردەکاندا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150801162140124992
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .مۆریخای زاکین
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :سیروان حسێن بیەیی
نەخشەسازی ناوەوەو بەرگ :رێدار جەعفەر
چاپی یەکەم 2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2164 :

جوولەکەکانی کوردستان :بنەچەیان ،داب و نەریتیان ،هۆی کۆچکردنیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969926
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد باوەڕ
هەولێر2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2165 :

جوولەکەکانی کوردستان؛ مێژووی ژیان و پەیوەندییان لەگەڵ ئاغا
کوردەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042410002085153
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1267

مۆردیخای زاکین
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :سیروان حسێن بیەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2166 :

جووەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150422092503120941
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئۆرا شۆرتز بێیری
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :گۆران سەباح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2167 :

جواڵنەوەی رزگاریی نیشتمانیی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041110105964460
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .عەزیز شەمزینی
وەرگێڕانی فەرید ئەسەسەرد
چاپی چوارەم
ە باڵوکراوەکانی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیجیی کوردستان
سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2168 :

جواڵنەوەی ساڵەکانی  1968/1967و سولەیمانی موعینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120810141863156
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسین و ئامادەکردن سیامەند موعینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2169 :

جواڵنەوەی نەتەوەیی کورد بنەما و پەرەسەندنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092209283262040
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د.وەدیع جوەیدە
وەرگێڕانی :یاسین سەردەشتی
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2170 :

جڤاتا هێڤی تەلەبەیێ کوردان ()1922 - 1912
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102411555762515
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەکەم رێکخراوی یاسایی تەلەبەی کورد
نووسینی :مالمیسانژ
وەرگێڕانی لە تورکییەوە :زریان رۆژهەاڵتی
پێشەکی و پێداچوونەوەی :عەبدوڵاڵ زەنگنە
بنکەی ژین 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2171 :

جڵەوی رێیانێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969138
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2172 :
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جۆرج تەرابیشی و لێکشیتاڵکردنی ئایدیۆلۆژیای هاوچەرخی عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091321570461213
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هاشم ساڵح
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2173 :

جۆرج واشنگتۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130151448119140
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :وریا ساڵحزادە
پەرتووکی ژیان و بە سەرهاتەکانی جۆرج واشنگتۆن لە الیەن وریا
ساڵحزادە وەرگێرایە سەر زمانی کوردی .جۆرج واشنگتۆن یەکێکە لە هەرە
کەسایەتییە گەورەو ناودارەکانی ئەمریکا کە لە سەدەی حەڤدەیەمدا
ژیاوە .ناوبراو خزمەتێکی گەورەی نیشتیمانی بە واڵتەکەی خۆی کردوە ،و
بووەتە کەسێکی جێگەی شانازی لە مێژووی ئەمریکادا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2174 :

جۆرنالیزم (دەروازەیەک بۆ جۆرنالیزمی ئەکادیمیی و بەرپرسانه)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083009185619751
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :ساقی بارزانی  -پێشەکی :فەلەکەدین کاکەیی
بابەت :شیکاری
باڵوکراوەی دەزگای ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2175 :

جۆرەکانی دەقئاوێزان لە رۆمانی (پێنجەمین کتێب)ی جەبار جەمال
غەریب-دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090712540477325
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەجم خالید ئەڵوەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2176 :

جۆرەکانی سەرکردایەتیکردن و رۆڵی لە پێوەندیەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011422101584615
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ بیارەیی
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2177 :

جۆرەکانی گۆرانی کار لە دەشتی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111117283210680
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر  :هەنگاو ئەنوەر شێخانی
سەرپەرشتیار :ع .ج .سەگرمە.
بالوکراوەی ئینستیوتی کەلەپوری کورد ژمارە ()3
بابەت  :توێژینەوەی موزیکیی
تایپی نوسینەکان  :دیاری حەسەن موسا
بەرگ و نەخشەسازیی  :دیاری محەمەد عوسمان
تایپی نۆتەکان  :زۆزک قەرەداغی
تیراژ 500 :
ژمارەی سپاردن  290 :وەزارەتی رۆشنبیری لە حکومەتی هەرێمی
کوردستانی عێراق.
ساڵ 2003 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2178 :

جۆالنە و سێدارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794171
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کازم کۆیی
هەولێر1996-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2179 :

جۆناسانی نەورەس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519174
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :ریجارد باخ
وەرگێڕانی؛ ئازاد بەرزنجی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
کەمن ژمارەی ئەو کتێبانەی بە قووڵی کاریگەریی خۆیان لەسەر خوێنەر
بەجێ دەهێڵن و بۆ هەتاهەتایە لە یادیدا دەمێننەوە .زێدەڕۆیی نییە گەر
بڵێین چیرۆکی جۆناسانی نەورەس یەکێکە لەو کتێبانە و هەر خوێنەرێک
بیخوێنێتەوە زەحمەتە لە یادی بچێت .ئەم چیرۆکە بەتەنها بەسەرهاتی
نەورەسێک نییە کە لە گەلەکەی خۆی یاخی دەبێت و دەیەوێت
ڕێگەیەکی تری جیاواز لە ژیاندا بۆ خۆی هەڵبژێرێت ،بەڵکوو بەسەرهاتی
هەموو مرۆڤێکە کە بە دوای بوونێکی ڕەسەندا بۆ خۆی بگەڕێت و بیەوێت
لە کۆتی دابونەریتە باوەکانی کۆمەڵگەکەی ڕزگاری ببێت و ژیانێکی نوێ و
شێوازێکی نوێ بۆ ژیان بهێنێتە ئاراوە.
جۆناسان دەزانێت ژیان شتێکە گەورەتر لەوەی بەتەنها بریتی بێت لە
هەڵپەکردن بە دوای ناندا و خۆبەستنەوە بە دابونەریتە سواو و
ڕۆتینییەکان و گوێڕایەڵیی کوێرانە بۆ ئەمرونەهییەکانی کۆمەڵگە.
جۆناسان دەیەوێت الیەنە ئاسمانییەکەی ناخی بەسەر الیەنە
زەمینییەکەیدا زاڵ بکات .ئەو چیدی نایەوێت وەک نەورەسەکانی تری
گەلە لە گوێ دەریادا بە دوای پاشماوەی خۆراکی ماسییەکاندا بگەڕێت و
کە تێریش بوو مل بۆ فەرمانەکانی سەرە گەورەکانی گەلە ڕادێرێت،
گەرچی دڵنیایش بێت کە ئەو فەرمانانە چ نین جگە لە کۆمەڵێک ڕێسای
ساختە و کۆیلەساز .ئەو دەیەوێت ئەو کۆتانە بشکێنێت و ئاسۆی تازەی
فڕین تاقی بکاتەوە و یاساوڕێسای ڕاستەقینەی نوێ دابهێنێت ،لەبەر
ئەوەی دڵنیایە کە ژیان بەبێ ئەو بااڵبوون و فڕینە بەرزانە پووشێک
ناهێنێت.
جۆناسان گوێ بۆ دەنگی ڕاستەقینەی ناخی خۆی هەڵدەخات و دەزانێ
کە ئەو بەتەنها بریتی نییە لە پەڕ و گۆشت و ئێسقان ،بەڵکوو هێزێکی
پەنهان لە ناخیدایە کە دەتوانێ بەرەو بەرزایییەکانی بەرێت ،وەلێ بەو
مەرجەی دەستبەرداری ترس و بێزاری و کۆیالیەتی بێت .ئەو دەزانێت
مانای ژیان لە فڕینە بەرزەکاندایە ،لە یاخیبوون و فڕیندایە بەرەو ئاسمانە
کەشفنەکراوەکان .لەوەدایە کە هێزە شاراوەکانی ناوەوەی بخاتە گەڕ تا
مانایەکی بەرزتر و جوانتر بە ژیانی ببەخشێت .ئەمەیش کاتێک ڕوو دەدات
کە خۆی و توانا ڕاستەقینەکانی خۆی بناسێت و لە ڕێیدا بەرەو ئاسمانی
ئازادی بیانخاتە گەڕ .ئەو دەزانێت کاتێک نەورەسێک قەناعەتی بە خۆی
کرد کە ئازاد نییە ،ئەودەم بە ئاسانی ڕادەستی فەرمانەکان دەبێت و
ملکەچیان دەبێت .لێ کاتێ باوەڕی بەوە هێنا کە ئازادە ،چیتر نابێت بە
دیلی دەست دابونەریت و هزرە کۆیلەسازەکان.
جۆناسان کاتێ بەرەو بەرزایییەکانی ئاسمان لە شەقەی باڵ دەدات و
لەوێڕا سەیری خوارەوە و گەلە دەکات ،ئینجا بۆی دەردەکەوێت ئەو
گەلەیەی جاران ئەم لێی دەترسا؛ ئەمێستاکە چەند بچووک دێتە پێش
چاوی .بۆی دەردەکەوێت چۆن ئەو دنیا بچووکەی ئەوسا ،دنیا و ئاسۆ و
ئاسمانێکی گەلێ فراوانی لێ شاردبووەوە .دەیشزانێت گەر یاخی
نەبوایە ،ئەم ڕاستییانەی بۆ کەشف نەدەبوو .هەر بۆیە ئەو ،یاخیبوون بە
سەرەتای ڕێ بەرەو ئازادی دەزانێت .تۆ ئەگەر خۆت لە ناوەوە ئازاد
نەکەیت ،دەرەوەت چەند ئازادیش بێت ،تۆ هەر کۆیلەیت .خۆ ئەگەر
خۆیشت لە ناوەوە ئازاد کرد ،ئەوا زنجیرەکانی دەرەوە ناتوانن ئەو ڕۆحە
ئازادەت کۆت بکەن.
جۆناسان لەم بیرکردنەوانەیدا چەند دەشوبهێتە سەر (زەردەشت)ەکەی
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نیتچە ،وەختێ دەڵێت“ :ئەوەی بە دەوری دوندی کێواندا بخولێتەوە،
گاڵتەی بە تەواوی تراجیدیاکانی ژیان و بە شانۆکانی و بگرە بە ژیان
خۆیشی دێت ”.جۆناسانیش وەختێ بەسەر دوندی کەژ و کێوەکاندا
دەفڕێت ،هەنگینێ تامی ڕاستەقینەی ژیان دەچێژێت و دیوە ڕووناکەکەی
دەبینێت و بۆی ئاشکرا دەبێت ،ژیانی ڕابردووی چ نەبووە جگە لە
زیندانێکی تاریک و بەندی و کۆیالیەتی .بەاڵم هەموو بوونەوەرەکان ناتوانن
بەرگەی ئەو ئازادییە و ئەو فڕینە بگرن و ناشیانەوێت باوەڕ بەوە بێنن کە
ئازادن .ئەوەتانێ جۆناسان بە حەسرەتەوە دەڵێت :نازانم بۆچی دژوارترین
کار لەم ژیانەدا ئەوەیە باڵندەیەک قەناعەت پێ بکەیت کە ئازادە .گەر بۆ
ماوەیەکی کەمیش خۆی ئەمە تاقی بکاتەوە؛ دەزانێت کە ئەمە ڕاستە.
بۆچی قەناعەتپێکردنی یەکێکی دی بەم حەقیقەتە هێندە دژوارە؟!
بە ڕواڵەت ئەم چیرۆکە ،چیرۆکێکە سەبارەت بە دونیای باڵندەکان ،بەاڵم
لە گەوهەردا چیرۆکێکە سەبارەت بە ژیانی مرۆڤ و یاخیبوون و ئازادی و
مانای ژیان .هەر بۆیە منیش ئەم وەرگێڕانە پێشکەش بە هەموو خوێنەرە
جۆناسانئاساکان دەکەم ،بە هەموو ئەو کەسانەی کە دەزانن مانای
بەرزی ژیان لە داهێنان و ئازادی و فڕیندایە لە پێناوی خولقاندنی جوانیدا
بۆ ئینسانەکان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2180 :

جۆاڵی ئازا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150712040828124829
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2181 :

جۊجەڵە و مامراوییە بۊچکەڵەکه
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091409220988787
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نۊسەر :ڤالدیمیر سوتاییف
نەقاش :ڤالدیمیر سوتاییف
وەرگێڕان :سارۆ خوسرەوی
وەشنگەی ئینترنتی :ماڵپەڕ ژیارکوردwww.jiyarkurd.com
ساڵ چاپ :نەورۆز  2713کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی

بابەتی ژمارە2182 :

جیاوازییەکانی ئێمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052122050664816
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەنسووری حیکمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2183 :

جیاکاریی دژی ژن :رێکەوتننامە و لیژنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966451
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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رێکخراویASK
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2184 :

جینۆبژێرێک لە چێشتی مجێوری هەژار موکریانیدا :رەخنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968838
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2185 :

جینۆساید لە عێراقدا ..پەالماری ئەنفال بۆ سەر کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518512
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی؛ میدڵ ئیست وۆچ
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە؛ محەمەد حەمە ساڵح تۆفیق
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2004دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانیەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2186 :

جینۆساید لە یاساکانی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان و بەنێودەوڵەتی
کردنی (کورد وەک نموونە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031320504080217
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساالر باسیرە
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2187 :

جینۆساید و تاوانەکانی رژێمی عیراق دژبە گەلی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010218164363644
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :یەکێتی پەڕڵەمانتارانی کوردستان
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2188 :

جینۆسایدکردنی بارزانیەکان لەسەدەی بیستەمدا بە بەراورد لەگەڵ
رێکەوتننامە ناوخۆیی و نێودەوڵەتیەکان.
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032216355784950
فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
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نووسەر :رێبوار رەمەزان عەبدوڵاڵ
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2189 :

جینۆسایدی ئێزدییەکان گوندی کۆجۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150308234304119636
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :داود موراد خەتاری
وەرگێران و ئامادەکردنی :تەها سڵێمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2190 :

جینۆسایدی زەڕگۆشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015073112542685792
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2191 :

جینۆسایدی گەلی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141222124604118412
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تەها سڵێمان
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2192 :

جینۆسایدی گەلی کورد لەبەر رۆشنایی یاسای نێودەوڵەتاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110410254462735
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مارف عومەر گوڵ
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2193 :

جینۆسایدی لە باشوری گەرمیان؛ ئەنفالی گەرمیان بەنموونە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012116325784666
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زانا فەقێ محەمەد
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2194 :

جیهان بەرەو فرەجەمسەری  )1( -ئەزمونی چین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122115240487138
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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موعتەسەم نەجمەدین
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2195 :

جیهان لەبەردەم کاریگەری دابەزینی نرخی نەوتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060213242785456
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بزووتنەوەی گۆڕان
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2196 :

جیهانگیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794187
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فوئاد مەجید میسری
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2197 :

جیهانگیری و کاریگەری لەسەر سەروەری دەوڵەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061921463370172
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر -:عوسمان حەسەن شاکر
لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای هۆشیاری و پێگەیاندنی کادیران
زنجیرەی 406
چاپی یەکەم
سلێمانی ساڵی 2011
لە دەزگای چاپ و پەخشی حەمدی چاپ کراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2198 :

جیهانگیرییەتی میدیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619957
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئا .محەمەد عەبدوڵاڵ کەالری
ژمارەی الپەڕەکان
248
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
راگەیاندن
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن
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دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2199 :

جیهانی ئیمپریشێنیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019361
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هانز خافێ
ئیسماعیل حەمە ئەمین/حەمەی ئەحمەد رەسوڵ
دەزگای سەردەم 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2200 :

جیهانی خەونەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010510284486830
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەیران عەبدولڕەحمان
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2201 :

جیهانی داعش
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150506220112121056
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د.هیشام هاشمی
وەرگێڕانی :هێمن مەحمود
کتێبەکە لە سێ بەشی سەرەکی پێکدێت ،بەشی یەکەم تایبەتە
بەرێکخراوی قاعیدە ،بەشی دووەمیشی تایبەتە بە رێکخراوی دەوڵەتی
ئیسالمی لەعێراق و شام (داعش) ،بەشی سێهەمیشی تایبەتە بە
راسپاردەکانی رووبەرووبوونەوەی تیرۆری داعش.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2202 :

جیهانی دووەم ،دەسەاڵت و دەستڕۆیشتن لە سیستەمی نوێی جیهاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122623144687062
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پاراگ خانا
وەرگێڕانی :هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
چاپی یەکەم ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم ،سلێمانی2013 .
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2203 :

جیهانی رۆمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150104222130118643
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
هاشم ئەحمەدزادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

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

بابەتی ژمارە2204 :

جیهانی سووفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091422345977469
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یوستەین گۆردر
وەرگێڕانی :حوسێنی خەلیقی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2205 :

جیهانی سۆفیا  -رۆمانێک سەبارەت بە مێژووی فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121012455463191
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یۆستاین گاردەر
وەرگێڕانی لە دانیمارکییەوە :بەهرۆز حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2206 :

جیهانی سێهەم و گەڕان بەدوای رۆژنامەوانی ئازادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719612
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جۆن.ر .بیتنەر
د .هیمدادی حوسێن
دەزگای سەردەم 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

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

بابەتی ژمارە2207 :

جیهانی سێیەم و جیهانی مۆدێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070817211971911
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لوقمان رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2208 :

جیهانی مردووەکانی سەر خاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032319354880087
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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بڵند باجەالن
هەولێر 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2209 :

جیهانی موسڵمانەتی دوای 11ی سێتێمبەری 2001
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121820003563365
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و وەرگێڕانی :ئاسۆ کەریم
هەولێر 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2210 :

جیهانیبوون و جیهانی سێیەم و ئاسایشی نەتەوەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121712054363339
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :سەید عەبدولعەلی قەوام
وەرگێڕانی :سەاڵح جەعفەری
هەولێر 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2211 :

جیهانێکی دادپەروەر شیاوە  -پڕۆگرامی سیاسەتی نێودەوڵەتیی حزبی
سۆسیال دیموکراتی سوید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120315283363078
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :کارزان کاوسێن
سلێمانی 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2212 :

جیهانێکی لێکترازاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618532
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنتۆنی گیدنز
عەبدوڵاڵ قەرەداغی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2003
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2213 :

جیهانێکی هەمەڕەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620044
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئارنۆڵد لۆبێڵ
وەرگێڕ
فاتمە عومەر رێشاوی
ژمارەی الپەڕەکان
32
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
وریا بوداغی
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2214 :

جیهانە جوانەکەمان :ئۆپەرێت و شانۆگەریی جیهانی منااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103008053762645
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عوسمان محەمەد هەورامی
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2215 :

جیهانەبینی شۆپنهاوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221262761175
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
میهرداد میهرین
و :هونەر عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2216 :

جیۆپۆلتیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120620335787378
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .کالوس دۆدز
وەرگێڕ :ئیبراهیم عەلی موراد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2217 :

جیۆپۆلەتیکی نوێی تورکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918635
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
عەتا قەرەداخی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2218 :

جیۆپۆلەتیکی شیعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014103013252577856
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فڕانسوا توال
بەختیار ئەحمەد ساڵح
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2219 :

جیۆگرافیا  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101123173962305

1292

فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
لە دانانی  Arild Skaugپاش مۆڵەت وەرگرتن لە دەزگەی پەخش و دانەری
کتێب ،بە دەستکارەیەوە ئامادە کراوە و لە رێگەی پەروەدەی گشتی
هەولێرەوە چەند ژمارەیەکی لێ چاپ کراوە و ئێستا وەک ئەزموون لە
پرۆژەکانی کۆمەکدا بەکاردەهێنرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کۆمەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎒پەروەردە

جۆری پەڕتووک:

🌏جوگرافیا

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2220 :

جیۆگرافیا  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101123195962306
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لە دانانی  Arild Skaugپاش مۆڵەت وەرگرتن لە دەزگەی پەخش و دانەری کتێب ،بە دەستکارەیەوە
ئامادە کراوە و لە رێگەی پەروەدەی گشتی هەولێرەوە چەند ژمارەیەکی لێ چاپ کراوە و ئێستا
وەک ئەزموون لە پرۆژەکانی کۆمەکدا بەکاردەهێنرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کۆمەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2221 :

جیۆگرافیا  -رێنوێنی مامۆستا بەرگیA
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101123210962307
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لە دانانی  Arild Skaugپاش مۆڵەت وەرگرتن لە دەزگەی پەخش و دانەری کتێب ،بە دەستکارەیەوە
ئامادە کراوە و لە رێگەی پەروەدەی گشتی هەولێرەوە چەند ژمارەیەکی لێ چاپ کراوە و ئێستا
وەک ئەزموون لە پرۆژەکانی کۆمەکدا بەکاردەهێنرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کۆمەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2222 :

جیۆگرافیای دانیشتوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070308464071645
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .عبدالفتاح محەمەد وهیبە
وەرگێڕانی :گەرمیان محەمەد ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2223 :

جیۆگرافیای هەرێمی کوردستانی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794203
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :کۆمەڵێک مامۆستای زانکۆ
چاپی یەکەم 1998
هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

1294

بابەتی ژمارە2224 :

جێ پێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818954
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کۆمەڵێک نوسەر
وەرگێڕانی؛ حەمە کەریم عارفئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن یەکێتی نووسەرانی کورد ،لقی
کەرکوکەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2225 :

جێتەنگی گوڵەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010122433163620
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەوزاد یوسف کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2226 :

جێگای بەتاڵی سلووچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619856
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
مەحمود دەوڵەت ئابادی
وەرگێڕ
ئەمین گەردیگالنی
ژمارەی الپەڕەکان
428
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
ڕۆمان و شیعر
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2227 :

جێگایەکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219084
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گوڵی تەرەقی
وەرگێڕ :دالوەر قەرەداغی
دەزگای ئاراس
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2228 :

جێگرەوەکانی وزە و داهاتووی نەوت و گاز لە ناوچەی کەنداوی عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060213175285455
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :جاسم حسێن
وەرگێڕانی :گەیالن عەباس و هەڵمەت محەمەد
بزووتنەوەی گۆڕان
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
💰ئابووری

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2229 :

جێندەر لە سێ کتێبی سویدیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418797
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە؛ شۆخە عەبدوڵاڵ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لە سلێمانی باڵوکراوەتەوە
سەنتەری نیشتمانی بۆ لێکۆڵینەوەی جێندەر 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2230 :

جەدەلیەتی ناسنامەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090521283777286
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەهبی رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2231 :

جەزائیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150514152716121121
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2232 :

جەژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070948
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2233 :

جەژن و یادەکان لەدیدی ئیسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090414284477252
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی محەمەد هێرۆیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2234 :

جەژنی هەڵسانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112021151043989
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئۆگۆست ستریندبێری
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :خەبات عارف
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2235 :

جەستە .دەروون .عەقڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092217243125606
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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پێشڕەو عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2236 :

جەستەی من ...جەستەی تۆ نییە!
http://www.kurdipedia.org/?q=20150324111945120654
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2237 :

جەغەتووی فرمێسک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618881
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نادر نیروومەند (بۆران)
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  1999دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2238 :

جەاللینامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090419121460953
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە سەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2239 :

جەاللەدینی رۆمی و سروودی نەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111415482462960
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد تاقانە
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2240 :

جەلالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062622082271579
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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پێر الگەرکڤیست
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :کەریم تاقانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2241 :

جەلالدێکی قوربانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052012311285345
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پشتیوان هەڵەبجەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2242 :

جەماعەتەکەی کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091611541073127
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2243 :

جەمال نەبەز  -کۆبەرهەم 7
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412119403
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال نەبەز
سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2244 :

جەمهوریەتی کوردستان لێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی و سیاسییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794212
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەحمودی مەال عززەت
باڵوکراوەی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
چاپی یەکەم  2001سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2245 :

جەمیل سائیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050611235682403
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :پ .ی .د ئازاد حەمە شەریف
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2246 :

جەمیلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968124
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەنگیز ئایتماتوف
وەرگێڕانی حەمە کەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2247 :

جەنابی سەرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014053113432376547
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
میگێل ئەنخل ئاستۆریاس
وەرگێڕانی :موکەڕەم رەشید تاڵەبانی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2248 :

جەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519195
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەاڵح عومەر
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2249 :

جەنگاوەری رۆشنایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091114342919365
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :پاوڵۆ کۆییلۆ
ناوی وەرگێڕ :شێرزاد حەسەن
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2250 :

جەنگی جیهانی دووەم  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794223
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فایلی پی دی ئێف:
سەمیر حسین
2010

هێشتا ئامادە نییە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2251 :

جەنگی چاڵدێران لە کۆمەڵە توێژینەوەیەکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150513120238121107
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کۆمەڵە نووسەرێک
وەرگێڕانی :وریا بداغی
ساڵی چاپ 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2252 :

جەنگی چوارەمی جیهانی  -جاسوسی دیپلۆماسیەت لەسەردەمی
تیرۆریزمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794224
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر کانت دامارانش
وەرگێڕانی  :دالوەر عەبدوڵاڵ
چاپ و پەخشی سەردەم
چاپی سلێمانی 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2253 :

جەنگی دەروونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165480
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەبوبەکر عەلی
چاپی یەکەم 1997
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2254 :

جەنگی دەروونی لە سەردەمی سەالحەددینی ئەیوبییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966902
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئاراس فەریق زەینەڵ
سلێمانی 2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە2255 :

جەنگی شاراوە لە باکوری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121419381363302
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :کریستینا کۆیڤەنەن
ناوی وەرگێڕ :د.یاسین سەردەشتی
بابەت :مێژوویی
چاپ :لەباڵوکراوەکانی خانەی وەرگێڕان -وەزارەتی رۆشنبیری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2256 :

جەنگی مرۆڤەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150209202122119302
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :نوا سیسیرۆ
وەرگێڕانی :شادی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2257 :

جەنگی ناوخۆی ئیسپانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419146
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 2006دا لەالیەن بزاڤی رۆشنبیری
سلێمانیەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2258 :

جەنەرال شەریف پاشا و مەسەلەی کورد لە کۆنگرەی ئاشتی (پاریس
)1920-1919
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794236
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.فوئاد حەمە خورشید
بەغداد2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

دۆزی کورد
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2259 :

جەنەڕاڵ دیگول  -پیاوی جەنگ و حوکمرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090110214560863
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی  :خالید هەرکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2260 :

جەنەڕاڵی سوپای مردوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2015050610350485241
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل کادارێ
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :محەمەد کەریم
هیچ کتێبێک هێندەی ڕۆمانێک ناتوانێت زانیاری لەبارەی گەلێکەوە
بەخوێنەر ببەخشێت .ئەوە ڕۆمانە کە دەتوانێت هەموو زانیاریەک لەبارەی
نەتەوەیەکی بێگانەوە باسبکات .ڕۆمانی (جەنەڕاڵی سوپای مردوو-ە) کە
لەنووسینی رۆماننووسی ئەلبانی :ئیسماعیل کادارێ ،لەالیەن نووسەرو
وەرگێر (محەمەد کەریم) وەرگێڕداوە .ئەم ڕۆمانە یەکێکە لەڕۆمانە
جوانەکانی ئەدەبی ئەلبانی و جیهان .کادارێ بەشێوازێکی جوانی
ئەدەبی ،باس لەتراژیدییە گەورەکانی گەلی ئەلبانی دەکات ،لەکاتی
داگیرکردنیان لەالیەن سوپای فاشیستی ئیتالییەوە .لەهەمانکاتیشدا،
خاڵە جوان و دزێوەکانی گەلی ئەلبانیشمان بۆ باس دەکات.
بابەتی ڕۆمانەکە
ئەم ڕۆمانە باس لەچیرۆکی قەشەیەک و جەنەڕاڵێکی ئیتالی دەکات ،کە
پاش بیست ساڵ لەجەنگی (ئەلبانی و ئیتالی) ،دەچن بۆ ئەلبانیا بۆ
گەڕان و پشکنین بەدوای ڕوفاتی مردووەکانی سوپای ئیتالیدا ،کە کاتی
خۆی لەجەنگدا لەدژی پارتیزانە ئەلبانییەکان کوژراون .هەروەک
جەنەڕاڵیش دەڵێت ( :ئێستا سوپایەکی مردوو لەژێر فەرمانی مندایە!
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بەاڵم لەجیاتی جلوبەرگی سەربازی ،یەکی کیسەیەکی نایلۆنیان
لەبەردایە.ل )148
لەناو هەموو ڕوفاتەکانیشدا زیاتر جەنەڕاڵ بەدوای ڕوفاتی کۆڵۆنێلێکی
ئیتالی بەناوی (کۆڵۆنێل ز) دا دەگەڕێن .بەاڵم لەپاش دوو ساڵ لەگەڕان
پشکنین بەناو دەشت و دۆڵ و چیا سەختەکانی ئەلبانیادا ،شەوێکیان
بەڕێکەوت جەنەڕاڵ و قەشە دەچنە گوندێک و بەشداری ئاهەنگێکی
بووک و زاوا دەکەن ،بەاڵم لەناو ئاهەنگەکەدا پیرەژنێک بەناوی (نیس)
لێیان پەیدا دەبێت و قسەی ناشیرینیان پێدەڵێت ،چونکە کاتی خۆی ئه و
کۆڵۆنێل ز ،ئەتکی کچەکەی کردووه و ماڵەکەیانی سووتاندووە ،پاشان
هەر خۆی کۆڵۆنێل دەکوژێت .لەکۆتایی ئاهەنگەکەدا ،نیس لەناو
توورەکەیەکدا ،روفاتی کۆڵۆنێل ز یان دەداتەوە.
جەنەڕاڵ ئه و شەوە زۆر بێزار دەبێت و بەناچاری ئه و گوندە بەجێدەهێڵێت،
ئه و ناتوانێت تاوانە قێزەونەکانی کۆڵۆنیڵ ز قبووڵ بکات و تووشی
حاڵەتێکی دەروونی خراپ دەبێت ،لەپاش ئەوەی لەگوندەکە دەڕۆن لەڕێگا،
شەقێکی توند لەڕوفاتی کۆلۆنیل ز دەدات و فڕێی دەداتە ناو ئاوێکەوە.
ئەم حاڵەتەش هێندەی تر باری دەروونی خراپتر دەکات و پاش دووساڵ
لەگەڕان و پشکنین ،بەبێزاریەکی زۆرەوە خۆیی و قەشە دەگەڕێنەوە بۆ
ئیتالیا.
پەیامی ڕۆمانەکە
ئه و پیاوەی کە ماوەیەکی زۆر قەشه و جەنەڕال بەدوای ڕوفاتەکەیدا
وێڵن ،پاشان بۆیان دەردەکەوێت ،کە کەسێکی تاوانباره و کۆمەڵێک تاوانی
جەنگی دژی گەلی ئەلبانی کردووە .ئه و سەرۆکی سوپایەک بووە ،کە
هەموو تاوانەکانی جەنگی دژی گەلی ئەلبانی کردووە( .لەشکری
نەنگینی شین ئەم گوندەی سووتان ،ژنان و مندااڵنی کوشت و پیاوانی
بەم عەمودانەدا هەڵواسی و لێرەوە تێپەڕی ،،،کۆڵۆنێل (ز) بە دەستی
خۆی چەند کەسێکی به و عەمودانەدا هەڵواسیووە)91،،
لێرەدا نووسەر پەیامی سەرەکی ڕۆمانەکەی ئەوەیە ،تاوانە لەبن
نەهاتووەکانی جەنگ کە سوپای ئیتالی لەئەلبانیا کردوێتی ،پیشانی
خوێنەری بدات .ئه و کۆڵۆنێلەی کە قەشه و جەنەڕاڵ بەدوای ڕوفاتیدا
دەگەڕێن ،تاوانبارێکی جەنگه و پێویستە دادگایی بکرێت .لێرەشدا نووسەر
لەڕێگەی ئەم ڕۆمانەیەوە ،توانیویەتی دادگایی هەموو تاوانبارە ئیتالییەکان
بکات.
کولتووری گەلی ئەلبانی
ئەلبانیا دەکەوێتە ناوچەی باڵکان ،ئەم ناوچەیەش مەیدانێکی سەرەکی
جەنگی عوسمانی و ئوروپیەکان بووە ،جگەلەوەی کە مەیدانی خەباتی
پارتیزانی گەالنی باڵکان بووە دژ بەداگیرکەرە خوێنمژەکانی (تورکی
عوسمانی و نەمساوی و ئەڵمانی و ئیتالی) ،هەربۆیە تاوانی گەورەی
جەنگ لەم ناوچەیەدا ڕوویداوه و ماوەی چەندین ساڵیش تارمایی جەنگ و
کوشتن و ماڵوێرانی ،بەسەر بەڵکاندا زاڵبووە .هەربۆیە ئەمەش کاریگەری
گەورەی بەسەر کولتووری ئەم گەالنەوە دیاره و بەتایبەتی بەسەر گەلی
ئەلبانیدا ،چونکە ئەم گەلە ماوەیەکی زۆر لەژێر چەپۆکی داگیرکەراندا
بووە .
(بابەتی زۆربەی گۆرانیەکانیان مەرگ و عەدەمە ،ئەمە بووەتە
مەوزوعیەتی هونەری ئەمان ،لەگۆرانیەکاندا ،جلوبەرگ و سەراپای ژیانیان
ئامادەگی هەیە ،لەمێژە خەڵکی باڵکان ئاوان ،بەاڵم لەئەلبانیا نموویەکی
زیاتری پەیداکردووە ،تەنانەت ئااڵکەشیان ڕەنگی خوێن و پرسەی
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لەخۆگرتووە .ل )154
لەالیەکی ترەوە هەرچەندە لەناو ئاوەزی رۆژئاواییدا ،ئیماجی ئەلبانیەکان
بەکەسی شەڕەنگێز ناسراون ،بەاڵم نووسەر لەم رۆمانەیدا هەوڵیداوە
ئەوە بەدرۆبخاتەوه و هۆکاری سەرەکی ئەم حاڵەتە بۆ ئه و جەنگە زۆرانە
دەگەڕێنێتەوە ،کە ڕووبەڕوی گەلی ئەلبانی بۆتەوە .لەهەمانکاتیشدا باس
لەمەسەلەی میواندۆستی دەکات ،بەتایبەتی کاتێک جەنەڕاڵ و قەشە
دەچن بۆ ئاهەنگەکە ،هەموو خەڵکی گوندەکە بەباشی بەخێرهاتنیان
دەکەن ،چونکە ئەوان گەلێکی میواندۆستن( .ئەلبانیەکان شێتی میواننن.
ل ) 213
جەنگ و سۆزانی
حکایەتێکی تری ناو رۆمانە ،باس لەکردنەوەی یانەیەک بۆ سۆزانیەکان
دەکات ،لەشارۆچکەیەکی ئەلبانیادا کە سوپای فاشیستی ئیتالی
دەیکاتەوە ،هەرچەندە خەڵکی شارۆچکەکە دژی ئەم بڕیارەی سوپای
فاشیست دەوەستنەوە ،بەاڵم ئەوان بەقسەیان ناکەن و دەڵێن( :لەبەر
چەند هۆیەکی ستراتیژی قەحبەخانەکە دەکرێتەوە!،،ل ). 77
نووسەر لەڕێگەی ئەم حکایەتەوە ،باسی توێژێکی ناو کۆمەڵگە دەکات،
کەهەمیشە بەچاوی سووکەوە سەیر دەکرێت ،هەرچەندە ئەوانیش
قووربانیەکی گەورەی جەنگن( .سۆزانیەکان شەکەت و الوازو ڕەنگپەڕیو
دەهاتنە بەرچاو ،ڕەنگی مردوویان لێدەنیشت ،دەتگوت ئه و سەربازانەی
لەبەرەی جەنگ دەگەڕانەوە ،هەرچی باران و قوڕولیته و شکستی ناو
سەنگەرەکان بوو ،دەیانڕشت بەگیانی ئەم لەش مردووانەدا)84،،،
تەکنیکی نووسین
ئەوەی جێگەی سەرنجم بوو ئه و تەکنیەکە جوانە بوو کە نووسەر
لەداڕشتنی ئەم رۆمانەدا بەکاریهێناوە .بەڕاستی لەبەکارهێنانی
ڕەگەزەکانی (فالش باگ ،کتوپڕ ،مۆنۆلۆگ) زۆر سەرکەوتووبووە .لەالیەکی
تریشەوە رۆمانەکەی تەنها لەزمانی یەک گێڕەوەوە نەنووسیوە ،بگرە لەم
رۆمانەدا چەند پاڵەوانێک دێن و رۆمانەکە بۆ خوێنەر دەگێڕنەوە .بۆ نموونە
لەکاتی باسکردنی یاداشتەکانی ئه و سەربازە ئیتالییەی لەئەلبانیا
نووسیویەتیەوە ،لێرەدا گێڕەرەوە دەبێتە ئه و سەربازە .یان لەکاتی
باسکردنی پیرەژن (نیس) دا ،ئه و لەجیاتی گێڕەرەوەی سەرەکی قسە
دەکات .لەشوێنێکی تریشدا بە زمانی جەنەڕاڵ قسە دەکات ،کاتێک
حکایەت بۆ کچەزا بچووکەکەی دەگێڕێتەوە.
واتە لەهەر شوێنەی پێویست بووبێت ،زمانی گێڕەرەوەی گۆڕیوە .ئەمەش
تەکنیکێکی زۆر گرینگه و نووسەریش تێیدا سەرکەوتووبووە .جێگەی گوتنە
ئەمە یەکەمین رۆمانی ئیسماعیل کادارێیە.
چیرۆکی خۆشەویستی
بەبڕوای من هەموو ڕۆمانێک دەبێت بابەتی خۆشەویستی تێدا بێت.
نووسەریش لەمبارەیەوە ئەم ڕەگەزەی فەرامۆش نەکردووە .لەم ڕۆمانەدا
چەند چیرۆکێکی خۆشەویستی جوانی تێدایە ،بۆ نموونە کاتێک باسی
چیرۆکی خۆشەویستی سەربازێکی ئیتالی دەکات کە لەسوپاکەی
هەڵدێت و دەچێتە گوندێکی شاخاوییەوە ،لەوێندەر الی ئاشەوانێک کار
دەکات ،حەز لەکچی ئاشەوانەکە دەکات ،بەاڵم خۆشەویستیەکەی
سەرکەوتوو نییە چونکە یەک الیەنەیه و پاشانیش کچەکە شوو
بەکەسێکی تر دەکات .چیرۆکێکی خۆشەویستی تر کە جێگەی سەرنجم
بوو ،کاتێک کوڕێکی گەنجی ئەلبانی کە تازە ژنی هێناوە ،حەز لەیەکێک
لەسۆزانیەکان دەکات ،بەاڵم چ خانەوادەی خۆی چ خانەوادەی ژنەکەی،
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دژی ئەم خۆشەویستیە دەوەستنەوە ،لەکۆتاییدا باوکی کوڕەکە دەچێت
ئه و کچە سۆزانیە دەکوژێت کە کوڕەکەی حەزی لێبووە .بەدڵنیاییەوە
نووسەر زۆر بەباشی توانیویەتی هەستی خۆشەویستی نێوان مرۆڤەکان
بەکاربهێنێت و لەم ڕۆمانەیدا بەباشترین شێوە تەوزیفی بکات.
چەند سەرنجێک
بەگشتی (محەمەد کەریم) تا ڕادەیەکی زۆر باش توانیویەتی دەقەکە
بەزمانێکی ئاسان وەرگێڕێتە سەر زمانی کوردی و خوێنەر تووشی هیچ
کێشەیەک نابێت ،بەاڵم ئەوەی جێگەی سەرنجم بوو ،نووسەر لەهەندێک
شوێندا بەتایبەتی لەکاتی وەرگێڕانی ئیدیۆمەکاندا زۆر سەرکەوتوو نەبووە،
بۆ نموونە کاتێک جەنەڕاڵ لەدڵی خۆیدا بەڕۆژنامەوانەکان دەڵێت( :ئەی
ساختەچیەکان ئەگەر دایکی درۆتان نەگاوە ،ئێوە بڕۆن ئیشەکەی من
بکەن !  )183دەکرا لەجیاتی ئەمە ،شتی بەکاربێنێت .
بەاڵم ئەوەی کە زۆر بەالمەوە جێگەی سەرنج بوو ،بۆچوونی وەرگێڕە
لەسەر رۆمانەکە کە لەپێشەکی رۆمانەکەدا دەڵێت( :کەسووکاری
کوژراوەکانی ناو ڕۆمانەکە وەکو کەسوکاری قووربانیەکانی ئەنفال ،دوای
بیست ساڵ کۆتاییهاتنی جەنگی دووەمی جیهان ،هەمیشە
لەچاوەڕوانیدا دەژین.ل )8بە بڕوای من ئه و لێکچوونە دروست نییە ،چونکە
قوربانیانی ئەنفال ،قوربانی دەستی هێزێکی داگیرکەرو فاشیست بوون،
بەاڵم کوژراوەکانی سوپای ئیتالی ،خۆیان تاوانبار بوون و خەڵکی
ئەلبانیش قوربانی بووە ،واتە جەلالد بوون نەک قوربانی .هەربۆیە ئه و
لێکچوونەم بەالوە جوان نەبوو.
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لێرەدا جێگەی خۆیەتی کە دەستخۆشیەکی گەرم
لەمحەمەد کەریم بکەین ،بۆ وەرگێڕانی ئەم دەقە جوانە ئەدەبیە جیهانیە
بۆ سەر زمانی کوردی ،هیوای کاری باشتری بۆ دەخوازین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2261 :

جەهالەتی ئیسالم و دنیای هاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919346
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئارام رەشید
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2262 :

جەولەیەک بەقواڵیی خاکی نیشتیماندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120415391563102
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی شەریف وەرزێر و موحەمەد زەرزی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2263 :

جەوهەری مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032823085382628
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەریک فۆرم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2264 :

چ خەراباتێکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794240
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بێکەس حەمەد قادر
هەولێر1997-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2265 :

چاخی بەردین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619969
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
پاتریسیا د.نتسلی
وەرگێڕ
کامیل نەجاڕی
ژمارەی الپەڕەکان
118
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
مراد بەهرامیان
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2266 :

چاخی زانیاری دەروازەیەک بۆ مانوێل کاستێلس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794246
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
چاخی زانیاری دەروازەیەک بۆ مانوێل کاستێلس گەشەی کۆمەڵگەی
نێتۆرک
ئازاد حەمە
سلێمانی 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2267 :

چاخی زێڕینی کەروێشکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012621005064034
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گوڵبژێرێک لە نووسراوەکانی ساڵی 2011
عەلی زیرەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2268 :

چارەسەر بە سیواک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827005030125554
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :دار الحضارة
وەرگێڕانی :کەلسوم ئەحمەد
چاپی/یەکەم 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2269 :

چارەسەر بەمیوە و سەوزەمەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032620234480053
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :گەرمیان محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2270 :

چارەسەر کردنی گیروگرفتەکانی ڕێنووس و ئەلفوبێی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150125222518119042
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2271 :

چارەسەری سرۆشتی بۆ؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052200500678499
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد خالد
وەرگێڕانی :سۆزان جەمال و ئەکرەم قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2272 :

چارەنووس 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969078
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جۆرج بلۆند
وەرگێڕانی :بەرزان هەستیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2273 :

چارەنووس؛ باسێک لە سەر رەچەڵەک و لک و پۆپەکانی بنەماڵەی
قاسملوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966648
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی دوکتوور حسن شەتەوی
چاپخانەی رۆژهەاڵت  -هەولێر ساڵی 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2274 :

چارەنووسی شوومی ئیمپڕاتۆرێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082620575363450
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پیرنزلف فرانسوی
وەرگێڕانی :هێمن جۆاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2275 :

چارەنووسی گەلی کورد لە کۆنگرە و رێکخراوە نێودەوڵەتیەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969986
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد باوەڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2276 :

چارەنووسەکانی مۆدێرنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419501
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
محەمەد حسێن
خانەی چاپ و باڵوکردنەوەی چوارچرا 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2277 :

چاالکواننامە  -وەشانی 1ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140602224307100615
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی ناو و ژیاننامەی چاالکوانانی کوردستان
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی
کوردیپێدیا
02-06-2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2278 :

چامەی پەخشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519530
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فایلی پی دی ئێف:
سۆزان بیرنار
سەاڵح محەمەد
دەزگای سەردەم 2002

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2279 :

چاوپۆشینێک لە ئێستا و تراجیدیایەک بۆ سبەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090315030660921
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەژێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2280 :

چاوپێکەوتنێکی تیشکهاوێژ لەگەڵ فەرهاد شاکەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968622
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2281 :

چاوخشاندنێک بەسەر کرداری گەاڵڵەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی گەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112721154963027
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هادی زەمانی
وەرگێڕانی :مێهدی مێهرپەروەر
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2282 :

چاوخشاندنێکی خێرا بەسەر رەوتی سەرهەڵدان و گەشەی چینی کرێکار
(لە سەرەتاوە هەتا سەدەی بیستەم)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120113035263058
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەهرام رەحمانی
وەرگێڕانی :یوسف عەلیپوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2283 :

چاوگی بێ واتا لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966994
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
نەسرین فەخری

تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :كۆرى زانیارى كورد  -بەغدا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2284 :

چاوگە  -بەرگی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014043013351076023
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەسول وەیسی و سوارە فەتاحی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2285 :

چاوەزار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052822030276524
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :موکەڕەم ڕەشید تاڵەبانی
2013
چاپخانەی شەهاب  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2286 :

چاوەڕوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100322031062202
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام کاکەی فەالح
لە چاپکراوەکانی یانەی قەڵەم
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2287 :

چاوەڕوانی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110718215262832
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕانی :تاهیر عوسمان
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2288 :

چاوەکانی

1324

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619213
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :بوزورگ عەلەوی
وەرگێڕ :ئازاد بەرزنجی
دەزگای چاپ :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
ساڵی چاپکردن2003 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2289 :

چاوەکانی ئاڤێستا لمیان تێچوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419144
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هەژار ع ئەحمەد
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لە ستۆکهۆڵم باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2290 :

چاوەکانی تابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719591
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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یاسین قادر بەرزنجی
دەزگای سەردەم 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2291 :

چاکسازیی ئاینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619967
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
سارا فلۆوەرز
وەرگێڕ
هەژار رەحیمی
ژمارەی الپەڕەکان
154
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
مراد بەهرامیان
کەتەلۆگ
دین
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2292 :
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چاکە و خراپە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050712114778660
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کریشنا مۆرتی
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2293 :

چاکەتێک لە کۆنە دەکڕم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402102348120751
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :قوبادی جەلیزادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2294 :

چای شیرین – سەرجەم چیڕۆکە کورتەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092422090673289
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دانانی :حوسێن عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2295 :

چراخان و شەوەزەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721203224745
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :مەحموود ئەحمەد عوسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2296 :

چراکان ناکوژێنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918615
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عومەر
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2297 :

چراکان ناکوژێنەوە (دەفتەری سەروەری مامۆستایانی شەهید
و ئەنفالکراو – کەرکوک)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123117041286996
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی  /ئەبا بەکر سەعدوڵاڵ زەند
پیت چنین  /نەدا عەبدولقادر – زانا ئەبا بەکر سەعدوڵاڵ
مۆنتاژی کۆمپیوتەر  /محەمەد مەهدی رەسول
ئۆفسێت  /چاپخانەی ئارابخا
تیراژ  1000 /دانە
وێنەی بەرگ هونەرمەندی کۆچکردوو (غازی محەمەد)
ژمارە سپاردنی ( )3ی ساڵی  2012کتێبخانەی گشتی کەرکوکی
پێدراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2298 :

چراکانی ئورشەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052809283364907
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رۆمانێک دەربارەی ژیانی بیرمەن ئیدوارد سەعید
نوسین :عەلی بەدر
وەرگێران :شێرزاد هەینی
لەباڵوکراوەکانی ناوەندی چاپ ،ئاوێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2299 :

چرای ئەفسووناوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619571
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئینگمار بێریمان
وەرگێڕانی :دالوەر قەرەداغی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2300 :

چرای ترافیک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150110154758118720
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :زێنەب یووسفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سیناریۆ
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2301 :

چرای ماڵە هەژارەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150807015441125075

1330

فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
ئامادەکردنی :عەلی حەمە بۆر
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2302 :

چرپە بە دەنگی بەرز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110121423262697
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :نەجیبە ئەحمەد
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2303 :

چرپە؛ وەهای گوت خودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015080321555985808
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئازاد قەزاز
لە پێناسی کتێبەکەدا کە ناوی سەرەکی "چرپە"یە و ناوی دوەم ،یان لە
پێناساندن و رونکردنەوەی ناوی سەرەکیدا نوسراوە "وەهای گوت خودا".
واتە روکارییانە و بە بینینی بەراییانە لە بەرگ و ناونیشانەوە خوێنەر
واتێدەگات کە "چرپە" گوتەی خودایە .بەو مانایە خودا لە دوتوێی ئەم
کتێبە مامناوەندییە و  43بابەتەی ناویدا ،بە زمانی کوردی ،لەگەڵ
مرۆڤێکی کورددا قسەدەکات و پەیامی خۆی بۆ مرڤ و مرۆڤایەتی،
بەتایبەت بۆ کوردزمان ،دەنێرێت .کاتێکیش الپەرەکان هەڵدەدەینەوە هیچ
پێشەکی و رونکردنەوەیەک لەسەر ناوەرۆک و تێکستەکان نابینین .ئەگەر
بە چاوخشاندنێکی خیرایش ،بەبێ خوێندنەوەی دەقەکان ،سەیری ئەو
 43بابەت و تایتڵەی کتێبەکە و تەکنیک و شێوازی دێڕەکان بکەین ،وادێتە
بەرچاو کە دەقی شیعرین ،هەرچەند لە بەرگ و پێناسی کتێبەکەدا ئەوە
نەهاتوە کە دەقی شیعریی بێت .کاتێکیش دەکەوینە خوێندنەوەی
دەقەکان ،لە یەکەم بابەتەوە بۆ ()42هەم بابەت ،راستەوخۆ بێ
چەندوچون و بێ پێچ و پەنا ،هەمو خوێنەرێک لەوە تێدەگات کە کەسی
یەکەمی قسەکەر "خودا" یان "یەزدان"ە و روی لە کەسی دوەمە کە
"مرۆڤ"ە .واتە ئەو  42دەقە ،وەکو لە بەرگی کتێبەدا هاتوە ،گوتەی خودان
بۆ مرۆڤ .دەقی ()43هەمیش کە بە ناونیشانی "یەزدانەکەم"ەوەیە،
بەتەنها گوتەی مرۆڤە بەرامبەر بە یەزدان .ئەگەر بەزمانی رۆشنبیریی
ئاینیانەش بدوێین ،کتێبی "چرپە" سروشی خودایە بۆ مرۆڤێکی کورد و
خودا لێرەدا بەزمانی کوردی دەدوێت ،وەکچۆن لە قورئاندا بە زمانی
عەرەبی و لە تەوراتدا بە عیبری و لە ئینجیلدا بە یۆنانیی کۆن دەدوێت.
ئەوەی لەم نوسینە سەرەتاییەدا لەسەری دەوەستین ئەو چوارچێوە
میتافیزیکیەیە کە ئەم کتێبە لەخۆی دەگرێت .ئەو چوارچێوە
میتافیزیکییەش بۆ کورد وەکو کاڵورۆژنەیەک دەبینین کە دەبێت هەمو
نەتەوەیەک و بونێکی کۆمەاڵیەتی خاوەنی بێت تاکو خۆی بسەلمێنێت و
نەبێتە پاشکۆی ئەوانی دیکە.
"لێکدانەوە و چاوپێخشاندنێکی خێرا بە کتێبی (چرپە) دا" عەلی مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2304 :

چرپەکانی تەمەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218722
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئاری رەفیق
کتێبێکی شیعرییە کە لە ( 28شیعر پێکهاتووە) و ساڵی ( )2006لە
کوردستان چاپ کراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2305 :

چرپەی دڵ :نامیلکەی هۆنراوەی بەرباخەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967848
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد کۆردۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2306 :

چرکە زیندووەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794294
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەلیل کاکەوەیس
هەولێر2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2307 :

چرکەساتی هۆشمەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091213091077402
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەلەکەدین کاکەیی
وەرگێڕانی :شێرزاد هەینی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2308 :

چریکەی چیرۆکی فارسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412119392
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یووسف عەلیخانی
حوسێن شێربەگیدەزگای ئاراس 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2309 :

چریکەی کوردستانی حەسەن زیرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967403
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
میدیا زەندی

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2310 :

چل ساڵ خەبات لە پێناوی ئازادی  -چاپی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150105152049118658
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د.عەبدولرەحمان قاسملۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2311 :

چل ڕێساکەی عەشق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310211412119667
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەلیف شەفەق
وەرگێڕانی :جەلیل کاکەوەیس
ئەم ڕۆمانە دەربارەی ژیانی کۆمەاڵیەتی و پایەی زانستیی جەاللەدینی
ڕۆمییە ،بەاڵم دوای ئەوەی لەگەڵ شەمسی تەورێزیدا بەیەک دەگەن،
ئیدی جەاللەدینی ڕۆمی دەست لە هەموو تەماحێکی دنیا هەڵدەگرێت و
دەبێت بە جەاللەدینێکی دیکە و بەرەو ناوەوەی خۆی شۆڕدەبێتەوە و
ڕواڵەتەکانی دنیا دەکاتە قوربانیی ڕامانە قووڵەکانی خۆی و عەشقی
خودایی دەکاتە ئامانجی سۆفییەکی بێ نیاز و پشت لەدنیاکردوو .جگە
لەوەش ئەم ڕۆمانە لە شێوەی تەکنیکێکی هونەریی ناوازەدا ،لە دوو
ڕۆمان ،یان لە گێڕانەوەی دوو ڕووداو کە هەر یەکەیان لە سەردەمێکی جیا
و دوور لە یەکتر ڕوویان داوە ،پێک دێت و مەودای نێوانیان نزیکەی 800
ساڵە ،بەاڵم لەدواییدا لە یەک نوختەدا یەک دەگرنەوە کە ئەویش
شۆڕبوونەوەیە بەرەو ناوەوەی نەفس و هەوڵدانێکە بۆ پاککردنەوەی خود
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لە خڵتەی ڕواڵەتبازی...
لە باڵوکراوەکانی زنجیرەی کتێبی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2312 :

چالواز؛ زنجیرەی نۆتەی ئاوازو گۆرانی کوردی  -ژمارە 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794308
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وریا ئەحمەد
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎵موزیک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2313 :

چلچرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111022000562894
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مەهاباد قەرەداغی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📝یاداشت

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە2314 :

چلچرای غەزەلە ئاشقانەکانی شێکسپیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150620140917124536
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ویلیام شێکسپیر
وەرگێڕانی :عەبدولخالق یەعقووبی
کێ باوەڕ بە شێعرم دەکات لەو سەردەمەی دێتە ڕێمان ،گەر ئەو شێعرە
لێوڕێژ لە شیاوترین شیرینییەکانی تۆ بێت؟ ئەگەرچی هەر خودای بانی
سەر دەیزانێت کە شێعری من چ نییە جگە لە گۆڕێک کە ژینت
دەشارێتەوە و تەنانەت نیوەی جوانیشت ناخاتە بەر دیدەی دنیا .خۆ ئەگەر
من بمتوانیبا جوانی چاوت بنووسمەوە و لە سەر کێش و ئاهەنگی نوێ
هەر چی چاکەی تۆیە خاڵ بە خاڵ بژمێرم ،ئەو سەردەمەی لە داهاتوو
دێتە رێمان پێمان دەڵێت" :ئەو شاعیرە درۆ دەکات ،ئەو بەهرە
خوداوەندییە هەرگیز ڕوخساری مرۆڤی لە قوڕ چێ کراوی وەخۆ
نەگرتووە" .ئەم کتێبە) (CDیەکی لەگەڵدایە کە  20دانە لە شێعرەکانی بە
دەنگی وەرگێڕ و بە مۆسیقایەکی جوانەوە لە سەر تۆمار کراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2315 :

چناری شیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794314
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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جەبار جەمال غەریب
سلێمانی1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2316 :

چنینی دەق لە شیعرەکانی نالیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091015090877377
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاڤان عەلی میرزا تۆفیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2317 :

چنینەوە؛ چەند وتارێکی رەخنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050422192678679
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال غەمبار
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2318 :

چوار بنەمای ڕۆحی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150508221831121074
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسیح :چوار بنەمایی ڕۆحی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2319 :

چوار سندووق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101119330573406
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەهرام بەیزایی
وەرگێڕانی :بەڕۆژ ئاکرەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2320 :

چوار هونەرمەندی بلیمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794325
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.محەمەد عارف
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هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2321 :

چوار وتاری شیشیرۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719253
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رحمەت اللە مقەدەم مراغەای
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ شۆڕش جوانڕۆیی و کامیل ئەحمەد بەگ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانیەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2322 :

چوارچێوەی یاساییی ئازادیی رۆژنامەگەری لە کوردستانی عێراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110520271062769
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کەمال سەعدی مستەفا
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

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

بابەتی ژمارە2323 :

چوارخشتەکییەکانی حەکیم عومەری خەیام
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082322162159939
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خەیام
وەرگێڕانی :هەژار موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2324 :

چواردە چیرۆکی کورت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170760
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین موتابچی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
چیرۆک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2325 :

چواردە سەرۆک کۆماری شیعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110520020462765
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەڵبژاردەیەک لە شیعری شاعیرانی سەدەی بیستەم
وەرگێڕانی :کامبیز کەریمی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2326 :

چوارشەممەی خوێناوی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150218224709119408
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیبراهیم هەورامانی
ئەم کتێبە لەچەند بەشێک پێکهاتووە کە تێیدا چیرۆکی تاوانی
کیمیاوییبارانەکە دەخاتەڕوو لەگەڵ چەندین دیداری رۆژنامەنوسی لەگەڵ
ئەو فۆتۆگرافەرانەی لە  1988\3\16دا روماڵی هەواڵی تاوانەکەیان بە
فۆتۆکانیان کردووە ،لەگەڵ خستنەڕووی ئاماری شەهیدەکانی هەڵەبجە
لە گۆڕستانی بەهەشتی زەهرای تاران و چەند بابەتێکی دیکە ،هەروەها
چەندین فۆتۆی تاوانەکە کە زۆربەیان بۆیەکەمجار لە دوو توێیی ئەم
کتێبەدا باڵوکراونەتەوە.
سەبارەت بەکارکردن لەم کتێبەدا نوسەر وتی :بۆ تەواوکردنی کارەکانی
ئەم کتێبە نزیکەی یەک مانگ سەردانی کۆماری ئیسالمی ئێرانم کردووە
بە تایبەت شارەکانی تاران و کرمانشاو سنەو هەمەدان و زۆربەی
شارۆچکەکانی پارێزگای سنەو کرمانشا.
یەکەمین چاپی چوارشەممەی خوێناوی لەساڵی  2012لەسەر ئەرکی
وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان چاپ و بێبەرامبەر
باڵوکرایەوە ،بڕیاریشە چاپی دووەمی لە  2015\3\16لەسەر ئەرکی
دکتۆر تەها رەسوڵ لەالیەن دەزگای رۆشنبیری جەمال عیرفانەوە چاپ و
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باڵوبکرێتەوە.
سەرچاوە: pukmedia
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2327 :

چوارشەممەیەک دەمکوژێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011093023005519370
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بێکەس حەمەد قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2328 :

چوارنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052221231864836
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جەزا چنگیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2329 :

چوارینەکانی فەڕوخی یەزدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122611224663521
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :مەال غەفوور دەباغی  -حافزی مەهابادی
مەهاباد 1387 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2330 :

چووزەرەی بن پەردوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794351
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم مەنمی
سلێمانی1979-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی راپەرین
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2331 :

چڵ بەست
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012717411875377
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرهەنگ مەال محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2332 :

چۆلەکەکە بۆی گێرامەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170657
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :حەمەساڵح فەرهادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2333 :

چۆن ئافرەت خیانەتی لە ئافرەت کرد؟!
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794368
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و.گۆران سەباح غەفوور
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هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2334 :

چۆن ئۆتومبیلەکەت کار دەکات؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062401342085611
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :شاخەوان ئەحمەد محەمەد
سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2335 :

چۆن ئەبیتە مامۆستایەکی سەرکەوتووی زمانی ئینگلیزی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967002
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ئەمین هەورامانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2336 :

چۆن باشووری کوردستانم دی پاش چارەکە سەدەیێک دووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102414083962529
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەواد مەال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2337 :

چۆن بووم بە کچێکی لەشفرۆش؟
http://www.kurdipedia.org/?q=20150709153046124803
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :عومەر هەڵەبجەیی
ساڵی 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2338 :

چۆن بوومە تیترواسک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081114283372107
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدوواڵ سەراج
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2339 :

چۆن تەوبە بکەم؟
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907012116126078
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و وەرگێڕانی :عەلی محەمەد حەلی خان
ساڵ  2010هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2340 :

چۆن چەپکێک و کام مێژووی کۆمەڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012013495663913
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەال بەختیار
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2341 :

چۆن خۆمان پەروەردە ئەکەین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082310064865691
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی سەالمە موسی
وەرگێڕانی مەحمود تاهیر سادق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2342 :

چۆن دڵت هات جێم بهێڵی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092520365024956
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمەسەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2343 :

چۆن دەبیت بە باشترین هاوڕێی خۆت؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818946
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
میلدرید نیومان و بێرنارد بێرکۆتس
وەرگێڕانی :شێرزاد حەسەن
دەزگای سەردەم 2002
لەباڵوکراوەکانی ماڵی وەفایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2344 :

چۆن دەبیت بە سەرکردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091113335161128
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :فیڵد مارشاڵ مونتگری
ناوی وەرگێڕ :ئەحمەد سەالم
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2345 :

چۆن دەخوێنیت و تاقیکردنەوەیەکی سەرکەوتوو ئەنجام دەدەیت؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081513271066916
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسەر :حەیدەر محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎒پەروەردە

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2346 :

چۆن رۆمان دەنووسرێ؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010217494963641
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گابریل گارسیا مارکیز
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :رەووف بێگەرد
سلێمانی 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2347 :

چۆن سیناریۆ دەنووسیت؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033000044779527
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
و.ئازاد کەرکوکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2348 :

چۆن فێری رقت دەکەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110821492662860
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :میخائیل شۆلۆخۆڤ
وەرگێڕانی :فەلەکەدین کاکەیی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2349 :

چۆن فەناتیکێک دەرمان بکەین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150530083924121249
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عاموز عوز نوسەری ئیسرائیلی و الیەنگری ئاشتی تەبایی لە
نێوان دوو نەتەوەی فەلەستینی و ئیسرائیلی.
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :رەسوڵ سەفەریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2350 :

چۆن گەیشتمە الی خوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112721435363029
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جەزا چنگیانی
1999
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2351 :

چۆن الکان بخوێنینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150413110535120874
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ساڵڤۆی ژیژەک
وەرگێڕانی :وەلید عومەر
لە باڵوکراوەکانی زنجیرەی کتێبی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2352 :

چۆن لەگەل خەڵکی گفتوگۆ بکەین!
http://www.kurdipedia.org/?q=20150802115604125011
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :جەبار تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2353 :

چۆن لەگەڵ منداڵەکەمدا رەفتاربکەم؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518508
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .کاربر
شەیدا سەاڵح
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2354 :

چۆن مناڵەکانمان فێردەکەین هەڵچوونەکانیان بە شێوەیەکی دروستکەر
بەکاربهێنن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965629
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوری سەعید قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2355 :

چۆن مندااڵن هەست دەکەن و فێردەبن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072609054289464
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ڤۆلفگانگ بێرگمان
وەرگێڕ /کامەران چروستانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2356 :

چۆن و لە کوێوە دەست پێ بکەین ؟
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829152820125640
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەحمەدی موفتیزادە
گفتوگۆو ئامادەکردن و وەرگێڕانی :کامەران حەمە
حەمەسەعید
باڵوکراوەی نوسینگەی تەفسیر
چاپی یەکەم 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2357 :
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چۆنایەتی سیستێمی فێرکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101122355562298
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هۆمەر قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎒پەروەردە

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2358 :

چۆنت پێ خۆشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100515070573332
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ویلیام شێکسپیر
وەرگێڕانی :د .ئازاد حەمە شەریف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2359 :

چۆنیەتی سەعیکردن و خۆئامادەکردن بۆ تاقیکردنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794350
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دیدار ئەبو زێد
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🎒پەروەردە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2360 :

چی لە بارەی زمانی کوردیەوە نووسراوە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966996
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەوڕەحمانی حاجی مارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2361 :

چیا فەرشی جەربەزەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150707204653124786
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بابەتی پەڕتووک :شیعر.
نووسینی :محەمەدئەمین پێنجوینی .
ساڵ و شوێنی چاپکردن 1980 :بەغداد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2362 :

چیاکانی من
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013090813203288865
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەندرێن ،ساڵی چاپ 20012
لە باڵوکراوەکانی ڕێکخراوی کۆنسێپت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2363 :

چیاکانیش دەنگیان دایەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150201231807119176
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :خالید حوسەینی
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە  2014 :سلێمانی (چاپی یەکەم)
ئەوەی ئەم کارە لە کارەکانی تری حوسەینی جیا دەکاتەوە ،ئەوەیە لە
کاتێکدا ڕووداوەکانی ئەو دوو ڕۆمانەی تری لە ئەفغانستاندا ڕوو دەدەن و
پاڵەوانەکانی ئەفغانین ،ڕووداوەکانی ئەم ڕۆمانەی لە ئەفغانستاندا
قەتیس نابن و بەسەر چوار واڵتدا دابەش دەبن کە جگە لە ئەفغانستان،
فەڕەنسا و یۆنان و ئەمەریکاش دەگرێتەوە .هەروەها لە کاتێکدا تەوەری
ڕۆمانەکانی تری ژیانی دوو سێ کەسێتییە ،ئەوا لەم کارەیدا کۆمەڵێک
کاراکتەر دەبینینەوە ،کە هەریەکەیان بۆ خۆی پاڵەوانێکی ڕۆمانەکەیە و
جیهانێکی تایبەت بە خۆی هەیە .لە ڕاستیدا ئەم ڕۆمانە ڕۆمانێکی
دەوڵەمەندە بە ڕووداو و کاراکتەر ،بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا نووسەر زۆر باش
توانیویەتی جڵەوی کردار و وردەکارییەکانی ژیانی ئەو کاراکتەرانە بگرێتە
دەست و بە قووڵی بچێتە ناو دەروون و ڕۆحیانەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2364 :

چیای ئاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918966
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :سەاڵح جەالل
چاپی دووهەمی ئەم شانۆنامەیە لە ساڵی 2007دا لەسەر ئینتەرنێت باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2365 :

چیرۆک بۆ کوڕەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011818010686621
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یەڵماز گۆنای
وەرگێڕانی :سەاڵحەدین بایەزیدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2366 :

چیرۆک و ئەفسانەی موکریان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070113304289716
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هاشم سەلیمی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2367 :

چیرۆک و بەیتی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319461
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیز شاڕۆخ
دەزگای ئاراس 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2368 :

چیرۆکی ئایینەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062311000167934
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوو سەر :سلێمان مەزهەر
وەرگێڕانی :لوقمان حاجی قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2369 :

چیرۆکی ئەستێرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919666
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناز فەلەکەدین کاکەیی
دەزگای ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2370 :

چیرۆکی ئەیووب
http://www.kurdipedia.org/?q=20141215135050118324
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
حەمە قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2371 :

چیرۆکی بوون بە فەرمانبەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120714581987372
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەلی سدیق
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2372 :

چیرۆکی بیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794392
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەئوف بێگەرد
سلێمانی2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2373 :

چیرۆکی خۆشەویستییەکی مەجوسییانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110923092173635
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رۆمانی :عەبدولرەحمان منیف
وەرگێڕانی :حەسەن جاف
چاپی یەکەم 2011
هەولێر  -کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2374 :

چیرۆکی ژیانی عیسای کوڕی مەریەم لە ئیسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120417393863107
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2375 :

چیرۆکی سینەما
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112923065763044
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەدنان عوسمان
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2376 :

چیرۆکی عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082021453072315
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵەی نێودەوڵەتی کتێبی پیرۆز  -لقی هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئایین و ئاتەیزم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2377 :

چیرۆکی فۆلکلۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073010502289379
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و نووسینی عەدنان بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2378 :

چیرۆکی قەدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794381
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم هەورامی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2379 :

چیرۆکی گیانداران لە قورئانی پیرۆزدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150221183302119426
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فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :سۆران محەمەد غەریب

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2380 :

چیرۆکی گیانەوەران بۆ رۆژگاری ئێمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072623021477144
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەیمز سێربێر
وەرگێڕانی :زەکەریا بزدوودە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سنە
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2381 :

چیرۆکی موزیکی کالسیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060110285085440
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هۆمەر دزەیی
2015
لەدو توێی " "325الپەڕەی قەوارە گەورەی پڕ وێنەو رەنگاو رەنگداو
بەتیراژی " "1000دانە ،کتێبی "چیرۆکی موزیکی کالسیک"ی مامۆستای
بەتوانا "هۆمەر دزەیی" باڵوکرایەوە.
ئەم کتێبەی "هۆمەر دزەیی" گەورەیی و گرنگییەکەی لەوەدایە کە زۆر
بەکەمیی کتێبێکی لەوشێوەیە هاتبێتە کتێبخانەی کوردییەوەو
ئاشنایەتییەکی باشی لەبارەی موزیکی کالسیکەوە بەئێمە ئاشنا
کردبێ.
بۆ یەکەمینجاریشە لەزمانی کوردیدا ،کەسێک بەشەوق و زەوقێکی
زۆرەوە ،بەڕوناکبیرییەکی ئەنسکلۆپیدیایی بتوانێ چەندین ساڵ بەئەرک و
ماندوبونێکی زۆرو بەسودوەرگرتن لەزمانە زیندوەکانی ئەوروپاو رۆژهەاڵت،
بتوانێ بەشێوەیەکی هونەریی دانسقە ،مەوسوعەیەکی گرنگ لەمەڕ
مێژوی موزیکی کالسیک باڵوبکاتەوە.
کتێبەکە لەسەر ئەرکی ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمی
کوردستان چاپکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2382 :

چیرۆکی نوێ ،ئینسانی رێبازی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519511
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئالێن رۆب گرێی
حوسێن شێربەگی
تاران 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2383 :

چیرۆکی نوێی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794404
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەسەن جاف
بەغدا1985-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2384 :

چیرۆکی هەندێ گۆرانی کوردی رەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794408
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
باکووری
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2385 :

چیرۆکی ڕەوشتە جوانەکان بەرگی 2 - 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901221324125725
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕانی :دەستەیەک لە مامۆستایان
باڵوکراوەی کتێبخانەی سارا  -سلێمانی
چاپی پێنجەم 2012
بەرگی یەک و دوو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2386 :

چیرۆکی کەسێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010322374986863
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2387 :

چیرۆکێک لە خۆشەویستی و تاریکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042713072357033
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئامووس ئۆز
وەرگێڕانی شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2388 :

چیرۆکێکی بێ ناو لە بەردەم چرای رووناکی رووداودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968492
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەبوبەکر شێخ جەالل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2389 :

چیرۆکە سپیەکانی رۆژانی رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030209502984824
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد تۆفیق
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2390 :
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چیرۆکە کاریگەرەکان بۆ کوڕانی الو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901220300125724
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:أحمد سالم بادویالن
وەرگێڕانی:حسێن مەحمود هەڵەبجەیی
باڵوکراوەی کتێبخانەی حاجی قادری کۆیی  -هەولێر
چاپی یەکەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2391 :

چیرۆکەکانی دۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119050
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :میخایل شۆڵۆخەف
وەرگێڕانی لە عەرەبی و فارسیەوە؛ ئەکرەم عەلی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانییەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2392 :

چیرۆکەکانی ناو تەورات
http://www.kurdipedia.org/?q=20150704123710124716
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
نووسینی :جەبار جەمال غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2393 :

چیرۆکەیل ئێواره
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083121295877193
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موحسن مەلکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2394 :

چیم دی :شۆڕشەکانی شێخ مەحمودی مەزن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969808
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد خواجە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2395 :

چیمان دەوێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020615194775628
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر  :دیار غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2396 :

چین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091310185461197
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئێریک ئۆدێنباری
دانا رەئووف
دەزگای ئاراس 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

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

بابەتی ژمارە2397 :

چین چۆن بیردەکاتەوە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122221473963472
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :مارک لیۆنارد
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :بەختیار مام شێخ
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2398 :

چین زلهێزی نوێی جیهان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110610005710584
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەکەمین کتێبە کەبە زمانی کوردی لەسەر واڵتی چین دەنووسرێت ،ئەم
کتێبە لەالیەن ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ -ەوە نووسراوە و لە پێنچ بەش پێکهاتووە.
بەشی یەکەم باسێکی جوگرافی و دیمۆگرافی و کۆمەاڵیەتی چینە،
لەبەشی دووەم و سێهەمی کتێبەکەشدا باسی مێژووی کۆنی چین
هەتاوەکو ئەمڕۆ دەکات ،لەهەردوو بەشەکەشدا نووسەر باسی
فەرمانڕەوا کۆنەکانی چین -ی کردووە ،لە یەکەمین فەرمانڕەوای (خیا)
 2200پێش زاین ،هەتا دواهەمین فەرمانڕەوای چین (کینگ)  1644تا
 1911ز.
پاشان باسی داگیرکردنی چین لەالیەن کۆلۆنیالیستی جیهانییەوە
(ئینگلیز ،فەرەنسا ،ئەمەریکا ،ئەڵمانیا ،روسیا ،ژاپۆن) ،بەدرێژی باسی
هەردوو جەنگی تلیاک و راپەڕینی بۆکسە و ئەو پەیماننامانەی کە بەزۆر
بەسەر چیندا سەپێندراون.
پاشان باسی یەکەمین کۆماری چین لەساڵی  1911دا جەنگی ناوخۆی
چین ،داگیرکردنی چین لەالیەن ژاپۆنەوە ،لە بەشی سێهەمدا باسی
پارتی کۆمۆنیستی چین و گرتنەدەسەاڵتی ماوتسیتونگ ،شۆرشی
کلتوری ،گرتنە دەسەاڵتی دینگ خیاپینگ ،رۆڵی باشی ئەم سەرکردەیە
بەدرێژی باس دەکات.
لەبەشی چوارەمدا باسی خاڵە بەهێز و الوازەکانی چین دەکات ،چۆن
چین بووەتە زلهێزی جیهان ،لەبەشی پێنچەمیشدا باسی گرنگی چین بۆ
جیهان و پەیوەندی کورد و چین دەکات.
ئەم کتێبە لە  248الپەڕە پێکهاتووە و چەندین وێنەو نەخشەی جوگرافی و
ئابوری و سەربازی تێدایە.
نووسەر زیاتر لە  100سەرچاوەی بەکارهێناوە و زیاتر پشتی
بەسەرچاوەی ئەڵمانی بەستووە .
ئەم کتێبە لەالیەن دەزگای ئاراس ،کە گەورەترین دەزگای چاپکردنی
کوردییە چاپکراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2399 :

چین و چیال و چەند چیرۆکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150203214701119200
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :مەریەم کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2400 :

چینی کرێکارانی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966155
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال مەزهەر ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2401 :

چیڕۆکی مندااڵن لە ئەدەبی کوردیدا ()2005 – 1991
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013020113335875511
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :رازاو رەشید سەبری
چاپخانەی حاجی هاشم – هەولێر ،ساڵی .2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2402 :

چیڕۆکی هونەریی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092514560373292
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حوسێن عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2403 :

چیڕۆکە شیعری سوڵتان ئیبراهیم و نۆش ئافەرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092709321224832
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خانای قوبادی
کۆکردنەوە و داڕشتنەوەی :حەمەڕەشی ئەمینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2404 :

چێ گیڤارا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969910
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەندرۆ سنکلیر
وەرگێڕانی :خالید هەرکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2405 :

چێ گیڤارا 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150424091218120948
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :سامان عەلی حامید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2406 :

چێژی دەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021021400884748
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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پەیام یەزدانجو
وەرگێڕانی :ئیسماعیل زارعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2407 :

چێژی مەرگدۆستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051416405957918
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پڕۆژەی کۆکردنەوەی کۆی بەرهەمە تیۆرییەکان
بەرگی یەکەم
بەختیار عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2408 :

چێشتی مجێوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041912002964575
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :هەژار موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2409 :

چەپکی دووەم لە دیوانی نووری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905203630125955
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێخ جەاللی شێخ جەمیلی نەقشبەندی
ساڵ 1985
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2410 :

چەپکێ رەخنەی شانۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100222201562184
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەیدەر عەبدولڕەحمان
دەزگای ئاراس
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

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

بابەتی ژمارە2411 :

چەپکێ گوڵ چەپکێ نێرگز
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013101312282692400
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن موکریانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2412 :

چەپکێ لە شیعرەکانی عەبدوڵاڵ حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968698
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ حسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2413 :

چەپکێ لە هەڵبەستی باڵونەکراوەی مستەفا بەگی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967999
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2414 :

چەپکێ لە کەلەپوری گوندی ئیسێوە لە هەرێمی کوردستانی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150111192432118736
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی ئامادەکار :کۆکردنەوەی کەلەپوریی
جۆریبابەت :کۆکردنەوەی کەلەپوریی
ژمارەیپساردن 400:ی ساڵی 2003
ئەم کتێبە لە چەند بابەتیکی سەرەکی تایبەت بە گوندی ئیسێوە
لەخۆدەگرێت،لەوانە:زانیاری گشتی لەسەر گوندەکە ،کار و پیشەکانی ناو
گوند ،کۆکردنەوەی هەندێ چیرۆک و سەرگوزشتە (مندااڵن،
ئەفسانە)،بابەتی پێکەنیناویی و نوکەتە و بەسەرهات ،داستانی بەیتی
ئاسۆس،مەتەڵ ،پەندی پێشینان و ئیدیۆم،دابونەریت و ئەو یارییانەی
کەلەالیەن منداڵ و هەرزەکار و ژنانی گوندەکەوە دەکرێن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2415 :

چەپکێ وەنەوشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794448
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دایکی سۆالڤ
بەغداد1982-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2416 :

چەپکێک چیرۆکی فۆلکلۆریی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111512392710726
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی :ئەحمەد شادی
تایپکردنی :بەیان محەمەد عەبدوڵاڵ
تابلۆی بەرگ :رۆستەم ئاغالە
دیزاینی بەرگ و مۆنتاژ :ئاسۆ مامزادە
چاپی یەکەم  2005سلێمانی
نرخ 1500 :دینار
ژمارەی سپاردن ( )564ساڵی ( )2005حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2417 :

چەپکێک لە شیعرەکانی سامی عەوداڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794451
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2418 :

چەپکێک لە گوڵزاری نالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081512463960682
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی مەسعود محەمەد
سەرچاوە :ماڵپەڕی مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2419 :

چەپکێک لە مێژووی کۆمەڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062706581478257
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :برایم جەالل
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان  -باشوور
پارت  /الیەن:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2420 :

چەپکێک لە هۆنراوە جۆربەجۆرەکانی مامۆستا هەژار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918649
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2421 :

چەپکێک لە وتەکانی مام جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051414304085299
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل تاڵەبانی
ئامادەکردنی :کاردۆ محەمەد
2015
چەپکێک لەوتەکانی مام جەالل کۆکراوەی زیاتر لە  300وتەی مام جەالل-
ە و لەکات و شوێنە جیاجیاکان پێشکەشی کردوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2422 :

چەپکێک لە کەلەپووری مەسیحیەکانی شەقاڵوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794452
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل جەرجیس شێر
هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2423 :

چەپکێک ڕۆشنبیری ڕەنگاوڕەنگ  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062905150385660
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لە نوسین و وەرگێرانی :تەها بابان
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2424 :

چەپکە بۆچوونێک لەسەر گەورە شەهیدی گەلی کورد د .عەبدولڕەحمانی
قاسملوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071422345072039
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و کۆکردنەوەی :ماردین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
🌏دەرەوە

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2425 :

چەپکە گوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794460
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی کتێب :چەپکە گوڵ
ناوی ئامادەکار :کاوە فەقێ زادە
جۆری بابەت :گۆرانیی فۆلکلۆریی و نۆتەکانیان
ژمارەی سپاردن141 :ی ساڵی 2005
چاپی :دووەم
ناوی چاپخانە :ئاراس – هەولێر
نووسینەوەی تێکست و میلۆدی نزیک بە  90گۆرانی کوردییە کە لەالیەن
چەند هونەرمەندێکی ناوداری کوردەوە وتراون کە بەپێی (دەزگا -مەقام)
پۆلێن کراون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎵موزیک
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دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتوی کوردی بۆ لێکۆڵینەوە و زانست
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2426 :

چەپکە گوڵێک لە باخچەکانی ئامۆژگاری بۆ خوشکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818233764107
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەران :عەدنان بارام -مامۆستا فەرەیدون موحەمەد -دایکی سوننە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2427 :

چەپکەگوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041416184464512
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
چەند پارچەیەک لە شیعرەکانی :شامی کرماشانی
ئامادەکردنی :ماجد مەردۆخ رۆحانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2428 :

چەترە سەیرەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110219584873581
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
ئێنید بالیتۆن
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :بەختیار عەبدوڵاڵ محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2429 :

چەترەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070960
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرزان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2430 :

چەتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090116293160880
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن :ئەحمەد جزیری
دیزاین و دەرهێنانا هونەری :رەشاد بێجرمانی
وێنەیێن بەرگی :لوقمان ئەحمەد
ژمارا بەالڤکرنێ60 :
چاپخانا :هەوار  /دهوک
تیراژ500:
چاپا یەکەم2007 :
ژمارا سپارتنێ )1112( :یا ساال  2007حکومەتا هەرێما کوردستانێ
چەتۆ!...
ژ سترانێت کۆچک ودیوانا بو مستەفا نوری بامەرنی هاتی یە ئامادەکرن
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2431 :

چەرخ و مێژووی هونەری مۆسیکا لە ئەورووپادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794464
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئومێد محێدین محەمەد
ستۆکهۆلم1992-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎵موزیک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2432 :

چەردەباسێک لە بارەی کوردانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120118252663065
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :میهردادی ئیزەدی
وەرگێڕانی :ئەمین شوان
سلێمانی 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2433 :
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چەردەیەکی کۆمەاڵیەتیانە لە مێژووی نوێی عیراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618547
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی وەردی
وەرگێڕانی :غەفور ساڵح عەبدوڵاڵ
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2434 :

چەمک و ئیستاتیکای شوێن لە ئەدەبدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112021221143988
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەباح ئیسماعیل
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2435 :

چەمک و پرنسیپەکانی دیموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218734
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەکر سدیق
ئەم کتێبە لەساڵی 2003دا لە الیەن مەکتەبی بیرو هۆشاریەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رامیاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2436 :

چەمک و پێناسەی فەرهەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112713451187585
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :داریوش ئاشووری
وەرگێڕ :ئیبراهیم حەسەن پوور
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2437 :

چەمکی ئەوانی دی لە موزیکی کوردیدا..
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072315353677103
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
توانا حەمە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎵موزیک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2438 :

1389

چەمکی بیرۆکەی دەوڵەت لە جوگرافیای سیاسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218733
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فەرید ئەسەسەرد
ئەم کتێب لەساڵی 2002دا لە الیەن مەکتەبی بیرو هۆشاریەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2439 :

چەمکی چاکسازی لە کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091013111661086
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ڤینۆس فایەق
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2440 :

چەمکی خێزان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150123125309119010
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی:تاڤگە سابیر
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2441 :

چەمکی دەوڵەت و بزوێنەری مێژوو لە کۆمەڵگەی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618865
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەتا قەرەداخی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2442 :

چەمکی ژیان و مردن ..لە شیعری مەولەوی و مەوالنای ڕۆمی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150211220429119334
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .سەبور عەبدولکەریم (شکار)
لە بارەی ئەم کتێبەوە
ئەم لێکۆڵینەوەیە بەناونیشانی (چەمکی ژیان و مردن لە شیعری
مەولەوی و مەوالنای رۆمی دا – لێکۆڵینەوەیەکی بەراوردکارییە)،
مەبەستی سەرەکیی ئەم تێزە دەستنیشانکردنی چەمکی ژیان (مانای
ژیان بە ئاراستەی ئەم جیهانەدا – وەک ئامانج (ئامانجی دەرەکی و
ئامانجی خۆبنیادنەرانە) و وەک بەهاو کەڵک و وەک کاریگەری و ڕۆأل و
مانای ژیان بە ئاراستەی ژیانی دواڕۆژدا) ،یان بەگشتی بڵێین ماناداری و
بێ مانایی ژیانە .هەروەها دەستنیشانکردنی چەمکی مردن وەک
چییەتی و بینینی وەک خاڵی کۆتایی یان خاڵێکی دەستپێکی نوێ و
لێرەوە دەرکەوتنی بیری نەمری .بۆ ئەمانە لە ئاینەکان و فەلسەفه و
عرفانی ئیسالمیدا دەگەڕێین .دواتر لەم دوو چەمکە الی هەردوو شاعیر
(مەوالنا – مەولەوی) دەکۆڵینەوه و ڕووی لێکچوونیان (وەک چەمک) و
وەک جۆری دەربڕین و ڕووی جیاوازییان وەک چەمک و وەک جۆری دەربڕین
دەخەینەڕوو.
2بواری نامەکە:ئەم تێزە هەوڵدەدات لە چەمکی ژیان و مردن وەک ئاینەکان و فەلسەفه و
عرفان – بەتایبەتی وەک ئاینی ئیسالم و عرفانی ئیسالمی– و
ڕەنگدانەوەی لە شیعری (مەوالنا) و (مەولەوی)دا بکۆڵێتەوه و تا
ئەوەندەی دەتوانێت تایبەتمەندی خۆیان له و دوو بوارەشدا– مەبەست
دوو چەمکەکەیە -بەدیار بخات .بۆئەمەش ئێمە بۆ لێکۆڵینەوە لە
شیعرەکانی مەولەوی دەستمان بۆ دیوانی غەزەلیاتەکەی و بۆ مەوالناش
زیاتر (مەسنەوی)مان کردووە بە بناغە .لەالیەکی ترەوە هۆکاری
باسنەکردن لە ئەفسانە لە پەنای ئاینەکان و فەلسەفه و عرفاندا ،بۆئەوە
دەگەڕێتەوە ،کە ئامادەیی ئەفسانە الی مەوالنا – بەتایبەتی لە بواری
ژیان و مردندا – ئێجگار کەمە ،ئەمەش بەهۆی کاریگەری تێڕوانینی قورئان
سەبارەت بە ئەفسانە لەسەری.
3گرفتی نامەکە:نامەکە دەیەوێت ئه و گرێیە بکاتەوە ،کە دنیابینی ژیان و مردن لە
ئەدەبیاتدا (شیعر) الی دوو شاعیری گەورەی دوو نەتەوەی جیاواز
(مەوالنا -مەولەوی) دیاریبکات و هاوکات – ئەوەندەی دەکرێ – کاریگەری
دنیابینی مەوالنا – وەک ئەوەی لە کلتورێکی فراوانترو وەک ئەوترێ زاڵتردا
دەرکەوتووە ،کە ئەدەبیاتی فارسیه و وەک ئەوەش کە لەڕووی مێژووییەوە
لەپێشترە – لەسەر مەولەوی بەدیار بخەین .هاوکات تایبەتمەندی و
داهێنانی هەریەک له و شاعیرانە – بە تایبەتی مەولەوی – لەم بوارانەدا
دەستنیشان بکەین.
4هۆی هەڵبژاردنی نامەکە:لەبەرئەوەی لەنێو لێکۆڵینەوەی کوردیداو بەتایبەتتر لە ناوەندی ئەکادیمیدا
زۆر بە دەگمەن دەبینرێ ،سەیری ئەدەب وەک سەرچاوەیەکی مەعریفی
و دنیابینی کرابێت و ئەگەر هەندێ کاریش کرابێت پتر بە دیدێکی
ئایدیۆلۆژی و یان النی کەم پتر بە هێنانی پێوەری پێشوەختەوە بووه و
بەسەر دەقەکانیاندا سەپاندوە .یان بەهۆی کاریگەری ئه و میتۆدە
ڕەخنەییە نوێیانەوە کە جەخت لەسەر ئەدەب – دەق – وەک یەکەیەکی
زمانی یان ئۆرگانی و بەگشتی وەک چنین و فۆرم دەکەنەوه و ئەمەش
وایکردووە کەمتر بایەخ بە دەق وەک کۆدێکی هەڵگری مەعریفە بدەنەوە،
بەتایبەتی ئه و دەقانەی کە لە بناغەوە نووسەرەکانیان – شاعیرەکان –
وەک تیۆری ئەدەب – مەعریفه و هزرو بەگشتی ناوەرۆکیان لەگەأل
ڕوخسارو هونەری دەربڕینیان بە بەشێکی پێکەوە بەستراوو ئۆرگانیی
بینیوە نەک الیەنێک بە گرنگتر لە الیەنێکی تر دابنێن .ئەمەش بەتایبەتی

1392

الی هەندێ شاعیر ،کە لە بناغەوە شیعری وەک زمانی دەربڕینی حاأل و
دنیابینی مرۆڤ – کە شاعیرە عارفەکان یان کاریگەر بە عرفانەکان به و
جۆرەن – بینیوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

جۆری دۆکومێنت:

⊶زمانی یەکەم

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2443 :

چەمکی ماف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794478
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال سەعدی مستەفا
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2444 :

چەمکی مردن لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082109075289120
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هەرێم عوسمان
2013
ئەکادیمیای کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2445 :

چەمکی یاسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794483
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال سەعدی
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2446 :

چەمکێک لە مێژووی کارەساتەکانی کوردستان و هەڵەبجەش لەم
مێژووەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969785
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسێن خەلیفە محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:

1394

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2447 :

چەمکە بنەڕەتییەکانی زانستی ئابووری (ئابووریی هەموەکی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051721483676352
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل عەبدولڕەمان و حەربی محەمەد موسا عریقات
وەرگێڕانی :فەیسەڵ عەلی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2448 :

چەمکە دەروونییەکان و دەقی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012009093775007
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناڵە حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2449 :

چەند ئاسۆیەکی تری زمانەوانی  -بەرگی 1
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011102722272262612
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وریا عومەر ئەمین
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2450 :

چەند ئاوازێک بۆ دواڕۆژێکی باشتر!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122223210963474
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2451 :

چەند بابەتێک دەربارەی کەلەپووری نەتەوەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794490
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم مەنمی
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2452 :

چەند بابەتێک سەبارەت بە کتێبخانە و زانیاریەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013043013262578712
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاری بابان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2453 :

چەند بابەتێکی ئێتنۆ-کۆمەاڵیەتی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122021490863437
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەشاد میران
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2454 :

چەند بابەتێکی زمان و رێزمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319446
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .رەفیق شوانی
دەزگای موکریانی 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2455 :

چەند بابەتێکی زمانەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794495
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
کەرکوک2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2456 :

چەند بابەتێکی شانۆیی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967427
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یاسین قادر بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2457 :

چەند بابەتێکی فیکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080716394067548
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوان ئەحمەد
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2458 :

چەند بابەتێکی هونەری لە رۆشنایی قورئان و سوننەتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120623105363134
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی باپیر
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2459 :

چەند باسێک دەربارەی ئەدەب و رەخنەی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968110
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل رەسوڵ
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2460 :

چەند باسێک لە بارەی مێژووی رۆژنامەنووسیی کوردییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091112154961126
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :د .فەرهاد پیرباڵ
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📰راگەیاندن

جۆری پەڕتووک:

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2461 :

چەند باسێکی وردی زمانەوانی-کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727224603124940
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدوڵاڵ حوسێن ڕەسووڵ
ساڵی 2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2462 :

چەند باسێکی کورد و تورک  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111810314010774
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی کەنداڵ ،وانلی  -وەرگێڕان و پەراوێز نووسینی :شێرکۆ هەژار -
چاپی دووەم 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2463 :

چەند باسێکی کورد و تورک  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050920455257814
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی کەنداڵ ،کۆمیتەی دژی فاشیزم لە هۆڵندا  -وەرگێڕ :شێرکۆ
هەژار 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2464 :

چەند بنەمایەکی فەلسەفی دوارۆژ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150106105249118671
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :دکتۆر حەمید عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2465 :

چەند بنەمایەکی گرنگی وتاربێژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122611355763522
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی باپیر
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2466 :

چەند پرۆژەیەک بۆ تێکدانی رەوشی ئاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620051
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
تەیب جەبار
2010
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2467 :

چەند تێبینییەک سەبارەت بە داڕشتنی پڕۆژەی دەستووری هەرێمی
کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052121321064811
فایلی پی دی ئێف:
نوری تاڵەبانی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2468 :

چەند تێکستێکی وەرگێڕاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019354
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
رێبین هەردی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2469 :

چەند چیرۆکی فۆلکلۆریی ناوچەی پشدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092514570777633
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2470 :

چەند چیرۆکێکی فۆلکلۆریی پەندئامێز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794503
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم مەنمی
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2471 :

چەند حەشارگەیەکی رێزمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967067
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2472 :

چەند خاڵ لە مێژووی تێکشکانی رەوتی کوردایەتی لە رۆژهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031019375265289
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاردۆخ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2473 :

چەند دۆکیۆمێنتێکی نێودەوڵەتی لەبارەی مافەکانی مرۆڤەوە  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618534
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی؛ قادر وریا
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2006دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانییەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2474 :

چەند دێڕێک لەسەر ژیانی ولیەم رایش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012053120540564967
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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بێرند .ئا .السکا
وەرگێڕانی :ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2475 :

چەند دەرسێک لە پەروەردەی ئیسالمیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965907
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد عەلی قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2476 :

چەند رۆژێکە حەزدەکەم بگریم بەاڵم کاتم نیە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150209195829119300
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەختیار عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2477 :

چەند رێنماییەک بۆ قاچ بڕاوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967257
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێکخراوی هاندیکاپی جیهانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2478 :

چەند زانیارییەک لە بارەی بزووتنەوەی خوێندکارانی کورد لە هەندەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966307
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال فوئاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2479 :

چەند سەرنجێک دەربارەی هۆزەکانی کوردستانی خواروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102408550862492
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مێجەر ئی .ب .سۆن
لە ئینگلیزییەوە وەرگێڕانی بۆ کوردی ،پەراوێز و پێشەکی :نەجاتی عەبدوڵاڵ
بنکەی ژین 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2480 :

چەند سەرەداوێک لە ژیانی پێشمەرگەیەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20141231035127118583
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رزگار عوسمان عەبابەیلێیی
چاپخانە پیرەمێرد -هەڵەبجەی شەهید
چاپی یەکەم 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2481 :

چەند شارۆیەک لەنێو الپەڕەکانی شۆڕشی ئەیلوولدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101621245019844
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ بیارەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2482 :

چەند گۆرانییەکی فۆلکلۆریی رۆژئاوای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111710190810754
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوەی :ساڵح حەیدۆ
نووسینەوەی میلۆدییەکان :کۆمیکۆ ئۆکۆمورا
داڕشتنی الپەڕەکان :مریەم موتەقیان
دیزاینی بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
چاپخانە :شڤان سلێمانی
تیراژ1000 :
چاپی :یەکەم
نرخ 7500 :دینار
ژمارەی سپاردن ( )234ساڵی ( )2006حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2483 :

چەند الپەرەیەک لە مێژووی رۆژنامەوانیی کوردی 1958-1938
(رۆژنامەوانیی نهێنی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794533
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا ئەمین
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
مێژوو
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2484 :

چەند الپەڕەیەل لە مێژووی دێرینی گەالنی ئاری نەژاد و پاشماوەی
شوێنەوارەکانیان و ئاینزایان لە کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111814154487770
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕ :کەمال نووری
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2485 :

چەند الپەڕەیەک لە مێژووی خەباتی گەلی کوردمان ( - )1979بەرگی
یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794531
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فاتح رەسوڵ
سوید 1991 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2486 :

چەند الپەڕەیەک لە مێژووی خەباتی گەلی کوردمان 1981-1980
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794532
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فاتیح رەسوڵ
سوید
1992
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2487 :

چەند الپەڕەیەک لە مێژووی رۆژنامەوانیی کوردی 1918-1898
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965336
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
مێژوو
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2488 :

چەند الپەڕەیەک لە مێژووی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100920514688363
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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چارلز تریب
وەرگێڕانی :محەمەد حوسێن ئەحمەد و عەبدولقادر کەڵهوڕ
هەولێر 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2489 :

چەند الپەڕەیەک لە مێژووی گەلی کورد -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111921324392625
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .کەمال مەزهەر
بەغداد 1985 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2490 :

چەند الپەڕەیەک لە مێژووی گەلی کورد -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918992
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .کەمال مەزهەر
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی موکریانییە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2491 :

چەند الپەڕەیەک لە مێژووی گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان -
بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918961
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دکتۆر یاسین سەردەشتی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2007دا لە سلێمانی باڵوبۆتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2492 :

چەند الپەڕەیەک لە مێژووی میراودەلی پشدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060221571176577
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئیبراهیم ئیبراهیم میراودەلی
سلێمانی 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2493 :

چەند الپەڕەیەک لە مێژووی کۆیە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831110736125678
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مام هەژار
باڵوکراوەی سەنتەری لێکۆلینەوەو پەخشی کۆیە
چاپی یەکەم 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2494 :

چەند الپەڕەیەک لەمێژووی نوێ و هاوچەرخی عیراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794535
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد حەمەد ئەمین
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2495 :

چەند الپەڕەیەکی رۆژنامەنووسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011821130474923
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد وەسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2496 :

چەند الپەڕەیەکی شاراوە لە مێژووی کۆمەڵکوژییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060216480260150
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەلی مەحمود محەمەد
ئەم کتێبە لە کۆتایی ساڵی 2006دا لە کەرکوک باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2497 :

چەند الپەڕەیەکی شاراوە لە مێژووی کەریم بەگی فەتاح بەگی
هەمەوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969848
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سەروەر ئەحمەد کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2498 :

چەند الپەڕەیەکی گەش لە مێژووی کاژیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122713503787051
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ ئاگرین
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2499 :

چەند الپەڕەیەکی مێژووی دێرینی گەالنی کوردستان و پاشماوەی
شوێنەوارەکانیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110320440562724
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر -:کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕ -:کەمال نوری مەعروف
لە چاپکراوەکانی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
ساڵ و شوێنی جاپ -:کوردستان 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوە:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

مێژوو
دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی
موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2500 :

چەند الپەڕەیەکی ڕەنگین لەمێژووی عوسمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901135712125703
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:ئورخان محەمەد عەلی
وەگێڕانی :فاروق رەسوڵ یەحیا
چاپی یەکەم 1998 - 1419
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2501 :

چەند الیەنێکی رۆژنامەنووسی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090513221588913
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمەساڵح فەرهادی
بە یارمەتیی ئەمینداریتی گشتیی رۆشنبیری و الوان لە چاپ دراوە
چاپخانەی الحوادث
بەغدا 1988
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2502 :
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چەند الیەنێکی واتاسازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619879
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
کوروش سەفەوی
وەرگێڕ
دلێر سادق
ژمارەی الپەڕەکان
72
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
زمان و زمانەوانی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2503 :

چەند لێکۆلێنەوەیەکی ئەدەبی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502113040121012
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد ئەحمەد سەعید (کەساس جەباری)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

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

بابەتی ژمارە2504 :

چەند لێکۆڵینەوەیەکی فیلۆلۆژی دەربارەی زمانی کوردی (دیالێکتی
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سلێمانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102413065962522
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلیکساندەر خۆدزکۆ
نەجاتی عەبدوڵاڵ لە فڕانسییەوە کردوویە بە کوردی ،پێشەکی و پەراوێزی بۆ نووسیوە
پێداچوونەوەی زمانەوانی و پێشەکی :فەرهاد شاکەلی
بنکەی ژین 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2505 :

چەند مەسەلەیەکی شیعری :لێکۆڵینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967949
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد عەبدولڕەحمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2506 :

چەند مەڵویەک لە شارای فۆلکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794550
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال عەلی باپیر
1986
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2507 :

چەند نامەیەک بۆ تارانتابابۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118706
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نازم حیکمەت
نەژاد عەزیز سورمێ
هەولێر 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2508 :

چەند نامەیەک لە زیندانی فاشیستەکانەوە!
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040916161967417
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
1982
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2509 :
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چەند هۆنراوەیەکی باڵونەکراوەی ئەحمەد موختار جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050514254876075
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :کاروان عوسمان خەیات (رێبین)
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2510 :

چەند هەنگاوێک بەرەو راگەیاندن ،رۆژنامەنووسی ،پڕوپاگەندە و رای
گشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014510065352
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەڤاڵ ئەبوبەکر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2511 :

چەند هەڵوێستەیەکی عەقڵ و رۆح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502232108121025
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2512 :

چەند وانەیەک بۆ ئەکتەری لێهاتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150329124634120702
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مایکڵ چێخەف
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :عەلی عوسمان یاقووب
لە باڵوکراوەکانی زنجیرەی کتێبی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2513 :

چەند وانەیەک لە موزیک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128023025119079
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ناوی کتێب :چەند وانەیەک لە موزیک
ناوی دانەر :کامیران ئیبراهیم
جۆری بابەت :موزیک
ژمارەی سپاردن1629 :ی ساڵی (2010
چاپی :یەکەم
ناوی چاپخانە :شڤان – سلێمانی
بریتییە لە خستنەڕووی دەیان وانە بۆ فێربوون و درووستبوونی چێژی
موزیکی الی خوێنەر کە بە ڕێگەی زانستیی و بەشێوەیەکی ساکار و بە
پیشاندانی نۆتە باس کراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎵موزیک

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتوی کوردی بۆ لێکۆڵینەوە و زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2514 :

چەند وتارێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319432
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یاسینی فەقێ سەعی
2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2515 :

چەند وشەیەک بۆ رەنگی خۆڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090815152033404
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئێدیت هێنری
تایبەتمەندییەکانی بابەت

1423

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2516 :

چەند وێستگەیەک لە جیاوازییە فیکرییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091112184561127
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :چەند نووسەرێک
ناوی وەرگێڕ :رێبوار حەمە تۆفیق
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2517 :

چەند وێستگەیەکی فیکری و ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519525
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نیچە ،فۆکۆ ،ئەلبێرکامۆ ،ئەریک فرۆم ،ئێدوارد سەعید،
ئومبێرتۆ ئیکۆ ،لوسیان گۆڵدمان....
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2518 :

چەواشەکەرانی مێژووی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015083016024685922
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حامید گەوهەری
ستۆکهۆڵم 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2519 :

چەککردنی سەربازگەی مەهاباد 1979
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013115243875459
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حامید گەوهەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2520 :

چەکە بە کۆمەڵ کوژەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967155
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال جەالل غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سەربازی
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

1425

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2521 :

حاجی قادر شاعیری شۆڕشگێڕ و پێشکەوتنخواز و دیموکراتی نەتەوەیی
کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969658
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولسەتار تاهیر شەریف
بەغداد1977-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2522 :

حاجی قادری کۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618867
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەسعود محەمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  1973دا لەالیەن کۆڕی زانیاری کوردەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2523 :

حاجی قادری کۆیی  -بەشی 1
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012092021262973207
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2524 :

حاجی قادری کۆیی  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092021462573208
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2525 :

حاجی قادری کۆیی  -بەشی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092021570673210
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2526 :

حاجی قادری کۆیی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618877
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2004دا لەالیەن چاپ و وەشانی نەفەلەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2527 :

حاجی مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140918110131116145
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تۆڵستۆی
وەرگێڕانی :عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2528 :

حاجی مراد 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305212914119576
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :لیۆ تۆلستۆی
وەرگێڕانی :ئەمین گەردیگالنی
چاپی یەکەم 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2529 :

حاجی موراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072610352577139
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :لیۆ تۆلستۆی
وەرگێڕ :ئەمین گەردیگالنی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2530 :

حاجی کرمانجێک لەوپەری مەزنیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100220383373324
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئاراس ئیلنجاغی
چاپی یەکەم 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2531 :

حاجیلەکانی دەشتی هاموون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103008013362644
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد دڵزار
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە2532 :

حامورابی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020923030475680
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :گەرمیان محەمەد ئەحمەد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2533 :

حاموڕابی پاشای دادپەروەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120620243487381
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جودیت لوین
وەرگێڕانی :بڕیار بەکر
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2534 :

حریق سینما عامودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052912400364944
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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تألیف مال أحمد نامی
ترجمة وتقدیم صالح محەمەد
المراجعة اللغویة إبراهیم الیوسف
االخراج الفنی للطبعة االلکترونیة
سیروان حجی برآو
من منشورات مرآز عامودا للثقافة الکردیة
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2535 :

حزب و رێکخراوە سیاسیە عیراقییەکان 2010 - 1910
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051414470164737
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فاتیح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2536 :

حزبی سیاسیی و تێۆری ڕێکخستن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826103423125538
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد بەفتاح
چاپی یەکەم 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1432

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2537 :

حزبە سیاسییەکانی میسر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010121315063614
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ئەژی گۆران و ئەحمەد قادر سەعید
سلێمانی 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2538 :

حزبە سیاسیەکانی میسر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966844
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەژی گۆران /ئەحمەد قادر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2539 :

حوسییەکان و گەردەلولی گورز  -عاصفة الحزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042211240767271
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هەڵمەت محەمەد
ژوری توێژینەوەی سیاسی
بزووتنەوەی گۆڕان
20ی نیسان 2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2540 :

حوکمی جەژنی نەورۆز لە ئیسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010820452563723
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2541 :

حوکمەکانی هەردوو جەژن لە سوننەتی پاککراوەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818222464105
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حوکمەکانی هەردووجەژن لە سوننەتی پاککراوەدا
نوسەر :علی حسن علی عبدالحمید األثری الحلبی
وەرگێڕ :صالح الدین عبد الکریم
ئەم کتێبە باس لە حوکمی هەردوو جەژنەکان دەکات وە پاشان دەرچوون بۆ نوێژو گەرانەوەو وە
تکبیرو وە خواردن و خواردنەوەو،خۆ شوشتن پێس جەژن و وە ئایا بانگ و قامەت هەیە لە جەژندا؟
چەند ئاگادار کردنەوەیکیش بۆ موسوڵمانان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2542 :

حکایەتی چل شەوەی شاری قەڵەندەران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150211215004119332
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بوشرا کەسنەزانی
دەرگای القدوس
شەوی سی و یەک
بە ناوی پیرۆزیی ئەوەوە شروع دەکەم ،خۆی پیرۆزمان کات ،دووەم شەوە
دێمەوە حزورتان و دەست بە گێڕانەوەی حیکایەتە پیرۆزەکان دەکەمەوە،
هیچ وەک حیکایەت پیرۆز نییە ،حیکایەت جێی گەورە و بچووک ،خراپ و
باش ناشرین و جوانی تێدا دەبێتەوە ،لە حیکایەتدا هەمووان مەنزڵیان
هەیە ،ئەمە پیرۆزیی نییە چییە؟ ئاه خەجاڵەتم بیرم نەبوو ،ئادەمی
حیکایەتخوانم .باسی پیرۆزی حیکایەت دەکەم .من ڕام لێیەتی ڕۆژێک
باشترین حیکایەتەکانی دنیا بە ئاوی ئاڵتوون بنووسرێنەوە ،داوا لە چل
منداڵی زۆر زرنگ بکرێت ئەزبەریان بکەن ،تا بمێنتەوە ،نەمرن.
یەکەم جار بۆت باسکردم ،حیکایەت لە نەبوونی گوێگردا لەناودەچێت،
کەچی ئەوەتەی مەملەکەت هەیە ،دەژی ،خەریکە بیری سااڵنی خۆی
دەکەوێتەوە ،بیری ڕەچەڵەی خۆی .خەریکە شتەکان سەرگوزەشتەیان
دەبێت ،زۆری نەماوە هەریەکەیان خۆیان بگێڕنەوە .هەریەکەیان و دەست
بکەن بە هەگبەکەیاندا و حیکایەتپرژێنت بکەن .سەرەتا قورس بوو
بیانخەینە سەر ئەوەی بێن و حیکایەتی خۆیان باس بکەن .زۆر قورس بوو.
کە باس هاتە سەر بەاڵکە ،لە مەملەکەت قاو درا ئێمە خەیاڵی تۆین و
بوونمان نییە ،شار ورووژا ،وەک ئەو دەمەی تەتەر دێت و نامەی
شاهنشاهی ڕۆمی پێیە و دەڵێت بەم زووانە هێرش دەکەنە سەر
مەملەکەت ،ژنانتان بە کەنیز و کوڕانتان بە دیل دەبرێن ،ئاوها
قەلەندەرئابادەکە ورووژا ،سام لە ڕووی خەڵکان نیشت ،مەملەکەت بۆ
جاری دووەم دیسانەوە بۆنی تۆزی لێ پەیدا بوو ،ئەو بۆنە دێرینەی من
شەیدا دەکات ،بۆنی خەلق ،بۆنی جەنابت! قوربان کەس نازانێ چۆن
هەواڵەکە بە مەملەکەتدا پێچرا و باڵو بووەیەوە ،یەکەمجار بە چپە و
سەرتەوە بە گوێی یەکیاندا دەدا ،ئەوەی دەیوت بە سامەوە دەیوت،
ئەوەی دەیبیست بە واقوڕماوییەوە وەری دەگرت .پاشان بوو بە ئاشکرا،
هەر دەستەیە و پەنایان بۆ شوێنێ برد .دەستیەک بە هوروژم ڕوویان لە
بەردەرکی مزگەوتی ئیمام کرد ،داوایان لە مەال نجومی دەربەند فەقەرە
کرد وەزعەکەیان تێگەیەنێت ،نەعوزوبیال چۆن شتی وا دەبێت.
دەستەیەکی تر ڕوویان لە شیفاخانە کرد ،ڕووی زار لە حەکیمباشی،
وتیان :قوربان ئەمە لێک بدەوە ،بزانە ئەم مقۆمقۆیە تەواو ناکەیت.
دەستەیەکی دیکە بەرەو خانەی کتیب ،ڕوو لە دوڕ محەمەد وتیان:
سوڵتانی کتێب ،تۆ کتێبانی فرەت دیتووە ،پێشتر شتی وا ڕووی داوە؟ ڕوو
دەدات ئێمە خەیاڵ بین؟ دەستەیەکیش بێباکانە ڕوویان کردە مەیخانەکەی
سڵێوە عیسا ،دەستیان دایە ساغەر و پیاڵە ،دەیانوت :تێکە ساقی با
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مەملەکەت کاول بێ بە ئێمە چی ،کە باری خۆمان بە خۆمانەوەیە.
هەندێکی تر لە خەڵکی ڕوویان لە حیکایەتخانە کرد ،تا من ڕاست و
دروستی شتەکەیان بۆ باس بکەم .خەڵکەکە بێتاقەت ،مات ،خەمباربوون.
هەمووان شەک و گومان ،ڕەنگی ڕەش داگەڕاندبوون ،خاتوون لەوە
دەترسان حیکایەتە گەورەکە نەگێڕدرێتەوە ،ئەوان بێهوودە ژیا بن ،ترسی
گەورەیان ئەوەیە ،جەنابت دەبێت ئەو ترسە بکوژی ،دەبێت لەبەر خۆت
لەبەر مەملەکەت ،حیکایەتەکەت بگێڕێتەوە .قسەڵۆک و واتەوات لە شار
تەواو نەدەبوو .قەرار درا ،جاڕچی لە مەملەکەت جاڕ بدات ،کێ دەیەوێت
خاتوون ببینێ بە مەرجێ حیکایەتێکی هەبێت بۆ گێڕانەوە ،دەتوانێت ناوی
خۆی بنووسێت ،پاشان ئێمە هەڵیانبژێرین ،تا خۆیان بچنن و بزانن چ
باسە .ئەو دەم لەگەڵ ئیبن حاتەمی مەغریبی و مەال نجومی دەربەند
فەقەرە و دور محەمەد و خەلیفە حەمەومینی ڕیش چەرموو ،کۆبووینەوە
تا چارەیەک بدۆزینەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2543 :

حکایەتی قوڕ بە قەڵەمی خەوننووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062016341376764
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دالوەر رەحیمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2544 :

حکایەتەکانی غەدر و خوێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082916344360813
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
بەشیکە لە گێڕانەوەی تیرۆرە گەورەکانی جیهان
نووسینی  :سەاڵح ئەلئیمام
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوه :شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2545 :

حکومەت و سامانی سروشتی لە هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060821420678329
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەردار عەزیز
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2546 :

حکومەتی میللی کوردستان لێکۆڵینەوەیەکی سیاسی مێژووییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794600
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەحیم سابیر
سلێمانی2011-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2547 :

حکومەتی هەرێمی کوردستان قەرزکردن وەک چارەسەرکردنی قەیران
http://www.kurdipedia.org/?q=2015080613385585814
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی
د .نەوشیروان محەمەد رەشید
مامۆستای ئابوری لە زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی
2014

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2548 :

حکومەتی کوردستان :کورد لە گەمەی سۆڤێتیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969757
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا ئەمین
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2549 :

حیزب و دەسەاڵتی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052715130864899
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
مەنسور حیکمەت
وەرگێڕانی :ساالر رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2550 :

حیزبی توودەی ئێران و بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد لە ئێران دا 1361
1357
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091021262977386
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :د .کامران ئەمین ئاوە
وەرگێر :سیروان مووساپور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2551 :

حیزبە سیاسیەکان لە نیشتمانی عەرەبیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060913012965083
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەهدی ئەنیس جەرادات
وەرگێڕانی :محەمەد فاتیح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2552 :

حیکایەت کردن یا نووسینی مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101322234362353
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەڵوێستێک لەسەر (نیو سەدە تێکۆشان) نووسینی (عەبدوڵاڵ حەسەن زادە)
کەریمی حیسامی
ستۆکهۆڵم 1995 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2553 :

حیکایەتی بیابان و نزای تەیرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718908
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد حاجی کەریم
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لە الیەن ناوەندی رۆشنبیریی سۆرانەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2554 :

حیکایەتی رەشپۆشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119053
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دانا فایەق
ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2555 :

حیکایەتی عەشق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071110102171968
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا مەستوور
و .جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2556 :

حیکایەتی گیانداران (رەمزی مار)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112311100510851
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :پڕۆفیسۆر شوکریە رەسوڵ
دیزاینی بەرگ و مۆنتاژ :ئاسۆ مام زادە
چاپخانە :شڤان
تیراژ1000 :
نرخ 2000 :دینار
چاپی یەکەم  2005سلێمانی
ژمارەی سپاردن ( )466ی ساڵی ()2005ی وەزارەتی رۆشنبیریی
حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2557 :

حیکایەتی کۆترە ژنێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794610
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل خورماڵی
لوبنان2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇧🇱لوبنان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2558 :

حیکایەتە نەمرەکانی گەلی جولەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091021361961095
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :زاگرۆس زەردەشتی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2559 :

حیکایەتەکانی ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052813221964921
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تەها سڵێمان
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2560 :

حیکمەتەکانی بە قەرەج بوونم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968766
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کازیوە ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2561 :

حەپسە؛ شایەتحاڵی کیمیاباران و ئەنفالی هەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032720331682621
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عارف قوربانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2562 :

حەپسەخانی نەقیب لە ئاوێنەی مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969893
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەوف عوسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2563 :

حەج  -هەنگاو بە هەنگاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112023574162999
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و ئامادەکردنی :کوڕی پاک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2564 :

حەج و عومرە ،هەنگاو بە هەنگاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121014045363198
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :ئیحسان بورهانەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2565 :

حەرامترین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119042
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەلی پێنجوێنی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا لەالیەن پڕۆژەی کتێبی یانەی قەڵەم لە
سلێمانی چاپکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2566 :

حەرەمسەرا و خەساوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091021271173006
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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خوسرەو جاف
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2567 :

حەسار و سەگەکانی باوکم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061012192960257
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شێرزاد حەسەن
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 1996دا لە هەولێر باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2568 :

حەسرەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090813505861051
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاراس عەزیز عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2569 :

حەسەن زیرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120416532363105
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هیوا عومەر ئەحمەد
سلێمانی 1976 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2570 :

حەسەن زیرەک ناسنامەی گۆرانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794596
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد عەبدولڕەحمان
سلێمانی1979-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی راپەرین
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2571 :

حەسەن زیرەک و زمانی دووال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319450
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
برایم فەرشی 2007 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2572 :

حەسەن زیرەک و هەندێ لە بەسەرهاتەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969690
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
میرزا کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2573 :

حەشری رەنگەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918958
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەزیز مەحمودپوور
ناوەندی کوردیکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2574 :

حەشری گوڵە هەرمێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110121450062698
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەجیبە ئەحمەد
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2575 :

حەشیشەکێشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090418025060952
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد پیرباڵ
چیرۆکێکی سیناریۆ و چەند شانۆنامەیەکی یەک پەردەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2576 :

حەفت گفتوگۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150720210054124870
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئۆریانا ڤاالچی
وەرگێڕانی :عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📝یاداشت

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2577 :

حەفت هەرێمی باکووری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091820150277524
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(لێکۆڵینەوە)
نووسەر :مەهاباد کوردی
وێنەی ڕووی بەرگ :پاشماوەی کۆشک و سەرای ئیسحاق
پاشا لە ڕۆژهەاڵتی شاری بایەزید\باکووری کوردستان
بنکەی چاپەمەنیی ڕۆژ
چاپی یەکەم ،سوێد ()2000
ISBN 91-89150-08-2
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2578 :

حەفتا کێل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150813104254125160
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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یەدوڵاڵ ڕوئیایی
وەرگێڕانی :بەڕۆژ ئاکرەیی
لە زنجیرە باڵوکراوەکانی ناوەندی غەزەلنووس -بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
لە بارەی حەفتا کێلەوە
یەدوڵاڵ ڕوئیایی
ئەم شیعرانە یارمەتییان دام کە زیندوو بمێنمەوە .تێکڕای ئەو سااڵنەی
پەساپەسا دەهاتنە سەر الپەڕەکان ،زەبرە کاراکانیان بە زەبرە
شەرمنەکانی خۆیانەوە ،کە لە سپیایی تێڕاماوی الپەڕەکان دەدران ،ناکار
دەکردن .مەرگیش بوو بە شتێکی هێندە ڕۆژانە ،کە ڕۆژەکانم لە شیعر
بەتاڵ بوون .شااڵوی مەرگ ،بەهای مەرگی هەرزان و ژینی چاوەڕێ
کردبوو .کە هەموو دەمرن ،چاوەڕوانی درێژتر دەبێ .چاوەڕوانیی درێژیش،
پوختەی ئاویلکەیە ،کە درێژایی ترسە .یان زەندقچوون لە مەرگە ،کە
درێژایی ئاویلکەیە؟ نەمدەزانی .هێشتایش نازانم .ئێستا بەس دەزانم
ئەوە مەرگ نییە دێ و دەگاتە سەرمان ،بەڵکو ژینە کە دەڕوا و بەسەر
دەچێ .چووزانین .چ دەمرین؟ زانینەکانمان ،نە بە کاری هەبوونمان دێن،
نە بە کاری مردنمان .قسەی من تێکڕا ،بۆچوونی منن .لە ئاست مەرگدا،
ئێمە تێکڕا بۆچوون و گریمانین .تەنانەت ژینی ئێمە ،گریمانێکە لە ئەو و
تەنانەتی ئەو .هەر ئەویشە کە لە کۆتایی ژینی مندا ڕاوەستاوە .هەموو
شتێک لە مەودای نێوان من و ئەودا ڕادەبوورێ .نە درێژایی ،نە
درێژەپێدان ،نە ژمارە ،هیچ چەمکێک لەم مەودایە ،بەدەر نییە .چەمکی
هەرسێکیان لەو و لەودا تێدەگەم ،چونکی ئەم مەودایە خۆی ،پڕە لە
مەوداگەلێک کە بارستاییە بچووکەکانی خەیاڵ چێ دەکەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاپێک
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2579 :

حەالجیات
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112422412278044
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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فەلەکەدین کاکەیی
وەرگێڕانی :شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2580 :

حەمە بچکۆل و حەمە زلە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150103102634118613
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :دەریا و ئاوارە گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2581 :

حەمەدۆک  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052921240164954
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یەشار کەمال
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
هەولێر 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2582 :

حەمەدۆک  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052921281464955
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یەشار کەمال
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
هەولێر 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2583 :

حەمەدۆک  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052921314964956
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یەشار کەمال
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
هەولێر 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1453

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2584 :

حەمەدۆک  -بەرگی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061612354760299
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یەشار کەمال
وەرگێڕانی :عوسمان ئیسماعیلی (ئاشق)
دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
هەولێر 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2585 :

حەمەغای گەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081513260160684
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەسعود محەمەد
سەرچاوە :ماڵپەڕی مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2586 :

حەوت برا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170625
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مارگات می
وەرگێڕانی :مستەفا ئیلخانی زادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2587 :

حەوت ترینگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100511275462224
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حامید رەشیدی زەرزا
سەرچاوە :ماڵپەڕی پێشمەرگەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2588 :

حەوت رۆژ لەگەڵ قەرەداغی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071411370272034
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فایەق سەعید
دەزگای سەردەم
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2589 :

حەوت شانۆنامە بۆ منااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091012503561081
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەحمەد ئیسماعیل ئیسماعیل
وەرگێڕانی :هەورامان وریا قانع
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2590 :

حەوت قەلەرەشەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170237
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی محەمەد ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2591 :

حەوت وەاڵم بۆ پەشێو و چەند شیعرێکی قەدەغە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092022364888621
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هیوای مەال ئادەم
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2592 :

حەوت کەڵەشێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919665
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ژاک الکاری یر
نەجیبە ئەحمەد..
زوبەیدا سەیدا ساڵح
چاپ و وەشانی سپیڕێز 2003
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2593 :

حەکایەتی خورافی کوردیی لە رووی مۆرفۆلۆژییەوە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010111210544810692
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر  :شوکریە رەسوڵ
باڵوکراوەی  :ئینستیوتی کەلەپوری کورد ژمارە ()2
بابەت  :توێژینەوەی وێژەیی
کۆمپوتەر  :دیاری حەسەن موسا ،دیار ئیبراهیم تۆفیق
بەرگ  :دیاری محەمەد عوسمان
هەڵەگر و سەرپەرشتیاری چاپ  :ع .ج .سەگرمە
تیراژ 500 :
ژمارەی سپاردن  160 :وەزارەتی رۆشنبیری لە حکومەتی هەرێمی
کوردستانی عێراق.
ساڵ 2003 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2594 :

حەکیمانە (وتەکانی پاولۆ کۆیلیۆ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819295
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ یوسف محەمەد و کارا فاتیح
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی موکریانییەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2595 :

حەیران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010209553321358
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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چەمک  -ناوەڕۆک  -سەرهەڵدان
نووسینی :غەفوور مەخمووری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2596 :

حەیران چەمک .ناوەڕۆک .سەرهەڵدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081914204660756
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :غەفوور مەخموری
هەولێر 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2597 :

حەیران و چەند بۆچوونێکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081914154560755
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمیل سنجاوی
هەولێر 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2598 :
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خاتو ئەمبرێال
http://www.kurdipedia.org/?q=20150611115308124465
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەردەشت حەمەساڵح
هێمن رەوف ،کە پێشەکی بۆ ئەم کتێبە نوسیوە ،دەڵێت :ئەم هەوڵەی
(سەردەشت حەمەساڵح) ،دەکرێت وەک هەناسەیەک لەناو سادەیی و
مانا بەرجەستەکانی شیعرو دەستگرتن بە نەمریی شیعرەوە پێناسە
بکەین.
راشیگەیاندوە :لێرەدا هەندێ یاری ،هەندێ ڕەنگی تێکەاڵو ،پریاسکەیەک
بەرائەت ،قەڵەمێکی سپی ،دڵێکی شکاو ،زویرییەکی بێنەوا دەبینم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2599 :

خاتوو ژولیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112020444043994
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاوگۆست سترنبێری
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :عەلی عوسمان یاقوب
پێداچوونەوەی :عەبدوڵاڵ قادر دانساز
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2600 :
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خاتوو مەستوورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052714432764894
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2601 :

خاتوو کاڵوزەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968245
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2602 :

خاتوونT
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719243
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :میالن کۆندێرا
وەرگێڕانی؛ ئەحمەدی مەال
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2603 :

خاتوونی خاوەنماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204143356119209
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فیۆدۆر داستایێفسکی
وەرگێڕانی :محەمەد ئەدیبی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2604 :

خاچ و مار و رۆژ ژمێری شاعیرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794644
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2605 :

خاسەی خۆڕاگر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011050214354057206
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موعتەسەم ساڵەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2606 :

خالقی و دەنگ و ئاواز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967308
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ کەریم مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2607 :

خالە؛ بەشێک لە ژیان و تێکۆشانی شەهیدی فەرماندە خاڵە بەکر
کەڵەکنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122415013287093
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :ئاوات کۆکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2608 :

خامۆشیی دەریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969413
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ڤێرکۆر
وەرگێڕانی :فازڵ قەساب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2609 :

خامەکان بۆ شێرکۆ بێکەس دەدوێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072314222477102
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی و کۆکردنەوەی :شااڵو جەعفەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2610 :

خامەیەکی رۆشنبیری لە پشت گوێی زماندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092418181362073
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :هەندرێن
بەڕێوبەرایەتی رۆشنبیری سلێمانی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2611 :

خانمی خێاڵن  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518850
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عابد سیراجەدین نەقشبەندی
ئامادەکردنی؛ ئەسعەد سیراجەدین نەقشبەندی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە2612 :

خانۆچکەی ئەفسوناوی و دۆزینەوەی دونیایەکی تازە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619238
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :نۆرتن جێستەر
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە؛ سەباح یاسین
ئەم کتێبە لە ساڵی 2006دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2613 :

خاوەن شکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090617545977308
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یەحیا عومەر رێشاوی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2614 :

خاک و چەوسانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968058
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیزی مەالی رەش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2615 :

خاک و خۆڵەمێش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082821475658589
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەتیق رەحیمی
وەرگێڕانی ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2616 :

خاک و کێشەی مان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794646
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیزی مەالی رەش
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2617 :
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خاڵبەندی بۆ رۆژنامەنووسان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903002816125761
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەرتیپ قەشقەیی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2618 :

خاڵبەندی بۆ رێنووسی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967037
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامل حەسەن عەزیز ئەلبەسیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2619 :

خاڵبەندیی پراکتیکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061509150176674
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :رێبوار سیوەیلی و موسڵیح ئیروانی
هەولێر 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2620 :

خاڵخاڵۆکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102713281173544
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕ :شادی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2621 :

خاڵە ڤانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080517201369361
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1469

چیخۆف
وەرگێڕانی لە رووسییەوە :شیروان مەحمود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2622 :

ختوو کاڵوزەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794663
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمەکەریم هەورامی
بەغداد1982-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2623 :

ختکە سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119190044118932
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ناوی کتێب :ختکە سوور
ناوی کۆکەرەوە :ڕێبوار جەمال
جۆری بابەت :چیرۆکی فۆلکلۆریی مندااڵن
ژمارەی سپاردن787 :ی ساڵی 2005
چاپی :دووەم
ناوی چاپخانە :شڤان  -سلێمانی
.
کۆکردنەوەی پێنج چیرۆکی فۆلکلۆریی تایبەت بە مندااڵنە کە لە
گوندەکانی سەر بە ناوچەی پشدەردا کۆکراونەتەوە و هەریەکەیان بە
زمانی شیرینی منداأل خۆیی و ڕەچاوکردنی تایبەتمەندییە
فۆلکلۆرییەکەیان داڕێژراونەتەوە و وێنەی ڕەنگاڵەییان لەگەڵدا هات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتوی کوردی بۆ لێکۆڵینەوە و زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2624 :

ختکەسوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111512263410725
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
چیـرۆکی منـداالن
کۆکردنەوەی :رێبوار جەمال
تایپکردن :شادیە ئیبراهیم ئەحمەد
تابلۆکان :ئیسماعیل عومەر حسێن
(13ساڵ ،منداالنی کازیوەی سەرشەقام)
دیزاینی بەرگ و مۆنتاژ :ئاسۆ مامزادە
چاپی یەکەم  2005سلێمانی
نرخ 1000 :دینار
ژمارەی سپاردن ( )787ساڵی ( )2005حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2625 :

خراپ بەکارهێنانی مادە هۆشبەرەکان :هۆشبەر چییە؟
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011110414440562746
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن هادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2626 :

خشتەکانی شمشارە راپۆرتێکی سەرەتایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794669
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یۆرگین لیسۆ
1998
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2627 :

خوا لەسەردەمی زانست دا دەدرەوشێتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829025502125629
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کۆمەڵە پسپۆرێکی ئەمریکی
وەرگێڕانی بۆ عەرەبی :د.دمرداش عبدالمجید سرحان
وەرگێڕانی بۆ کوردی :محەمەد خسێن سەرکەینلی
باڵوکراوەی نووسینگەی تەفسیر
چاپییەکەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2628 :

خوا ،مەزهەب ،مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013061522372578305
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دارا مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2629 :

خواجە نەسرەدین کە لە پێناو پێکەنینێکدا دەکوژرێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071110102171967
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەتا محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2630 :

خواجە یەوودە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968669
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر عەبدولڕەحیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2631 :

خواردن دروستی :بنەما گشتیەکان بۆ قوتابیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967261
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەکرەم قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2632 :

خواردەمەنی و تەندروستی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011110321303362730
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زەنون محەمەد پیریادی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

💊پزیشکی  -تەندروستی

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

بابەتی ژمارە2633 :

خواردەمەنیی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111911454344009
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەقیلە رواندزی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2634 :

خوارووی کوردستان و شۆڕشی ئەیلول 1975-1961
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969915
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم جەالل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2635 :

خواستی خەڵک لە زمانی قەڵەمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719593
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەووف محمەد ئاالنی
سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2636 :

خواوەند و پاڵەوانەکانی گریکالند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619770
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئیریک ئێریکسۆن
وەرگێڕ
تەها ئەمین هەڵەدنی
ژمارەی الپەڕەکان
80
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2637 :

خواکان و پاڵەوانەکان گرێکالند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121809580363350
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئێریک ئێریکسۆن
وێنەکان :ئێڤا ئێدێ
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :تەها ئەمین هەڵەدنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2638 :

خود نووسینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412119391
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنوەری رەشی عەواڵ
دەزگای ئاراس 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2639 :

خودا لە سەری مرۆڤدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011213205163795
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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توانا ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2640 :

خودا لەسەری مرۆڤدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150721100851124871
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :توانا ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2641 :

خودموختاریی هەرێمایەتی بۆ کەمینە نەتەوەییەکان لە (چین)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794687
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تارق جامباز
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2642 :

خودێکی پەرتبوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012063010335071607
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
داستان بەرزان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2643 :

خورپە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100821083092392
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام شەمێرانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2644 :

خوالنەوە لە بازنەیەکی بۆشدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092314031962036
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دەقی چاوپێکەوتن و دەمەتەقێیەک لەگەڵ جەرجیس فەتحوڵاڵی پارێزەردا
حوسێن محەمەد عەزیز
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2645 :

خوالنەوە لەناو بازنەدا :دیوی ناوەوەی رووداوەکانی کوردستان -1984
1988
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969862
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2646 :

خولیای مەیمونە سپیێکان لە چیرۆکی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010421004163662
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەوف حەسەن
سلێمانی 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2647 :

خولیای نووسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419480
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەزا بەراهەنی
ئەمین گەردیگالنی
دەزگای موکریانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2648 :

خولە و بلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170259
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خالید دڵیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2649 :

خولەکانی ئۆلەمپیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081409131067453
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فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🏀وەرزش
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2650 :

خومەینی خومە بۆ گەالنی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966137
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولستار تاهر شەریف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2651 :

خونچەی بەهاران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111719443573775
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد داریاس
٢٠٠٦
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2652 :
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خوو پێوەگرتن بە ماددە هۆشبەرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418803
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فائیز ئیبراهیم محەمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانیەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2653 :

خواڵسەی مەسەلەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969603
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەفیق حیلمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2654 :

خواڵسەیەکی تەئریخی کورد و کوردستان ب2،1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969599
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد ئەمین زەکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2655 :

خوێندنەوە هەنگاوی یەکەمە بۆ سەرکەوتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042509484464620
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساڵح سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2656 :

خوێندنەوە و هەڵسەنگاندن بۆ چەند دەقێکی شانۆیی و ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150513115719121106
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەباح هۆرمز
ساڵ 2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2657 :

خوێندنەوەی بەسوود بۆ پۆلی شەشەمی سەرەتایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082820141189044
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆماری عیراق – وەزارەتی پەروەردە
لێژنەیەک لە وەزارەتی پەروەردە کردوویانە بە کوردی
چاپی هەشتەم 1986
چاپخانەی ژمارە 2ی وەزارەتی پەروەردە  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2658 :

خوێندنەوەی پەراوێز ،پەراوێزی خوێندنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518836
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدولموتەلیب عەبدوڵاڵ
ئەم کتێبە لەساڵی 2005دا لە هەولێر باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2659 :

خوێندنەوەی چەند دەقێکی ئەدەبی و فیکری
http://www.kurdipedia.org/?q=201104081618484529
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسەر :سامان محەمەد
لە باڵوکراوەکانی یەکێتی نوسەرانی کورد-لقی کەرکوک ژماره()108
دەزگای چاپ :کاردۆ
ساڵی چاپکردن2010 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2660 :

خوێندنەوەی چەند شاکارێکی جیهانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091115475761143
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چنوور نامیق حەسەن
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2661 :

خوێندنەوەی سۆسیۆلۆژی بۆ :ژن ،گەنج ،منداڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062721020784413
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمەی ئەحمەد رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2662 :

خوێندنەوەی میتافۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620035
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ستاری پیرداوود
ژمارەی الپەڕەکان
271
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
دووەم
دیزاینی بەرگ
حەمیدە یوسفی
کەتەلۆگ
ڕۆمان و شیعر
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2663 :

خوێندنەوەی نوێ بۆ پۆلی دووەمی سەرەتایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082919485789037
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لێژنەیەک لە وەزارەتی پەروەردە دایناوە
چاپی  21ساڵی 1982
لە چاپخانەی دار القادسیة للطباعة لەچاپ دراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2664 :

خوێندنەوەی کوردی بۆ ئاستی چوارەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062417451071178
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
چاپی سوێد 2012
وێنەکان :هیوا عەبدوڵال کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2665 :

خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی پێنجەمی بنەڕەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101408060988330
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2666 :

خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی چوارەمی بنەڕەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101500240588314
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2667 :

خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی دووەمی بنەڕەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101421453088315
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2668 :

خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی سێیەمی بنەڕەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101508524788311
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2669 :

خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی سێیەمی سەرەتایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082919454689038
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :د.نسرین فخری ،د.کامل حسن بصیر ،شکور مستەفا ،ابوزید
مستەفا ،سعید ناکام
چاپی 16
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2670 :

خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی شەشەمی بنەڕەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101511252392409
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2671 :

خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی یەکەمی بنەڕەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100920564788362
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەرێمی کوردستانی عیراق  -وەزارەتی پەروەردە
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇧🇱لوبنان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2672 :

خوێندنەوەیەک بۆ زیان و پێناسەی ماددە هۆشبەرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071812513089539
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەهدی بەدری
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2673 :

خوێندنەوەیەک بۆ فیکری حەسەن بەننا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919341
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عادل عەلی
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2674 :

خوێندنەوەیەک بۆ مەسەلەی گۆڕانی سیاسی لە عێراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218732
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەنوەر حسێن
ئەم کتێبە لەساڵی 2003دا لە الیەن مەکتەبی بیرو هۆشاریەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2675 :

خوێندنەوەیەک بۆ :بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردی و ئەزموونی
دیموکراسییەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052122100464817
فایلی پی دی ئێف:
تەها سڵێمان

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2676 :

خوێندنەوەیەک :لە کتێبی ئەو (حسن البنا)یەی کە کەس نایناسێت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150806155452125063
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد هەریری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2677 :

خوێندنەوەیەکی تازەی هەڵبەستی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110611221862792
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەزاق بیمار
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2678 :

خوێندنەوەیەکی تر بۆ بیری سیاسیی شێخ رەزای تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969050
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی -:مامۆستا جەعفەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
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زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2679 :

خوێندنەوەیەکی رەخنەگرانە بۆ ئیسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082612285169356
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خالد النجار
وەرگێڕانی مەریوان هەڵەبجەیی و مەحمود محەمەد عوسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2680 :

خوێندنەوەیەکی رەخنەگرانەی پشتئاشان لە نێوان ئازار و بێدەنگیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966103
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل دەباغ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2681 :

خوێندنەوەیەکی مێژوویی جوواڵنەوە چەکدارییەکەی کوردستانی ئێران لە
سااڵنی 1986-1967
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969988
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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یاسین سەردەشتی
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2682 :

خوێندنەوەیەکی مێژوویی روداوە نێو خۆییەکانی حیزبی دیموکراتی
کوردستان (حدکا) و جواڵنەوەی چەکدارانەکەی سااڵنی 1968-1967ی
کوردستانی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319127
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دکتۆر یاسین سەردەشتی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2002دا لە سلێمانی باڵوبۆتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2683 :

خوێندەواری بە زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418808
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :جەمال نەبەز
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 1957دا لە بەغداد چاپکراوە و چاپی
سێهەمیشی لە ساڵی 2007دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2684 :

خوێندەواری رێگەیەکی سەخت و درێژ لە کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111422244062976
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
غازی حەسەن
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎒پەروەردە

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

بابەتی ژمارە2685 :

خوێننامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965927
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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زەردەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2686 :

خوێنەری تارمایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309022413119642
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رۆمانی (خوێنەری تارمایی) تازەترین بەرهەمی نووسەر و شاعیر
(غەمگین بۆڵی) یە .ئەم رۆمانە وەک نووسەر ئاماژەی بۆ کردووە،
بەرهەمی چوار ساڵ ژیان لەگەڵ کارەکتەر و رووداوەکانی ناو رۆمانەکەیە.
بەو واتەیەی ماوەیەک لەگەاڵ رووداو و کارەکتەرەکانی ناوی ژیاوە .تا
ئاستی ئەوەی هەست بەو کارەکتەرانە بکات لە دەورووبەریدا( .خوێنەری
تارمایی) خوێنەری ناو کتێبانە و گێڕەرەوەی تارمایییەکانیشە .بۆ
پرسیارکردن لەبارەی ناونیشانەکەوە ،غەمگین بۆڵی گوتی " :رۆمانەکە
بەسەر چەند بەشی جیا جیا دابەشکراوە و هەر بەشەو ناونیشانی
سەربەخۆی هەیە .واتە بەر لە نووسینی رۆمانەکە نەخشەی رۆمانەکەم
کێشا و دوای ئەوە دەستم کرد بە نووسینی .ئەو ناونیشانەش پێموایە
کلیلی کردنەوەی رۆمانەکەیە .خوێنەر بە شێوەیەکی کارا بەشدارە و
هەمیش ئەوەی وەک خوێنەر دەیخوێنێتەوە ،بەشێوەیەک لە شێوەکان
بەشدار دەبێت".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2687 :

خوێنەرەوەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091222002761185
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
بێرنارد شلینک
و :پێشەوا فەتاح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2688 :

خڵتەی بیرێکی ژاراویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966487
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .حوسێن محەمەد عەزیز
چاپی یەکەم 2000 -
چاپخانەی هەمیشە  -سلێمانی
لە باڵوکراوەکانی کتێبخانەی شەعب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2689 :

خۆبەکۆیلەکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619938
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئاتین دولبۆتی
وەرگێڕ
رێبوار سیوەیلی و مراد حەکیم
ژمارەی الپەڕەکان
135
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
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سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2690 :

خۆت لە ترس ڕزگار بکە زاڵبوون بەسەر نیگەرانی و سڕینەوەی لە ژیانی
ڕۆژانەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826112936125542
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جۆزیف ئۆکۆنۆر
وەرگێڕانی :سەاڵح سەعدی
باڵوکراوەی کتێبخانەی نارین  -هەولێر
چاپی/یەکەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2691 :

خۆر دزین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070818532871938
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد ئەمین ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2692 :

خۆر دیسان هەڵدێتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150730124538124963
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی لە فارسییەوە :جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2693 :

خۆر لەناو پەرداخێکی شکاودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111415322362959
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رۆستەم ئاغالە-قوبادی جەلی زادە
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە2694 :

خۆر و الوالو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919658
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین گەردیگالنی
بۆکان 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2695 :

خۆرئاوا لە رووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ هورووژمی باوەڕی نوێدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418815
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کامەران ئیسحاق پەری
ئەم کتێبە لە ساڵی 2007دا لە الیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

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

بابەتی ژمارە2696 :

خۆراک و چارەسەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827010922125557
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :عەبدولحەکیم ئەحمەد زراری
بەیروت لوبنان
چاپی دووەم 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2697 :

خۆرنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141217231150118346
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەدیق رەسووڵی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2698 :

خۆرهەاڵت و خۆرئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718911
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕانی؛ ئاسۆ جەالل
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکریی
ئەدەبی نماوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2699 :

خۆرهەاڵتی دەریای ناوەڕاست
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040811030878869
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدولڕەحمان مونیف
وەرگێڕانی :ساڵح محەمەد ئەمین  -ئەنوەر عەلی قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2700 :

خۆرهەاڵتی کوردستان لە بەڵگەنامە نهێنیەکانی وەزارەتی ناوەخۆی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073121010689360
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسین  :کاوەی بەیات
وەرگێڕان  :مستەفا غەفور
لە باڵوکراوەکانی خانەی موکریانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2701 :

خۆرهەاڵتی کوردستان؛ لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی ناوخۆی ئێراندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092420184188518
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاوەی بەیات
وەرگێڕ :مستەفا غەفوور
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2702 :

خۆرکەوتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030418465280490
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمە فەریق حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2703 :

خۆری زیندان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150514153656121122
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مارف عومەر گوڵ
ساڵی چاپ 1987
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2704 :

خۆزگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170800
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد بەرزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2705 :

خۆزگە و شتی تر؛ کۆمەڵە وتار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794729
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەسعەد عەدۆ
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2706 :

خۆزگەی وەریو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070968
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2707 :

خۆسووتاندن ..تێڕوانین و چارەسەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010923093263742
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1506

ڤیان دزەیی
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2708 :

خۆشبەخت لە خاکێکی گەلێکی لەتکراودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083116510676656
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لوقمان غەفور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
وتار و دیمانە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2709 :

خۆشبەختی یان بێ بەختی؟ ئێوە هەڵبژێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014073109441477190
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید گوڵ محەمەدی
وەرگێڕانی :سازە هەڵەبجەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2710 :

خۆشترین رۆژی دونیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150530083241121248
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فەڕوخ نێعمەتپور
2009
سەرچاوە :قەڵەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2711 :

خۆشترین گۆرانی شانۆی ساالر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111814491210780
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەحمەد ساالر
دیزاینی بەرگ :حەمید رەزا ئازمودە
داڕشتن :کاروان ساالر عەبدوڵاڵ
چاپخانە :شڤان
تیراژ1000 :
چاپی یەکەم 2006
ژمارەی سپاردن ( )884ساڵی ( )2006حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2712 :

خۆشم ویست
http://www.kurdipedia.org/?q=20150811153544125132
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :ئانا گاڤاڵدا
ژوان جەالل لە ئینگلیزیەوە وەریگێڕاوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2713 :

خۆشناو خۆشناوەتی :مێژوو ،جوگرافیا ،یاداشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969903
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال خورشید میران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2714 :

خۆشناو و دۆ و دۆشاو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502074849121001
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1509

نووسینی و ئامادەکردنی :فەقێ شێخ وەسانی
ناوەندی ئاوێر بۆ چاپ و باڵوکردنەوە یەکەم بەرهەمی چاپکراوی فەقێ
شێخ وەسانی لە دوو توێی ( )524الپەڕەدا بە ناوی (خۆشناو و دۆ و
دۆشاو) باڵوکردەوە.
ئەم کتێبە بە یەکەم کتێب دادەنرێت لە ڕووی قەبارە و زانیاری و
نووسینەوە کە تا ئێستا لەسەر خۆشناوەتی نووسرابێت.
نووسەر و وەرگێڕ حەیدەر عەبدوڵاڵ کە کاری پێداچوونەوەی بۆ ئەم کتێبە
کردووە لەم بارەوە لە بەرکوڵی کتێبەکە دەنووسێت :کاک فەقێ زیاتر لە
بیست ساڵ دەبێت خەریکی کۆکردنەوە و نووسینەوەی مێژووی زارەکیی
خۆشناوەتییە .لەو گوند بۆ ئەم گوند گەڕاوە ،پیرەژن و پیرەپیاوی دواندووە،
هەر وشەیەک ،ڕستەیەک ،پەندێک ،حەیرانێک ،بەسەرهاتێک ،شیعرێک،
الوکێک ،چیڕۆکێک ،قسەیەکی نەستەق...تاد ،بیستبێت خێرا
دەفتەرەکەی لە باخەڵ دەرهێناوە و تۆماری کردووە ،بەمەش خزمەتێکی
زۆری بە زمانی کوردی کردووە ،سەتان وشەی لە مردن ڕزگار
کردووە.لەپاڵ هەموو ئەمانەشدا مێژووی رۆژانی سەخت و دژواری خۆی
نووسیوەتەوە.
هەروەها نووسەر لە پێشەکی خۆشناو و دۆ و دۆشادا دەنووسێت:
گوندێک مەالیان نەبوو ،بە کەڵەشێریان دەگوت مەال ...کەچی من پەنجا
ساڵە فەقێمە و هێشتا هەر نەبوویمە مەال! بەاڵم ئەوجارە دەمەوێت ببمە
مەال ،ئایا دەبمە مەال ،یان نا؟ ئەوەشیان دیار نییە .گرنگ ئەوەیە مرۆڤ
بێ هیوا نەبێت.
فەقێ شێخ وەسانی پێی وایە نووسینەوەی بیرەوەری و یاداشت کارێکی
هەروا ئاسان نییە لەم بارەوە هەر لە پێشەکیەکەدا دەنووسێت:
نووسینەوەی یاداشت بۆ من و کەسانی وەک من زۆر قوڕسە ،بێ
کەموکورتی نابێت ،چونکە ئاستی وشیاریمان لە ئێستا و سااڵنی زوو
وەک پێویست نەبووە ،یان یا داشتەکانمان ڕۆژانە بە وردەکارییەوە بە
شێوەی سەعات و ڕۆژ و مانگ نەنووسراون .لەبەر سەختیی ژیان و
ڕووداوە جەرگبڕەکان بە بەردەوامی نەپڕژاوینە سەر یاداشت نووسینەوە،
کە بەدوای تەمەنی دوور و درێژدا شۆڕ دەبیەوە زۆر شت نایەتەوە
خەیاڵت ،بەتایبەتی کات و ڕۆژو مانگ و ساڵ ناوی دۆست و برادەران...
لە بارەی زمانی ئەم کتێبەوە نووسەر پێمان دەڵێت کە چی گوێ لێبووە
ئەوی نووسیوە :چۆن گوێم لێبووە وام نووسیون ،بەئەمانەتەوە ،وەک خۆی
نووسیونم .ئێمە لەخۆشناوەتی وشەی (ئەکەم) ،بەکاردێنین لەجیاتی
دەکەم ،ماڵ دەکەینە (مار) واتە (ر) لە زۆرشوێن بەکاری دێنین لەجیاتی
(ڵ) ،ئەگەر لە وشەیەک تێنەگەیشتی ،بەشێک لە (ر) ەکان بکە (ڵ)
لەوانەیە تێی بگەیت( ،هێ)ش زۆر بەکاردینین وەک( :ئەوێ هێ)،
(ئێراهێ)( ،دارێ هێ)( ،کانیێ هێ)( ،ڕووبارێ هێ)( ،چیاێ
هێ)....،هتد.
لە بارەی ناوی کتێبەکەوە کە بۆچی ئەم کتێبە بە ناوی (خۆشناو و دۆ و
دۆشاو) کراوە ،فەقێ شێخ وەسانی لە کۆتایی پێشەکی کتێبەکەیدا
دەنووسێت بابەتەکەی منیش هەمەچەشنە وەک دۆ و دۆشاو خۆی لە
یەک دەدات وخۆی لێک نادات لەم بارەوە زیاتر دەنووسێت و دەڵێت:
دەربارەی ناونیشانیش هەموو ناوچەیەک بەشتێک بەناوبانگە ،دەشتی
هەولێر و حەیران و گەنم وجۆ ..گەرمیان و قەتار و ئەڵاڵوەیسی...
هەورامانیش بە هۆرەو گوێز و کالش ...زاخۆ و دەوروبەری رانک وچۆغەر،
خۆشناوەتیش تری َو دۆشاو وەک دۆشاو رۆن و بەفر و
دۆشاو.قسەیەکمان لەسەرە دەڵێن :خۆشناو چایەی بەدۆشاوی
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دەخۆنەوە! کە باسی دۆشاو بکەی خۆشناوەتیت وەبیردێتەوە ،کەباسی
خۆشناوەتی بکەی دۆشاوت وەبیردێتەوە ..دۆ و دۆشاو تێکەڵەیەکی
سەیری لێ دروست دەبێت ،بابەتەکەی منیش هەمەچەشنە ،وەک دۆ و
دۆشاو خۆی لە یەک دەدات وخۆی لێک نادات ،بۆیە ئەو ناوەم
دەستنیشان کرد.
جێگەی ئاماژە بۆ کردنە ئەم کتێبە ئێستا لە کتێبخانەکانی کوردستان
دەست دەکەوێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2715 :

خۆشی پیشەی من نییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091116490161149
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ئەلماغوت
و :حسێن لەتیف ،کارزان عەلی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2716 :

خۆشیی دەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092408574725233
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رۆالن بارت
وەرگێڕان لە فرەنسییەوە :دوکتۆر محەمەد رەحیم ئەحمەدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2717 :

خۆشەویستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040210162622534
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شیعری هێمن عوسمان بەرزنجی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2718 :

خۆشەویستی تا تارمایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150614221053124496
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەنوەر سەنگاوی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2719 :

خۆشەویستی نیشتمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110221404362720
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەغدید رەواندزی
وێنەکێش :شێروان موحسین
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2720 :

خۆشەویستی و دڵێکی ئاوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794742
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێروان حەسەن حوسنی
سلێمانی1983-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2721 :

خۆشەویستی و وزەی دەروونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052113124178509
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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یوری ریوریکوف
وەرگێڕانی :سۆزان جەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2722 :

خۆشەویستیت کۆتایی نایە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418796
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :خالید ئەشکەنەیی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەسەر ئەرکی سەنتەری رۆشنبیری شار لە سلێمانی چاپکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2723 :

خۆشەویستێکی ترسناک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042809341878722
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاروکی موراکانتی
وەرگێڕانی :ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2724 :

خۆگونجاندنی کۆمەاڵیەتی کۆچبەرانی کورد لە واڵتانی ئەوروپا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090122430177219
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کوردستان عومەر محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2725 :

خۆم نا ،دڵم وائەلێت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150318093629119783
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەبەز گۆران
لەسەر ئەرکی کتێخانەی (فێربوون )
لە هەولێر چاپکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2726 :

خۆمم دۆزییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502232348121026
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2727 :

خۆناسین و ڕێناسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150414133807120889
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەید قوتب
وەرگێڕانی :کرێکار
ئامادەکردنی :ڕێباز عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2728 :

خۆڕاگرتن یان :مردو خۆرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150707202728124783
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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پەڕتووکی (خۆڕاگرتن یان :مردو خۆرەکان) ( -مردن و مردو خواردن لە
پێناوی نیشتماندا شانازیە
بوڕهان قانح.
(ئاناتول داروف) بە رووسی نووسیویەتی و کراوە بە فارسی .بورهان قانع
وەریگێڕاتەوە سەر زمانی کوردی.
ساڵی چاپکردن 1984 :بەغداد
بابەتی پەڕتووک :سەبارەت بە خۆڕاگری شاری (لێنینگراد) لە جەنگی
دووەمی جیهان کاتێک شارەکە لە هەموو الیەکدا گەمارۆدرابوو خەڵکی
شارەکە ئەوەندە خۆڕاگربوون خواردنیان نەمابوو بۆیە گۆشتی تەرمی
مردووەکانیان دەخوارد بەاڵم خۆیان نەدا بەدەستی سوپای (نازی) و
هیتلەری ئەڵمانیا و لە کۆتاییدا سەرکەوتن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2729 :

خۆڕاگریی دەڤەری پشدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620059
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ستار حەمەتاهیر
ژمارەی الپەڕەکان
160
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
وریا بوداغی
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2730 :

خۆڕۆشنبیرکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518520
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالمە موسی مەحمودی
وەرگێڕانی مەحمودی تاهیر سادق
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2731 :

خۆکوژی مناڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101520090488307
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فایەق سەعید
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2732 :

خۆکوژییە عاشقانەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310212306119669
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :یاسوناری کاواباتا
وەرگێڕانی :جەبار سابیر
ئەم کتێبە زیاد لە  55کورتەچیرۆکی لەخۆ گرتووە و نووسەر لەژێر ناوی
"چیرۆکە لەپەدەستییەکان" یان "ئەو چیرۆکانەی هێندەی لەپەدەستێکن"
بە چاپی گەیاندوون ،ئەم کتێبە وەرگێردراوەتە سەر چەندین زمان و لە
فارسییەوە کراوە بە کوردی .
نووسەر و ڕۆماننووسی ژاپۆنی یاسۆناری کاواباتا ساڵی  1899لە ئۆساکا
لەدایکبووە و لە نووسەرە هەرە دیار و راقییەکانی جیهانە ،کە بە زمانێکی
بەرزی شیعری دەینووسی و ساڵی  1968خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبیی پێ
بەخشراوە ،چوار ساڵ دوای وەرگرتنی ئەو خەاڵتە و لە ساڵی 1972دا
گازی بەردایەوە و خۆی کوشت .
ئەم کتێبە بەشێکن لە کورتەچیرۆکەکانی ئەو نووسەرە کە لە نێوان
سااڵنی 1972-1922دا نووسراون.
لە زنجیرەی کتێبە چاپکراوەکانی دەزگای چاپ و بەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2733 :

خۆکوشتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052200283778504
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد عەیاش
وەرگێڕانی :سۆزان جەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2734 :
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خۆکوشتنێک لە پایزدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090417500960950
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زمناکۆ بورهان قانع
لە باڵوکراوەکانی خانەی چاپ و باڵوکردنەوەی قانع 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2735 :

خۆیەتی( لە زاری سلێمانیدا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150317230749119778
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد مەعرووف فەتاح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2736 :

خیانەت لە نیشتمانەکەم دەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150104225313118646
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد ماغوت
وەرگێڕانی  :کارزان عەلی و حسێن لەتیف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2737 :

خیانەتەکانی قیادە مووقت بە نەتەوەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090109435334932
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حیزبی دیموکرات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2738 :

خیالفەت و پاشایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794752
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوان هەورامی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2739 :

خێزان و ناسکەساڵی منداڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101222384662332
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کتێبێکی تایبەتە بە زانیاری دەربارەی چۆنیەتی پەیوەندی خێزان و منداڵ
لە الیەک ،رۆڵی فێرگە و دەوروبەر لە الیەکی دیکە .ئەم کتێبە پاش مۆڵەت
وەرگرتن لە وەشانخانەکەی ،موحەمەد مودیری لە زمانی نۆروێژیەوە
تەرجەمەی کردوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کۆمەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2740 :

خێزگەی سەیدی و خەرمانەی ئەدەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102800522373552
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەووف مەحمودپوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2741 :

خێمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794750
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی  :بورهان جۆاڵ
2007سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2742 :

خێوەکەی ژووری  13و چەند چیڕۆکەکانی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092419141925137
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاوا ئەحمەد حەبیب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2743 :

خێڵ و نەتەوە لەتەرازووی دەسەاڵتی سیاسی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122614561074479
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزادی موهەنديس
چاپی يەکەم
سلێمانی 2102 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2744 :

خەبات ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان (نیسانی  -1962کانوونی
دووەمی )1964
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091921194261991
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :نەوزاد عەلی ئەحمەد،
مێژووی دەرچوون2010/5/1:
بنکەی ژین
http://www.binkeyjin.com/Kteb_Direje.aspx?Jimare=143
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2745 :

خەبات بەرەو سەرکەوتن  -دێدارێک لەگەڵ ئیبراهیمی عەلیزادە تایبەت بە
مێژووی کۆمەڵە و کوردستانی ئێران و بزووتنەوەی چەپ  -بەرگی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121621071278228
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکار :بەهمەنی سەعیدی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان -
پارت  /الیەن:
رۆژهەاڵت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت⊶ :زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە2746 :

خەبات لە پێناوی ئازادیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101013031962273
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مستەفا هیجری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2747 :

خەبات لە دژی ملهوڕی و کۆنەپەرستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122221400963471
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2748 :

خەبات و ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967729
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دڵزار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2749 :

خەباتنامە  -کورتە مێژووی پارتی و کولتووری بارزانیی نەمر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011111021413962891
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کورتە مێژووی پارتی و کولتووری بارزانیی نەمر
محەمەد مەال قادر
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2750 :

خەباتنامەی نەمران لە زیندانی موسڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150601103531121267
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمیرە محەمەد
سلێمانی 2015 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2751 :

خەباتی پێشمەرگایەتی یان کارەسات و ماڵوێرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090411512360942
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لێکۆلینەوەیەکی سیاسی و مێژووییە لە سەر بزووتنەوەی
پارتیزانی لە کوردستان و جیهاندا
نووسینی :ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2752 :

خەباتی راستەوخۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090110253960864
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی: Emile Pouget
وەرگێڕانی لە فارسیەوە :هەژێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2753 :

خەباتی رزگاریخوازی کورد و ئازەر لە ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102821131962624
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال مەزهەر ئەحمەد
وەرگێرانی :ئازاد عوبێد ساڵح
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2754 :

خەباتی رۆشنبیران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966165
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شاکر فەتاح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2755 :

خەباتی گەالنی ئەفریقا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050210433876039
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەربەست حسێن
سلێمانی 2014 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2756 :

خەباتی گەلی کورد لە یاداشتەکانی ئەحمەد تەقیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969637
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2757 :

خەباتی کوردستان بۆ ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072114523060470
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاوە ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2758 :

خەتام کرد دوای ئادەم کەوتم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150213010529119361
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :چنوور نامیق حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2759 :

خەتەنەکردنی مێینە لە روانگەی ئیسالمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121712381163340
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد سلیم العلوا
وەرگێڕانی :مەال یاسین رؤوف
هەولێر 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2760 :

خەتەنەکردنی کچان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010323281763660
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :خالید ئەلمونتەسیر
وەرگێڕان و پەراوێزی :هیوا ساڵح ئەحمەد
سلێمانی 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2761 :

خەج و سیامەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967979
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فوئاد مەجید میسری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2762 :

خەدیجەی مەزن و چوارکچەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901140141125704
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :عەبدوڵاڵ ئیبراهیم مەال عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2763 :

خەرمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357405
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهەنگێکی کشتوکاڵی تایبەتمەندە (کوردی عەرەبی)
حەمە ساڵح فەرهادی ،هەولێر :چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە،1997 ،
125ل.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2764 :

خەرمان؛ فەرهەنگێکی کشتوکاڵی تایبەتمەندە (کوردی عەرەبی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357406
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە ساڵح فەرهادی
هەولێر :چاپخانەی دەزگای ئاراس125 ،2009 ،ل.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە2765 :

خەرمانی وشیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051422000176315
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئۆشۆ
وەرگیر :هاوبیر کامەران حەمە ئەمین
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2766 :

خەرمانێک لە مەتەڵی فۆلکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052720543178430
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوەی :سەردار فەتاح ئەمین
سلێمانی 1977 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2767 :

خەرمانە چیرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794762
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵح نیساری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2768 :

خەرمانەی خەمەکانم شەنکرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030819082434269
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رۆژژمێر و بەرهەمە ئەدەبییەکانی شەهید فەرهاد خەفاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2769 :

خەزانی عەشق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918637
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تەها عومەر رەسوڵ
چاپخانەی تیشک 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2770 :

خەزنەی جەواهێر کۆمەڵە شێعرێکی ئاینی و ئەدەبی یە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904100442125868
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :مەال ئەحمەدی قازی پێنجوێنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2771 :

خەزێنەکانی هونەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794767
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پ.د.محەمەد عارف
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2772 :

خەلیفەکانی راشیدین لە نێوان جێنشینبوون و و شەهیدبووندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965932
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵح عەبدول فەتاح ئەلخالدی
ەرگێڕانی  /فاتح محەمەد سەنگاوی
باڵوکراوەی /نووسینگەی تەفسیر
چاپ /سێیەم 1432ک  2011 -ز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2773 :

خەمۆکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110819090073622
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەبی فەتاحی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2774 :

خەمۆکی و رێگەکانی چارەسەرکردنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051619385476337
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2775 :

خەمی غوربەتیشت ئەخۆم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918627
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەرباز یونس
چاپخانەی چوارچرا 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2776 :

خەمی نان و خەونی ئازادی  -کەشکۆڵی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120423141087436
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هەژێن
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2777 :

خەمە جڤاتیەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150614213645124495
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .فارووق ڕەفیق
بەرگی یەکەم
سالێ 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2778 :

خەمەکان لە ناخی منەوە چرۆ دەکەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019025
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فەهد شوانی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لە الیەن کۆمەڵەی هونەر و وێژەی کوردی
لقی کەرکوکەوە باڵوکراوەتەوه
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2779 :

خەمەکانی چەمچەماڵ :لە هەفتەیەکی رۆژنامەنووسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351365181
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد حەسەن رەزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2780 :

خەمەکانی رۆشنگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219415
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم ساڵح
ئاوات ئەحمەد
یانەی قەڵەمی سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2781 :

خەناوکەیەک بۆ سەرمیناز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519183
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەحمەد خان ئەبوبەکر
وەرگێڕانی؛ ئەبوبەکر خۆشناو
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانیەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2782 :

خەنجەرە زێڕینەکەی عومەر قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319131
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جۆن هینری میولر
وەرگێڕانی لە ئەڵمانیەوە؛ ناسح ئیبراهیم دزەیی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2783 :

خەندە و فرمێسکەکانی دوو چیرۆکی خۆشەویستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040810373621881
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر:
عەبدوڵاڵ سەنگاوی
باسی دوو چیرۆکی خۆشەویستی دەکات کەنووسەر بە زیندوویی ئاگای
لێی هەبووە.
ساڵی چاپ2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2784 :

خەنەبەندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080715472267560
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پاشکپیەکئ رۆژنامەی کوردستانی نوێیە بۆ رێزلێنان لە هونەرمەندی
گەورەی کورد مامۆستا کەریم کابان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2785 :

خەواریجەکان لە واڵتی کوردان لە دامەزراندنی ناسنامەی ئایینییەوە بۆ
شکستی سیاسی 957-866
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011621285384629
فایلی پی دی ئێف:
حەیدەر لەشکری
زانکۆی کۆیە

ئامادەیە
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2786 :

خەواندنی خۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090813041861049
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :جەبار عوسمان
نەخشەسازی :تەرزە خالید
نەخشەسازی بەرگ :دیاری جەمال
سەرپەرشتیاری چاپ :عەتا مەحمود
چاپ:چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری
تیراژ1000 :دانە
ژمارەی سپاردنی)630( :ی ساڵی 2004ی وەزارەتی رۆشنبیری پێدراوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2787 :

خەوتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070223340876878
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام شێخ وەسانی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2788 :

خەون وا خۆی گێڕایەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102821215362626
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەباح رەنجدەر
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە2789 :

خەون یان مۆتەکە! دیوی ناوەوەی رووداوەکانی کوردستانی عیراق
()2002 - 1992
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101716480962406
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2790 :

خەونی ئەو کیژانەی لە خۆر دزران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091213233677404
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەحمەد قادر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2791 :

خەونی پیاوە ئێرانییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082822461060791
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ماردین ئیبراهیم
باڵوکراوەی ئایندە ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم ،سلێمانی 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2792 :

خەونی پیاوە ئێرانییەکان و کەوتنی بۆرە قەاڵ لە حیکایەتێکی کۆندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221015843118380
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ماردین ئیبراهیم
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2793 :

خەونی جاڵجاڵۆکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918985
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شێرزاد حەسەن
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 2006دا باڵوکراوەتەوە
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2794 :

خەونی جەلالد لەنێو گەرمەکانی خوێنیکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794786
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاراس عەبدولکەریم
سلێمانی2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2795 :
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خەونی مێروولەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150629184754124651
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئازاد سەعیدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2796 :

خەونی نووسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019384
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
دڵشاد خۆشناو
دەزگای سەردەم 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2797 :

خەونی هەبوونی دەوڵەتێکی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122617172463532
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پۆاڵ سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2798 :

خەونێکی سەوز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052423130878471
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هیوا عومەر ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2799 :

خەونە ترسناکەکانی یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794792
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرزان فەرەج
سلێمانی2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2800 :

خەونە سێکسییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150318093121119782
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .فەوزیە دریع
وەرگێڕانی :سۆزان جەمال
ئەم کتێبە خەوننامە نییە بۆ لێکدانەوەی خەونە سێکسییەکانت ،بەڵکو
داوەتنامەیەکی زانستیی ڕاستەوخۆیە بۆ ئەوەی لە خەونە
سێکسییەکانی خۆت تێبگەیت و یارمەتیی خۆت بدەیت تا سوود لە خەونە
سێکسییەکانت ببینی و ڕۆڵیان هەبێ لە ژیانی سۆزداری و
سێکسیتدا....
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

💊پزیشکی  -تەندروستی

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2801 :

خەونە نمایشێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111922225462987
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئۆگۆست سترندباری
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :دالوەر قەرەداغی
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2802 :

خەونە یاخییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141012222906116989
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کەشکۆڵی یەکەم
(کۆمەڵە بابەتێکی هونەریی و ئەدەبیی وەرگێڕدراو)
هەژێن
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2803 :

خەونەکانی ئیقلیمی با
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110121260462694
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناسر وەحیدی
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2804 :

خەونەکانی بلوژستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519190
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئەحمەدی مەال
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2805 :

خەونەکانی زوڵەیخا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040811041756303
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەدی مەال
جاپخانەی شڤان
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2806 :

خەوی پساوەی قەندیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111421471062971
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کەریم کاکە
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2807 :

خەوە بەردینە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794802
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سوارە ئێلخانیزادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2808 :

خەاڵتی نۆبڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620041
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
نیا کامیل
ژمارەی الپەڕەکان
567
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
دووەم
دیزاینی بەرگ
موراد بەهرامیان
کەتەلۆگ
مێژوو
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سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2809 :

خەڵوەت :الوانەوەی رۆحێکی کوژراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968641
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئومێد ئاشنا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2810 :

خەڵک و دەسەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219409
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەبار سابیر
یانەی قەڵەمی سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2811 :
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خەیامی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091220520277414
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی هەژار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2812 :

خەیاڵی زمان (خوێندنەوە و رەخنە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519531
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولموتەلیب عەبدوڵاڵ
دەزگای موکریانی 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2813 :

خەییامی هەژارانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060421460265032
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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لێکۆڵینەوە :سەاڵحەدین ئاشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2814 :

د .سادق شەرەفکەندی ،رێبەرێک بۆ هەموو سەردەمەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091409261361225
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حیزبی دێموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2815 :

دائیرەتولمەعاریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505765262
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خوسرەو جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2816 :

دابڕان لە حیزب و لەتکردنی کۆمەڵگا لەپێناوی چیدا؟!
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918625
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید کاوە (کوێستانی) 2007 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2817 :

دابەزینی ئاستی پەروەردە و زانست هۆکار و چارەسەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150704013424124714
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
(دابەزینی ئاستی پەروەردە و زانست هۆکار و چارەسەر) پەڕتووکێکی
پەروەردەیی ( 31الپەڕەییە) کۆکراوەی زنجیرەیەک بابەتی نووسەرە لە
ڕۆژنامەکاندا لەالیەن پڕۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر (وەلی مەحمود حەمەد)
نووسراوە سەبارەت بە باروودۆخی پەروەردە و زانست لە هەرێمی
کوردستان .ساڵی  2010لە (کۆیە) چاپکراوە.
سەرچاوە :لەالیەن نووسەرەوە ڕێگاپێدراوم کە باڵوی بکەمەوە لە
کوردیپێدیادا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎒پەروەردە

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2818 :

دابەشکردنی دەسەاڵتەکان لە ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618886
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :پڕۆفیسۆر یان یەرپە
وەرگێڕانی لە سویدیەوە؛ فایەق سەعید
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2819 :

داخرانی مێژوویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080621132167955
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم ساڵح
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2820 :

داخوازینامەی ژنی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122601405260600
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :پڕۆژەی ژنی کورد و پڕۆژەی مافی مرۆڤی کورد
سوید 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2821 :

داخی دەروون ب2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967957
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەبیب عەلی مەنمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2822 :

داد خوازان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150814095044125174
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاڵبێر کامۆ
وەرگێڕانێ :مەنیژە میرموکری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2823 :

دادپرسییە شارستانییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150812120859125148
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :محەمەد وەسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2824 :

دادپەروەریی وەک رەوایی سەرلەنوێ دارشتنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141218120406118354
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی
هاوژین مەال ئەمین
لەبالوکراوەکانی نێوەندی رۆشنگەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2825 :

دادگای ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100221441762176
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :زوهێر کازم عەببوود
وەرگێڕ :محەمەد گۆمەیی
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2826 :

دادگای مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021118295964228
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دیالۆگێکە لەنیوان ئاپۆ ،ئیبراهیم ئەحمەد و رەسول محەمەد هاوار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی ژیانی ئازاد  -پژاک
پارت  /الیەن:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2827 :

دادگایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082717024058687
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فرانتس کافکا
وەرگێڕانی :عەتا نەهایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2828 :

دادگایی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150722110931124883
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فرانز کافکا
وەڕگێڕانی :کاروان حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2829 :

دادگایی ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012063021000465990
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زوهێر کازم عەببوود
وەرگێڕانی :هێدی گۆمەیی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2830 :

دادگاییکردنی سەدام و تاوانباران ،کۆمەڵێک رەخنە و پرسیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118719
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :شاخەوان شۆڕش
ئەم لێکۆڵینەوەیە لە مانگی یانزەی ساڵی  2004دا لەسەر "ئینتەرنێت"
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2831 :

دادگەی نێودەوڵەتیی تاوانکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619921
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د.مرشد ئەحمەد السید
وەرگێڕ
ئاسۆ کەریم
2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2832 :

دادوەر و جەالدەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051623250982994
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1560

فریدریخ دویرنمات
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :کەریم پەڕەنگ
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2833 :

دادوەری جێندەری و مافەکانی ژنان لە عیراق  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090523244260982
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی سەالم کەریم عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2834 :

دادوەری جێندەری و مافەکانی ژنان لە عیراق  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090523294560983
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی سەالم کەریم عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2835 :

دادە شیرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619827
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئیبراهیمی یونسی
وەرگێڕ :غەریب پشدەری
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2836 :

دار هەناری جادوویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111720085573778
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دووبارە نووسینەوەی :زیائو دینگ
وەرگێڕانی بۆ فارسی :رەزا رهگوزەر
وەرگێڕانی بۆ کوردی :کەمال عەبدوڵاڵ حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2837 :

دار هەناری سەر گردەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111614210773725
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
وەرگێڕ :خالید فاتیحی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2838 :

دار هەنارەکەی سەر گردێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150118030043118891
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسینی  :یەشار کەمال
وەرگێرانی:کەریم دانشیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2839 :

دار و پەپوولە و ڕووبار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150522101812121172
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر:فەریدە شەبانفەر
وەرگێڕانی :ئەمین گەردیگالنی
ئەم بەرهەمە ساڵی  2011لە الیەن بەڕێوەبەرایەتیی زنجیرە کتێبی
مندااڵنەوە لە هەولێر چاپ بوو.
ڕۆژێکی گەرمی هاوین بوو.خۆر بە نەرمی تیشکە گەرم وگوڕەکەی
بەسەر دەشت وکێو ومەزراکاندا دەباراند .دارە توو لە پڕ شتێکی تازەی
دی لەسەر گەاڵیەکی خۆی .شتێکی خڕی سپی بوو ،هەر لە مرواری
دەچوو .دارەتوو هەرچی بیری کردەوە نەیزانی چییە ولە کوێوە هاتووە.
چۆمێکی چکۆلەش بە پەنای دارەکەدا تێدەپەڕی ودارەتووەکەی تێراو
دەکرد .دارە توو وێنەی خۆی لەنێو ئاوە رووناکەکەدا دەدی .سەروقژی
خۆی بە شنەی با دادەهێنا .دارەتوو لە چۆمەکەی پرسی بەاڵم ئەویش
نەیدەزانی ئەو شتە خڕ وسپییە چییە ولە کوێوە هاتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2840 :

دار و گەاڵ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014082718583069130
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جان رۆناڵد رۆئل ۆڵکین
وەرگێڕانی :مستەفا زاهیدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2841 :

دارتووە تەنیاکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102908274962637
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چنوور نامیق حەسەن
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2842 :

دارتووەکەی بەرمااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170769
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیدریس عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2843 :

دارستانی گۆرێلئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122312405563482
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فاروق عەبدولعەزیز
سلێمانی 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2844 :

دارستانی نەرویجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091021235588908
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هارۆکی مۆراکامی
وەرگێڕانی :تارا شێخ عوسمان
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2845 :

دارگێالس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170797
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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و/محەمەد فەریق حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2846 :

داروین لە تەرازووی ژیریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165418
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ساڵح شارەزوری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2847 :

داروین و رەچەڵەکی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032311153882605
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گۆران ئیبراهیم
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2848 :

دارە شەکران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794847
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەسوڵ بێزار گەردی
هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2849 :

داستان و گۆرانی لە فۆلکلۆری کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794852
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر شێخەڵاڵ دەشتەکی
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2850 :

داستانا گلگامش و میر محێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011021230963768
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نڤێسەر  :کوڤان خانکی
وەشان  :رێڤەبەریا کاروبارێن ئێزدیان – ژمارە 1
هژمارا الپەرا 220 :
زمان  :کوردی ئەلف و بێ یا کوردی و التینی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (داستانا گلگامش و میر محێ) لە20:00:34 2012-1-10 :
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2851 :

داستانی حوسێنی کورد و چەند هەقایەتێکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091013153761087
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەحمەد ئازەر ئەفشار
وەرگێڕانی لە فارسییەوە  :عەزیز گەردی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2852 :

داستانی حەسەن و حوسەین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102721594918773
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ساخکردنەوە و لێکۆڵینەوەی :هەردەوێڵ کاکەیی
دەزگای ئاراس 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2853 :

داستانی خورشید و خەرامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794861
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەردەوێل کاکەیی
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2854 :

داستانی دوو شار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102611384773527
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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چارلز دیکنز
وەرگێڕ :جەالل سەعید زادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2855 :

داستانی ژیانەوە :گفتوگۆی یاڵچین لەگەڵ ئۆجاالنی کردوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966263
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یاڵچین کوچوک
1996
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2856 :

داستانی سوورمەخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968249
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سابیر سەعید شوکری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2857 :

داستانی سەفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092014355662005
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :باهۆز عەبدوڵاڵ مستەفا
لێکۆڵینەوەی فیکریی ئەدەبی 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2858 :

داستانی شێخ بەدرەدین کوڕی قازیی سیماونە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091709503131458
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نازم حیکمەت
وەرگێڕانی :شوکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8592 :

داستانی قەاڵی دمدم :دەق و لێکۆڵینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968920
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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خالد جووتیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2860 :

داستانی مافی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091511534577476
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حوسێنی خەلیقی
سوید 1995 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مافی مرۆڤ
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2861 :

داستانی نەورۆز و نەورۆزی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969639
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حیلمی عەلی شەریف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2862 :
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داستانی هەڵۆی سوور و کەشکۆڵی پێشمەرگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030320265970598
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جوامێر  -شێرکۆ بێکەس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2863 :

داستانی هەیاسی خاس و سوڵتان مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020413212475577
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد ساڵح سەعید
چاپخانەی حاجی هاشم – هەولێر ،ساڵی  326( ،2009الپەڕە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2864 :

داستانی کوڕە و کچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112016425769473
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سیروان کاروانی
سوید 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2865 :

داستانێک لە شمشاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030217381382422
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نامق هەورامی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2866 :

داستانە جیهانیە هەرەگەورەکان :پەنجا و پێنج داستانی نەمرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969148
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لویس ئونتەر
وەرگێڕانی :کاوس قەفتان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2867 :

داستانەو دەسکێشێوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111813074073792
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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بەرهەمی نووسەری دانمارکی " لیالن بروگر"ە کە فەرەشید شەرفی" لە
زاراوەی سۆرانییەوە وەریگێڕاوەتە سەر زاراوەی هەوارامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی هەورامی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2868 :

داعش لوتکەی تیرۆریزمی ئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015050110300885200
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ستیڤان شەمزینی
2015
کتێبەکە هەوڵێکە بۆ خوێندنەوەی داعش و ئەو میراتە خوێنینەی داعش
درێژەپێدەریەتی .ئەم کتێبە لە  14بەشی سەرەکی پێکهاتووە و کۆی
بەشەکانیش تەرخانکراون بۆ خوێندنەوەی ئیسالمی سیاسیی هەر
لەئیخوانەوە تاکو داعش.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2869 :

داعش لە گۆشەنیگای سایکۆپۆلیتیکەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015050209111085216
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئازاد قەزاز
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2870 :

داعش لەنێوان توندڕەویی ئایینی و شکستی دەوڵەتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032921115285021
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەبوبەکر عەلی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2871 :

داعش کوڕی شەرعی سەلەفیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150628195921124639
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :موحسین ئەدیب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2872 :

داعش کێیە و مەشروعیەتی لە کام سەرچاوە وەردەگرێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2015063022032885679
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد هەریری
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2873 :

داعشنامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141116153648118137
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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تایبەتە بە داعشە کوردەکان و کارەکانیان کە ماڵپەڕی کوردیپێدیا
بەدەستی هێناوە
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا
14-03-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2874 :

داگیرکردنی بەختەوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092420074488521
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بێراتراند راسڵ
وەرگێڕانی :فەرشید شەریفی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2875 :

دامودەزگاکانی سوپای نوێی ئێراق (سوپای مالیکی ،شیعە و بەعس)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112020414069379
فایلی پی دی ئێف:
دەرسیم دیبەگەیی
٢٠١٢

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
سەربازی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2876 :

دامەزراندنی ئەمریکا و دەستوورەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818599
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیدیا بجورنلون
ئەبوبەکر خۆشناو
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2877 :

دان چەرموو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081615231260688
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جاک لەندن
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2878 :
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دانای کوێخا شەوکەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010214262463634
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موعتەسەم ساڵەیی
کەرکوک 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2879 :

دانپیادانانەکانی بکوژێکی ئابووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060607444285494
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جۆن پێرکینز
وەرگێڕانی :دلێر میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2880 :

دانپیانانی کوژراوێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110400052073586
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هێرش رەسوڵ
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2881 :

دانپیانانێکی پیاوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796347
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوال سەعداوی
وەرگێڕانی :مەهاباد قەرەداغی
1992
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2882 :

دانوستانەکانی بزوتنەوەی رزگاریخوازی نەتەوەیی کورد و حکومەتەکانی
عێراق 1968/1921
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319123
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :دکتۆر واحید عومەر محێدین
ئەم کتێبە لە ساڵی 2006دا لەالیەن سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیجی
کوردستانەوە باڵوبۆتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2883 :

دانیشتن بەدیار ئەنفالەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794889
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خەلەف غەفور
کەرکوک2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2884 :

داهاتووی ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050300420578702
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :فەرید زەکەریا
وەرگێڕ :عەدنان حەسەن پوور
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2885 :

داهێنان سەر بە کەشفکردن و خەون و دنیابینییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020512511875593
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2886 :

داهێنان لە وێنەگرتندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072208492277070
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تەها لەتیف حەسەن
سلێمانی 2014 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2887 :

داهێنان هەنگاو بە هەنگاو ،بە بەکارهێنانی ئامرازەکانی داهێنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070111042771620
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .تارق سویدان
وەرگێرانی خەولە هەمزە شێخانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2888 :

داهێنان و مەرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418793
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەاڵح حەسەن پاڵەوان
چاپی دووهەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا لەالیەن یانەی قەڵەمی
سلێمانییەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2889 :

داهێنانەوەی کۆمەڵگەی مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012093008432224665
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دەیڤید جی .گرین
وەرگێڕانی :گۆران سەباح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2890 :

داود بنگۆریۆن  -دامەزرێنەری دەوڵەتی ئیسڕائیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020918452175672
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رۆبەرت سەنت یۆهن
وەرگێڕانی لە هۆڵەندییەوە :شەفیقی حاجی خدر
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2891 :

داوێنپیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141211192803118272
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی
سیروان مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2892 :

دایناسۆرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082321412515832
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان و ئامادەکردنی :کەریم دانشیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2893 :

دایک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101313350862346
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەکسیم گۆرگی
وەرگێڕانی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2894 :

دایکایەتیی بێوەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318782
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی؛ تۆفیق عەبدول
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2895 :

دایکی هەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031720155380111
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولموئمین دەشتی
بەرلین 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2896 :

دایکی کورد دانییال میتیران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794901
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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د.سەعدی بەرزنجی
هەولێر1996-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2897 :

دایکی ەەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819644
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولموئمین دەشتی
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2898 :

دایکە ئازا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112022002762990
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رووداونامەیەکی جەنگی سی ساڵە
بێرتۆڵت برێشت
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :کەریم پەڕەنگ
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎭شانۆ

جۆری پەڕتووک:

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2899 :

دایە گیان..
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112223235892633
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ جەوهەر
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2900 :

ددانی پاشەرۆژ وەک ددانی جەنگ سپی یە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794909
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد پیرباڵ
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2901 :

درامای رۆژمێری شارێک یان رۆژمێری گەڕەکێک!
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030720030582498
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شنە پێنجوێنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2902 :

درامای شاری پاشای گەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794910
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەقیلە رواندزی
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2903 :

درامای کوردی لەناو درامای جیهاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090815042333406
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم هەورامی
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دەزگای ئاراس 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2904 :

درایڤر و کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102411594562516
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵەی پێنج وتار
گ .ر .درایڤر
مامۆستای پێشووی زانستگەی ئۆکسفۆرد
وەرگێڕان :ئەنوەری سوڵتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2905 :

درز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051420491878600
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کاکەمەم بۆتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2906 :

دروشمی رمانی رژێمی بەعس و مەسەلەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122813551887026
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پاسۆک  -مایسی 1984
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2907 :

درۆ و دراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062107514378297
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا ئەمین
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2908 :

درۆکانی موقەددەس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019026
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ساڵح سووزەنی
ئەم کتێبە لە ساڵی  1998دا لەالیەن چاپخانەی رۆژانۆوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2909 :

درۆیە کاوە زوحاکی نەکوشتووە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619212
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی خوسرەو جاف
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2910 :

درێژترین ساڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111412130162942
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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زوهدی داودی
وەرگێڕانی :سەباح ئیسماعیل
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2911 :

درێژترین نینۆک لە جیهاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170807
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/نوری سەعید قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2912 :

درەختی بنکۆڵ کراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719597
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نەژاد عەزیز سورمێ
هەولێر 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2913 :

درەختی چل داستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091113520161132
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :کەلیموڵاڵ تەوەححودی (کانیمال)
ناوی وەرگێڕ :عەزیز گەردی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2914 :

درەختی حیکمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150615104358124501
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کەریم دەستی
هەولێر 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2915 :

درەختی خامۆشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082215505459035
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم دەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2916 :

درەختی درەوشانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051110473457850
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الپەرەی قەبارە ناوەنددا
دیوانی شیعریی کەریم دەشتییە کە لە ()126
ِ
چاپکراوە ،ئەم تێکستە شیعریانەی بەرچاو دەکەون" :زمان و زەمان"،
"کتێبی نوور"" ،کێوی سپی"" ،تۆ بۆ ئەبەد تۆ"" ،کتێبەکانم"" ،خوا لە
ئاسمانەوە شەیتان لە زەوی"" ،تابووتێ لە کتێب"" ،ژمارەو ئاواز ..دونیای
ژمارە و ئاوازە ..فیتاگۆرس"" ،ئاوازی با""" ،ئاوازی بوون"" ،ئاوازی گریان"،
"ئاوازی مەرگ""" ،ئاوازی مەی"" ،ئاوازی ئاشقان"" ،ئاوازی نەی"،
"ئاوازی تەمتومان"" ،ئاوازی درەختەکان"" ،ئاشکرا"" ،تونێل" و "سفر".
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2917 :

درەختی کوفر :چەند ئەندێشەیەکی راگەیاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465225
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەرۆ قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2918 :

درەختی کەتناوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061013134960259
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریم کاکە
ئەم کتێبە لە ساڵی 2007دا لە کەرکوک باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2919 :

درەختەکان و تیرۆری مەرزوق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419163
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :عەبدولڕەحمان مونیف
وەرگێڕانی؛ دالوەر قەرەداغی
ئەم کتێبە لە ساڵی  1998دا لەالیەن چاپەمەنی بابانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2920 :

درەوشانەوەی نائومیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818930
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حەمە کاکەڕەش
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2921 :

دز و سەگەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051908093664770
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :نەجیب مەحفوز
وەرگێر :بەکر دەرویش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2922 :

دزینی خەونەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082217104758620
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام کاکەی فەالح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2923 :

دزێکی ڕاستگۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150410230132120857
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دۆستۆیڤسکی
وەرگێڕانی :کاروان مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:

1600

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2924 :

دزەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120316263263083
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنتوان چیخۆف
وەرگێڕ :ئازاد نەجم
دەزگای چاپ :کاردۆ
ساڵی چاپکردن2011 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2925 :

دژ بە لێخۆشبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2015070610262285695
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گییوم لوبالن و پۆب گیسۆپ
وەرگێڕانی :هاوار محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2926 :

دژایەتی پێغەمبەر (ص) لەبەرچی؟
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919345
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەال ئەحمەدی قامیشی
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2927 :

دژی بونیادگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150214110714119375
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسەین لەتیف
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2928 :

دگردیسی له ناڵەی جوداییدا؛ خوێندنەوەیەکی فەلسەفی -فێمینیستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111613004877951
فایلی پی دی ئێف:
شەهال دەباغی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2929 :

دالوەرانی کوردی گومناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794934
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەبیبولاڵی تابانی-قانیع
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2930 :

دمیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090709235377320
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هیرمان هیسە
وەرگێڕانی :عیسا چیایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2931 :

دنیا لە کتێبێکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519175

1603

فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :جەبار جەمال غەریب
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2932 :

دنیابینییەکانی هونەری شێوەکاری کوردی  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042411512164614
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەختیار سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2933 :

دنیابینییەکانی هونەری شێوەکاری کوردی  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042411512164615
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەختیار سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2934 :

دنیابینییەکانی هونەری شێوەکاری کوردی  -بەشی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042411512164616
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەختیار سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2935 :

دنیای راستەقینەی دیموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619931
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
سی.بی.مەکفێرسۆن
وەرگێڕ
ئیسماعیل ئیسماعیل زادە
ژمارەی الپەڕەکان
110
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2936 :

دنیای سوهراب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012083018244836924
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد کوردۆ
٢٠١١
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2937 :

دنیای شتە بچووکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165411
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رێبوار سیوەیلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2938 :

دنیای مودێڕنی ئێمه (وزەی ئەتۆمی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150118051631118900
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی نادر فتحی (شوانە)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە2939 :

دنیایەکی باشتر  -بەرنامەی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010821363263729
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لەباڵوکراوەکانی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2940 :

دوا ئێوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011321265563814
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناسح سەوابی
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2941 :
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دوا سرودی بەلەمەوانەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070817145371909
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید سلێمانی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2942 :

دوا سروودەکانی شۆڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092500281962088
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دڵشاد مستەفا
چوار دەقی شانۆیی
چاپخانەی کارۆ
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2943 :

دوا گفتوگۆکانی بۆرخیس و ئۆسڤالدۆ فراری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619542
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئۆسڤالدۆ فراری
ڕەووف بێگەرد
دەزگای سەردەم 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2944 :

دوا وەسوەسەی کریست
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619905
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
کازانتزاکی
وەرگێڕ
کەریم دەشتی
ساڵی چاپ
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2945 :

دوالیزمی دژیەک لە هۆنراوە لیریکییەکانی مەوالنای رۆمی و مەولەوی
تاوەگۆزیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101511310777764
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لهۆن قادر عەبدولڕەحمان
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2946 :

دوانزە سوارەی مەریوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081521100389156
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
داستانێکی مێژوویی کوردە
پیرەمێرد
چاپی سێیەم 1983
لەسەر ئەرکی کاکەی فەلالح چاپ کراوەتەوە
چاپخانەی کاکەی فەلالح  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2947 :

دواهەمین شەوی دابەزینی عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150510070810121084
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2948 :

دواهەمین هەناری دونیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969157
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بەختیار عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2949 :

دوای دۆزەخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091221010688800
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم هەورامانی
چاپخانە /کارۆ
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2950 :

دوای هەژانی دنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122317081463499
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەشێک لە را و بۆچوونی روناکبیرانی کورد و جیهان سەبارەت بە رووداوی 11ی سێپتەمبەر
وەرگێڕان و ئامادەکردنی :رێبوار کەریم وەلی
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2951 :

دواین گەاڵی ئەرخەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825200159125523
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئارام یاسین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2952 :

دوایین پەنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081212395167473
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :مەریەم مەعجوونی (رویا)
وەرگێڕ :غەریب پشدەری
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2953 :

دوایین رۆژەکانی سوکرات
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823213841125484
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
وەرگێڕانی :ئاوات ئەحمەد سوڵتان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە2954 :

دوتەڵەی کرمیت فرۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032913451480019
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر  :هانس کریستیەن ئاندێرسێن
وەرگێڕان  :سارۆ خوسرەوی
وێراشتە و پێداچوونەوە  :ژیار
وەشنگەی ئینترنتی: www.jiyarkurd.com
ساڵ چاپ  :نەورۆز  2713کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە2955 :

دوژمنی گەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969382
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :هێنریک ئیبسن
وەرگێڕانێ :محەمەد فەریق حەسەن
ساڵی چاپ9861 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2956 :

دوعا و ئەذکار و ئاداب بۆ مندااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091813153261733
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن  :صالح الدین عەبدولکەریم
چاپخانەی  :سیڤا -سلێمانی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (دوعا و ئەذکار و ئاداب بۆ
مندااڵن) لە10:30:49 2011-9-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2957 :

دومۆزی مەلەک تاووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110219524473580
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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لێکۆلینەوەیەک لە رەگ و ریشەی ئایینی دێرینی کوردی
خورشید ئەلیوسف
وەرگێران :نەوزادی موهەندیس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2958 :

دوو بابەت لە بارەی بیر و شیعری حاجی قادری کۆیییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111322510962931
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەدی مەال کەریم
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2959 :

دوو بووک دووزاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170433
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2960 :

دوو تێکست بۆ ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122010363478238
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تەها سڵێمان
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2961 :

دوو چاوپێکەوتنی رۆژنامەنووسی لەگەل بەرێزان د .عیسمەت شەریف
وانلی و.د .ئیسماعیل بێشکچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795020
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەولێر1993-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2962 :

دوو خەون و عەشقێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110519301662761
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
سەاڵح مەنوچێهری
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2963 :

دوو دونیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619209
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :گوڵی تەرەقی
وەرگێڕانی؛ دالوەر قەرەداغی
ئەم کتێبە لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2964 :

دوو رشتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257382
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهەنگێکی عەرەبی کوردی یە بە شیعر ،مەال عەبدولکەریم مودەڕیس ،بەغداد :چاپخانەی نعمان
االعظمي112 ،1970 ،ل.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ
زمانەوانی و رێزمان
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🇦🇸عەرەبی

زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2965 :

دوو ژن لە ژنێکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091322304861217
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .نوال سەعداوی
وەرگێڕانی؛ دڵنیا عەبدوڵاڵ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانیەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2966 :

دوو ژن و دوو پیاو
http://www.kurdipedia.org/?q=20141230230037118566
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
شێڕزاد حەسەن
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2967 :

دوو سروودی کێوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968109
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
چاپخانەی االدیب البغدادیة
بغداد 1980 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2968 :

دوو سەدە بێدەنگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619837
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :عەبدولحوسەین زەرین کوب
وەرگێڕ :رێباز مستەفا  -موسا محەمەد
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2969 :
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دوو شانۆنامە ..کورسییەکان ،سیکرابخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219096
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یۆژین ئیۆنیسکۆ  /فرنادۆ ئاراپاڵ
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە؛ هەورامان وریا قانع
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2970 :

دوو گفتوگۆی رۆژنامەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011412173274830
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عیماد ئەحمەد
سلێمانی 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2971 :

دوو هاوڕێ و جادووگەرێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091717432461719
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کازیوە ساڵح
وێنەکێشانی :شێروان موحسین
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە2972 :

دوو هەزار وێنە دوو هەزار وشە دوو هەزار ساڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072112195577059
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبوار سەعید و شێرکۆ بێکەس
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2973 :

دوو کتێب لە بارەی شیعرەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112023164662997
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەباح رەنجدەر
دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2974 :

دوور لە دەسەاڵت گفتوگۆ و دیمانەی تایبەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795036
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هۆشیار نوری لەک
چوار چرا
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2975 :

دوور و نزیک  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121821451063371
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ستیڤان ئەحمەد شەمزینانی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2976 :

دوور و نزیک  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090710533161017
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ستیڤان ئەحمەد شەمزینانی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2977 :

دووربین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082510591059638
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی؛ ئینگڤێ بێرگێر
وەرگێڕانی لە سویدیەوە؛ سیروان کاروانی
ئەم کتێبە لە لەندەن بە یارمەتی کولتور و لیژنەی رۆشنبیری لەچاپدراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2978 :

دووربین 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031921505882590
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد فەریق حەسەن
ستۆکهۆڵم 1992 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2979 :

دوورە دەراوی سوورەچۆم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071209154889600
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەنسوور حامیدی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2980 :

دوورە وواڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969544
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ع .قاسمۆف
وەرگێڕانی :حەمە کەریم عارف
چاپی یەکەم ساڵی 2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2981 :

دوورەدراوی سوورەچۆم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903113042125808
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەنسور حامیدی
چاپی یەکەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
♖هەولێر

شارەکان:

باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2982 :

دووڕیانی دیموکراسی و سەلەفیەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150122004413118973
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(دوڕیانی دیموکراسی و سەلەفیەت) ،تازەترین کتێبی ناوەندی
رۆشنگەری چاودێرە کە زنجیرە لێکۆڵینەوەیەکە لەسەر وەاڵمەکانی
موسەننا ئەمین و لەالیەن بەشی لێکۆڵینەوەی ناوەندی رۆشنگەری
چاودێرەوە نووسراوەو مەال بەختیار پێشەکی بۆ نووسیوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2983 :
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دوکتور قاسملوو ،رێبەرێکی مۆدێرن و شۆڕشگێڕێکی دیموکرات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092914175462159
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی کاوە بەهرامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2984 :

دوکەڵ چامەیێکی شێواوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795011
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم سەراج
بەغداد1983-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2985 :

دکتۆر گالس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091514220767187
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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یالمار سۆدێرباری
وەرگێڕانی :دالوەر قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2986 :

دکتۆر کەمال مەزهەر ئاوڕ لە مێژوو دەداتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053007534778406
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
زانیار سەردار قڕگەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2987 :

دکتۆرای ئەوین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418802
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن مەال کەریم بەرزنجی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2004دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2988 :

دڵ لەناو سنگی سنگی ئەم جیهانە لێ نادات
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082208511989115
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رامیار مەحمود
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2989 :

دڵ و گوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967732
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین میرزا کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2990 :

دڵدار ..شیعر و هەڵوێست :لێکۆڵینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968307
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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شێرزاد عەبدولڕەحمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2991 :

دڵدارانی باران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967970
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد ساالر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2992 :

دڵداری و پەیمان پەروەری :چیرۆک بۆ شانۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967812
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەبوبەکر شێخ جەالل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە2993 :

دڵدارە هەرە ئازیزەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419472
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نامەی خۆشەویستی نێوان ئانتۆن چیخۆف و ئۆلگا کنیپه
رەوف بێگەرد
دەزگای سەردەم 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2994 :

دڵدارەکەم پایزە گەواڵەیەک نییە...
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794959
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵح شوان
بەغداد1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2995 :

دڵسۆز ،دڵسۆزی کەرکوک بوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092913484862155
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی کەال شاخی
چاپی یەکەم 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2996 :

دڵشاد مەریوانی  -کۆبەرهەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111511435862978
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دڵشاد مەریوانی
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2997 :

دڵشاد :قۆناغە چۆڵەکانی نەمری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969286
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەلیم بەرەکات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2998 :

دڵم لەو جۆرە شوێنانەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091222201361189
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دڵشاد عەبدوڵاڵ
دەزگای چاپو پەخشی سەردەم
ساڵی چاپکردن2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە2999 :

دڵنەواییەکانی فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221101808118390
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی
سەاڵح حەسەن پاڵەوان
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3000 :
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دڵڕەقی و بێدەنگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518832
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەنعان مەکییە
وەرگێڕانی؛ حەمە رەشید
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3001 :

دڵڕەقیی و بێماڵیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150408220121120828
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەریوان وریا قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە3002 :

دڵۆپ دڵۆپ دەبمە شیعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090322463477243
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمە عەباس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3003 :

دڵۆپێک لە هەتاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110220450162713
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تیشکە محەمەدپوور
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە3004 :

دڵۆپە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418813
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەبار سابیر
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن وەزارەتی رۆشنبیرییەوە چاپکراوه
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3005 :

دڵی ئاژەڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150514112024121116
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هێرتا میولەر
وەرگێڕانی :جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3006 :

دڵی ئیسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901162543125713
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەید حوسەین نەسر
وەرگێرانی :هیمداد شاهین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3007 :

دڵی بای و ئاهو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100321412462198
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ئامادەیە

فایلی پی دی ئێف:
عەباس مەعروفی
وەرگێڕ :دالوەر قەرەداغی
دەزگای ئاراس
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

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

بابەتی ژمارە3008 :

دڵی تاریکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727034118124928
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی :یاسین محەمەد
لەباڵوکراوەکانی ناوەندی غەزەلنووس
لە پێشەکییە بەناوبانگەکەی بۆ ڕۆمانی زنجییەک لە نێرگز ،کۆنراد ئاماژە
بەوە دەکات “هونەر بۆ خۆی دەکرێت بەوە پێناسە بکرێت ،کە هەوڵێکی
هزریی تاکالیەنەیە بۆ خستنەڕووی بااڵترین شێوەی دادپەروەریی بۆ نێو
جیهانی بینراو ،ئەوەش لە ڕێی تیشکخستنەسەر ڕاستییەکان کە لە
پشت هەر الیەنێک لە الیەنەکانەوە خۆیان حەشار داوە” .بەاڵم ئەی
ڕاستی بۆ خۆی دەبێت الی کۆنراد چی بێت؟ ئایا ئەو هەر لە بنەڕەتەوە
چاودێرێکی ژیان بووە یان وەک مۆراڵیستێک سەرنجی خۆشی لەبارەوە
داوە؟ لە ساڵی 1917دا ئێچ ئێڵ مینکن دەنووسێت “کۆنراد جەنگ لەسەر
هیچ دەکات ،ئەو مۆراڵیستێکی ئەوەندە پایەبەرز نییە ،ئەوەندەی بۆی
کرابێت ،لە نێوان مۆراڵ و یاخیبووندا لە هاموشۆدا بووە ،هەربۆیە نەیتوانیوە
ڕەخنەیەکیش لە خوداوەند بگرێت” .کەچی دۆگالس هیویت جەخت
لەسەر ئەوە دەکات “سەرنجێکی سەرپێیی لە کارەکانی کۆنراد
دەمانگەیەنێتە ئەوەی کە ئەو بیرۆکەیەکی هەبووە لەبارەی بوونێکی بااڵی
بەدەوە ،کە لە نێو تاکەکاندا خۆی بەرجەستە دەکات .ئەو هەستەش الی
کۆنراد بەهێزترە وەک لەوەی الی هەر کام لەو نووسەرانەی دیکە هەن،
کە بە ئاشکرا خۆیان وەک کاسۆلیک یان کاڵڤنیست لە قەڵەم داوە” .ئەو
حوکمدانانە بە ئاشکرا ڕەنگدانەوەی ئەو گۆڕانە بنەڕەتییانەن ،کە لە نێو
مۆدێلی ڕەخنەییدا هاتوونەتە گۆڕێ .بەاڵم ڕەنگە مەبەستەکانی کۆنراد
گەلێک لەوە ئاڵۆزتر بن ،کە هەر تەنیا پشتیوانیی ئەم دوو جۆرە خوێندنەوە
جیاوازە بکەن.
لە تەکنیکی وتووێژی کۆنراددا گێژاوی هاوشێوە دێنە بەرچاو .خوێنەری
کەمئەزموون لە کاتی خوێندنەوەی کارەکانی ئەودا وا دەزانێت
بانگەشەکانی ئەو دەکەونە ڕووکەشی نووسینەکانیەوە ،لە چۆنییەتیی
مامەڵەکردنی لەگەڵ :بابەتی چیرۆکەکە ،کات و شوێن و
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کاراکتەرەکانیش .بەاڵم ڕەخنەگرانی ئەمڕۆ خزاونەتە نێو الیەنە قووڵەکانی
ئەفسانە و هێماگەرییەوە لە نێو کارەکانی ئەودا .کۆنراد بۆ خۆی بە ئاشکرا
داکۆکی لە هەر کام لەو دوو دیدە جیاوازە دەکات لەبارەی کارەکانییەوە .لە
الیەکەوە دەڵێت “ئەو ئەرکەی کە هەوڵ دەدەم بیهێنمە دی ،ئەوەیە وا
بکەم لە ڕێی هێزی وشەوە گوێ بگریت و هەستی پێبکەیت ،بەرلەوەی
سەرنجی بدەیت” .کەچی هەر ئەو لە شوێنێکی دیکەدا بۆ یەکێک لەو
خوێنەرانەی لەبارەی یەکێک لە چیرۆکەکانییەوە پرسیاری لێکردووە،
دەنووسێت “سەبارەت بە بابەتی پرسیارەکەت ،دەخوازم پێشنیازێکی
گشتی بخەمە بەردەمت سەبارەت بەوەی کە کاری هونەر بە دەگمەن لە
نێو مانایەکی دیاریکراودا قەتیس دەبێت ،پێویستیش ناکات دەرەنجامێکی
ڕوون و ئاشکرای هەبێت .ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی نزیکبوونەوەی
زیاتر لە هونەر کاراکتەری سێمبۆڵیی زیاتری گەرەکە”.
بە دڵنیاییەوە گومانێک نییە سەبارەت بە ڕاستودروستیی کات ،شوێن،
سەرکەشی و ڕووداوەکانی نێو دڵی تاریکی و هاوبەشی نهێنی.
هاوشێوەی گەلێک لە کارەکانی دیکەی کۆنراد ،ئەوانیش بە شێوەی
ئۆتۆبایۆگرافین .هەر ئەوەش وای کردووە ئەزموونەکانی نووسەر خۆی و
ڕەنگدانەوەی ئەو کاراکتەرانەی ئاشنا بووە پێیان و ئەو ڕووداوانەی لە
گەشتە دوورودرێژەکانیدا بەسەری هاتوون ،بە زەقی تیایاندا بەدی بکرێن.
کۆنراد دەستی دایە نووسینی هاوبەشی نهێنی لە ڕێی سەردانی
کاپتنێکی دەریاییەوە لە پێنانگ ،ئەوەش ڕۆژانی گەشتە دەریاییەکانی
بیست ساڵ لەوەوبەری هێنایەوە بیر ئەو لە ماالی ئەرکیپیالگۆ لەو کاتەی
بووە تاکە فەرماندەی کەشتیی ئۆتاگۆ لە بانکۆک پاش مردنی کاپتنەکەی.
ئەو دەستپێکە؛ هەڵگرتنی بەرپرسیارێتی وەک فەرماندەی کەشتی ،لە
نێو چەقی چیرۆکەکانی کۆنراددا ڕەنگدانەوەی هەیە.
تاوان و هەاڵتنەکەی لێگات لەسەر ئەزموونی هاوەڵێک بنیات نراوە ،کە
ناوی سیدنی سمیسە .ئەو پیاوێکی یاخی دەکوژێت ،بەاڵم لە الیەن
گەورەکەیەوە بواری بۆ خۆش دەکرێت تا هەڵبێت .کۆنراد لە
پێشەکییەکەیدا ئەوە دەخاتە ڕوو کە ئەو سەرگوزەشتەیە لەو سەردەمەدا
لە خۆرهەاڵتی دوور گەلێک بەناوبانگ بووە .پێدەچێت ئەو کاتەی لە
سەنگافورە بووە ،ئەو سەرگوزەشتەیەی بیستبێت .سەبارەت بە
مەبەستەکانی چیرۆکەکەش ،ئەو وای کردووە کە لێگات زیاتر وەک
کەسێکی میهرەبان دەربکەوێت وەک لەوەی کەسێکی توند و سەرکوتکار
بێت و گوایە پیاوێکی بە چەرخی لەنگەرهەڵکردنی کەشتییەکە
کوشتبێت .کەشتیوانەکەی کۆنراد کەسێکی الوە ،کوڕی کەشیشێکی
ئینگلیزە (هاوشێوەی لۆرد جیم)( ،)1وەک هەوڵێک بۆ بەرگریلەخۆکردن و
پاش ئەوەی هەوڵی پاراستنی کەشتییەکە دەدات ،بە ناچاری کەسێک
دەکوژێت .ئیدی بەو جۆرە بە هۆی یارمەتیدانی لێگاتەوە ئەو کاپتنە گەنجە
لە هاوبەشی نهێنیدا لە پێگەی چاکەکارێکی مەسیحیی مرۆڤدۆستدا
وێنا دەکرێت ،بەپێی ئەو پێودانگە یاساییەی بۆ باری دژواری دەریا لە الیەن
سێفۆراوە خراوەتە ڕوو.
ئەوەی مایەی پێداگیرییە ،ئەوەیە کە کۆنراد لێگات وەک پاڵەوانێکی
دووالیەنە وێنا دەکات ،ئەوەش زۆرێک لە خوێنەرانی سەرسام کردووە و
وای کردووە گەلێک شرۆڤەی ئاکاری و سایکۆلۆجیی بۆ بکرێت .لەسەر
ئەم الیەنەی چیرۆکەکە ،لە نێوان هەریەک لە ئەلبیرت جەی گێرار،
باشترین شرۆڤەکاری چیرۆکەکانی کۆنراد لەگەڵ جۆسلین باینس کە
سەربوردەی ژیانی کۆنرادی نووسیوەتەوە ،مشتومڕ دەبینرێت .گێرارد وەک
شاکارێکی هێماگەری لە چیرۆکەکە دەڕوانێت ،تیایدا پاڵنەری
تاوانکارییانەی لێگات نوێنەرایەتیی ڕەگەزە نزمەکان دەکات لە سروشتی
حیکایەتخواندا ،ڕەفتارەکەش بۆ خۆی دەبێتە “گەشتێکی شەوانەی”
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سایکۆلۆجی لە نێو نائاگایی کاپتنەکەدا .لە الیەکی دیکەوە باینس
هەست بەوە دەکات کە کارەکەی کۆنراد کەمتر ناوەڕۆکێکی ئاکاری یان
سایکۆلۆجیی تێدا بەدی دەکرێت .یەکێک لە ڕەخنەگرە سێمبۆڵیستەکان
بۆی دەرکەوت ئەو قاتە نووستنانەی کە لە الیەن هەر کام لە
کاراکتەرەکانەوە لە بەر کراون ،گوزارشتە لە “بەرگی ژیانی بێئاگایی” ئەمە
سەرباری ئەوەی کە زانیاری هەیە سەبارەت بەوەی کۆنراد بەردەوام
بیجامەی لە پێ کردووە لەسەر پشتی کەشتیی ئۆتاگۆ بە هۆی
کەشوهەوای گەرمەوە ئەو کاتەی کەشتییەکە لە جوڵە دەکەوت .یەکێک
لە بانگەشەکانی دیکە ئەوەیە کە هاوبەشی نهێنی هەر تەنیا
ڕەنگدانەوەی چیرۆکی هابیل و قابیل نییە ،بەڵکو ڕەنگدانەوەی
بەسەرهاتی یونسیشە کە لێگات دەگاتە حاڵەتێک لە پەشیمانبوونەوە لە
نێو سندوقی بایەوانەکەدا ،هەر وەک چۆن یونسیش لە نێو سکی
نەهەنگەکەدا بە هەمان ئەزمووندا تێپەڕی .بە الی نووسەرانی ئەم
سەردەمەوە نەهامەتییەکانی کاپتن زۆر لەو نەهامەتییانەی کاپتن ڤێر
دەچێت لە ڕۆمانی بیلی بەدی هێرمان مەڵڤێلدا.
)(1ڕۆمانێکی جۆزیف کۆنرادە ،کە لە ساڵی  1900باڵو کراوەتەوە .و.ک.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3009 :

دڵی خۆتە لە سینەم دا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150210024212119319
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیدریس عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3010 :

دڵی زێڕین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122411063563503
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئولف ستارک
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :سیروان کاروانی
سوید 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3011 :

دڵی سازو ناساز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150822032251125431
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی؛ ئەحمەد موفتی زادە
وەرگێڕانی :کامەران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3012 :

دڵی سەرباز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060212303964984
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :دەیڤید فرێنج
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :عەبدوڵاڵ سڵێمان مەشخەڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3013 :

دڵی کچان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967755
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین میرزا کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3014 :

دڵی کوڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967838
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین میرزا کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3015 :

دڵێکی دوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118692
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەرباز یونس
چاپخانەی منارە 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3016 :

دڵێکی روناک ،لەدونیایەکی تاریکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150318210518119791
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەبەز گۆران
کۆی بەرهەمە شیعرییەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کۆبەرهەم
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3017 :
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دۆتمیری نووستوو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150105232628118669
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی  :ئاوارە گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3018 :

دۆخەکانی ژێرەوە الی فیلمۆر و هەندی الیەنی رستەسازیی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021311072575764
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :یوسف شەریف سەعید
چاپخانەی حاجی هاشم  -هەولێر ،ساڵی  134( 2009الپەڕە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3019 :

دۆزی ژن و هەزارەی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718568
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئارام سدیق
سلێمانی 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3020 :

دۆزی نەتەوەیی کورد و مێژینە و بنەمای شەڕی عەرەب و عەجەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042810070185172
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاردۆخ
کۆمەڵەی یەکسانیی کوردستان
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3021 :

دۆزی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032913545980018
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جویس بلۆ
وەرگێڕانی :کارزان محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3022 :

دۆزی کورد لە پەیوەندییەکانی عێراق  -ئێراندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061221354070099
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد محەمەد ناسر باوەڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3023 :

دۆزی کورد لە تورکیا لە سااڵنی ()1999 - 1980
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051414504364694
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاوکار محێدین جەلیل
هەولێر 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3024 :

دۆزی کورد لە چەند باسێکی مێژووییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619764
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەحمەد حەمەد ئەمین
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3025 :

دۆزی کورد لە عێراق و میکانیزمەکانی چارەسەرکردنی دوای 2003
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620008
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
نەوزاد عەبدوڵاڵ هێتوتی
ژمارەی الپەڕەکان
264
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3026 :

دۆزی کورد لە نێوان بەرداشی مارکسیەت و دیموکراسیەتدا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015062716290385645
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم ناوخۆش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3027 :

دۆزی کورد لەبەردەم رای گشتیی عەرەبدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012809315575389
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :نێلیدا فوکارۆ
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :رەسوڵ ئیبراهیم
سلێمانی2012 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3028 :

دۆزینەوەی شەهوەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120216015087491
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فەزیلە الفاروق
وەرگێڕ :ئاری بابان
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3029 :

دۆزەخ (ئینفێرنۆ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2015050316543268995
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دان بڕاون
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :شەفیقی حاجی خدر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3030 :

دۆزەخی حەقیقەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042515341764622
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئاسۆ جەبار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3031 :

دۆستێ هەمیشە چاوەڕوانمانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010421145663664
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم دەشتی
2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3032 :

دۆالر لە ئەمریکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111522171262982
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دوو بابەتە لەسەر پارە و سەرمایە و بانک لە ئەمریکای نوێدا
ئامادەکردن و وەرگێڕانی :شێرزاد هەینی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئابووری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3033 :

دۆن کیشۆت  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111322074862921
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سێرڤانتس
وەرگێڕانی :ئەحمەد قازی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3034 :

دۆنادۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219083
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حوسێن شێربەگی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2002دا لە بۆکان باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3035 :

دیارترین نەخۆشییە باڵوەکان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014083116350576652
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سۆران محەمەد غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3036 :

دیاردە دزێوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795062
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
زیرەک عەبدوڵاڵ
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3037 :

دیاردەگەرایی تاراوگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818932
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رێبوار سیوەیلی
ئەم پەڕتووکە لەساڵی  1995دا لەالیەن دەزگای باڵوکردنەوەی بارانەوە لە
ستۆکهۆڵم باڵوکرایەوە ،دواتریش لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای
چاپی ئاراسەوە چاپی دووهەمی دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

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

بابەتی ژمارە3038 :

دیاردەگەرایی خود چەند خوێندنەوەیەکی سایکۆفەلسەفی بۆ خودی
کوردیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150602123945121285
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد تەها حوسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3039 :

دیاردەناسیی شوێن و شوناس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905130808125924
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :رێبوار سیوەیلی
لەباڵوکراوەکانی غەزەلنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3040 :

دیاردەی ئایین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150106145629118677
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و وەرگێڕانی نادر فەتحی(شوانە)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3041 :

دیاردەی تااڵن لە روانگەی کۆمەڵناسیەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966911
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
زیرەک عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3042 :

دیاردەی خەم لە شیعری حەسیب قەرەداغیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101119070224630
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :تانیا ئەسعەد محەمەد ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3043 :

دیاردەی گەندەڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619933
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ناسر عوبید الناسر
وەرگێڕ
سەاڵح شاکەلی
2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3044 :

دیاری
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518820
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ساڵح سووزەنی
ئەم کتێبە لە ساڵی 1989دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3045 :

دیاری ئازادی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062720544969354
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی ئەمیرە محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3046 :

دیاری بۆ شانۆی منااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070983
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر عەلی ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3047 :

دیاری کوردستان الپەرەیەکی پرشنگدارە لەمێژووی رۆژنامەنووسی
کوردیدا ()1926-1925
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795077
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد باوەر
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3048 :

دیاریی بۆ مام هێمن :پەخشانە هۆنراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968118
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خالد کۆچەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3049 :

دیاریی کوردستان 1926-1925
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865279
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
رەفیق ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3050 :

دیارییە مەزنەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102216283677795
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پاولۆ کۆیلۆ
وەرگێڕانی :سیروان مەحمود
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3051 :

دیارییەک بۆ یادی سەدویەک ساڵەی رۆژی رۆژنامەگەریی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351365157
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئومێد ئاشنا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3052 :

دیاریەکی تر بۆ شانۆی منداڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795089
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر عەلی ئەمین
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3053 :

دیالۆگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090315512360929
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3054 :

دیالۆگ  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519524
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەباح ئیسماعیل
یەکێتی نووسەرانی کورد لقی کەرکوک 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3055 :

دیالۆگ  -چاوپێکەوتن و دیمانەیە لەگەڵ ژمارەیەک لە نووسەران و
رووناکبیران  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121710324992741
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی ئازاد عەبدولواحید
یەکێتیی نووسەرانی کورد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3056 :

دیالۆگ  -چاوپێکەوتن و دیمانەیە لەگەڵ ژمارەیەک لە نووسەران و
رووناکبیران  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121710324992740
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی ئازاد عەبدولواحید
یەکێتیی نووسەرانی کورد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3057 :

دیالۆگ  -چاوپێکەوتن و دیمانەیە لەگەڵ ژمارەیەک لە نووسەران و
رووناکبیران  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121710324892739
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی ئازاد عەبدولواحید
یەکێتیی نووسەرانی کورد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3058 :

دیالۆگ :دیمانە و چاو پێکەوتنەکانی ساڵی سێیەمی (رامان) لەگەڵ چەند
نوسەر و هونەرمەندێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795092
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد عەبدولواحید
هەولێر2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە3059 :

دیالۆگ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=201109191158456197
4
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نادر فەتحی (شوانە)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3060 :

دیالۆگ لەنیوان رۆژهەاڵت و رۆژئاوادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122813244887028
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و وەرگێڕانی :ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3061 :

دیالۆگ و داهێنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619996
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
عەبدولخالق یەعقوبی
ژمارەی الپەڕەکان
230
ساڵی چاپ
2009
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3062 :

دیالۆگێک لەمەڕ عەلمانیەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919331
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .فەرەج عەلی فۆدە
ئاکۆ عەبدولکەریم شوانی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3063 :

دیالێکتیکی رۆشنگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20141218122902118356
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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دیالێکتیکی رۆشنگەری
وردەباسی فەلسەفی.
نوسینی ماکس هۆزکهایمەر ،تیۆدۆر ف ئەدۆرنۆ.
وەرگێڕانی  :هاوژین مەال ئەمین.
لە باڵوکراوەکانی ناوەندی رۆشنگەری بۆ لێکۆڵینەوەی فکری و سیاسی.
ئەم کتێبە بەیەک لە کتێبە بەنرخەکانی نەوەی یەکەمی قوتابخانەی
فرانکفۆرتیەکان دائەنریت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3064 :

دیبلۆماسیەتی کورد لەسەردەمی بوەیهییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831104506125676
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .ئاراس فریق حسن
بوڕیوەبەرێتی چاپ و باڵوکردنەوەی سلێمانی
چاپی 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3065 :

دیپلۆمات و دیپلۆماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012312460475150
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسەر :بەهرۆز گەاڵڵی
سلێمانی 2012 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3066 :

دیجلەی هزرم  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795099
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3067 :

دیجلەی هزرم  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619990
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵە وتارێکی رۆشنبیرییە بە شێوازێکی ئەدەبی  -هونەری نووسراوە
نووسەر :د .مارف خەزنەدار
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3068 :

دیجیتاڵ نیوز و ئەپەکانی هەواڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015090300240385943
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەرتیپ قەشقەیی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

جۆری پەڕتووک:

💻کۆمپیوتەر

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3069 :

دید و دیدگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010710190884555
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم دەشتی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3070 :
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دیدار بینییەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050210232076037
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ سەڕاج
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3071 :

دیداری چیرۆکڤانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150612004108124472
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :حەمە کەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3072 :

دیداری سەرەک کۆمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100222224462185
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رەئووف حسێن
دەزگای ئاراس  -ژمارە 227
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎭شانۆ

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە3073 :

دیداری غوربەت و زامداریی نیشتمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092008413677550
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەحمان فەرهادی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3074 :

دیدارێک لەبارەی جنەوە لەگەڵ ئەحمەد شەشکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100821083092388
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :ئارام شەمێرانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3075 :

دیدی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012093019180571091
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید مەموزینی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3076 :

دیدێکی نوێ بۆ یادکردنەوەی تاوانەکانی جینۆساید
http://www.kurdipedia.org/?q=20141218185500118358
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر محەمەد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3077 :

دیدەنی کچێکی سەد لەسەد دڵخواز لەبەیانیەکی مانگی ئەپرێڵدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150810220259125116
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئاری هاشم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

♖هەولێر

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3078 :

دیزاینی مەزن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150424092142120950
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ستیڤن هاو کینگ
وەرگێڕانی :ئاکام بەسیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3079 :

دیزایینی مەزن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120622195663131
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
ستیفان هاوکینگ
لئونارد ملۆدینۆ
وەرگێڕانی :حسێن حسێنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3080 :

دیزایینی مەزن 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091111331561120
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەاڵمە نێکان بۆ پرسیارە هەر ریشەییەکان
نووسینی :ستێفن هۆوکینک و لیۆنارد ملۆدینۆ
وەرگێڕانی :حوسێن حوسێنی و کامیار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3081 :

دیزایینی مەزن 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903221718115590
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ستێفن هۆوکینک و لیۆنارد ملۆدینۆ
وەرگێڕانی :ئاکام بەسیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3082 :

دیسان تیرۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010213172163627
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاگرین
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3083 :

دیسان چاوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019367
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەژاد عەزیز سورمێ
دهۆک 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە3084 :

دیسان لەو شەقامانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110518535162749
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بیژەن نەجدی
وەرگێڕانی :ئەمین گەردیگالانی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3085 :

دیالن و تاقیکردنەوەی شیعری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091113485261131
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :د .دڵشاد عەلی محەمەد
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3086 :

دیلی قەفقاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110618020162819
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لیۆن تۆلستۆی
وەرگێڕانی :ئەمین گەردیگالنی
لەباڵوکراوەکانی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3087 :

دیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082913250269396
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هیرمان هیسە
وەرگێڕانی :عیسا چیایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3088 :

دیمانەی رۆژنامەنووسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719588
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نەجات روستی
سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3089 :

دیموکراتیزەکردن و حوکمڕانیی چاک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150409094626120835
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3090 :

دیموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090322503770862
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
چارلز تیلی
وەرگێڕانی :حەمە رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1673

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3091 :

دیموکراسی بۆ هەمووان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619945
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
دوکتۆر حسەین بەشیریه
وەرگێڕ
حسەین موحەممەدزادە
ژمارەی الپەڕەکان
216
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3092 :

دیموکراسی بۆچوونێکی کۆمەڵناسییانەی مێژووییانە
http://www.kurdipedia.org/?q=201201092216281302
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فالح عەبدولجەبار
وەرگێڕانی :کامیل محەمەد قەرەداغی
سلێمانی 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1674

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3093 :

دیموکراسی دوای جەنگی سارد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966389
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەال بەختیار ،حیکمەت محەمەد کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3094 :

دیموکراسی راوێژگەری لە فەلسەفەی سیاسی (یۆرگن هابرماس)دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072513281289467
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیدریس شێخ شەرەفی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3095 :

دیموکراسی لە رووی مێژوویی و تیۆرییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218727
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1675

نووسینی :ئانتۆنی ئاربالستەر
وەرگێڕانی؛ رێباز مستەفا
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3096 :

دیموکراسی لە نێوان مۆدێرنیتە و پۆست مۆدێرنێتەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965558
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەال بەختیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3097 :

دیموکراسی و ئیسالمی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919326
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1676

فوئاد سدیق
هەولێر 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3098 :

دیموکراسی و توخمە پێکهێنەرەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091317093961204
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕ
مستەفا مەعروفی
ژمارەی الپەڕەکان
112
ساڵی چاپ
2011
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
هۆگر سدیق
کەتەلۆگ
سیاسەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3099 :

دیموکراسی و دوژمنانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092020494057430
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1677

مەال بەختیار
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3100 :

دیموکراسی و فیدرالیزم (کۆمەڵێک وتار)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620015
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
کۆمەلێک نووسەر
وەرگێڕ
مهدی مهرپەروەر
ژمارەی الپەڕەکان
208
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
راگەیاندن
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3101 :

1678

دیموکراسی و مافی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966525
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەبوبەکر خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مافی مرۆڤ
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3102 :

دیموکراسی و کۆمەڵگەی شارستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091321365719393
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەنا فوئاد عەبدوڵاڵ
بورهان غلیون
هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3103 :

دیموکراسی وەک ڕەگەزێکی نوێ لە ئاسایشی نەتەوەییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205220729119248
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1679

نووسینی :نەجات عەلی
ساڵی چاپ2014 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3104 :

دیموکراسی ..دیدێکی فەلسەفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081913423460752
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی؛ د .ئیمام عەبدولفەتاح
وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە؛ حەسەن یاسین
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن مەکتەبی بیر وهۆشیارییەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3105 :

دین و دونیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141231010143118570
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1680

دین و دونیا چەند سەرنجێک دەربارەی شوێن و ڕۆڵی دین لەکوردستاندا
مەریوان وریا قانع
2010سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3106 :

دیواری دەسەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061216134660267
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موحسین شوانی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3107 :

دیوارە نەبینراوەکان ئایا ئێمە رەگەزپەرست و خێڵەکین یان نا؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011921004886588
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1681

نووسەر  :هاشم ساڵح
وەرگێڕ  :هەورامان وریا قانع
بابەت  :وتار و لێکۆڵێنەوە
ژمارەی الپەڕە 300 :
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە  2013 :سلێمانی (چاپی یەکەم)
باڵوکەرەوە  :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە3108 :

دیوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061615264167442
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هیوا قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3109 :

دیوان لەسەر میر ئێمگیوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795133
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1682

گوننار ئێکێلۆف
وەرگێڕانی :رزگار شێخانی
سەۆکهۆلم2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3110 :

دیوانا ئەحمەدێ ناڵبەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968210
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باکوور  -بادینی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3111 :

دیوانی ئادەم  -سەفی ئەڵاڵ و سەرئەنجامی قابیل و هابیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092520334824961
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1683

پێشەکی و پێداچوونەوەی :د .محەمەد عەلی سوڵتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3112 :

دیوانی ئاوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090521471477288
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەال عەبدولڕەحمانی سیفەتاڵەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3113 :

دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102719505673547
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوە :محەمەد عەلی سوڵتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3114 :

1684

دیوانی ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120316024263082
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد محەمەد
تیراژ1000 /
چاپ /چاپخانەی شەهید ئازاد هەورامی – کەرکوک
ئەم کتێبە لە سەر ئەرکی کوردستانی نوێ چاپکراوە 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3115 :

دیوانی ئەحمەد موختار جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=201206101651496763
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد موختار
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3116 :

دیوانی ئەدەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110220271162711
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1685

عەبدوڵاڵ بەگی میصباح دیوان
کۆکردنەوە ،بەراوورد ،ساغکردنەوە و فەرهەنگ :محەمەد حەمەباقی
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە3117 :

دیوانی ئەسعەد مەحوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091915585361980
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ ئاگرین
چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3118 :

دیوانی ئەسیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110600085762789
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردن و پێشەکی :کوردستان موکریانی
پێداچوونەوە و بەراوورد :ئەحمەد تاقانە
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3119 :

دیوانی برووسکە چاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518842
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدوڵاڵ پەشێو
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3120 :

دیوانی بێ دڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795383
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3121 :

دیوانی بێخود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062317371871154
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەال مەحمودی موفتی
کۆکردنەوەو لەسەر نوسینی :محەمەدی مەال کەریم
چاپی دووەم  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3122 :

دیوانی بێوەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795177
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین نەقشبەندی
بەغداد1987-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3123 :
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دیوانی بێکەس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091312153861200
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئومێد ئاشنا
چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە3124 :

دیوانی بەختیار زێوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091915475561979
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی مەحمود زێوەر
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3125 :

دیوانی پێشبینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795185
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.نەسرین فەخری
بەغداد2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3126 :

دیوانی تاهیر بەگی جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070422105471696
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تاهیر بەگی جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3127 :

دیوانی جەمیل رەنجبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121821081963368
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :جەوهەر کرمانج
سلێمانی 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3128 :

دیوانی جەوهەر کرمانج
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795192
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3129 :

دیوانی حاجی قادری کۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967651
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حاجی قادر مەال ئەحمەد زەنگنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3130 :

دیوانی حسێن بەفرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968681
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسێن بەفرین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3131 :

دیوانی حەریق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121916304365555
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکار :سەید نەجمەدین ئەنیسی
چاپخانەی بینایی
بەرێوەبەرێتی چاپ و باڵوکردنەوەی سلێمانی لە ساڵی  2012چاپ و
ِ
باڵویکردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3132 :

دیوانی حەزرەتی شێخ محەمەد عوسمان سیراجەدین نەقشبەندی -
بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011311371974812
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
چاپی ئەستەمبوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3133 :

دیوانی حەسرەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226203326118508
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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دیوانی حەسرەت .مەال شێخ محەمەدی خەڵووزە.
کۆکردنەوەی :سەباح مەال عەبدوڵاڵ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3134 :

دیوانی خادیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795200
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حاجی میرزا عەبدوڵاڵ کۆیی
بەغداد1980-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3135 :

دیوانی خەلیل منەووەری کاکەیی  -بەرگی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110520052362766
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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1878 - 1923
کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوەی :هەردەوێڵ کاکەیی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3136 :

دیوانی دەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618884
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی؛ ئەحمەد دەشتی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2005دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3137 :

دیوانی دەشتی 1957-1909
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795209
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەوهەر کرمانج
هەولێر1994-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3138 :

دیوانی راجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011921492086585
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3139 :

دیوانی راوچی( بزەی شۆڕش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150209204707119304
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەال کەریمی ساردەکوێستانی (راوچی)
دیوانی شیعرەکانی راوچی بە نیوی “بزەی شۆڕش” کە لە الیەن کاوەی
کوڕی مامۆستا راوچییەوە کۆ کراوەتەوە ،ساڵی  2012لە الیەن وەزارەتی
رۆشنبیریی هەرێمی کوردستانەوە چاپ کراوە و بە هۆی ئەوەی ئەو
دیوانەی نەگەیشتووەتەوە رۆژهەاڵتی کوردستان ،بەم زووانە چاپێکی تری
بزەی شۆرش بە فۆنت و دیزاینێکی تازەوە ،لە رۆژهەاڵتی کوردستان چاپ
و باڵو دەبێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3140 :

دیوانی رەفیق سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150813091810125151
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەفیق سابیر
لە زنجیرە باڵوکراوەکانی ناوەندی غەزەلنووس -بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
ئەم دیوانە دوو بەرگە( ،هەڵبەت لە یەک کتێبدا) هەر بەرگەی لە شەش
دەفتەرەشیعر ،یان کۆمەڵەشیعر پێک هاتووە .سێ کۆمەڵەشیعریان
قەسیدەی درێژن و کاتی خۆی بە نامیلکەی سەربەخۆ ،باڵو کراونەتەوە.
بەرگی یەکەمی دیوانەکە ئەو کۆمەڵەشیعرانەی بەخۆ گرتووە کە لە
ساڵی 1991تا ساڵی  2012نووسراون .پێنج لەو دەفتەرە شیعرییانە
پێشتر لە سااڵنی  1992تا ساڵی  2007باڵو کراونەتەوە ،دەفتەری
شەشەمیان (خەونێکی وااڵ) یەکەم جارە باڵو دەکرێتەوە.
بەاڵم بەرگی دووەم لەو دەفتەرەشیعرانە پێک هاتووە ،کە پێشتر لە
ساڵی  1976تا ساڵی  1990وەک کۆمەڵەهۆنراوەی سەربەخۆ چاپ
کراون .لە پێڕستی دیوانەکەدا ئاماژە بە ساڵی یەکەم چاپی
کۆمەڵەهۆنراوەکان ،کە مەرج نییە ساڵی نووسینیان بێت ،دراوە.
دەفتەرەشیعرەکان بە جۆرێک ریزبەند کراون ،کە ئەوانەی نوێن و سااڵنی
دواتر نووسراون ،یان باڵو کراونەتەوە ،پێش خراون .بەپێی ئەو ریزبەندییە
نوێترین کۆمەڵەهۆنراوە (خەونێکی وااڵ) کە بەشێکە له و هۆنراوانەی لە
ساڵی  2008تا  2012نووسراون و یەکەم جارە باڵو دەکرێتەوه ،بۆتە
یەکەم دەفتەری بەرگی یەکەمی دیوانەکە .کەچی یەکەم
کۆمەڵەهۆنراوەی (پشکۆکان دەگەشینەوە) کە لە ساڵی  1976دا لە
بەغدا باڵو کرایەوە ،کەوتۆتە کۆتایی بەرگی دووەمی دیوانەکە.
لە ساڵی  2007دا سەرجەمی شیعرەکانم ،کە تا ئەو کاتە لە یازدە
دەفتەر پێک هاتبوون ،بە دوو بەرگ ،بەناوی (بەتەنیا جێی مەهێڵن) و (راز
و گومان) لە الیەن چاپخانەی رەنج ،لە سڵێمانی ،باڵو کرانەوە .هەرچەندە
هەوڵێکی زۆر درا کە ئه و دوو بەرگە لە هەڵەی چاپ بەدووربن .بەاڵم
بەداخەوە نەتواندرا .لەوەش زیاتر هەندێک دێڕ و کۆپلە ،لە کاتی دووبارە
نووسینەوەیان بە کۆمپتوتەر ،لەبیر کرابوون.
لە ساڵی  1993دا شەش کۆمەڵەشیعرم ،کە لە سااڵنی  1976تا 1990
باڵو کرابوونەوە ،لەگەڵ پێشەکییەدا (ماڵم نزیکی هەورە) لە بەرگێکدا بە
ناوی (دیوانی رەفیق سابیر) لە سوێد چاپ کران .ئه و شەش
کۆمەڵەشیعرە و پێشەکییەکە ،بەرگی دووەمی ئەم دیوانەی ئێستا پێک
دەهێنن.
هەندێک هۆنراوە هەن ،کە پێشتر لە کۆمەڵە هۆنراوەکانمدا ،یان لە
رۆژنامە و گۆڤارەکاندا ،باڵو کراونەتەوه ،بەاڵم لەم دیوانەدا نین .هەندێکیان
لەبەر ئەوەیە کە لە کاتی ئامادەکردنی ئەم دیوانە بۆ چاپ ،ئه و
هۆنراوانەم دەستنەکەوتن ،هەندێکی تریان .لەبەر ئەوەیە کە ،بوون و
نەبوونیان بە دیوانەکەوە دیار نابێت.
هەندێک له و هۆنراوانەی کە لە سااڵنی 1970تا  1971دا نووسراون،
کاتی خۆی ،ساڵی  1976لەبەر سانسۆر ،یان لەبەر هۆکاری تەکنیکی،
نەتوانرا لەگەڵ (پشکۆکان دەگەشێنەوە) چاپ بکرێن .بۆیە دواتر ،لەساڵی
 1979دا کەوتنە نێو (رێژنە)ەوە ،کە لە مهاباد باڵو کرایەوە .هەروا چەند
شیعرێکی بەشی سێیەمی کۆمەڵە هۆنراوەی (سووتان لەبەر باراندا)
چاپی یەکەم 1986 ،لەندەن ،خرانە نێو (رێژنە) چونکە هۆنراوەکان لە
رێژنەوە نزیکترن .لەبەر هەمان هۆکار هەندێک هۆنراوەی (روونبوونەوە)
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لەگەڵ چەپکێک هۆنراوەی باڵو نەکراوە لە دەفتەری (لە ژیان درێژتر)دا کۆ
کرانەوە.
هەندێک رستە و کۆپلەی چەند هۆنراوەیەکی (پشکۆکان دەگەشێنەوە و
رێژنە) وردەدەستکارییەکییان کراو ،کە زۆربەیان لە رتوشێکی هونەری
دەچن .رەنگە ئەم رتووشکردنە ،لە شوێنی تریشدا بەرچاو بکەوێت .هەروا
چەند هۆنراوەیەکی ناو ئه و دوو کۆمەڵەشیعرە ،کە لە سەرەتای
حەفتاکاندا نووسراون ،دەربڕینێکی سادە و ساکارن ،رەنگە باشتر بووایە
کە لەم کتیبەدا نەبن .بەاڵم لەبەر ئەوەی ئه و هۆنراوانە سەرەتای
ئەزموونی شیعریی من و الیەنێکی شێوازی شیعریی ئه و سەردەمە و
کاریگەریی شەڕ و دۆخی سیاسی و رووداوەکانی ئەو رۆژانە پێشان
دەدەن ،بە خراپم نەزانی ،وەک نموونە ،لەم دیوانەدا بمێننەوە.
(رێژنە) و چاپی دووەمی (پشکۆکان دەگەشێنەوە) ،کە لە ساڵی 1979
دا ،لە مهاباد باڵو کرانەوە ،هەندێک هەڵەی زەقی چاپ و مۆنتاجیان تێ
کەوتبوو ،کە لە چاپی دواتری ئەو دوو کۆمەڵەهۆنراوەدا ،ئاماژەیان پێ
دراوە و راست کراونەتەوە.
چەند دێرێک لە (الوکی هەڵەبجە) و (وەرزی سەهۆڵبەندان) و هەندێک
هۆنراوەی تر ،کە زیاتر دووبارەکردنەوە بوون ،البراون.
ئەم دیوانە ،بە هەردوو بەرگییەوە ،دەکرێت بە متمانەپێکراوترین
سەرچاوەی بەرهەمە شیعرییەکانم دابندرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3141 :

دیوانی زێوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219071
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی؛ مەحمود زێوەر
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە3142 :

دیوانی سامی عەوداڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795217
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.کەمال مەعروف
سلێمانی2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3143 :

دیوانی ساڵح بێچار
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052021054185348
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3144 :

دیوانی سەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967639
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
شێخ سەالم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3145 :

دیوانی سەالم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040811214633457
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم محەمەد
دیوانی شیعر
دەزگای چاپ:
چاپخانەی شڤان
ساڵی چاپکردن:
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3146 :

دیوانی سەیدی هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795392
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
1970
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

جۆری دۆکومێنت:

⊶زمانی یەکەم
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی هەورامی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3147 :

دیوانی شاخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051615185164747
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەال شاخی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3148 :

دیوانی شاری
http://www.kurdipedia.org/?q=20141225093509118488
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی عارف ئاغا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3149 :

دیوانی شوکری فەزڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918618
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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شوکری فەزڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3150 :

دیوانی شیعری شەهید عوسمان عوزێری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060521372965053
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان عوزێری
کۆکردنەوە و رێکخستنی :بەرزان حاجی ئیبراهیم چەرمەگا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3151 :

دیوانی شێخ ئەنوەر (هەناسەی خەم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150105220211118662
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ساغکردنەوەی
فواد محەمەد ئەمین سەراج
2009سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3152 :

دیوانی شێخ ئەنوەر بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795243
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێخ سەربەست بەرزنجی
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3153 :

دیوانی شێخ حەمە مارف
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226204727118510
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ڕاستکردنەوەی شیعرەکان :سەیید عیرفان خالیدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3154 :

دیوانی شێخ رەزای تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918616
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
شێخ محەمەدی خاڵ ،ئومێد ئاشنا
چاپ و بالوکردنەوەی ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە3155 :

دیوانی شێخ رەزای تاڵەبانی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091715545868233
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساغکردنەوە و شەرحی :شوکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3156 :

دیوانی شێخ عەبدوڕەحمانی تاڵەبانی (جەزبەی عیشق)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311010439119683
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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جەزبەی عیشق دیوانی مەوالنا شێخ عەبدوڕەحمانی تاڵەبانی
نووسی پێشەکی :دکتۆر نوری تاڵەبانی
وەرگێڕانی بۆ کوردی :ئەنوەری سولتانی
داڕشتن و بەراورد و ساغکردنەوە و شەرحی عیرفانی :د .محەمەد عەلی
سولتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3157 :

دیوانی شێخ نوری شێخ ساڵح  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111215541862915
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ساغکردنەوە و لەسەرنووسینی :ئازاد عەبدولواحید
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3158 :

دیوانی شێرکۆ بێکەس ،بەرگی پێنجەم ()2003 - 1999
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919312
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
سەردەم 2006
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3159 :

دیوانی شێرکۆ بێکەس ،بەرگی چوارەم ()1998 - 1993
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819311
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
دەزگای سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3160 :

دیوانی شێرکۆ بێکەس ،بەرگی دووهەم ()1986 - 1974
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819309
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
دەزگای سەردەم 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3161 :
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دیوانی شێرکۆ بێکەس ،بەرگی سێیهەم ()1993 - 1971
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819310
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
دەزگای سەردەم 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە3162 :

دیوانی شێرکۆ بێکەس ،بەرگی شەشەم ()2006 - 2004
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919313
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
دەزگای سەردەم 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3163 :

دیوانی شێرکۆ بێکەس ،بەرگی یەکەم ()1980 - 1968
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819308
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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شێرکۆ بێکەس
دەزگای سەردەم 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە3164 :

دیوانی شەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969122
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەال ئەحمەدی مەال عەبدولکەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3165 :

دیوانی طاهر بک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101708055492412
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە3166 :

دیوانی ع .ح .ب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090521333677287
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد حسێن بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3167 :

دیوانی عاصم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092521501392364
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆڵینەوە و ساغکردنەوەی :کەمال مەعروف
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3168 :

دیوانی عەلی بـەردەشانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111814451510777
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کــۆکردنەوە و تـوێژینەوەی :مامۆستا زیـاد محەمەد ئەمین
پێداچوونەوەی :بوار نورەدین
دیزاینی بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
داڕشتن :مریەم موتەقیان
چاپخانە :وەزارەتی پەروەردە هەولێر
تیراژ1500 :
چاپی یەکەم 2006
نرخ 5000 :دینار
ژمارەی سپاردن ( )598ساڵی ( )2006حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3169 :

دیوانی عەونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795394
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3170 :

دیوانی قانع
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795274
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەال عەبدولکەریمی مودەریس
بەغداد1982-
چاپی دووەم  -سلێمانی ،ئامادەکردنی بورهان قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
🇶🇮ئێڕاق

واڵت:

باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3171 :

دیوانی گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071058
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەدی مەال کریم کۆیکردوەتەوە و ئامادەیکردوە و پێشەکی و پەراوێزی
بۆ نووسیوە
لە باڵوکراوەکانی یەکێتیی نووسەرانی کورد
چاپخانەی کۆڕی زانیاری عێراق
بەغدا – 1980
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3172 :

دیوانی لوتفی 1984ز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968267
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێخ لەتیف شێخ رەزا بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3173 :

دیوانی لەتیف هەڵمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968828
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3174 :

دیوانی محەمەد پەژار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122312135482738
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3175 :

دیوانی مستەفا بەگی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795300
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3176 :

دیوانی منااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070990
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3177 :

دیوانی میرزا ئەولقادری پاوەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102719475673546
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جەماوەری و نووسینی :موحەمەد رەشید ئەمینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3178 :

دیوانی مەحوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091716493261713
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3179 :

دیوانی مەستوورە – ماە شەرەف خانمی ئەردەاڵنی -خەنسای کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100620294669539
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆڵینەوەی :محەمەد عەلی قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3180 :
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دیوانی مەال ئاوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918620
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەال ئاوارە
کۆکردنەوەی :عەواڵ مینایی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3181 :

دیوانی مەال حەسەن نەوحی زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083113083872600
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی :هەردەوێڵ کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3182 :

دیوانی مەال حەسەنی دزلی مەردۆخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795321
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوە و لێکدانەوە :ئەحمەد نەزیری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3183 :

دیوانی مەال مارف کۆکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967774
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەهاباد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3184 :

دیوانی مەالی جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012103014085573567
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوە و لەسەر نووسینی مامۆستا و نووسەری شەهید
عەبدولجەبار محەمەد جەباری
کەرکوک 1968 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3185 :

دیوانی مەولەوی و رۆحی مەولەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967630
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پیرەمێرد
سلێمانی 1935 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3186 :

دیوانی نالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815340561959
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆڵینەوە و لێکدانەوەی :مەال عبدالکریمی مدرس و فاتح عبدالکریم
پیاچوونەوەی :محەمەدی مەال کریم
انتشارات صالحالدین ایوبی
چاپخانەی سبهر – تهران
چاپ دوەم – 1364
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇷🇮ئێران

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3187 :
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دیوانی نالی چاپی گیو موکریانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092022334888622
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3188 :

دیوانی نالی ساغکردنەوە لە سەر تێکستی دەستنووس و چاپکراوی
دیوانی شاعیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051021415382798
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مارف خەزنەدار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3189 :

دیوانی وەفایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968149
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
میرزا عەبدولڕەحیم ساباڵغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

1717

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3190 :

دیوانی وەلی دێوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795356
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3191 :

دیوانی کاتب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111415512662961
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دۆزینەوە و پێشکێشکردنی :محەمەد عەلی قەرەداغی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە3192 :

دیوانی کاردۆخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968178
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3193 :

دیوانی کاکەی فەالح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918619
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دیوانی شیعر 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3194 :

دیوانی کوردی  -بەرگی دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091616481973145
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مستەفابەگی ساحێبقران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3195 :

دیوانی کوردی  -بەرگی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918617
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفابەگی ساحێبقران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3196 :

دیوانی یوسف بەگی ئیمامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060414001565026
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :حەکیم مەال ساڵح
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

1720

بابەتی ژمارە3197 :

دیوێکی دیکەی حەکایەتە نەنووسراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419167
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :یوسف عیزەدین
دەزگای چاپ :چاپخانەی شڤان ،سلێمانی
ساڵی چاپکردن2006 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3198 :

دیوە شاراوەکەی عەلی باپیر و مەکری کۆمەڵی ئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015081711420183535
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فەریق
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3199 :

دیکارت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819285
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :پۆڵ ستراترن
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ رەووف بێگەرد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001ەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3200 :

دیکارت و عەقالنییەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619981
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
رێبوار سیوەیلی
ژمارەی الپەڕەکان
111
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3201 :

دێریدا ..رەخنە لە سێنترالیزمی خۆرئاوا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719268
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :رەزوان جەودەت زیادە
کۆمەڵێک وتارە و عەبدولموتەلیب عەبدوڵاڵ وەریگێڕاون
ئەم کتێبە لەساڵی 2005دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3202 :

دێموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091911544161973
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :نادر فەتحی (شوانە)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3203 :

دێموکراسی چییە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218751
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :دێڤید بیتهام و کێڤین بویل
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ کەریمی حسامی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانییەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3204 :

دێموکراسی لە واڵتانی فرەنەتەوەدا (ئێران بە نموونە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082222404672364
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حدکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3205 :

دێوانەیەک لەم شارەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150602113658121277
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی؛ نەبەز گۆران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3206 :

دە بڕۆ ،سەگی ئازام ،دە بڕۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092416552925193
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد شاکەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3207 :

دە پرسیار لە روانگەی کۆمەڵناسییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620016
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
جوئێل شاڕۆن
وەرگێڕ
هەورامان فەریق
ژمارەی الپەڕەکان
448
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
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کۆمەڵناسی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3208 :

دە پرسیاری کۆمەڵناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011209450674794
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :جۆیڵ شارۆن
وەرگێڕانی  :هێمن شەریف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3209 :

دە رۆمانی گەورەی جیهان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619866
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
سۆمەرست مۆم
وەرگێڕ
ئەسکەندەر مەحمود رەسول
ژمارەی الپەڕەکان
282
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
ڕۆمان و شیعر
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سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3210 :

دە شانۆنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319101
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دە شانۆنامە
ئۆگێست سترنبێرگ
جۆرج ثیوتوکا
جۆزیف ئوکونور
جەلیل محەمەد قولی زادە
محەمەد موکری
وەرگێڕانی :موکری
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3211 :

دە یاسا بۆ ژیانێکی ناوازە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112115380066719
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :دوییک چوپرا
وەرگێرانی :میالد یداللهی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3212 :

دەبێ ئاگام لە خۆم بێت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150109113518118708
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زێنەب یووسفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:

رۆمان
❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3213 :

دەترسم خاک هەڵبێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051420462478601
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هیوا سەالم
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3214 :

دەچمەوە ساباڵغ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130012049119125
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شیالنی حەسەنپور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە3215 :

دەچڵ نێرگز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170527
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد رەحیم رەمەزان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3216 :

دەخالەتی مرۆڤانە لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618856
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .جاسم تۆفیق خۆشناو
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3217 :

دەرئەنجامەکانی رووپێوی پڕۆژەکانی زۆربچووک و بچووک و مامناوەند لە
کەرتی نافەڕمی بۆ سالی 2008
http://www.kurdipedia.org/?q=20150315090417119717
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
💰ئابووری

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3218 :

دەربار  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110520354962771
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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خوسرەو جاف
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3219 :

دەربار  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110520381162772
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خوسرەو جاف
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3220 :

دەربار  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110520393062773
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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خوسرەو جاف
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3221 :

دەربار  -بەرگی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110520424862774
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خوسرەو جاف
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3222 :

دەربار  -بەرگی 5
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110520433962775
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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خوسرەو جاف
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3223 :

دەربار  -بەرگی 6
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110520442862776
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خوسرەو جاف
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3224 :

دەربار  -بەرگی 7
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110520453962777
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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خوسرەو جاف
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3225 :

دەربار  -بەرگی 8
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110520462862778
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خوسرەو جاف
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3226 :

دەربارەی ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015033000023185037
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جۆن ستوارت میڵ
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :پێشواز سەعدوڵاڵ فەیزوڵاڵ
چرای ئازادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3227 :

دەربارەی ئەقڵی مۆدێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019358
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر ئازاد بەرزنجی و ئاوات ئەحمەد
دەزگای سەردەم 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3228 :

دەربارەی توندوتیژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122511264374456
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :رەئوف بێگەرد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3229 :

دەربارەی جواڵندنەوەی کورد لە بەڵگەنامەکانی فەڕنسادا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221095151118388
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی
حەسەن حسێن و سەالم عەبدولکەریم
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3230 :

دەربارەی دیالەکتیکی رۆشنگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819280
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :موراد فەرهاد پوور
وەرگێڕانی؛ بەختیار سەجادی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3231 :
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دەربارەی دیموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218737
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رۆبەرت داڵ
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ ئامانج عەزیز کەندی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3232 :

دەربارەی رۆژو لە ئیسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080514062269595
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەروەر پێنجوێنی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3233 :

دەربارەی رۆمان و چیرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419494
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم عارف
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3234 :

دەربارەی زمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204151733119212
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد رەزا باتنی
وەرگێڕانی :ئاکۆ عەبدوڵاڵ کەریم
چاپی یەکەم 2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3235 :

دەربارەی زمانەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907011700126077
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پرۆفیسۆری یاریدەدەر شەهاب شێخ تەیب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

1738

بابەتی ژمارە3236 :

دەربارەی ستەمکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150720202933124865
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێران و شیکردنەوەی :فاروق ڕەفیق
کتێبی “دەربارەی ستەمکاری” کە پێک هاتووە لە دایەلۆگێکی زینۆفۆن و
ڕاڤەکردنە فەلسەفییە هەرە شاکارەکەی یەکێک لە عەقڵە گەورەکانی
سەدەی بیستەم ،لیۆ شتراوس و دبەیتە ناوازەکەی نێوان شتراوس و
عەقڵێکی دیکەی دیاری سەدەی بیستەم ،ئەلکسەندەر کۆژیڤ و
نامەگۆڕینەوەکانی ئەو دوو بیرمەندە ،یەکێکە لە تێکستە گرنگەکانی
سەدەی بیستەم لەمەڕ ستەمکاری ،تێکستێک کە لە ناواخنیدا لە
دەرگای چەندین بابەت و کێشەی فیکری و سیاسی و فەلسەفی دەدات.
کۆمەڵێک پرسیاری گرنگی کایەی فەلسەفەی سیاسی دەوروژێنێ ،بە
ڕادەیەک ،نەک تەنیا لە دیدی من ،بەڵکو چەندین فەیلەسوف و توێژەری
دیکەی ئەو بوارەدا یەکێکە لە تێکستە گرنگەکانی سەدەی بیستەم لە
کایەی فەلسەفە و فەلسەفەی سیاسیدا ،کە جارێکی دیکە و
سەرلەنوێ پرسیارە هەرە گرنگەکە دەربارەی ستەمکاری دەخاتەوە ڕوو.
لە سەردەمێکدا ئەم تێکستە گرنگە ،ئەم تەفسیر و ڕاڤەکردنەی
ستەمکاری خۆی بەیان دەکات ،کە کایەی بەناو “زانستی سیاسی” جگە
لەوەی لە قەیراندا بووە و سەرقاڵی کۆمەڵێک مەسەلەی البەال و بەدوور
لە کرۆکی مەسەلە بنەڕەتییەکەی فەلسەفەی سیاسی بووە ،غەمێکی
نەزۆک باڵی بەسەردا کێشاوە ،ئەویش ئەوەی تا چەندە سیاسەت دەبێت
السایی زانستی دەقیق یا پۆزەتیڤ یا زانستی سروشتی بکاتەوە ،کە
خۆی لە خۆیدا بریتی بووە لە لەبیرکردنی کێشە و مەسەلە هەرە
جەوهەرییەکانی فیکری سیاسی و خۆبەدوورگرتن لە کایە بنەڕەتییەکە،
کە فەلسەفەی سیاسییە.
لێرەدا شتراوسی فەیلەسوف و بیرمەند لەسەرخۆ و بە وردی کار لەسەر
دایەلۆگێکی لەبیرکراوی زینۆفۆن دەکات و لە ڕەوتی لێکۆڵینەوەکەیدا
نموونەیەکی هەرە دیاری هونەری ڕاڤەکردن یاخود هێرمینیوتیکامان
پێشکەش دەکات .تەفسیر و ڕاڤەی ئەو بۆ ئەو دایەلۆگە خستنەڕووی
هونەری ڕاڤەکردنە بە پلەی ئیمتیاز ،چەندین وانەی گەورەمان پێدەڵێتەوە،
لەوانە ،چۆن تێکستێک بخوێنینەوە و ڕاڤەی بکەین و وەک ئەوەی
نووسەرەکەی لێی تێگەیشتووە ،هەوڵ بدەین لێی تێبگەین ،نەک بە تەنیا
ئەمە ،بەڵکو چۆن ئەو تێکستە و دنیابینیی فەیلەسوفەکە بە دنیای
ئەمڕۆی ئێمە و ئەو کێشانەی دەستوپەنجەیان لەتەکدا نەرم دەکەین،
پەیوەست بکەینەوە .شتراوس فێرمان دەکات کە چۆن تێکستێکی بواری
فەلسەفەی سیاسی بخوێنینەوە و لێی حاڵی ببین و وانەی لێوە فێر بین،
شتراوس نموونەی خوێندنەوەیەکی جیدی ،بەسەبر ،وردبین ،کون و
قوژبن دیاریکەر و کردنەوەی شفرەکانی تێکستێکمان دەخاتە بەردەم.
هەرچی پەیوەندیی بە کۆژیڤەوە هەیە ،لە گۆشەنیگایەکی فەلسەفیی
دیکەوە ،هیگڵییانە مامەڵە لەتەک هەمان تێکست دەکات و سەرنجمان بۆ
کۆمەڵێک مەسەلە و چەمک و ئایدیا و کێشە ڕادەکێشێ و گفتوگۆکە
دەوڵەمەندتر و دەوڵەمەندتر دەکات.
قسەکردن لەسەر ستەمکاری غەمێکی گەورەی منە ،لەو دیدەوە کە
ئێمە ،مێژووی ئێمە ،دیرۆکی ئێمە ،ئێستای ئێمە ،کولتووری ئێمە ،هەر
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هەموو باس لە ستەمکاری دەکەن .ئێمە نەک قوربانییەکانی ستەمکاریی
چەند هەزار ساڵەی ستەمکارین ،بەڵکو خۆمان کولتوورمان ،خوڵقێنەری
ستەمکارییە ،ئێمە لە دەرەوەی ستەمکاری نە هیچمان ئەزموون کردووە،
نە هیچی دیکەمان بینا کردووە ،ئێمە قوربانی و خوڵقێنەری ستەمکارین،
لەبەر ئەوەی تێگەیشتن لە ستەمکاری ئەرکێکی مەعریفی و ئەخالقی و
فەلسەفیی ئێمەیە لە ئێستا و لێرەدا .هۆی وەرگێڕانی ئەم دەقە
فەلسەفییە گرنگەش لێرەوە سەرچاوەی گرتووە .من ئەم تێکستەم لە
زانکۆ لە چەند کۆرسێکدا و لەسەر دەستی چەند فەیلەسوفێکی
شتراوسی خوێندووەتەوە و تەفسیر کردووە ،بۆیە بە پێویستم زانی
بیکەمە کوردی و بیخەمە بەردەم قوربانییەکانی ستەمکاری ،واتا
نەتەوەکەم ،ئەو نەتەوەیەی کە تا ئێستا نەک بە تەنیا قوربانیی
ستەمکارییە ،بەڵکو خۆی کۆڵەکەی ڕاگری ستەمکارییە لە کوردستاندا.
وەک تێبینییەک ،خوێنەر دەبێت ئەو ڕاستییە بزانێت ،کە شتراوس بەوە
بەناوبانگە ،کە لە سەرنج و تێبینیەکانیدا وردە و زیاد لە پێویست گرنگی بە
ژێرنووس و پەراوێز و ناونیشانی سەرچاوەکانی دەدات .لە دەقەکەیدا
چەندین ژێرنووسی داناوە ،کە زۆرێکیان بۆ خوێنەری کورد ،خوێنەری
ئاسایی ،لە ڕووی ئەکادیمی و باسی زانستییەوە ڕەنگە زانیارییەکی
ئەوتۆ زیاد نەکەن بۆ سەر خەرمانی زانیارییەکانی .لەبەر ئەوە ،من لێرەدا
ئەو پەراوێزانەم نەکردووە بە کوردی و وەک خۆی بە زمانی ئینگلیزی و
زمانەکانی دیکەی شتراوس بەکاری هێناون ،وەک خۆی دامناونەتەوە ،واتا
پەراوێزەکانمان سکان کردووە و وەک خۆی دامانناونەتەوە ،توێژەری جیدی
دەتوانێت سوودیان لێببینێت .ئەم کێشەیە ،تەنانەت کێشەش بووە لە
کاتی وەرگێڕانی ئەم دەقە بۆ زمانی فەڕەنسی ،ئەمە لە نامەیەکی
کۆژیڤدا بەدەردەکەوێت ،کە داوا لە شتراوس دەکات هەندێک لەو
پەراوێزانە لە چاپە فەڕەنسییەکەیدا الببات.
دوابەشی ئەم کتێبە ،کە پاشکۆیەکە ،بریتییە لە بەشێکی زۆر کەمی
کۆرسێکی خانەی حیکمەت ،کە تایبەت بوو بەم تێکستە فەلسەفییە،
دیارە لە ئێستادا دەمتوانی ئەو باسە دەوڵەمەندتر بکەم و سەرنجە
تازەکانی تێدا بخەمە ڕوو ،بەاڵم بە باشم زانی بەشێکی کەم لەو
کۆرسەی خانە وەک خۆی لێرەدا بخەمە ڕوو .دیارە من لەسەر ئەم
تێکستە فەلسەفییە گرنگە قسەی ترم دەبێت .بە هیوای ئەوەی ئەم
وەرگێڕانە خزمەتێک بە خوێنەری کوردی سەرگەردان بکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3237 :
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دەربارەی شیعر و شاعیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419487
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم عارف
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3238 :

دەربارەی فەلسەفە و ئیسالم و رۆشنگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919330
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەریوان وریا قانع
نێوەندی رەهەند 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3239 :

دەربارەی فەلسەفەی کۆڕی ڤیەننا (بەڵگەکان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150106105633118672
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێرانی  :دکتۆر حەمید عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3240 :

دەربارەی گەنجان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618868
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کارزان کاوسێن
ئەم کتێبە لەالیەن مەکتەبی بیروهۆشیاریەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3241 :

دەربارەی نەتەوەی باسک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092323105392335
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم محەمەد و دکتۆر کەمال فوئاد
بەرلینی رۆژئاوا
1982
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

1742

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3242 :

دەربارەی هونەری سەرکردایەتی کردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818943
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ج .کورتوا
سابیر بۆکانی
سلێمانی 2001
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3243 :

دەربارەی کوردە ئێزیدیەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111613141177952
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3244 :

دەربارەی کۆمەڵگەی مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012820003764111
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :وەزارەتی وەرزش و الوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3245 :

دەربەندی پەپوولە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968582
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
1998
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3246 :

دەردە کشتوکاڵیەکان و بنەماکانی چارەسەرکردنیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967278
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەدرەدین نورەدین ئەبوبەکر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌾کشتوکاڵ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3247 :

دەردە کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030118101261949
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەحموود زامدار
ساڵی چاپ1997 -:
لە چاپکراوەکانی وەزارەتی رۆشنبیری عکومەتی هەرێمی کوردستان
چاپخانەی کریستاڵ  -هەولێر
خستنە سەر نێت -:چاالک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3248 :

دەردەکانی بەروبوومی کشتوکاڵیی داکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967262
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەدرەدین نورەدین ئەبوبەکر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌾کشتوکاڵ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3249 :

دەرزیئاژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082821400658546
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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فەرهاد شاکەلی
دەزگای چاپەمەنی رۆژهەاڵت هەولێر کوردستان
ساڵی 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3250 :

دەرسیم لە مێژووی کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121120575463213
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوری دەرسیمی
وەرگێڕانی لە تورکییەوە :ئەحمەد فەتاح دزەیی
هەولێر 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3251 :

دەرگا داخراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150329125355120704
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ژان پۆل سارتەر
وەرگێڕانی لە فرەنسییەوە :د .نەجاتی عەبدوڵاڵ
لە باڵوکراوەکانی زنجیرەی کتێبی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3252 :

دەرگای تەنگەبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150622124335124549
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئاندرە ژید
وەرگێڕانی :کافیە جوانڕوودی
ڕۆمانەکانی ژید فۆرمێکی بەرز و ڕەوشتێکی سادە و یەکدەستیان هەیە.
حاڵەت و ڕەوتی ئەخالقی جۆراوجۆر دەخەنە بەر دەستی خوێنەر.
"ئالیسا" ،کەسایەتی "دەرگای تەنگەبەر" ڕێگایەکی تر هەڵدەبژێرێ،
رێگای لەخۆبوردوویی" ،رێگای تەنگ" ،کە ئینجیل باسی دەکات :هێندە
تەنگه کە دووکەس پێکەوە ،هاوکات ،ناتوانن پێیدا تێپەڕن .کەڵکەڵەی
بێکەمایەتی ئالیسا و خۆنەگری و دوودڵی "ژرۆم" ،هەردووکیان
نیشاندەری ڕوانگەی ژیدە و هەردوو لە مەرگی ئالیسادا بەشدارن...
لە باڵوکراوەکانی چاپەمەنی مانگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3253 :

دەرمان و مادە سڕکەرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618863
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :عەتا مەال کەریم
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3254 :

دەرمانزانی بەشێوەی پرسیار و وەاڵم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150424094323120954
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :دەستەیەک لە خوێندکارانی کۆلێژی دەرمانسازی زانکۆی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3255 :

دەرمانسازیـی فۆلکلۆریـی لە دەڤەری کەرکووکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150127205708119069
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی کتێب :دەرمانسازیـی فۆلکلۆریـی لە دەڤەری کەرکووکدا
ناوی کۆکەرەوە :هەردەوێأل کاکەیی
جۆری بابەت :دەرمانسازی فۆلکلۆری
ژمارەی سپاردن2477 :ی ساڵی 2009
چاپی :یەکەم
ناوی چاپخانە :ئاراس  -هەولێر
تەوەری سەرەکی ئەم کتێبە باسکردنی دەرمانسازیی میللیی و
فۆلکلۆری دەڤەری کەرکووکە کە لەڕێی چەند دەرمانسازێکەوە
ناوەرۆکەکەی باس کراوە و باس لە نەخۆشیی و چۆنێتی چارەسەرکردنی
دەکات لەڕێی بەکارهێنانی کژوگیاو بەرهەمی خۆماڵییەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3256 :

دەرمانناسی گشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101312230488343
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :یوسف جەمیل جبرائیل
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3257 :

دەرمانی عیشق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110519233762759
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و داڕشتنەوەی: Birthe kIrknas
وەرگێڕانی لە دانیمارکییەوە :محەمەد فەریق حەسەن
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3258 :

دەرهێنان و شانۆی مۆدێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081814405160722
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دیدارێکی هەمەالیەنە لەگەڵ د .فازیل جاف
دیداری؛ کامەران سوبحان و شۆڕش محەمەد حسێن
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3259 :

دەرهێنانی شانۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100321343662197
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .فازڵ جاف
دەزگای ئاراس
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

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

بابەتی ژمارە3260 :

دەرهێنانی فیلم گرتە لەدوای گرتە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019366
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ستیڤن د .کاتز
کاسترۆ مەجید
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3261 :

دەروازیەک بۆ زانستی جوگرافیای سروشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823234137125494
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئوسامە ئەشرەف محەمەد هەڵەبجەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3262 :

دەروازەکانی ئایین لە نێوان زەوی و ئاسماندا  -بەرگی  1و 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091822333261776
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مەریوان هەڵەبجەیی
ئایینی هیندۆسی و بوزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3263 :

دەروازەکانی ئایین لە نێوان زەوی و ئاسماندا  -بەرگی  3و 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092014410957436
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەریوان هەڵەبجەیی
ئایینی جینی و مەسیحی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3264 :

دەروازەکانی شانۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121221121774314
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :شۆڕش محەمەد حسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3265 :

دەروازەکانی کۆمەڵناسی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618552
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .مەنوچێهر موحسینی
دەزگای موکریانی 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3266 :

دەروازەی دراما
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967312
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد ساالر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3267 :

دەروازەی رۆژنامەنووسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819616
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەزا حاجی ئابادی
کارزان محەمەد
دەزگای سەردەم 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3268 :

دەروازەی سێیەمی مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968322
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولقادر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3269 :

دەروازەیەک بۆ ئاسایشی نیشتمانیی هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060110453885442
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
قادر حەمەجان عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3270 :

دەروازەیەک بۆ ئایدۆلۆژیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010713460974772
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :مایکل فریدێن
وەرگێڕ :کارزان کاوسێن
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3271 :

دەروازەیەک بۆ بۆتەکانی موزیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319455
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
غەمگین فەرەج
ئینستیوتی کەلەپوری کوردستان 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎵موزیک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3272 :

دەروازەیەک بۆ پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121213093863236
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :ئەنوەر محەمەد فەرەج
سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3273 :

دەروازەیەک بۆ راستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061221235467540
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سامی رەفعەت بەخشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3274 :

دەروازەیەک بۆ رۆژئاواناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062013351168476
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم ناوخۆش
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3275 :

دەروازەیەک بۆ رەخنەی ئەدەبیی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619864
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
د.هیمدادی حوسێن
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3276 :

دەروازەیەک بۆ زانستی تیۆری ئابووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010519450774708
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :سلێمان رەحیمی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3277 :

دەروازەیەک بۆ زانستی کتێبخانە و سەنتەری زانیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012050765107
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردن و وەرگێڕانی :شاهۆ عوسمان
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3278 :

دەروازەیەک بۆ زانستەکانی کیمیا و فیزیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150424093824120953
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :سامان نەجم هەڵەبجەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3279 :

دەروازەیەک بۆ زمانەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090314545860920
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی نەریمان خۆشناو
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3280 :

دەروازەیەک بۆ فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092421201625113
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد جەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3281 :

دەروازەیەک بۆ فەلسەفەی دادپەروەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070818520071920
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسەین بەشیرییە
وەرگێڕانی :رەزا مەنوچەهری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3282 :

دەروازەیەک بۆ میتافیزیکا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150210011906119316
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئیمام عەبدوڵفەتاح ئیمام
وەرگێڕانی :هوشمەن جەالل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3283 :

دەروازەیەک بۆ هزرنامەی لویس ئەلتۆسێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719258
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :برتالند ئوجیکفی
وەرگێڕانی؛ سابیر رەشید
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3284 :

دەروازەیەک بۆ کۆمەڵناسیی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122416030774449
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ن .مۆریس دۆڤێرجێ
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :بابان حەمە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3285 :

دەروازەیەک بۆ یاسای گشتیی نێودەوڵەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619798
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان عەلی وەیسی
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3286 :

دەروازەیەک بەرەو جیهانی کۆمپیوتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019352
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر سەنگەر شنۆیی
دەزگای موکریانی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

💻کۆمپیوتەر

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە3287 :

دەروازەیەک لە فەلسەفەی مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795473
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دەوەن حەسەن
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3288 :

دەروازەیەک لە ڕووی کتێبخانە و زانیارییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150110142928118712
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و ئامادەکردنی :یاسین قادر بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3289 :

دەروازەیەکی تیۆری و پراکتیکی بۆ رۆژنامەگەریی روژانە و راگەیاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795475
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاوژین عومەر
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

1762

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3290 :

دەروازەیەکی زیندەوەرزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795474
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد وەسمان
هەولێر1991-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3291 :

دەرونزانی و ڕەفتار بۆ بەرەو لوتکەی کامەرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795477
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر:فرانک .س .کاپرێز
وەرگێڕ :سۆران خورماڵی
خانەی چاپ و پەخشی سەردەم
چاپی شەشەم 2012
ئایا تا ئێستا لە خۆتت پرسیوە چ جۆرە کەسێکیت ،بۆچی بەم شێوەیە بیر
ئەکەمەوە و بۆچی ڕەفتارو کردارم بەم شێوەیەیە ؟ نوقسانی هەڵه و کەم
و کورتی کەسایەتیم کە ئاگاداریان نیم وەیان بە هیچ تەماشایان ئەکەم
چین؟
کاردانەوەی سەرکەوتنەکانی ژیانم تاچەند کاریگەری بۆ سەر سەالمەتیم
هەیە ؟ ئایا قسه و بیروڕاکانم لەبارەی شتە جوان و پیرۆزەکان ناڕەوا نییە
؟ بیروبۆچونم سەبارەت بە عەشق،جنس،کەسانی دەوروبەرم بەتایبەتی
و لەبارەی ژیان بەگشتی ...ئه و هۆیانەی کە بەشێوەیەکی بێ مەبەست
چوونەتە ناو بوغزو کینەمەوە کامانه و چین ؟
ئایا زۆر خۆپەرستم یان زۆر حەساس ؟ ئایا گوناهی شکستەکانی خۆم
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ئەخەمە ئەستۆی کەسی ترەوە ؟ ئایا بەڕاستی هەوڵم داوە چاکتربم؟ئایا
ئامانجم لەژیاندا چیه و بەتەمای چیم؟.....
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3292 :

دەرونزانی کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827234425125586
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :لیژنەیەکی پسپۆر
وەرگێرانی :جەالل خەڵەف ژاڵەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3293 :

دەرووندروستی چەند لێکۆلینەوەیەک سەبارەت بە سایکۆلۆژیای گونجان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826112132125541
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د.مصطفی فهمی
وەرگێڕان :سەاڵح سەعدی
باڵوکراوەی کتێبخانەی نارین  -هەولێر
چاپی یەکەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
دەروونناسی
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3294 :

دەروونزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518505
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
و.ب گۆتەریچ
هیوا عومەر ئەحمەد
دەروونزانی سلێمانی 1983
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3295 :

دەروونزانی کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402084021120742
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فوئاد سەدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3296 :

دەروونزانی ،وتار-لێکۆڵینەوە-شیکردنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122411435118753
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یوسف عوسمان حەمەد
هەولێر 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3297 :

دەروونشیکاری کولتووری جەماوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082912332769392
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :بێری ڕیچاردز
وەرگێڕ :عوسمانی نووری
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3298 :

دەروونناسی ترس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518493
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پڕۆفیسۆر هێلمۆت یونکەر
ناسر سەاڵحی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3299 :

دەروونناسی جەماوەری فاشیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022515171280609
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ویلهلم رایش
وەرگێڕانی لەفارسییەوە :هەژار جوانڕۆیی
سلێمانی 2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3300 :
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دەروونناسی میدیایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827013941125562
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەمال فاروق و محەمەد حەبدوڵاڵ کەالری
باڵوکراوەی موکریانی
چاپی یەکەم 2013
سەردەمی ئێستا پێویستمان بە شۆڕشی میدیایە کە دروست کردنی
میدیاکار و باڵوکردنەوەی هۆشیاری میدیاییە ،ئەمە بۆ گەلێکی مەدەنی
کاریگەرترین خەباتی سەردەمه و جێگرەوەی دیکەی نییە و ،به و پێیەی
میامانی شارستانییە تە ،پێویستە بۆ ئێمەش زمانێکی کارا بێت لە
بۆنەگەلی نێو دەوڵەتیدا و .کاریگەری سایکۆلۆژیانەی وای هەبێت
ڕاستەوخۆ وێنەکانی بێ دەوڵەتی و سەربەخؤیی بەرجەستە بکات و
دەوروبەر لێمان تێ بگات.
کارابوونی ڕۆڵی میدیای کوردی لە هۆشیاری میدیایی تاکەکانیدایە بۆ
ئاخاوتن لەگەڵ دەوروبەر و ،باڵوکردنەوەی هۆشیاری میدیایی ،ئەم هەوڵە
ئەرکێکی مەدەنیانەیە بۆ باڵوکردنەوەی پێشخستنی ڕەوتی میدیای
زانستی و پێگەیاندنی میدیا کاران ،ئەم کتێبە بۆ ئەوەیە هزری میدیای
دەروونی بکاتە لقێک بۆ هەموو میدیاکاران و ئه و قووتابیانەی لە بارەی
پسپۆرێتی دەروونناسی یان پسپؤرێتی مدیاییەوە دەخوێنن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:

دەروونناسی
📰راگەیاندن

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3301 :

دەروونناسی کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827011655125558
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د.خلیل عبدالرحمن معایطة
وەرگێڕانی :سەاڵح سەعدی
باڵوکراوەی نارین بۆ چاپ و باڵوکردنەوە  -هەولێر
چاپی/یەکەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3302 :

دەروونناسیی منداڵ و هەرزەکار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150514154545121123
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ڤۆڵڤانگ بێرگمان
وەرگێڕانی :کامەران چروستانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3303 :

دەروێش
http://www.kurdipedia.org/?q=201108281121116078
2
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەلی حەسەنیانی  -هاوار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3304 :

دەرۆزەکەرەکانی سەربەستی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150510071436121085
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شێرزاد حەسەن
لە باڵوکراوەکانی غەزەلنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3305 :

دەریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795480
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامەران موکری
سلێمانی1971-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی راپەرین
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
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باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3306 :

دەریا تۆرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042920344585181
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
وەرگێڕانی لە تورکییەوە :ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3307 :

دەریاش هەڵچوونی هەیە :چیرۆک و شانۆگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968318
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خالد دلێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3308 :

دەریاوانە خنکاوەکە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011061013315860261
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی؛ گابرێل گارسیا مارکیز
وەرگێڕانی؛ شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3309 :

دەریایەک لە وشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070818515971917
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دیدار لەگەڵ مەهاباد قەرەداغی
هەڤپەیڤین :خالید عەبدولکەریم حەمەالو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3310 :

دەزگا چاپەمەنییەکانی شاری سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518825
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسین و ئامادەکردنی؛ عادل شاسواری /بەناز حەمە
خورشید
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3311 :

دەزگیرانە قوڕینەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112717582573974
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کازیوە ساڵح
٢٠١٢
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3312 :

دەسپێکی ژیانێکی نوێ لە فینالند
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012522081664028
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مەجید حەقی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3313 :

دەستپێک لە چیرۆکی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020821203264208
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەفتاکان و هەشتاکان وەک نموونە
ئارام سدیق
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3314 :

دەستنووسی یەکەم و پەرتووکی خەون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042117125864589
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کتێبی ئەندێشەیی
عەتا محەمەد
چاپی یەکەم 2003
لە باڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە3315 :

دەستنووسە دۆزراوەکەی ئەکرا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221095721118389
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی
سیروان مەحمود
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3316 :

دەستور و ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112302514263004
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رەشید خەیون
بدور زەکی محەمەد
وەرگێڕانی :کامیل محەمەد قەرەداغی
مەکتەبی بیر و هوشیاری (ی .ن .ک) 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە3317 :

دەستوری ناوخۆی بزووتنەوەی گۆڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031414310082341
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پەسەندکراوی کۆنگرەی یەکەم
هەولێر 2013 / 12 / 27 - 26
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3318 :

دەستوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090412344560944
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پرۆژەیەکی پێشنیارکراو بۆ دەستووری کوردستانێکی سەربەخۆ و
سکۆالریست لە گەڵ چەند تێبینییەکی رەخنەگرانە لە پرۆژەی دەستوری
هەرێمی کوردستان
نووسینی دارا ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3319 :

دەستوور کلیلی ماف و ئازادییەکانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795507
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد وەسمان
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3320 :

دەستوور ،مافی چارەی خۆنووسین ،فیدرالیزم و ریفراندۆم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122411005963502
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ کەریم
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3321 :

دەستوورم واهی خوێندەوە!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061610373532969
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هاوڕێ باخەوان
کۆمەڵێک رەخنە و تێبینیی یاسایی ،زمانەوانی و لۆجیکییە لەسەر پڕۆژەی
دەستووری هەرێمی کوردستان 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3322 :

دەستووری زمانی کوردی ،عەرەبی ،فارسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966962
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەالئەدین سوجادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3323 :

دەستووری ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795511
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
میرزا محەمەد ئەمین مەنگۆری
سلێمانی2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3324 :

دەستووری کۆماری عێڕاق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122716504363547
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...

1778

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3325 :

دەستووری نووسینی زمانی کوردی بە پیتی عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966989
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەبوبەکر شێخ جەالل هەوری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3326 :

دەستووری کۆماری عێڕاق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052523315764883
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3327 :

دەستە بوخچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022215411464291
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
زاراوەی ژنانی موکریان
کۆکردنەوەی :هێدی
چاپخانەی هەرزان
سوید 1999 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3328 :

دەستە پیسەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081809283460716
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ژان پۆل سارتەر
وەرگێڕانی لە فەڕەنسیەوە؛ د .موحسین ئەحمەد عومەر
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3329 :

دەستەوارەیێ نان بۆ مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090913281492167
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کەمال رەئووف محەمەد  -بابی اللۆ
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3330 :

دەستەواژە نوێیەکانی میدیا و پێوەندیپێکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120711492374128
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :أ.د .عەبدولرەحمان عزی
وەرگێڕانی:بەهزاد حەوێزی
چاپخانەی رۆشنبیری – هەولێر 2012 /
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3331 :

دەستەودامانی نالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718890
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :مەسعود محەمەد
سەرچاوە :ماڵپەڕی مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3332 :

دەستەی هەڵمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011410263163824
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مۆریس فۆنبۆر
وەرگێرانی :خالید رەسووڵ نیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3333 :

دەسنووسێکی شاکر فەتاحی شەهید و چەند بابەتێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795489
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەلەکەدین کاکەیی
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە3334 :

دەسێ گوڵ و دەسێ نێرگز 1 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062715455685642
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و نووسین:
موفیدە مەزهەر
فاتمە حیجازی
لوقمان نادرپوور
حەیدەر لوتفی نیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3335 :

دەسەاڵت لە ئیسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150815134437125226
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدولجەواد یاسین
وەرگێڕانی :عومەر عەلی غەفوور
ئەم توێژینەوەیە بەگشتی لەم دوو پرسە دەکۆڵێتەوە" :دەسەاڵتی مێژوو"
و "مێژووی دەسەاڵت" لە ڕووی پەیوەندیی هەریەکەیان بە عەقڵی
موسڵمانەوە.
بەاڵم دەستپێکی توێژینەوەکە ،بەتایبەتی سەرنج دەخاتە سەر "بەشە
شکڵی"یەکەی دەسەاڵت ،لەو ڕووەوە کە ئەو بەشەیان ،لە چوارچێوە
ئیسالمییەکەدا ،بەشە کێشەدارەکەیە ،لەبەر ئەوەی بەشە بابەتییەکەی
دەسەاڵت بە بڕوای ئێمە ئیشکالیەتێکی ئیسالمی نییە بە واتا تیۆرییە
وردەکەی ،ئەویش لەو ڕووەوە کە لە ڕاستیدا کێشەکە ئەوە نییە و قەتیش
ئەوە نەبووە ،کە ئاخۆ ئیسالم حوکم بکات یان نەیکات ،چونکە ئەوە
خواستی ڕاستییە چەسپاوەکانی ئیسالمە چ وەک دەق و چ وەک مێژوو،
چونکە هەردووکیان جەخت لەوە ئەکەن ،کە ئیسالم بە پلەی یەکەم و بە
حوکمی پێناسەکەی ،ڕێبازێکی بابەتیی فراوانە بۆ بەڕێوەبردنی ژیان.
بەاڵم ئێمە الی خۆمانەوە دان بەوەدا ئەنێین ،کە مێژووی سیاسیی
موسڵمانان لە الیەک و تێزی ئێستای ئیسالمییەکان لە الیەکی ترەوە –
کە ئەو دوو الیەنە وەک وابەستەیی نەخۆشی و نەخۆش وابەستەی
یەکن وەک ئەم توێژینەوەیە هەوڵ دەدات بیسەلمێنێت– شکستیان
هێناوە لە دەرخستنی ئەم ڕاستییە و پێشکەشکردنی بە شێوەیەکی
دروست ،ئەویش بەهۆی شکستیان لە پیشاندانی ڕووی ڕاستەقینەی
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ئیسالم ،ئەو ئیسالمەی دەقی ساف دوور لە جێپەنجەی جوگرافیا و مێژوو
پێشکەشی دەکات .
ئەم کتێبە لە زنجیرەی چاپکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم-ە
و بەم نزیکانە دەکەوێتە بەر دیدەی خوێنەران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3336 :

دەسەاڵت و ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619983
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
رامین جەهانبەگلوو
وەرگێڕ
عەتا جەماڵی
ژمارەی الپەڕەکان
248
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3337 :

دەسەاڵت و ئۆپۆزسیۆن لە تاقیکردنەوەیەکی دیموکراسییانەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092609361124929
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن هەورامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3338 :

دەسەاڵت و تاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090614243188902
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :برتراند ڕسل
ناوی وەرگێڕی عەرەبی :نوری جعفر
ناوی وەرگێڕی کوردی :ئەژین عەبدولخالق
پێداچوونەوەی :رێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3339 :

دەسەاڵت و جیاوازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966405
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەریوان وریا قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3340 :

دەسەاڵت و حەقیقەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121922285463425
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئیدریس شێخ شەرەفی
هەولێر 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3341 :

دەسەاڵت و دەسەاڵتی رەها
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050509403478675
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مادلین ئۆلبرایت
وەرگێڕ :فوئاد یونس فرحان
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3342 :

دەسەاڵتی ئەفسانە  -گفتوگۆی بیڵ مویرز لەگەڵ جوزیف کەمبڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111422291362977
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گفتوگۆی بیڵ مویرز لەگەڵ جۆزیف کەمبڵ
وەرگێڕانی سەاڵح حەسەن پاڵەوان
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3343 :

دەسەاڵتی چوارەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795499
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال سەعدی مستەفا
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3344 :

دەسەاڵتی چوارەم و زمانی تەلەفزیۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032421260680069
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فەریق حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3345 :

دەسەاڵتی دادوەری لە دەوڵەتی فیدڕاڵیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112822194763039
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گۆران ئازاد حەمە گەمحان
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3346 :

دەسەاڵتی دوو ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052322211464865
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3347 :

دەشتی دارێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052922233878408
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەعروف کەعبی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3348 :

دەغدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051614411476332
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خوسرەو جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە3349 :

دەفتەری ئامادەکردنی پالنی رۆژانە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150607085353121316
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :م.سامان ئەنوەر حمە ڕەحیم
لەباڵوکراوەکانی کتێبخانەی هەژار موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎒پەروەردە

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3350 :

دەفتەری بیرەوەرییەکانی پێشمەرگە  -شەرتی پیاوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031523205367791
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەفتەری بیرەوەرییەکانی پێشمەرگە  -شەرتی پیاوان
نووسینی :ئاسۆ
لە چاپکراوەکانی چاپەمەنیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
جۆزەردانی 1365
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3351 :

دەفتەری بەرباخەڵی بیرەوەرییەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091723165977506
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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(ساتیر)
نووسەر :حەمە سەعید حەسەن
بنکەی چاپ و باڵوکردنەوەی ئاپێک
چاپی یەکەم ،سوێد ()1988
ISBN 91-97-2097-7-5
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3352 :

دەفتەری شعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795530
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەدی مەال
هەولێر2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە3353 :

دەفتەری شیعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795523
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال میراودەلی
سلێمانی2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

جۆری دۆکومێنت:

⊶زمانی یەکەم
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3354 :

دەفتەری عاشقان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141026154015117065
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3355 :

دەفتەری گەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072815364977164
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاگۆتا کریستۆف
وەرگێڕانی لە فەڕەنسییەوە :سەاڵحەدین بایەزیدی
رۆمانی "دەفتەری گەورە" بەرگی یەکەمی بەسەرهاتی دوانەیەکە کە بە
رۆمانی "بەڵگە" (بەرگی دووهەم) و "سێهەم درۆ" (بەرگی سێهەم)
بەردەوام دەبێ و هەر بۆیەش ناوی "تریلۆژی دوانەکان"ی لێ نراوە .شەڕ،
دوانەیەک لە شارێکی گەورە دادەبڕێ و رەوانەی ماڵی نەنکیان دەکا لە
شارێکی تەریک و دوورەدەستی سەر سنوور ،لەوێ وەبەر ژیانێکی
سەخت و دژوار دەنرێن و ناچار دەبن لە تەمەنێکی کەمدا زۆر شت تاقی
بکەنەوە .زۆربەی رووداوەکانی "دەفتەری گەورە" ،لە چەند هەنگاو
ئەوالتری سنووری نێوان دوو واڵتدا روو دەدەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3356 :

دەفتەری کاف (لێکۆڵینەوەی ئەدەبی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795524
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەلەکەدین کاکەیی
هەولێر2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3357 :

دەفتەری کوردەواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795526
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال خەزنەدار
بەغدا1970-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3358 :

دەفتەرە خۆڵەمێشیەکان
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150527122410121217
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .عەلی شەریعەتی
وەرگێڕانی :موسعەب ئەدهەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3359 :

دەفتەرەکەی رۆمل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110821385562859
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و داڕشتنی :لیدڵ هارت
وەرگێرانی :محەمەد مەسعود محەمەد
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

♐سەربازی

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

بابەتی ژمارە3360 :

دەق ئاوێزان لە شیعری نوێی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091214501077409
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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شنۆ محەمەد مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3361 :

دەقنامە  -بەیت و هۆنراوە کوردییەکان  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111416123262962
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەیت و هۆنراوەی کوردی
محەمەد عەلی قەرەداغی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە3362 :

دەقی ئەدەبی :ئەدگار .چێژ .بەها
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110415023862747
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .فوئاد رەشید
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3363 :

دەقی قورئان و ئاسۆکانی نووسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619803
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئەدۆنیس
وەرگێڕ :ئومێد عوسمان
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3364 :

دەقەکانی ئەدەبی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795537
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەالدین سوجادی
کۆری زانیاری کورد-بەغداد1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :كۆرى زانیارى كورد  -بەغدا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

1796

بابەتی ژمارە3365 :

دەقەکانی کۆنگرەی سیڤەر و خوێندنەوەیەکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122122352163464
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :سەالم ناوخۆش
خوێندنەوەی :مەسعود عەبدولخالق
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3366 :

دەمبڵ میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150622015310124543
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی؛ ئازاد سەعیدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3367 :

دەمودووی هزر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022019045982336
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1797

مەسعود محەمەد
وەرگێڕی بابەتەکان
حەکیم کاکەوەیس
کوردستان 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3368 :

دەمڕاس و سەماکەری عرووبە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112222314478015
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاردۆخ
2014
کۆمەڵەی یەکسانیی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3369 :

دەمێ مەرگ ..دەمێ خۆشەویستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519201
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیریش ماریا ریمارک
وەرگێڕانی؛ رزگار نوری شاوەیس
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:

1798

باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3370 :

دەمێک لە مێژووی ئیسالم :لە وەفاتی پێغەمبەرەوە (د.خ) تا کوشتنی
حوسەین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970080
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان محەمەد خەمیس
وەرگێڕانی  /عەلی خان
نۆرەی چاپ  /دووەم  1431کۆچی  2011 -ز
باڵوکردنەوەی  /نوسینگەی تەفسیر بۆ باڵوکردنەوە و ڕاگەیاندن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3371 :

دەمەو ئێواران ئەتبینم بەسوخمەیەکی زەردەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092323005288534
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم محەمەد
هەولێر 1988 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

1799

بابەتی ژمارە3372 :

دەمەوێ لە دایک بم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795544
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یوسف خەلیل حەمەئەمین
هەولێر1988-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3373 :

دەنگ خۆشترین مەلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070994
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3374 :

دەنگ و میلۆدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042710193564647
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1800

وشیار ئەحمەد ئەسوەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3375 :

دەنگسازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072320262477105
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .نەريمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
هەولێر 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3376 :

دەنگۆ :کۆنترین ئامرازی راگەیاندن لە جیهاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111911412244010
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جان  -نۆیل کاپفیرێر
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :عەبدولڕەزاق عەلی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1801

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3377 :

دەنگی ئینسانی رەش ،دەنگی ئاوارەکان :دوو لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
شاعیرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967866
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ عەباس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3378 :

دەنگی باران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150121013040118963
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ژاکاو شێخ وەسانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3379 :

دەنگی بلورینی دەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519516
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولخالق یەعقووبی

1802

2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3380 :

دەنگی پیرەمێرد لە بزووتنەوەی شیعری نوێی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122611180063520
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فازل مستەفا
هەولێر 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3381 :

دەنگی پێی ئاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118694
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سوهراپ سپێهری
وەرگێڕانی؛ رێبوار سیوەیلی
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  1989دا لە دانیمارک باڵوکرایەوە و
چاپی سێهەمیشی لە ساڵی 2007دا لە هەولێر باڵوکرایەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

1803

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3382 :

دەنگی پێی ئاو ماچێک بە تامی خۆڵەمێش
http://www.kurdipedia.org/?q=20141223143319118452
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی
توانا ئەمین
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
زمانەوانی و رێزمان
💻کۆمپیوتەر
⊶زمانی یەکەم
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3383 :

دەنگی تەقە لە ملەی چیادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111516533973720
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موختار عەوزۆف
وەرگێڕ :گوشاد حەمەسەعید
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

1804

بابەتی ژمارە3384 :

دەنگی حەیوانەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150121003151118959
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرشاد کامگار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3385 :

دەنگی رووناکی لە گێتییەکی تاریکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091615150431828
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد شاکەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3386 :

دەنگی مندااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828040725125594
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1805

نووسینی :مەنسوور شەریفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3387 :

دەنگی مێینە لە گۆرانیی فۆلکلۆری کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150111214053118737
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بوار نورەدین
جۆری بابەت :لێکۆلێنەوەی فۆلکلۆریی
ژمارەی سپاردن 200:ساڵی 2004
چاپخانەی :شڤان -سلێمانی
لەم لێکۆڵینەوەیەدا تیشک خراوەتە الیەنەکانی ئافرەت لە کۆمەڵگەی
کوردەوارییدا و خۆشەویستی و ناڕەزایی و سێکس و بەپێی لێکدانەوەی
ئەم چەمکانە ،خوێندنەوەی دەنگی مێینە لە گۆرانی فۆلکلۆری کوردییدا
کراوە و بە پاڵپشتی چەند تێکستێکی فۆلکۆری لێکۆڵەر بۆچوونەکانی
خستووەتە روو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3388 :

دەنگی نوختە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119049
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1806

نووسینی :سەید قادر هیدایەتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3389 :

دەنگی هەرمان حەڤدە چیرۆکی ئەمریکی و ئەوروپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818953
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کۆمەڵێک نوسەر
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە؛ محەمەد رەمەزانیئەم کتێبە لە ساڵی 2008دا
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3390 :

دەنگی یەکێتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150730122201124962
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەوزاد عەلی ئەحمەد
ئەوەی لەدووتوێی ئەم کتێبەدا چاپکراوە بریتیە لە دوو (دەنگی یەکێتی)ی
جیاواز.
ژمارەی  1تا ژمارە 5ی بریتیە لە زنجیرەیەکی گرێدراوی ژمارەکانی
باڵوکراوەیەک بە ناوی (دەنگی یەکێتی) بەاڵم ئه و (دەنگی یەکێتی)یەی
کە هەڵگری ژمارە -7ە ،ئەمە پەیوەندی بە زنجیرەی ژمارەکانی پێشەوە
نییە کە ئاماژەی پێدراوە ،بەڵکوو بریتیە لە پاشکۆی رۆژنامەی سەوت
ئیتحاد ،بەاڵم کە چاپکراوە وەک پاشکۆ پێشکەش نەکراوە ،بەڵکو بۆتە
درێژکراوەی زنجیرەی ژمارەکانی سەوت ئیتحاد .
سەوت ئیتحاد یەکەمین ژمارەی لە مانگی حوزەیرانی ساڵی 1976
دەرچووه و دوا ژمارەش کە ژمارەی  -6ە لە مانگی کانوونی دووەمی

1807

ساڵی  1983دا دەرچووە ،هەر  6ژمارەکەشی بە زمانی عەرەبی
دەرچووە تەنها ئه و ژمارەیە نەبێت کە هەڵگری -7ە .
دەنگی یەکێتی باڵوکراوەیەکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان – لقی
ئەوروپایە کە لە ساڵی  1983 -1976دەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3391 :

دەنگی یەکێتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150413203046120880
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دەنگی یەکێتی نوێترین کتێبە کە هەموو باڵوکراوەکانی یەکێتیی
نیشتمانیی کوردستان -لقی ئەوروپای لەخۆگرتووە کە سااڵنی -1976
 1983چاپوباڵوکراونەتەوە ،کتێبەکە لەدووتوێی 88الپەڕەدایەو نەوزاد
عەلی ئەحمەد ئامادەی کردووەو پێشەکیشی بۆ نووسیووە.
لەپێشەکی کتێبەکەدا نەوزاد عەلی نووسیوێتی :ئەم کتێبە بەرهەمی
شەوە دوورودرێژەکانی ستۆکهۆڵمە ،کە هەر تەنیا خۆم دەزانم بەچ ئازارو
خەمێک کارم لەسەر کردووە ،ئەوەی لەدووتوێی ئەم کتێبەدا کۆکراوەتەوە
بریتییە لەیەکەمین باڵوکراوەی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لەئەوروپا
کە بەزمانی کوردی دەرچووە .دەنگی یەکێتی ،یەکێتیی نیشتمانیی
کوردستان لقی ئەوروپا دەریکردووە ،لێرەدا ژمارە ئۆرگیناڵییەکانی
کۆکراونەتەوەو جارێکی تر چاپکراوەنەتەوە .ئەمجۆرە پڕۆژەیە سەرەڕای
ئەرشیفکردنەوەی چاپکراوەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانە
بەرچاووڕوونی زیاتری خوێنەرو پسپۆڕانی بواری رۆژنامەگەریی هۆکاریی
سەرەکین بۆ چاپکردنەوەی ژمارەکانی ئەم باڵوکراوەیەو باڵوکراوەو
گۆڤارەکانی تری یەکێتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:

1808

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3392 :

دەوڵەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120113115763059
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لینین
وەرگێڕانی ناسری ئەمین نژاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3393 :

دەوڵەت و شۆڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052715222864900
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لینین
وەرگێڕانی :ساالر رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3394 :

دەوڵەت و کۆمەڵگەی مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118711
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1809

نووسینی :ئەنتۆنیۆ گرامشی
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ مامەند
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانیەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3395 :

دەوڵەت؛ بابەتێک بۆ گفتوگۆ لەنێوان مارکسیستان و ئەنارکیستانی
کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082410500366848
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زاهیر باهیر و...
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3396 :

دەوڵەتشاری دێرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061713475570120
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1810

مۆریس باربییە
وەرگێڕانی :عوسمان حەسەن شاکر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3397 :

دەوڵەتی جمهوری کوردستان (نامە و دۆکومێنت) ،بەرگی دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091223090477418
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەحمود مەال عێزەت
ستۆکهۆڵم 1995
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3398 :

دەوڵەتی عوسمانی لەنێوان و چاکسازی و هەڵوەشاندنەوەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052213225778494
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د.خالید زیادە
وەرگێڕانی  :خالید مەحمود کەریم
سلێمانی 2013 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1811

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3399 :

دەوڵەتی عوسمانی و عەشیرەتە کوردەکان لە کوردستانی باشوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012009254475015
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :خالد مەحمود کەریم
سلێمانی2012 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3400 :

دەوڵەتی ماد  550 - 700پێش زایین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082620513464590
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عومەر ئیسماعیل مارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3401 :

دەوڵەتی نەتەوەیی کورد لەدیدی حاجی قادری کۆییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111610035977948
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال مستەفا مەعروف
تایبەتمەندییەکانی بابەت

1812

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دۆزی کورد
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3402 :

دەوڵەتی کوردستان لە نێوان خەون و واقیعدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080714330767573
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەدنان مەال ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3403 :

رابەری خزمەت گوزارانی قورئان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966026
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3404 :

رابەری خوشکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966003
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1813

بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
وەرگێڕانی :فارووق رەسووڵ یەحیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3405 :

رابەری رۆژنامەگەریی نهێنیی کوردی 1960-1923
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795581
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3406 :

رابەری رۆژنامەگەریی کوردی (ئازاری )1993-1975
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032513144465113
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1814

ئیسماعیل تەنیا
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3407 :

رابەری رۆژنامەنووس لە جیهانی سێهەمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619850
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئەلبرت ل .هستر /وای الن ج .تو
وەرگێڕ
حەسەن عەبدالکریم
ژمارەی الپەڕەکان
268
ساڵی چاپ
2007
کەتەلۆگ
راگەیاندن
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3408 :

رابەری رۆژنامەنووسیی کوردی  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092222021262051
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1815

ئامادەکردنی -:رەفیق ساڵح و عەبدوڵاڵ زەنگنە
سەرچاوە :ماڵپەڕی بنکەی ژین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3409 :

رابەری رۆژنامەنووسیی کوردی  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092222021262052
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی -:رەفیق ساڵح و عەبدوڵاڵ زەنگنە
سەرچاوە :ماڵپەڕی بنکەی ژین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3410 :

رابەری رۆژنامەنووسیی کوردی  -بەشی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092222021262053
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی -:رەفیق ساڵح و عەبدوڵاڵ زەنگنە
سەرچاوە :ماڵپەڕی بنکەی ژین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3411 :

رابەری رۆژنامەنووسیی کوردی  -بەشی 4

1816

http://www.kurdipedia.org/?q=2011092222021262054
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی -:رەفیق ساڵح و عەبدوڵاڵ زەنگنە
سەرچاوە :ماڵپەڕی بنکەی ژین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3412 :

رابەری رۆژنامەنووسیی کوردی  -بەشی 5
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092222021262055
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی -:رەفیق ساڵح و عەبدوڵاڵ زەنگنە
سەرچاوە :ماڵپەڕی بنکەی ژین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3413 :

رابەری رۆژنامەنووسیی کوردی  -بەشی 6
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092222021262056
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی -:رەفیق ساڵح و عەبدوڵاڵ زەنگنە
سەرچاوە :ماڵپەڕی بنکەی ژین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

1817

بابەتی ژمارە3414 :

رابەری رۆژنامەنووسیی کوردی  -بەشی 7
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092222021262057
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی -:رەفیق ساڵح و عەبدوڵاڵ زەنگنە
سەرچاوە :ماڵپەڕی بنکەی ژین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3415 :

رابەری رۆژنامەنووسیی کوردی  -بەشی 8
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092222021262058
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی -:رەفیق ساڵح و عەبدوڵاڵ زەنگنە
سەرچاوە :ماڵپەڕی بنکەی ژین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3416 :

رابەری سەرچاوە لە بارەی زمانی کوردییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967054
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەوڕەحمانی حاجی مارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1818

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3417 :

رابەری الوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966002
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3418 :

رابەری کێشی شیعری کالسیکی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795584
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3419 :

راپرسی چییە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091118591061157
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1819

فریتز شورن
و :مەجید ساڵح
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3420 :

راپورتی فریدوم هاوس دەربارەی ئێراق و کوردەکانی ئیراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020622404775633
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
راپورتی فریدوم هاوس دەربارەی ئێراق و کوردەکانی ئیراق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3421 :

راپۆرت بۆ گریکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419155
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نیکۆس کازانتزاکیس
وەرگێڕانی؛ دالوەر قەرەداغی
چاپی دووهەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن دەزگای چاپ و
پەخشی ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1820

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3422 :

راپۆرتی ئامادەکراو دەربارەی بوودجەی خەمڵێنراوی حکومەتی هەرێمی
کوردستان بۆ ساڵی 2013
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070813211889644
فایلی پی دی ئێف:
...

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3423 :

راپۆرتی ئاماری گواستنەوەی ئاسمانی بۆ ساڵی 2012
http://www.kurdipedia.org/?q=20150315093321119727
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
💰ئابووری

جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

راپۆرت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3424 :

راپۆرتی برۆدی و چەند چیرۆکێکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219064
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1821

نووسینی :خورخە لویس بورخس
وەرگێڕانی؛ یاسین عومەر
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3425 :

راپۆرتی بەدواداچوونی بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و ئابووری لە هەرێمی
کوردستان 2012
http://www.kurdipedia.org/?q=20150315093021119726
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کۆمەاڵیەتی
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3426 :

راپۆرتی پێشبینی دانیشتیوانی هەرێمی کوردستان بۆ ماوەی -2009
2020
http://www.kurdipedia.org/?q=20150315092735119725
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1822

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کۆمەاڵیەتی
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3427 :

راپۆرتی تایبەت بە :هەڵسەنگاندن و شیکاری جێندەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052219030064832
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵەی خەڵک بۆ گەشەپێدان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3428 :

راپۆرتی چاالکییەکانی ساڵی 2008
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122121512263459
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینگەی وەزیری هەرێم بۆ کۆمەڵگای مەدەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

1823

بابەتی ژمارە3429 :

راپۆرتی دارایی سااڵنەی وەزارەتی سامانە سروشتییەکان 2013 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042410473075950
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3430 :

راپۆرتی دوازدەیەمینی لێژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی
رۆژنامەنووسان لە کوردستان سەبارەت بە (رەوشی رۆژنامەگەری
لەکوردستان)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021013380623408
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3431 :

راپۆرتی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ  -هەرێمی کوردستان -
عێراق بۆ ساڵی 2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032922241585031
فایلی پی دی ئێف:
دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان

ئامادەیە

1824

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مافی مرۆڤ
جۆری پەڕتووک:
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3432 :

راپۆرتی سیاسی کۆنگرەی چوارەمی یەکێتی نەتەوەیی دیموکراتی
کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012910140164118
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەکێتی نەتەوەیی دیموکراتی کوردستان
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3433 :

راپۆرتی سیاسیی کۆمیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی 15ی حیزبی دێموکراتی
کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102011462462458
فایلی پی دی ئێف:
حدکا 2011 -

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:

1825

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3434 :

راپۆرتی کارگێڕیی دەڤەری کەرکووک (ماوەی 1ی کانوونی دووەم تا 31ی
کانوونی یەکەمی )1919
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102409592862505
فایلی پی دی ئێف:
لە ئینگلیزییەوە وەرگێڕانی :سەربەست کەرکووکی
بنکەی ژین 2006 -

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3435 :

ِراپۆرتی کشتوکاڵی بەروبوومەکانی هاوینە وەرزی چاندنی 2013
http://www.kurdipedia.org/?q=20150315085211119715
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەرێمی کوردستان سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران
وەزارەتی پالن دانان دەستەی ئاماری هەرێم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🌾کشتوکاڵ

جۆری پەڕتووک:

💰ئابووری

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3436 :

1826

راپۆرتی کۆمیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی چاردەیەمی حیزبی دێموکراتی
کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012820223411584
فایلی پی دی ئێف:
حیزبی دێموکراتی کوردستان
2008

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3437 :

راپەرینی شێخ سەعیدی پیران (کوردستان )1925-1880
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795600
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رۆبەرت ئۆلسن
سلێمانی1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3438 :

راپەرینی مەلیک غازی حەزرەتی شێخ عوبەیدالی نەهری شاهی
شەمزین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031121192437300
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1827

د .محەمەد ساڵح ئیبراهیمی (شەپۆل)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3439 :

راپەڕین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011514525963846
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەناخیم بێگن
وەرگێڕانی :سەردار سدیق ئەمین
ستۆکهۆڵم 1996 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3440 :

راپەڕین و ..رزگاری کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100722013373402
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەال شاخی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1828

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3441 :

راپەڕینی شاری هەولێر لە ساڵی 1991دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030915533116836
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی هۆشمەند عەلی مەحمود حەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3442 :

راپەڕینی نەتەوەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092418371362074
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :کریس کۆچرا
وەرگێڕاوەی برایم یونسی لە زوانی دەرەکی
وەرگیڕانی حامید رەشیدی زەرزا ،لە زوانی فارسی بۆ کوردی
چاپ :چاپخانەی ئۆفیسی تیشک
سلێمانی 2006
مافی لەچاپدانەوەی پارایزراوە،بۆ وەرگیڕ :حامید رەشیدی زەرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3443 :

راپەڕینی هەمزاغای مەنگوڕ لە بەڵگەنامەکانی قاجاریدا

1829

http://www.kurdipedia.org/?q=2011081809572360718
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد حەمەباقی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3444 :

راپەڕینی هەولێر لە بەهاری  1991زایینی وەک خۆی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030612340333994
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .عەبدوڵاڵ عەلیاوەیی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3445 :

راپەڕینی کورد بەرابەریی سمکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111810302610773
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1830

نووسینی م.م .فان بروونەسن  -وەرگێڕ :شێرکۆ هەژار 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3446 :

راپەڕینی کوردان ساڵی 1925
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619768
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
م.ا.حەسرەتیان
وەرگێڕ
جەالل دەباغ
ژمارەی الپەڕەکان
90
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3447 :

راپەڕینی کوردەکان ساڵی 1880
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032221090682598
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1831

نووسینی :جەلیلی جەلیل
وەرگێڕانی لە رووسییەوە :کاوس قەفتان
بەغدا 1987 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3448 :

راپەڕینی کۆمەڵەی ژێ کاف ،وەاڵمێک بە نامیلکەی ژێ .کاف چ بوو؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2015081810095670353
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولقادر دەباغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3449 :

راپەڕینەکانی بارزان لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی هەردوو حکوومەتی
فرەنسا و بەریتانیادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091714221231198
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1832

نەجاتی عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3450 :

راپەڕینەکانی عەرەب لەبەر رۆشنایی فەلسەفەی مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092110495988615
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم ساڵح
لە عەرەبییەوە :هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3451 :

راپۆرتی گهشتی مهیدانی دکتۆر جەواد مەال بۆ کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031210584482546
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
2012 / 11 \ 27تا 6 / 11 /2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3452 :

راز

1833

http://www.kurdipedia.org/?q=2012092521393473302
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خوسرەو جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3453 :

راز و نیاز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903112526125807
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەال عارف موودەرڕیسی (بالکی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3454 :

راز و ڕەمزەکانی ڕۆمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226193435118504
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
محەمەد کەریم
2012سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:

1834

باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3455 :

رازی تەنیایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918621
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد هەردی
ناوەندی چاپەمەنی و راگەیاندنی خاک 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3456 :

رازی دووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795614
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عیزەدین مستەفا رەسوڵ
بەغدا1968-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3457 :

رازی دڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091309425967968

1835

فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
پەشێو مەریوانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3458 :

رازە سادەکانی بەفر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795621
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
زیاد رەشاد قادر
هەولێر2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3459 :

راژەنینی النکی مرۆڤایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518506
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1836

هیوا عومەر ئەحمەد
سلێمانی 1977
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3460 :

راسپاردەکانی کۆنفرانسی بەرەو رێنووسێکی یەکگرتووی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030409593864358
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :لێژنەی زاراوە لە ئەکادیمیای کوردی
هەولێر 2010
چاپخانەی حاجی هاشم – هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3461 :

راسپۆتین کەشیشێکی داوێن پیس و فێڵ باز !
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968102
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شارل بتی
وەرگێڕانی :عومەر محەمەد ئەحمەد (هۆمەر)
باڵوکراوەی چوار چرا
ساڵی چاپ 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1837

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3462 :

راستکردنەوە یان شێواندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121921232163419
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمشید حەیدەری
سوید 1988 -
چاالک محەمەد ئامادەیکردووە بۆ نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3463 :

راستیی تەوحید یان تەوحیدی راستەقینە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966005
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3464 :

راستییەکی ونبوو!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121522202863327
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1838

لێکۆڵینەوەیەکی کۆمەاڵیەتییە بۆ هەڵسەنگاندنی کاری ئەوانەی لە کوردستان بە ناو داکۆکی لە
مافی ئافرەت دەکەن
نووسینی :فەرمان عەزیز نەجار خەرابەیی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3465 :

راستیەکانی ئیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966004
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3466 :

راگواستن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619960
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1839

نووسەر
ئا .عومەر هەمزە ساڵح
ژمارەی الپەڕەکان
287
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3467 :

راگواستن و ئاوەدانکردنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122713361563541
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
سەاڵح شاکەلی  -عەبدوڵاڵ گەرمیانی  -فەرهاد سەمەد
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3468 :

راگواستنی قەزای پشدەر ( )1989 - 1977کۆتایی ئەنفال

1840

http://www.kurdipedia.org/?q=2013112415165692637
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مۆفەق میراودەلی
سلێمانی 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3469 :

راگەیاندنی سەربەخۆ لە هەرێمی کوردستان لە روانگەی
رۆژنامەنووسانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012053011160664959
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵەی خەڵک بۆ گەشەپێدان- PDA
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3470 :

راگەیاندنی شۆڕش و بزووتنەوەی شیعری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465213
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەرسەالن بایز ئیسماعیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1841

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3471 :

راگەیاندنی لۆکاڵ) (NGOکان لەهەرێمی کوردستان سلێمانی بەنمونە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090522434260978
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فوئاد عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3472 :

راگەیاندنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان 2008 - 1976
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080612524189267
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمیر نامیق عەبدوڵاڵ
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3473 :

رامان لەسەروەختەکانی جەنگ و مەرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305115725119557
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1842

نووسینی :سێگمۆند فرۆید
وەرگێڕانی :ئارام حاجی
هاوژین مەالئەمین :پێیداچوونەوەو پاشکۆی پەراوێزەکانی بۆ ئامادەکردووە
ئەم کتێبە حەوت توێژینەوەیە کە فرۆید ( 1915بۆ  )1938نووسیونی ،لە
ماوەی نێوان سەرەتاکانی جەنگی جیهانیی یەکەم تا بەرەتای ئەو
قەیرانانەی کە بوونە هۆی هەڵگیرسانی جەنگی جیهانیی دووەم.
دەروونشیکاریی لێرەدا هاوکاریی تیوریی خۆی لە راڤەکردنی دیاردەی
جەنگءمەرگء نەهامەتییەکانیاندا دەخاتەڕوو.
ئەم توێژینەوانە هەوڵێ دەروونشیکاریی فرۆیدییە بۆ وەاڵمدانەوە بەو
پرسیارە زیندووەی کە:
توندوتیژیی بۆچی ؟!
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3474 :

رامانی پاک لە تەنیاییدا؛ شەش دەقی شانۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041621470378796
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
موحسین محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3475 :

رامانێک لە زەردەخەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111215283062911
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1843

شەونم زەندی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە3476 :

راوچی و چەند چیرۆکێکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969589
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3477 :

راوە گزنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795642
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد حەمە باقی
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

1844

بابەتی ژمارە3478 :

راڤەی نوێ لەسەر فەیلەسووفانی سیاسیی مۆدێرن لە مەکیاڤێلییەوە تا
مارکس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021308043924470
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تاونزند جوڵز
وەرگێرانی فەرشید شەریفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3479 :

راکردن لە دڵنیایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150123025319119001
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوان حەمە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3480 :

راکشان لە تەنیشت تارمایی نیشتمانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100421323962221
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1845

عەبدوڵاڵ سلێمان (مەشخەڵ)
یەکێتی نووسەرانی کورد -لقی کەرکووک
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3481 :

رای گشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091109595561114
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .عامر حسن فیاض
وەرگێڕانی :ئاکۆ فاتیح
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3482 :

رای گشتی ..ئاراستە جیاوازەکانی!
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040110082066086
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1846

ئەحمەد عەبدولڕەحمان ئەحمەد
یەکێتی مافپەروەرانی کوردستان  -سلێمانی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3483 :

رزگارکاری هەژاران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204151318119211
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گاندی مەهاتما
رزگارکاری هەژاران ئەو تۆڵە سێنەی چڵەدارێکی زەیتون چەکی دەستی
بوو.
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3484 :

رژانی دڵۆپەکانی مەنفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219091
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1847

عەبدوڵاڵ سلێمان (مەشخەڵ)
دەزگای ئاراس ئەم کۆمەڵە شیعرەی لە ساڵی  2005دا باڵوی کردۆتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە3485 :

رژیمی رەواندزی سەردەمی پاشای کۆرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021413354875782
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تۆژینی :شێرکۆ هەژار
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3486 :

رستێک زەنگیانەی ئاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968007
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1848

محەمەد فەریق حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3487 :

رستە و پاش رستە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111411253262935
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساجیدە عەبدوڵاڵ فەرهادی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3488 :

رستە و چەمکی رستە بەگشتی و تایبەەمەندییەکانی لە زمانی کوردی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795656
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.نەسرین فەخری
بەغداد2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

1849

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3489 :

رستەی باسمەند لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141231014341118576
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاروان عومەر قادر
ساڵ و شوێنی باڵوبوونەوە 2008 :سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3490 :

رستەی لێکدراوی شوێنکەوتووخواز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967015
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم عەزیز ئیبراهیم
بەغداد1980-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3491 :

رشتەی مرواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080622272767898
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1850

عەالدین سوجادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3492 :

رواندز لە ئێستا و رابردوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052001065978514
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حوسێن مستەفا
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3493 :

رواندز لە الپەڕەکانی مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052308543058111
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئومێد شێرکۆ شاکر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

1851

بابەتی ژمارە3494 :

روانگە و یاران و نەیارانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795666
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسێن عارف
سلێمانی2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3495 :

روانگەی بیری نەتەوایەتی!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122316511262171
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3496 :

روانین و رەفتاری ئیسالم لەبەرامبەر مەسەلەی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718570
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1852

ئارام رەشید
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3497 :

روانینێک لە پەنجەرەی شیعرەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090111484860872
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەدیق سەعید رواندزی
هەولێر 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3498 :

روانیکێک بۆ دۆزی ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060418320065027
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ستارە عارف
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

1853

بابەتی ژمارە3499 :

روبار؛ چیرۆکە شیعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793103
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ میرزا ئەحمەد پێنجوێنی
چاپخانەی سەرکەوتن
سلێمانی1983-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3500 :

روبارە چۆڕبڕاوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071310355489583
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاکۆ محەمەد کەالری
زنجیرەی کتێبنامە 2
لەباڵوکراوەکانی کوردستانی نوێ
2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3501 :

روخاندنی حکومەتەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062522040671356
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1854

نووسەر :ستیڤن کینزێر
وەرگێڕانی :ئارام مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3502 :

روخسارناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051721385676351
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :سەمیرە نەقشبەندی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3503 :

روخسارە بەندکراوەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111921135587748
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1855

لەتیفە
وەرگێڕانی :روناک شوانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3504 :

روداوێک لەسەر شەقامەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150410085212120844
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدو محەمەد
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :هەورامان وریا قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3505 :

روناهیەک ل سەر پەروەردا مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020223091664164
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1856

سەلوان رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3506 :

روناکی سوننەت و تاریکیەکانی بیدعە لە دیندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091723412461726
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جور  :ئیسالم
زار  :سورانی
الپەر 154 :
نووسینی  :سەعید بن علی القحتانی
وەرگێرانی  :شاخەوان جواد ئەحمەد
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(روناکی سوننەت و تاریکیەکانی بیدعە) لە23:26:46 2011-9-17 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3507 :

رووبەڕوو لەگەڵ لەتیف هەڵمەتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092313143973258
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1857

دیداری :شەمێران سلێمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3508 :

رووپێوێکی جیۆپۆلیتیکی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619780
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
یسپەر ئایدم و یۆرگین السۆ
وەرگێڕ
ئاسۆس محەمەد مەال قادر
ژمارەی الپەڕەکان
64
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3509 :

رووتبوونەوەی وشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030314104264350
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1858

غەمگین بۆڵی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3510 :

رووتبوونەوەی وشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022110393126547
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
غەمگین بۆڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3511 :

رووخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050222521978703
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلبێر کامۆ
وەرگێڕانی :رەسوڵ سوڵتانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1859

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3512 :

رووخانی شاە سەرکەوتنی خومەینی
http://www.kurdipedia.org/?q=201108271158055903
6
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید مەموزینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3513 :

رووداوەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان لە بەڵگەنامەی سۆڤێتیدا (- 1945
)1947
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319126
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێران و لەسەرنووسینی :د .ئەفراسیاو هەورامی
پێشەکی و پێداچوونەوە و پەراوێز بۆ نووسینی :د .یاسین سەردەشت
بنکەی ژین 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3514 :

رووداوەکانی کاسی جیهانی  2006-1930تۆپی پێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967622
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1860

عاسی فاتح وەیس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🏀وەرزش
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3515 :

رووداوەکانی کوردستان لە ئاوێنەی ئەدەبدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010122320463619
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل ئیبراهیم سەعید
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3516 :

رووسیا گەڕانەوە بۆ لوتکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051400151676296
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
موعتەسەم نەجمەدین
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

1861

بابەتی ژمارە3517 :

رووناک وەک ئەوین؛ تاریک وەک مردن
http://www.kurdipedia.org/?q=20141009152118116976
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەمەد ئوزون
وەرگێڕانی :وریا غەفوری
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3518 :

روونبوونەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091913142077535
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شاعیر :ڕەفیق سابیر
نەخشەی بەرگ :سیسێل ستانگێنێس
باڵوکراوەی ڕابوون
چاپی یەکەم ،سوێد ()2001
ISBN 91-973528-1-0
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3519 :

روونبێژی لەشیعری مەحوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060913160876625
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1862

هەژار فەقێ سلێمان حسێن
سەردەم 2014 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3520 :

روونکردنەوە ،یان هەڵبەستنی مێژوو؟! خوێندنەوەیەک بۆ کتێبی نسکۆ و
دابڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015050611154585243
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ حەسەنزادە
2015

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3521 :

رووەک و پزیشکێتی میللی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967255
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال جەالل غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

💊پزیشکی  -تەندروستی

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

کلتوور  /فۆلکلۆر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

1863

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3522 :

رووەکە گوڵدارە مشەخۆرەکان (گورگە و کالوسە و دمکانە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795680
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەدرەدین نورەدین ئەبوبەکر
هەولێر2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌾کشتوکاڵ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3523 :

رووەکەکانی خواوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110611360162794
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەباح رەنجدەر
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە3524 :

روکاری بەشداری سیاسی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122312211563480

1864

ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەروەر کەریم ،لەتیف فەرەج و ئاوات یاسین
سەنتەری پەنا
کەرکوک 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3525 :

رۆبسپێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110615352862809
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رومن روالن
وەرگێڕانی :فەرهاد پەهلەوان
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3526 :

رۆبنسۆن کروزۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150612001516124470
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1865

نووسینی :دانیەڵ دیفۆ
وەرگێڕانی :حەمە کەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3527 :

رۆبۆتەکان دەچنە بەهەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111820515445601
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فەریق حەسەن
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3528 :

رۆچنەیەک بۆ ئەدەبی کوردی لە رۆژهەاڵتی کوردستان  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070121071991138
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1866

شەریف سەاڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3529 :

رۆچوون بەناخی هەڵبەستدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101120543224525
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :ئەحمەد تاقانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3530 :

رۆح و هەور و بەفر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091420335269371
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ئەمین پێنجوینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3531 :

1867

رۆحی تیرۆریزم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141207212159118220
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جان بۆدریار
وەرگێڕانی له عەرەبییەوه:
سامان عەلی حامید
چاپی یەکەم
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3532 :

رۆحی رۆشنگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620053
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
تیزڤیتان تۆدۆرڤ
وەرگێڕ
چنوور فەتحی
ژمارەی الپەڕەکان
144
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
وریا بوداغی
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:

1868

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3533 :

رۆحی کورد لە بن دەستی ناسیۆنالیزم ،ئیسالمیزم و مارکسیزمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818604
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد قەزاز
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3534 :

رۆحی یاساکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819300
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مۆنتیسکیۆ
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ ئیدریس شیخ شەرەفی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی موکریانەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3535 :

1869

رۆدان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309112054119651
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رزگار سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3536 :

رۆژ خۆر دروست دەکات ،رۆژگاریش ئێمە 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205122057119230
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرن ژیان دروست بکەین ،نەک بە ژیان دروست بین!
نووسینی:مەسعود لەعەلی -فەهیمەی ئەرژەنگی
ژیان بە لە (دایک) بوون دەست پێ ناکات ،بەڵکو بە (گۆڕان).
وەرگێڕانی :جەبار تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3537 :

رۆژ لە قەاڵتەوە هەڵدێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795694
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سامان دزەیی
1988
تایبەتمەندییەکانی بابەت

1870

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3538 :

رۆژانی سەخت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795696
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.ئەرسەالن بایز
سلێمانی2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3539 :

رۆژانی گوڵڕەنگ و شانۆی ساالر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100321144462191
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد ساالر
دەزگای ئاراس
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

1871

بابەتی ژمارە3540 :

رۆژباش ئەی خەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062911550285665
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فرانسواز ساگان
وەرگێڕانی :دالوەر قەرەداغی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3541 :

رۆژژمێری پیرەمێرد 1981 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101312293188340
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەریمان
1980
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3542 :

رۆژژمێری پیرەمێرد 1982 -
http://www.kurdipedia.org/?q=20140418005535100420
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1872

نەریمان
1981
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3543 :

رۆژژمێری پێشمەرگەیەک  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101500490862371
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :محەمەدی حاجی مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3544 :

رۆژژمێری پێشمەرگەیەک  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101500502862372
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :محەمەدی حاجی مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

1873

بابەتی ژمارە3545 :

رۆژژمێری پێشمەرگەیەک  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101500513362373
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :محەمەدی حاجی مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3546 :

رۆژژمێری پێشمەرگەیەک  -بەرگی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051214183857860
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :محەمەدی حاجی مەحمود.
بەرگی چوارەمی کتێبی "ڕۆژ ژمێری پێشمەرگەیەک" یاداشتی بەڕێز
محەمەدی حاجی مەحمود ،کەوتە بەر دیدەی خوێنەرانی ...
کتێبی "ڕۆژ ژمێری پێشمەرگەیەک" باسی ( )20ساڵ لە خەبات و
رووداوەکانی شۆڕشی گەلی کوردستان دەکات و بابەتەکانی بەگی
چوارەم تایبەتن بە رووداوو کارەساتەکانی سااڵنی  1992بۆ  1996و دەیان
وێنەو بەڵگەنامەی گرنی لەخۆگرتووە کە بۆ یەکەم جارە ئاشکرادەکرێن.
بەرگی چوارەمی رۆژ ژمێری پێشمەرگەیەک ،جگە لە دەستپێک و
پێشەکییەک ،چەند ناونیشانێکی لەخۆگرتووە ،لەوانە:
سەرەتای قۆناغێکی نوێساڵی 1992و رووداوەکانیخۆئامادەکردن بۆ هەڵبژاردن و سەرەتای یەکگرتنئاکامی هەڵبژاردنەکان و سەرهەڵدانی ناکۆکیئامادەکاری بۆ یەکگرتن و قەیرانی ناوخۆی حزبکۆبوونەوەی هێزە بەرهەڵستکارەکانی عێراقی لە کوردستان و کێشەیpkk
ساڵی 1993و رووداوەکانیئیعالنکردن و رێکخستنەوەی حزبی سۆسیالیست پاش یەکگرتنیلەگەڵ پارتی دا
چەک کردنی لیوای ()24و هەڵوێستی حکومەتی هەرێمساڵی 1994و رووداوەکانیخۆئامادەکردن بۆ کۆنگرەی ()2ی رێکخستنەوەی حزبی سۆسیالیستساڵی 1995و رووداوەکانینەفیر عام لەالیەن مام جەاللەوە-ساڵی 1996و رووداوەکانی

1874

یادی یۆبیلی زێڕینی پارتی و مەترسیەکانی یەکێتی- 31ی ئاب و رووداوەکانی دوای خۆی
هاوپەیمانێتی بۆچی و لەکێ پێکهاتبوو؟چەندین بابەت و رووداوی گرنگی نێوان سااڵنی  1992بۆ  1996کە بۆ
یەکەمین جارە بە بەڵگەنامەوەو وەک خۆی باڵودەکرێنەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3547 :

رۆژژمێری رووداوەکانی  16مانگی رابردووی
سوورییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080514482769467
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📅کڕۆنۆلۆژیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3548 :

رۆژژمێری رۆمی و نەخشەکانی بەرامبەرکردنی لەگەل رۆژژمێری کۆچی
و زایینیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795690
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد تاقانە
هەولێر2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس

1875

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3549 :

رۆژژمێری رێنوێن 2013
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040622230770230
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3550 :

رۆژژمێری رێنوێن 2014
http://www.kurdipedia.org/?q=20150406222515120814
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3551 :

رۆژژمێری ساڵی 2012

1876

http://www.kurdipedia.org/?q=2011120713063963144
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :قوباد حاجی فەفێ قەاڵدزێی
فینالند
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3552 :

رۆژژمێری ساڵی 2013ی زایینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122120305774412
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێکخستن و ئامادە کردنی قوباد حاجی فقێ قە اڵدزێی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3553 :

رۆژژمێری شارەکانی کوردستان بۆ ساڵی 2014ی زایینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111717213292622
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و ڕێکخستنی قوباد حاجی فەقێ قەاڵدزێی
qaladze@hotmail.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

1877

بابەتی ژمارە3554 :

رۆژژمێری مێژووی کوردستان  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042120360578775
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📅کڕۆنۆلۆژیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3555 :

رۆژژمێری ناوی کوردی 2714
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040921471369096
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کیان جانەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3556 :

رۆژژمێری هەرێم 2013 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121820131074376
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خانەی چاپ و باڵوکردنەوەی سۆران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

1878

بابەتی ژمارە3557 :

رۆژژمێری هەرێم 2014 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121522593787218
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3558 :

رۆژژمێری کیژۆڵەیەک هۆلۆکۆست لە یاداشتەکانی کچە جوولەکەیەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150104223209118644
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئانا فرانک
وەرگێرانی  :عەلی عوسمان یاقووب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3559 :

رۆژگاری من  -پەیدا بوون 1949-1930
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795704
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت

1879

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3560 :

رۆژگاری من  -دروست بوون 1960-1949
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795702
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3561 :

رۆژگاری من  -ژیانی روسیا ) (Aساڵی 1968-1960
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795703
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3562 :

رۆژنامە لە کتێبدا  -بەرگی 1

1880

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719586
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3563 :

رۆژنامە لە کتێبدا  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100100412362172
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :نەوزاد عەلی ئەحمەد
چاپخانەی روون
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3564 :

رۆژنامە و جەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719601
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
سلێمانی 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
باشووری کوردستان

1881

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3565 :

رۆژنامەگەری  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719604
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .کازمی موعتەمەد نەژاد
مەجید ساڵح عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3566 :

رۆژنامەگەری  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070522161791152
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .کازمی موعتەمەد نەژاد
مەجید ساڵح عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3567 :

رۆژنامەگەری مندااڵن بە زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795707
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیدریس عەبدوڵاڵ مستەفا
هەولێر2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت

1882

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3568 :

رۆژنامەگەری مێژووی سەرهەڵدانی رۆژنامەگەری لە جیهاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150122022044118982
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی:فاتیح سەالم
لەگەڵ دروستبوونی مرۆڤدا ،خوای گەورە و بەخشندە هەوڵی
خۆشەویستی و پەیپێبردنی گەڕان و گەڕانی بە دوای زانیارییەکاندا
پێبەخشیوە لەپێناوی دڵنیابوونەوەی له و دەوروبەرەی ناوخۆدا کە
تیادەژێت .مرۆڤ و زانیاری و زمان و ئاخاوتن لە کاتێکی پێویستدا
سەریانهەڵدا ،چونکە مرۆڤ دەزانێت چۆن کاربکات و بیری لێبکاتەوە.
سروشتی دروستبوونی کۆمەاڵیەتی مرۆڤ وایلێدەکات کە گرنگی بە
دەوروبەرەکەی بدات ،بۆیە پێویستە ئامرازێک بدۆزێتەوە بۆ گوزارشتکردن
لە بیروڕا و بۆچوون و خواستەکانی .بە واتا دنیای گەیاندنی هەواڵ دنیای
پێشخست نەک هەڵکۆڵینە بەردینەکانی میسر و چین و الی عەرەب و
ئەوانیتر لە گەالنی کۆن کە تەنها جۆرێکە لە جۆرەکانی رۆژنامەگەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3569 :

رۆژنامەگەری و پرۆسەی سیاسی لە کوردستانی باشووردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022020355464270
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جۆن هۆگەن و جۆن ترەمبۆر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

1883

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3570 :

رۆژنامەگەری و رۆژنامەنووسی هاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052200374578502
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ئەلدروبی
وەرگێڕانی :سۆزان جەمال و لوقمان غەفور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3571 :

رۆژنامەگەری کوردی بە زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351265132
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد پیرباڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3572 :

رۆژنامەگەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی لە دەرەوەی کوردستان
()1991-1974
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795716

1884

هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
سلێمانی2004-

تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3573 :

رۆژنامەگەریی خوێندکارانی کورد لە ئەوروپا و ئەمریکا 1991 - 1949
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719589
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
مەڵبەندی کوردۆلۆجی
سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3574 :

رۆژنامەگەریی کوردی بەزمانی فەرنسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795717
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.فەرهاد پیرباڵ
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

1885

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3575 :

رۆژنامەگەریی کوردی لە عێراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719605
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فاروق عەلی عومەر
وەرگێڕانی :تاریق کارێزی
دەزگای موکریانی 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3576 :

رۆژنامەگەریی کوردی؛ چەند سەرەقەلەمێک لە بارەی تەکنیک و
هونەرەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719596
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :نەژاد عەزیز سورمێ
چاپخانەی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی کوردستان
هەولێر 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

1886

بابەتی ژمارە3577 :

رۆژنامەنووس و تاوانەکانی راگەیاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090522093877292
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کارزان محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3578 :

رۆژنامەنووسانی کوردستان لە ژێر شاخێک تاوانی بێ سزادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042311212075934
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
راپۆرتێکی تایبەتی لێژنەی داکۆکیکردن لە رۆژنامەنوسان
CPJ
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3579 :

رۆژنامەنووسی کوردی سەردەمی کۆماری دیموکراتی کوردستان -1942
1947
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965349
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1887

نووسینی :هیمدادی حوسێن
سلێمانی 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3580 :

رۆژنامەنووسی کوردی لە کوردستانی دوای-راپەرین -بەدواچوونێکی
مەیدانییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795720
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ زەنگنە
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3581 :

رۆژنامەنووسیی کوردی سەردەمی کۆماری دێموکراتی کوردستان 1942
 1947http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819617
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1888

د .هیمداد حوسێن
دەزگای سەردەم 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📰راگەیاندن

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە3582 :

رۆژنامەنووسیی کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان لە سااڵنی (-1981
)2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052222561864848
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی سەروەر عبدولڕەحمان عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3583 :

رۆژنامەوانی تایبەتمەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619567
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .حسێن قەندی
کارزان محەمەد
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان

1889

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3584 :

رۆژنامەوانی مۆدێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795991
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کارزان محەمەد
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3585 :

رۆژنامەوانی و ئەدەبیاتی نوێی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102409142262496
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دکتۆر هیمدادی حوسێن
بنکەی ژین 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3586 :

رۆژنامەوانیی کوردی  -گۆڤاری هیوا  - 1963-1957بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091720224627928
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1890

ئامادەکردن :د .هیمدادی حوسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3587 :

رۆژنامەوانیی کوردی  -گۆڤاری هیوا  - 1963-1957بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091721084173190
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن :د .هیمدادی حوسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3588 :

رۆژنامەوانیی کوردی  -گۆڤاری هیوا  - 1963-1957بەشی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091721101873191
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن :د .هیمدادی حوسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3589 :

رۆژنامەوانیی کوردی  -گۆڤاری هیوا  - 1963-1957بەشی 4

1891

http://www.kurdipedia.org/?q=2012091721112673192
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن :د .هیمدادی حوسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3590 :

رۆژنامەوانیی کوردی  -گۆڤاری هیوا  - 1963-1957بەشی 5
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091721122073193
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن :د .هیمدادی حوسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3591 :

رۆژنامەوانیی کوردی – کۆواری دەفتەری کوردەواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092121554226317
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .هیمدادی حوسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

1892

بابەتی ژمارە3592 :

رۆژنامەوانیی کوردی سەردەمی کۆماری دێموکراتی کوردستان - 1943
1947
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111414510762954
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هیمدادی حوسێن
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📰راگەیاندن

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە3593 :

رۆژنامەی ئەهلی لە باشوری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819618
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێرش رەسوڵ
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی بەدرخان 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3594 :

رۆژنامەی تێگەیشتنی راستی  :1919-1918یەکەمین رۆژنامەی کوردی
لە عیراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091921140861988
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1893

ئامادەکار :رەفیق ساڵح و سدیق ساڵح
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

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

بابەتی ژمارە3595 :

رۆژنامەی تێگەیشتنی راستی ژمارە 33 -1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041114330764472
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ژمارە 33 -1
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3596 :

رۆژنامەی خورماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795731
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شاکر فەتاح
بەغداد1983-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

1894

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3597 :

رۆژنامەی ژیان ،ژمارە ( )81 - 1بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070222001991144
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی رەفیق ساڵح
لێکۆڵینەوەی سدیق ساڵح
سلێمانی 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3598 :

رۆژنامەی ژیان ،ژمارە ( )400 - 321بەرگی  - 4بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102412365362520
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی رەفیق ساڵح
لێکۆڵینەوەی سدیق ساڵح
سلێمانی 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3599 :

رۆژنامەی سۆڤیەت کوردستان  -بیبلۆگرافیا و شرۆڤە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030118011664328
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1895

نووسنی -:فەخرەدین تاهیر
لە باڵوکراوەکانی خەندان بۆ پەخش و وەشاندن  -زنجیرەی 8
هەولێر 2006
خستنە سەر نیت -:چاالک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3600 :

رۆژنامەی سەردەمی نوێ  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101312331862340
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3601 :

رۆژنامەی سەردەمی نوێ  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101312360362341
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1896

سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3602 :

رۆژنامەی هەولێر :حیکایەتی سەرهەڵدان و کۆتایی 1953 -1950
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865282
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەحمود زامدار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3603 :

رۆژنامەی کوردستان  -مەهاباد 1325-1324ی هەتاوی ()1946
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091921055261985
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکار :رەفیق ساڵح و سدیق ساڵح
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

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

1897

بابەتی ژمارە3604 :

رۆژنامەی کەرکووک-ی کوردی ساڵی 1930
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110615582362813
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و پێشەکی :ئەحمەد تاقانە
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3605 :

رۆژهەاڵتی عەدەن ...رۆژئاوای خودا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150104223643118645
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ماغوت
وەرگێرانی :کارزان عەلی و حسێن لەتیف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3606 :

رۆژهەاڵتی کوردستان لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121421452163307
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1898

وەرگێڕان و ئامادەکردنی  :ئەنوەر سوڵتانی
لە باڵوکراوەکانی سلێمانی ،بنکەی ژین ،ساڵی 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3607 :

رۆژهەاڵتی کوردستان لە دە ساڵدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011311342932724
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی "حامید گەوهەری" ،لە الیەن گۆڤاری " "K21چاپ و
باڵوکراوەتەوە .
ئەم کتێبە باسێکی تێرو تەسەلە لەسەر رووداو و پێشهاتەکانی حیزب و
شۆرشی ئیسالمیی
الیەنە سیاسییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان ،دوای
ِ
ئێران ،لە نێوان سااڵنی .1988-1978
"کتێبی رۆژهەاڵتی کوردستان لە دە ساڵدا" ،لە دوو بەرگ و لە 1100
الپەرە باڵوکراوتەوە ،ئەرکی چاپ باڵو کردنەوەکەی لەالیەن مومتاز
ِ
حەیدەری سەرنووسەری گۆڤارەکانی " "K21و "لەیال قاسم – لەیال زانا"
لەئەستۆ گیراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3608 :

رۆژهەاڵتی کوردستان لە سەردەمی دووەم جەنگی جیهانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102409090262495
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1899

بەپێی بەڵگەنامەکانی ئەرشیڤی یەکێتیی سۆڤیەت
دکتۆر ئەفراسیاو هەورامی
پێداچوونەوە و ئامادەکردنی :سدیق ساڵح
بنکەی ژین 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3609 :

رۆژهەاڵتی کوردستان و پرسی سیاسەت!!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112721095263026
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
برایم فەرشی  -بارام
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3610 :

رۆژهەاڵتی کوردستان ،لیکۆڵینەوەیەک لەدۆخی سیاسیی بزووتنەوەی
رزگاری خوازی کورد 1989-1979
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021918583880664
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1900

نوسینی :د .هۆشمەند عەلی مەحمود حەمەد
ئەم کتیبە لە کۆتايی مانگی 6ی  2012لە هەولیر چاپ و بالوکراوەتەوە.
تیبینی :ئەم کتیبە لەبنەرەتدا کارنامەی دکتۆرای نوسەرە ،لە بەشی
میژووی زانکۆی سلیمانی ،کە لەاليەن لیژنەی هەلسەنگاندنەوە وەک
خۆی وەرگیراوەو پلەی نايابی پیدرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3611 :

رۆژی ئافرەتانی جیهان  /بەشی دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021023511964226
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلکساندرا کولونتای
وەرگێران  :ئازاد ئارمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3612 :

رۆژی ئافرەتانی جیهان  /بەشی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021023505264225
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلکساندرا کولونتای
وەرگێران  :ئازاد ئارمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

1901

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3613 :

رۆژی پێشمەرگەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121700181263333
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
دیسەمبەری 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3614 :

رۆژی جیهانیی زمانی زگماکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150703010806124710
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3615 :

رۆژی شۆڕش یان رۆژی تیرۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111710283010761
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1902

هاوڕێ باخەوان
چاپی یەکەم – ئۆکتۆبەری  – 2003چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری –
ژمارەی سپاردن - 301 :کوردستان – هەولێر.
لەسەر ئەرکی نووسەر خۆی چاپکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3616 :

رۆژی هاتنەکەی عودەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033016091867379
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاوات عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3617 :

رۆژێ لە رۆژان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070815162771903
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1903

بابی اللۆ:کەمال رەئووف محەمەد ،سلێمانیی  18( 2011دیمانەی
کولتووریی و رۆژنامەنووسیی سااڵنی 2008 -1966ە)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3618 :

رۆژێک لە تەمەنی ئیڤان دنیسۆڤیچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619930
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئەلیکساندەر سۆلژنیتسین
وەرگێڕ
سولەیمان دڵسۆز
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ساڵی چاپ
2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3619 :

رۆژێکی پڕلەچاالکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170810
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/کاروان عومەر کاکەسور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

1904

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3620 :

رۆژێکی تۆزاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042219090064595
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :باران
لە چاپکراوەکانی یانەی قەڵەم ساڵی 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3621 :

رۆژەکانی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101321134918579
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئارچی رۆزڤێلت
کەریمی حیسامی لە فارسییەوە کردوویە بە کوردی
ستۆکهۆڵم 1995 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3622 :

رۆشناییەکانی نێو شەوەزەنگ

1905

http://www.kurdipedia.org/?q=2013102221354692430
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هیشام غەسیب
وەرگێڕانی :تارتق حەجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3623 :

رۆشنبیر و دەسەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110618345762825
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمەسەعید حەسەن
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3624 :

رۆشنبیری جینسی لە دیدگای ئیسالمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122122154163462
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:

1906

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3625 :

رۆشنبیری سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051509213976320
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەروەر حەمە ئەحمەد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3626 :

رۆشنبیری ،کۆمەڵگەی مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966706
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەهرام محەمەد کاکل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3627 :

رۆشنبیریی وەلی دێوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795755
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1907

محەمەد ئەمین هەورامانی
بەغداد1979-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3628 :

رۆلی وریا عومەر ئەمین لە بواری زمانەوانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795767
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاوات فەرحان وەسمان
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3629 :

رۆمان چییە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619843
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1908

نووسەر
د .م .ه .ئیبزامر مالکام برادبری نورتروپ فڕای
وەرگێڕ
جەواد مستەفا
ژمارەی الپەڕەکان
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ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3630 :

رۆمان لە گۆشەنیگای جیاوازەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010322120911007
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی سەاڵح عومەر.
الپەرەی قەبارە گەورەدا لە الیەن دەزگای توێژینەوەو
ئەم کتێبە لە ()111
ِ
باڵوکردنەوەی موکریانی ،لە هەولێر ،چاپ و باڵوکراوتەوە.
کتێبی "رۆمان لە گۆشەنیگای جیاوازەوە" )24( ،وتاری لەخۆگرتووە،
لەوانەش لە بارەی "رۆمانی (ئاوێنە سەرابییەکان)ی هیوا قادر"" ،رۆمانی
کێوی مەزن"" ،رۆمان و پێشبینی"" ،چیرۆکی دڵی سارا و ئەرە گۆنایت" و
"پەپولەی رەش یان ترس لە مردن".
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3631 :

1909

رۆمانسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100821083092391
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام شەمێرانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3632 :

رۆمانسیزم لە شیعری هێمن و محەمەد نووری دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083020151470004
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ڕزگار عومەر فەتاح
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3633 :

رۆمانی نامۆ و لێکدانەوەیەک لەگەڵ دوو شانۆگەریی بەدحاڵی بوون و
دادپەروەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969388
فایلی پی دی ئێف:
ئەلبێر کامۆ
وەرگێڕانی :حەمەکەریم عارف
2003

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت

1910

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3634 :

رۆمانی کوردی :خوێندنەوە و پرسیار  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110616352262816
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سابیر رەشید
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3635 :

رۆمانە فارسییە هاوچەرخەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140907125848115657
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :عومەر رەسوڵ  -شینکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

1911

بابەتی ژمارە3636 :

رۆمانە نەمرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101311104062338
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شۆڕش محەمەد حسێن
چاپ و پەخشی سەردەم
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3637 :

رۆمیۆ پەیمانی هاوڕێیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141212023807118285
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سیما سابیر زەنگەنە
ساڵی 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3638 :

رۆمیۆ و جولیەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092214325526252
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1912

ولیام شێکسپیر
وەرگێڕانی :دوکتۆر سەاڵح بابان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3639 :

رۆمیۆ و جولێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795794
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3640 :

رۆمیۆ و جولێت 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795793
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :زانیار عۆمرانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

1913

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3641 :

رۆمیۆ و جوولێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100321242662194
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ویلیەم شکسپیر
وەرگێڕ :ئازاد حەمە شەریف
دەزگای ئاراس
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

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

بابەتی ژمارە3642 :

رۆنانی رستە لە شێوە زاری فەیلیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141217223430118340
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ عەبدولڕەحمان کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3643 :

رۆنانی ڕستە لە شێوەزاری فەیلیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071313091976991
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1914

ئاسۆ عەبدولرەحمان
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3644 :

رۆڵی ئافرەت لە چاکسازی کۆمەڵگادا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141212130947118296
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
دایکی فیردەوس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3645 :

رۆڵی ئافرەت لە قۆناغی پێشمەرگایەتیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150820235818125402
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1915

نووسینی :سەفەر کەریم هاوار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3646 :

رۆڵی پرشنگداری زانا موسوڵمانەکان لە پێشکەوتنە زانستییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070610252589681
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاوە فەرەج سەعدون
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3647 :

رۆڵی حەسەن زیرەک لە موزیکی کوردییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112311085210850
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :زۆزک ئەحمەد قەرەداغی و زاهیر محەمەد عەزیز
تایپی نوسینەکان  :رەوشت مەحمود ،زاهیر محەمەد عەزیز
تایپی نۆتەکان  :زۆزک قەرەداغیی
مۆنتاژ و دیزاینی بەرگ :بازیان جەالل
چاپ2004 :
چاپی یەکەم 2004 :سلێمانی
ژمارەی سپاردن ( )473ی ساڵی ()2004ی وەزارەتی رۆشنبیریی
حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت

1916

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎵موزیک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3648 :

رۆڵی رۆشنبیر لە شەڕی ناوخۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010214140763632
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فازڵ عومەر رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3649 :

رۆڵی رۆشنبیران لە شۆڕشی نەتەوەییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112722035563031
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمیتەی راگەیاندنی پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان
01-08-2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3650 :

رۆڵی رێکخراو لە کۆمەڵگەی مەدەنیدا

1917

http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795771
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و.وەرزش و الوان
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3651 :

رۆڵی سیاسی ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090523405660984
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جاسم محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3652 :

رۆڵی عەلمانیەت لە دروستبوونی مەینەتی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070919452476946
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1918

مەسعود عەبدولخالق
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3653 :

رۆڵی گۆڤاری هیوا لە پێشخستنی هونەرەکانی ئەدەبی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122312182274432
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هیمدادی حوسێن
2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3654 :

رۆڵی مارگریە روودینکۆ لە بوژاندوەی کەلەپووری کورددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795775
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.شوکریە رەسوڵ
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1919

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3655 :

رۆڵی ناسەنتڕاڵی لە گەشەپێدانی ناوچەییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062908563989769
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەیسەڵ عەلی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3656 :

رۆڵی کارکردن لە گۆڕینی مەیمون بۆ مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112721334263028
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فردریک ئەنگڵس
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :کەریم مەال رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3657 :

رۆڵی یاریکردن لەگەشەی منداڵدا و هەنگاوەکانی گەشەکردنی منداڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070997
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1920

و/ئەبوبەکر کاروانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3658 :

رۆیشتن بە ئاراستەی مردووە بەڕێزەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070223283076877
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەشدار سامی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3659 :

ریالیزم و دژە ریالیزم لە ئەدەبیاتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519529
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سیروس پرهام (د .میترا)
حەمە کەریم عارف
چاپ و وەشانی سپیڕێز 2003
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1921

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3660 :

ریزبەندیی گوتار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083020584370281
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
میشێل فۆکۆ
وەرگێڕانی :دانا شوانی و هاوار محەمەد
هەولێر 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3661 :

ریسالەی عشق لە مەولەویناسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080716110367555
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :سۆران سنەیی
باڵوکراوە :ناوەندی باڵوکردنەوەی فەرهەنگ و ئەدەبی موردی
(ئینتشاراتی صالحەدینی ئەییوبی)
ساڵی چاپ1991 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3662 :

ریشەی بیروباوەڕی بارزانییەکان

1922

http://www.kurdipedia.org/?q=2013110721263792564
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرید ئەسەسەرد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3663 :

ریشەی قورئان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080415373789290
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تەها حەمە حەمەئەمین هەڵەدنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3664 :

ریفراندۆم باشترین شێوازی خەباتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118710
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :تۆم گولبیرێ
وەرگێڕانی لە سویدیەوە؛ ئیدریس ئیبراهیم گەاڵڵەیی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1923

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3665 :

ریفۆرم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101122351262297
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هۆمەر قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3666 :

ریفۆرم لە دین و سیاسەتدا بە گوێرەی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718589
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خدر مەرەسەنه
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3667 :

ریفۆرم لەم قۆناغەی ئێستای کورددا بۆ؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010421524763667
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1924

نەوزادی موهەندیس
سلێمانی 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3668 :

رێبازی رزگاری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906100939125961
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:ئایەتوڵاڵ شێخ محەمەد مەردوخی کوردستان
وەرگێڕانی :دکتۆر تاهیر حیکمەت (د.ئازاد)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3669 :

رێبازی سۆشیال دیموکرات و کۆمەڵگەی کوردەواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818595
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزادی موهەندیس
سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1925

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3670 :

رێبازی سۆفیگەریی نەقشبەندی خالیدی مەوالنا خالید و تەریقەتی
خالیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150112150718118749
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی:لە ئینگلیزییەوە محەمەد حەمە ساڵح تۆفیق
چاپی دووەم  2014سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3671 :

رێبازی سەرۆکەکانی ئەمریکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091122365019247
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەردار عەزیز ،سەلیم حوسنی
و :سەردار عەزیز
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3672 :

رێبازی لێکۆڵینەوە

1926

http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795806
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
غازی فاتح وەیس
هەولێر1990-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3673 :

رێبازی لێکۆڵینەوە لە زانستی سیاسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112303175863006
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیسماعیل شێخ موراد
مەکتەبی بیر و هوشیاری (ی .ن .ک) 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3674 :

رێبازی لێکۆڵینەوە و ئامادەکردنی لێکۆڵینەوەیەکی تیۆری و پراکتیکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418799
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1927

نووسینی :تەاڵڵ مەجزووب
وەرگێڕانی؛ مەریوان عەبدول
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانیەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3675 :

رێبازی نوێ ئۆرگانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان  -خولی یەکەم 1976
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030400213533749
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زیاد گەردی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3676 :

رێبازی کۆمەڵە لە تۆی بەڵگەکانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010811441063702
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەیوب ئەیوب زادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:

1928

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3677 :

رێبازە ئەدەبییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619848
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هیمداد حوسێن
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3678 :

رێبازە ئەدەبییەکان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619544
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
د .فەرهاد پیرباڵ
دەزگای ئاراس 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3679 :

رێبازە هاوچەرخەکانی بیری گەشەسەندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091422413877470

1929

فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسەر :ئەحمەد ساعی
وەرگێڕ :لوقمان سەمیعی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3680 :

رێبازە هاوچەرخەکانی فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819288
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەماح رافع محەمەد
وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە؛ تاریق کارێزی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
موکریانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3681 :

رێبازەکانی رەخنەی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519518
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
عەتا قەرەداخی

1930

دەزگای سەردەم 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3682 :

رێبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918987
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەهدی حسێن
وەرگێڕانی؛ حەمە کەریم عارف
ئەم کتێبە لە ساڵی  1983دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە؛ ماڵپەڕی نووسەری کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3683 :

رێبەر بۆ پێشکەشکردن بۆ ناوەندی وەرگرتنی قوتابیان 2014-2013
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110620135788020
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

1931

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3684 :

رێبەری  ODIHRبۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010919504863736
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێر :شێرکۆ جەودەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3685 :

رێبەری باڵوکراوەی ئاسۆی کتێبخانە  -ژمارە  1تا 24
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050107512478709
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3686 :

رێبەری بەرهەمهێنانی بەروبوومە کشتوکاڵیەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967272
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەدرەدین نورەدین ئەبوبەکر
تایبەتمەندییەکانی بابەت

1932

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌾کشتوکاڵ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3687 :

رێبەری بەکارهێنانی پەیین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967254
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەدرەدین نورەدین ئەبوبەکر1/ن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌾کشتوکاڵ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3688 :

رێبەری پێچەوانەیی بۆ سەرکردایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091110091061116
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ستیڤ سامپڵ
وەرگێڕانی :کاوە سەباح عومەر
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3689 :

1933

رێبەری پێشانگە تایبەتییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795820
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3690 :

رێبەری جیهانناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970026
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم ئەحمەد محەمەد عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3691 :

رێبەری دەرچووانی خولی حەوتەمی زانکۆی سلێمانی 2002 - 2001
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121421182663305
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1934

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3692 :

رێبەری دەرچووانی خولی شەشەمی زانکۆی سلێمانی 2003 - 2002
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121422035163310
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3693 :

رێبەری روماڵکردنی رۆژنامەنوسیی لە حاڵەتە مەترسییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121712471212933
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1935

لە ئامادەکردنی لیژنەی پارێزگاریکردن لە رۆژنامەنوسانەو نووسەرو
رۆژنامەنوس زمناکۆ بورهان قانع لە ئینگلیزییەوە وەریگێڕاوەتە سەر زمانی
کوردی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3694 :

رێبەری زاراوە ئامارییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051414492464738
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال عەبدول
هەولێر 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3695 :

رێبەری ژن لە تەمەنی هەرزەکارییەوە بۆ تەمەنی نائومێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618559
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1936

د .ماری کلود دوالهای
ئەکرەم قەرەداخی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3696 :

رێبەری سایتە کوردییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032516525722712
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن مەال کەریم بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3697 :

رێبەری سایتە کوردییەکان 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150421102314120930
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فەهد شوانی
بابەتی کتێب :کۆمپیوتەر
ساڵی چاپ2004 :
تیراژ 1500 :دانە
چاپخانە:بینایی -سلێمانی
تایپ  :فەهد شوانی
نەخشەسازی:فەهد شوانی
نرخی تێچوون100 :دۆالر
لە سەر ئەرکی دەزگای بەدرخان چاپکراوە.

1937

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💻کۆمپیوتەر
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3698 :

رێبەری ڤیستڤاڵی هەشتەمی زانکۆی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795824
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەزارەتی خوێندنی بااڵ
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3699 :

رێبەری کتێبخانەی گشتیی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062017183968852
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

1938

بابەتی ژمارە3700 :

رێبەری یارمەتیدانی کەمینەی نەتەوەیی بۆ بەشداریکردن لە پڕۆسەی
هەڵبژاردندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011121355763789
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :محەمەد حەمەساڵح تۆفیق
لەباڵوکراوەکانی پەیمانگەی کوردی بۆ هەڵبژاردن- KIE
2004

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3701 :

رێبەرێک بۆ داڕشتنی هەواڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503105744121027
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سۆران عەلی
ئەم کتێبە بە شێوەیەکی گشتی باس لە چۆنێتی داڕشتنی هەواڵ و
شێوازەکانی دەکات بۆ ئەو کەسانەی کە تازە پێیان ناوەتە ناوی جیهانی
رۆژنامەوانی و هەواڵسازییەوە .
نووسەر لە پێشەکی کتێبەکەیدا باس لەوە دەکات کە ماوەیەکی زۆر لە
هەوڵی ئەوەدا بووە کە سەرچاوەیەکی دەستکەوێت وەک رێبەرێکی باش
و تەواو بۆ رۆژنامەنووسان بە فێربوونی باشترین شێوازی داڕشتنی هەواڵ
بۆ هەواڵسازان.
نووسەر باس لەوەش دەکات زۆربەی ئەو بابەتە رۆژنامەوانیانەی کە رۆژانە
لە کەناڵە میدیاییەکانەوە باڵودەبێتەوە هەڵەی داڕشتن و کەموکوڕی
رێزمانی و وشەسازی و یەکگرتوویی دەق تێدا دەبیندرێت و ئەمەش
کێشەکانی ئاڵۆزترکردووەو ئەوەی جێی نیگەرانییە ئەوەیە کە ئەم هەاڵنە
بە بەردەوامی دووبارە دەبنەوەو هەوڵێکی جدی بۆ راستکردنەوەی ئەو
هەاڵنە نادرێت.
نووسەر سەبارەت بە پێویستبوونی رێبەرێک بۆ کاناڵەکانی راگەیاندن
دەنووسێت :پێویستە هەر کاناڵێک رێبەرێک هەبێت بۆ ئەوەی بنەما
سەرەکی هەبێت لە بابەتە رۆژنامەنووسیدا بۆ ئەوەی پشت بە بنەما
رێزمانییەکان و ئەو یاساو رێسایان لەبەرچاو بگرێت کە ئەوەی هەڵەکان
راستبکرێنەوە.
نووسەر لەم کتێبەدا باس لە باشترین شێواز بۆ خستنەڕووی هەواڵ،
بنەماڵە سەرەکییەکانی هەواڵ ،چۆنێتی داڕشتنی هەواڵ و شێوازەکانی

1939

هەواڵ دەکات.
لە بەشێکی دیکەی ئەم کتێبەدا نووسەر باس لە رێزمان ،رێنووس،
خاڵبەندی ،وشەسازی ،رستەبەندی دەکات و ئاماژەی بەوەداوە کە چۆن
رۆژنامەنووسێک یان هەواڵسازێک بتوانێت بابەتێک دابڕژێت کە لەباری
رێزمان و رێنووس و خاڵبەندی و وشەسازییەوە بێ کەموکوڕ بێت و لەباری
ماناییشەوە پڕ ناوەڕۆک بێت.
ئەم کتێبە دەتوانێت بۆ ئەو کەسانەی کە تازە دەستیان داوەتە کاری
رۆژنامەنووسی بەسوود بێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3702 :

رێبەرێک بۆ داڕشتنی هەواڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042311064085139
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سۆران عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3703 :

رێچکەکانی برسێتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519189
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1940

نووسینی :جۆرج ئەمادۆ
وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە؛ هیمەت کاکەیی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3704 :

رێخی برایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121921041887160
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
داستانی برایەتی شاکە و خان مەنسوور
ڕۆمانێکی مێژوویی فۆلکلۆرییە و بەشێوەزاری کەڵهوڕی
نووسینی :محسن بنی ویس
بەغدا 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3705 :

رێزگرتن لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070423452776892
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1941

ئارام عەبدولواحید حەمەرەشید مەعروف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3706 :

رێزمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061911525176732
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
غازی عەلی خورشید
هەولێر 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3707 :

رێزمان و وشەنامەی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061410273485520
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ماوریتسیۆ گارزۆنی
پێشەکی و دووبارە لە چاپدانەوەی :نەجاتی عەبدوڵاڵ
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1942

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3708 :

رێزمانی ئاخاوتنی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092216101725995
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیژنەی زمان و زانستەکانی لە کۆڕی زانیاری کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3709 :

رێزمانی ئینگلیزی ئاوێنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062321125371157
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :حەسەن مەحمود محەمەدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3710 :

رێزمانی پاشگری دووپاتی (ەوە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319443
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .شێرکۆ بابان
دەزگای موکریانی 2001

1943

تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3711 :

رێزمانی راناوی لکاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795843
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وریا عومەر ئەمین
بەغداد1986-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3712 :

رێزمانی زاری کەڵهوڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013113008182887545
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نیعمەت عەلی سایە
سلێمانی 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

1944

بابەتی ژمارە3713 :

رێزمانی وێنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042320485085145
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی شنە عەزیز حەمەرەحیم
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3714 :

رێزمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090316143160933
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
چاپی سێیەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3715 :

رێزمانی کوردی  -بەرگی یەکەم  -وشەسازی  -بەشی پێنجەم  -کردار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072522403591588
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1945

نووسینی :د.ئەورەحمانی حاجی مارف
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3716 :

رێزمانی کوردی  -پۆل بێدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020410372175572
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :د .نەجاتی عەبدوڵاڵ
چاپخانەی حاجی هاشم – هەولێر ،ساڵی  144( ،2009الپەرە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3717 :

رێزمانی کوردی (مۆفۆلۆژی) ناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795906
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.ئەورەحمانی حاجی مارف
کۆری زانیاری
بەغداد1979-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :كۆرى زانیارى كورد  -بەغدا
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

1946

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3718 :

رێزمانی کوردی (وشە سازی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795849
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.ئەورەحمانی حاجی مارف
ساڵی 2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3719 :

رێزمانی کوردی (کرمانجی سەروو)
http://www.kurdipedia.org/?q=2015080811104385822
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەریمان خۆشناو
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3720 :

رێزمانی کوردی 2

1947

http://www.kurdipedia.org/?q=2012080520503170396
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوری عەلی ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3721 :

رێزمانی کوردی بۆ پۆلی پێنجەمی سەرەتایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082820072989045
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆماری عیراق – وەزارەتی پەروەردە
لە دانانێ :نوری عەلی ئەمین ،شیخ محەمەدی خال ،موحەمەد
مستەفای کوردی ،کامل حەسەن بەسیر.
چاپی 1991 28
چاپخانەی ژمارە 2ی وەزارەتی پەروەردە  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3722 :

رێزمانی کوردی بۆ پۆلی شەشەمی سەرەتایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013083008551589007
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1948

کۆماری عیراق – وەزارەتی پەروەردە
لە دانانێ :نوری عەلی ئەمین ،شیخ محەمەدی خال ،موحەمەد
مستەفای کوردی ،کامل حەسەن بەسیر.
چاپی  27ساڵی 1992
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3723 :

رێزمانی کوردی بۆ پۆلی یەکەمی بەشی زمانی کوردی زانکۆی
سەالحەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795850
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.نەسرین فەخری
بەغداد1982-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3724 :

رێزمانی کوردی بەرگی یەکەم  -وشەسازی  -بەشی چوارەم  -ژمارە و
ئاوەڵکردار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072221294289509
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1949

نووسینی :د.ئەورەحمانی حاجی مارف
1998
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3725 :

رێزمانی کوردی بەشەکانی ئاخاوتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011813564963887
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
چاپی یەکەم 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3726 :

رێزی نان بگرن؛ کۆمەڵە بەرهەمێکی باڵو کراوەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793131
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن
بەغداد1980-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

1950

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3727 :

رێسا ئیتیکییەکانی رووماڵکردنی میدیایی پرسەکانی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150219224114119420
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زۆر جار ئەو کەموکوڕییانەی کە لە رووماڵکردنی پرسەکانی ژن و
توندوتیژی رەگەزی دروست دەبن بەهۆی لەبەرچاو نەگرتنی هەندێک
بنەمای زۆر بنەڕەتی کاری رۆژنامەوانییەوە دروست دەبن.
زۆر گرنگە کە رۆژنامەنووس لەهەموو کات و دۆخێکدا بەو پەڕی
هۆشیارییەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو بنەما ئیتیکی و پیشەییانە بکات.
پابەندنەبوونی وریایانە بەم بنەمایانە لە میدیای کوردیدا ،هەندێکجار
بووەتە هۆی دروستکردنی مەترسی بۆ سەر ژیانی چەندین ئافرەت و
بێگومان کاریگەریشی لەسەر رادەی متمانەی خەڵک بەو رۆژنامەوان و
دەزگایانە دەبێت کە کەمتەرخەمی لەو جۆرە دەنوێنن.
هەر لەو روانگەیەوە ،رێکخراوی ژنانی نەتەوە یەکگرتووەکان و دامەزراوەی
میدیاوان بە هاوکاری پەرلەمانی کوردستان ئەرکی بەرهەمهێنانی ئەم
نامیلکەیەیان وەئەستۆ گرت بەو هیوایەی کۆمەڵێک بنەما و ستاندەر بۆ
رووماڵکردنی پرسەکانی ژنان بچەسپێنرێت.
ئەم نامیلکەیە پاش وردبوونەوە لە ژمارەیەکی زۆر بەرهەمی رۆژنامەوانی
لە دەزگا میدیاییەکانی کوردستان و دیراسەکردنی کۆمەڵێک دیکۆمێنتی
رێنوێنی ئیتیکی و پیشەیی هاوشێوە لە واڵتانی دیکە دارێژراوە.
ئەم نامیلکەیە دەکرێت ببێتە سەرچاوەیەکی زۆر گرنگ بۆ یەکدەستکردنی
ئەو کار و بەرهەمانەی پەیوەندیدارن بە ژنان و توندوتیژیی رەگەزی لە
میدیای کوردیدا و لەو رووەشەوە هاوکارێکی باش بێت بۆ رۆژنامەنووسان
و ئێدیتۆرەکان لە قۆناغە جیاجیاکانی کاری رۆژنامەوانیدا.
سەرچاوە :میدیاوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3728 :

رێسا بۆ فێربوونی ئەلف و بێی کوردی بە پیتی التینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795865
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1951

محەمەد وەسمان
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3729 :

رێگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519203
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد مەولود مەم
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3730 :

رێگا باریکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015033013153685059
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1952

ئاوات قارەمانی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3731 :

رێگا بەرەو یەکەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701043027124664
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حسێن مەحمود هەڵەبجەی
ئەم کتێبە باسی لە کۆمەڵێک کەسایەتی ناوداری جیهانی دەکات کە
هەرکامیان توانیویانە کاریگەرییان بەسەر کۆمەڵگەی مرۆڤایەتییەوە هەبێت
و تا ئێستاش ئەم کاریگەرییە بەردەوامە.
لەپێشەکی ئەم کتێبەدا نووسەر باس لەوە دەکات کە کەسە مەزنەکان
هەرگیز هیوابڕاو و نائومێد نابن و سەرەڕای چەندین شکست سەرئەنجام
توانیویانە سەرکەوتن بە دەستبهێنن ،ئەوە تەنها کەسە الوازەکانن کە
بێئومێد دەبن و ناتوانن بەرەنگاری شکست ببنەوە ،کەسە مەزنەکان بۆ
دەربازبوون لە شکست رێگەی سەرکەوتن دەدۆزنەوه و الشیان وایە کە
دەرگای سەرکەوتن هەمیشە کراوەیە.
لە قامووسی کەسانی مەزندا وشەیەک بە ناوی بێئومێدی و هیوابڕاوی
نییه و هەرگیز دەستەوئەژنۆ دانانیشن بەڵکوو بۆ دەربازبوون هەمیشە لە
بیری دۆزینەوەی رێگەچارەدان .
نووسەر هەروەها باس لەوە دەکات کە عەقڵ وەک کێڵگە وایه و دەبێت
کاری لەسەر بکرێت ،باس لەوە دەکات کە فێربووە کە زۆرترینی ئه و
کەسانەی کە ئازارمان دەدەن ئه و کەسانەن کە هەموو متمانەیەکی
خۆمان پێبەخشیون و ئەوان لە کاتی خۆیدا لەدژی ئێمە بەکاری
دەهێننەوە.
نووسەر فێربووە کە شکست دەتوانێت ببێتە مامۆستایەک بۆ ئەوەی فێری
سەرکەوتن ببین ،بەاڵم نابێت شکست ببێتە گۆڕستانی ئاوات و
خەونەکانمان.
نووسەر لە بەشێکی دیکەی پێشەکی کتێبەکەیدا دەنووسێت :ئەوە
دەروون نزمەکانن کە لە گەڕان و پشکنین بە دوای هەڵەی کەسە
مەزنەکان چێژ وەردەگرن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

1953

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3732 :

رێگاوبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619881
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
نیکۆالی خایتۆڤ
وەرگێڕ
نەژاد عەزیز سورمێ
ژمارەی الپەڕەکان
112
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
ڕۆمان و شیعر
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3733 :

رێگاکەی بەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102918250273560
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1954

نوسینی :بیڵ گەیتس
وەرگێڕانی :سەردار عەبدوڵاڵ
لە پڕۆژەکانی تۆری تەکنەلۆژیای زانیاری کوردی
چاپی یەکەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3734 :

رێگای عەشق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620031
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیکنات ئیسواران
وەرگێڕ :هاوار ئەحمەد هەڵەبجەیی
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3735 :

رێگای یاخییان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619570
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1955

ئارێز عەبدوڵاڵ
سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3736 :

رێگایەک بە کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111512085287827
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ا م هامڵتن
وەرگێڕ :د .عەلی عەبدولرەحمان عەسکەری
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3737 :

رێگایەکی دوورودرێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090609365677294
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1956

نووسینی :ئیشمایل بییە
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :شێنێ بۆسکانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3738 :

رێگوزەری بیری سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218750
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سڤێن  -ئێرک لیدمان
وەرگێڕانی لە سویدیەوە؛ ئاسۆس کەمال
ئەم کتێبە لەساڵی  1997دا لەالیەن وەشانێن ئاپێک لە ستۆکهۆڵم
چاپکراوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3739 :

رێگەی ئاسان بۆ وازهێنان لە جگەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072814184489414
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1957

ئالێن کار
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :سیامەند شاسواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3740 :

رێگەی دوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795880
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم سۆڵەیی
چاپخانەی راپەرین
سلێمانی1970-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3741 :

رێگەی یۆگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042009235378783
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :م .هاوبیر کامەران و د .محەمەد ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

1958

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3742 :

رێنامەی پەیوەندسازیی ڤێستاندەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101123285362309
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێکخراوی کۆمەک لە سویدییەوە کردوویەتییە کوردی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کۆمەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3743 :

رێنمایی سێکس لە ئایینی ئیسالم دا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827010352125556
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد حەسەن حەمەد سەرگەینێلی
چاپی یەکەم  2009هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3744 :

رێنماییەکانی پێداچونەوەی سیستمی یاسایی هەڵبژاردنەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010819355163712

1959

ئامادەیە

فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :فازڵ حسێن
2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3745 :

رێنماییەکانی تۆڕی کۆمەاڵیەتی گوگل پالس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080521000669227
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
قەزوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3746 :

رێنووس بۆ ئاخافتن بە زمانی ئینگلیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010121072663612
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و وەرگێڕانی :نادر فەتحی شوانە
ئەڵمانیا 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

1960

بابەتی ژمارە3747 :

رێنووسی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101214091588346
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەمی زانستپەروەرانی کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3748 :

رێنووسی سادەی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111811040673784
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3749 :

رێنووسی کوردی لە رەگ و ریشەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967021
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا نەریمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1961

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3750 :

رێنووسی یەکگرتووی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319447
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەدران ئەحمەد حەبیب
دەزگای ئاراس 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3751 :

رێنوینییە سەرەتایییەکانی دەرمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062700041676816
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :کۆمیسیونی کۆمەاڵیەتی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی
ئێران
لە باڵوکراوەکانی کۆمیسیونی تەبلیغاتی ح د ک ئێران
خاکەلێوی 1368
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3752 :

رێنوێن

1962

http://www.kurdipedia.org/?q=2011091514445461704
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی :غوالم حوسێن زولفەقاری
ئامادەکردن و وەرگێڕانی :محەمەد پشدەری
بابەت :پەندو وتەی بەسوود
نەخشەسازی :مەهدی ئەحمەد
نەخشەسازی بەرگ :محەمەد پشدەری
سەرپەرشتیاری چاپ :کەنعان خەلیل
تیراژ 500 :دانە
ژمارەی سپاردنی)1418( :ی ساڵی  2008وەزاڕەتی رۆشنبیری دراوەتێ
سلێمانی ( -)2008چاپخانەی کوردستان
ئەم پەڕتووکە بەتایبەتی لەالیەن (محەمەد پشدەری)ەوە لە رۆژی -09-19
 2011بۆ کوردیپێدیا نێردراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3753 :

رێنوێنی دایکان و باوکان بۆ پەرەپێدانی دنیایەکی دوور لە ماددە
هۆشبەرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518521
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :المار ئەلیکساندەر
وەرگێڕانی؛ مستەفا مەعروفی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانیەوە باڵوکراوەتەوەسەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎒پەروەردە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

1963

بابەتی ژمارە3754 :

رێنوێنی رۆژنامەوانیی بێالیەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111022085262895
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دیبۆرا پۆتەر
وەرگێڕانی :عەبدولڕەزاق عەلی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📰راگەیاندن

جۆری پەڕتووک:

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3755 :

رێنوێنیی خەباتی نافەرمانیی مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092419041225181
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پەر هەرنگرێن
وەرگێڕانی :سیاوەش گۆدەرزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3756 :

رێنیسانس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041516115564544
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1964

نووسینی :کەمال مەزهەر ئەحمەد
وەرگێڕانی :فوئاد مەجید میسری
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3757 :

رێنیشاندەر بۆ ناخی زەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969364
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گوننار ئێکێلۆف
وەرگێڕانی
رزگار شێخانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3758 :

رێنێ دێکارت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091110120161117
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1965

نووسین و ئامادەکردن و وەرگێڕانی :کاوە جەالل
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3759 :

رێوی سەرسوڕهێنەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091411312477446
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ڕۆڵد داڵ
وەرگێڕ :نەسرین ئەحمەد
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3760 :

رێویی سەرسوڕهێنەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20141217231559118347
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1966

نەسرین ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3761 :

رێوێکی گەڕیدە چاکترە لە شێرێکی نوستوو!
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070911584676936
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سیامەند شێخ ئاغایی
سوید 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3762 :

رێڕەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122511250763506
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ماکوان کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3763 :

1967

رێڕەوی تێکۆشان  -بیرەوەریەکانی کەریم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082811540965971
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریم ئەحمەد
وةرگێڕانی :جەالل دەباغ
چاپی یەکەم 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3764 :

رێکخراونامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140531155216100608
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی ئەو رێکخراوانەیە کە ماڵپەڕی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا
16-01-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3765 :

رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818605
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1968

کۆمەڵێک سەرچاوە
کارزان محەمەد
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3766 :

رێکخراوە نێودەوڵەتی و هەرێمییەکان سیستمی ئامرازە یاساییەکان بۆ
پاراستنی ئاشتی و ئاسایشی نێودەوڵەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118716
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .ئەحمەد موسەوی
وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە؛ عەلی قادر عوبێد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3767 :

رێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و رۆڵیان لە ریفۆرمی کۆمەاڵیەتیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121516420974345
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1969

ئاری رەفیق
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3768 :

رێکخستن یەکێکە لە بنەما سەرەکییەکانی چاالکیی حیزبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218735
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد مەنگوڕی
ئەم کتێبە لەساڵی 2002دا لە الیەن مەکتەبی بیرو هۆشاریەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3769 :

رێکخستنە سیاسییەکانی باکووردی کوردستان 1980 - 1960
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111622592273738
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ماجید خەلیل فەتاح
هەولێر 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

1970

بابەتی ژمارە3770 :

رێکەوتننامەی جەزائیر و رەهەندەکانی لەسەر کێشەی کورد لە
کوردستانی باشوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090122300977218
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کامەران بابان زادە
چاپی یەکەم  2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3771 :

رێکەوتننامەی لەناوبردنی هەموو جۆرە جوداکارییەک لە دژی ئافرەتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618558
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پەسەندکراوی کۆمەڵەی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :د .ناسح قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3772 :

رێکەوتنی (ئەنقەرە  -واشنتۆن) ناوچەی ئارام لە باکوری سوریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082222104167269
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1971

ئاریان رەوف
بزووتنەوەی گۆڕان
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3773 :

رێی تاوسات یان خاتوونی ئەرز و ئاسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141223003410118428
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد رەفعەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3774 :

رەئیس رەمەزانەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061817435959048
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فەرهاد پیرباڵ
چیرۆک
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (فەرهاد پیرباڵ) سەبارەت بە (رەئیس رەمەزانەکان) بۆ کوردیپێدیا لە
2011-09-12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:

1972

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3775 :

رەخنە چییە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2014081122311965286
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
میشێل فۆکۆ
وەرگێڕانی :فاتح سەعیدی
سلێمانی 2014 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3776 :

رەخنە و ئەدەبی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795917
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد وەسمان
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3777 :

رەخنە و حەقیقەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091322452861219
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1973

رۆالن بارت
پێشڕەو حسێن
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3778 :

رەخنە و دەقی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110513142010574
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێر محەمەد وەسمانە .
ناونیشانی کتێبێکی نوێی نووسەرو شاعیرو
ِ
ئەم کتێبە چەند تێکستێکی شیعری و چەند وتارێکی رەخنەیی وەسمانی
الپەرەی قەبارە گەورەدا چاپ و باڵوکراوتەوە.
لەخۆگرتووە و لە 125
ِ
لە دوا الپەرەکانی ئەم پەرتوکەدا ،وێنەی گشت رووبەرگی ئەو کتێبانەی
وەرگێران لەخۆگرتووە .
بەرهەمی نووسەرن ،وەک نووسین
ِ
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3779 :

رەخنە و هەقیقەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150210220052119326
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رۆالن بارت
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ئیسماعیل زارعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

1974

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3780 :

رەخنە! یان کوتەک؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011321313863815
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
قادر رەشید  -ئەبو شوان
2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3781 :

رەخنە ..رووبەرێک بۆ ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111922032866794
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئازا حسیب قەرەداخی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3782 :

رەخنەسازی مێژوو و پەیڕەوی کردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795915
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1975

د.کامل حەسەن عەزیز ئەلبەسیر
کۆری زانیاری کورد
بەغداد1983-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3783 :

رەخنەگرتن لە مۆدێرنێتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071113571871993
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نیهاد جامی
سەنتەری رووناکبیری هەتاو ،ژمارە 14
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3784 :

رەخنەو توێژینەوە (فەنتازیای داخراو)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795919
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تەها ئەحمەد رەسوڵ
سلێمانی2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1976

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3785 :

رەخنەی ئەدەبی و قوتابخانەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519519
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چارلز برێسلێر
وەرگێڕانی :عەبدولخالق یەعقووبی
دەزگای ئاراس 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3786 :

رەخنەی ئەدەبی کوردی و مەسەلەکانی نوێکردنەوەی شیعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110321484062734
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پەرێز سابیر
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3787 :

رەخنەی ئەقڵی پەتی

1977

http://www.kurdipedia.org/?q=20141218114455118352
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی
سۆران عومەر حەمە
لەبالوکراوەکانی نێوەندی رۆشنگەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3788 :

رەخنەی بونیادگەری لە تیۆرەوە بۆ پراکتیزەکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091110051061115
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .عەلی تاهیر حسەین
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3789 :

رەخنەی عەقڵی پراکتیکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402223802120770
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1978

ئیمانوێل کانت
وەرگێڕانی :سۆران عومەر حەمە
لە بالوکراوەکانی نێوەندی ڕۆشنگەری بۆ لێکۆلینەوەی فکری و سیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3790 :

رەخنەی ناڕەخنە  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967102
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەوڕەحمانی حاجی مارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3791 :

رەخنەی هزری کۆمەاڵیەتیی هاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620019
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1979

نووسەر
د .معن خلیل
وەرگێڕ
شەهال وەلی جەبار
ژمارەی الپەڕەکان
432
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
کۆمەڵناسی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3792 :

رەدووکەوتن لە کەلتووری کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111911152110786
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
توێژینەوەی :بوار نورەدین
ژمارەی بالوکراوە44 :
دیزاینی بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
ڕێکخستنی الپەڕەکان :ئاسۆ مامزادە
تابلۆی بەرگ :رۆستەم ئاغاله
چاپخانە :ئاراس هەولێر
تیراژ1000 :
چاپی یەکەم  2005سلێمانی
چاپی دووەم  2007هەولێر
نرخ 5000 :دینار
ژمارەی سپاردن ( )566ساڵی ( )2005حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1980

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3793 :

رەسەنایەتیی زمانەکەت بناسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103121494862681
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ئەمین هەورامانی
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3794 :

رەش و سپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795933
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ئەمین پێنجوێنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3795 :

رەشپۆشێکی جیهانی چوارەم :کورتە چیرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968269
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1981

مستەفا ساڵح کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3796 :

رەشماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219421
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەیان فەرشی
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3797 :

رەشنووسی پڕۆژەی یاسای مافی بەدەستهێنانی زانیاریەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091821592761965
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یاسای مافی بەدەستهێنانی زانیاریەکان
(یاسای روناکی)
ئەم یاسایە ئەم ئامانجانەی هەیە:
یەکەم بەهێزکردنی گەلی کوردستان بەزانیاریەکان دەوڵەمەند بکرێن.
دووەم بەشداریکردن لە چارەسەکردن و بەربەرەکانیکردنی دیاردەی گەندەڵی و پشتگیریکردنی
پرەنسیپی شەفافیەت.
سێیەم بەهێزکردن و پشتگیریکردنی رێرەوی دیموکراسی.
چوارەم دابینکردنی کەش و هەوایەکی باشتر...
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید) سەبارەت بە (رەشنووسی
پڕۆژەی یاسای مافی بەدەستهێنانی زانیاریەکان) لە21:39:43 2011-9-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت

1982

جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬یاسایی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3798 :

رەشنووسی ستراتیژیی نیشتیمانی بۆ پەرەپێدانی بارودۆخی ئافرەتان لە
هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051815021978540
فایلی پی دی ئێف:
ئەنجومەنی بااڵی کاروباری خانمان
2013

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3799 :

رەشید نەجیب (ژیان و بەرهەمەکانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719579
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئومێد ئاشنا
دەزگای ئاراس 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

بابەتی ژمارە3800 :

1983

رەشە جوانەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052809315564908
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاناسۆڵ
وەرگێران :سەنگەر بالیسانی
لەباڵوکراوەکانی ناوەندی چاپ ،ئاوێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3801 :

رەشەبای ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050122330466520
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
زانست زانا
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇫فەڕەنسی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3802 :

رەشەبای ژەهر و ئەنفال  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970000
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

1984

عەبدوڵاڵ کەریم مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3803 :

رەشەبای ژەهر و ئەنفال  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061421192270105
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ کەریم مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3804 :

رەگ و ریشەکانی ناسیۆنالیزمی تورکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091322433461218
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د.قەیس جەواد ئەلعەزاوی
د.موحسین ئەحمەد عومەر
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

1985

بابەتی ژمارە3805 :

رەگەزپەرستی چییە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110821244962857
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گفتوگۆ لەگەڵ کچەکەمدا
نووسینی :تاهیر بین جەلوون
وەرگێڕانی :خەبات عارف
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3806 :

رەگەزپەرەستی چییه؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083115182160847
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :تاهیر بن جەلوون
وەرگێڕانی :خەبات عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3807 :

رەگەزی نوێی شیعری کوردی الی قەدری جان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795946
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەرهەنگ حەمە سالح (خامۆش)

1986

هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3808 :

رەگەکان گەرانەوە بۆ بنج و بناوان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150615110417124503
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەلیکس هالی
وەرگێڕانی :کەریم دەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3809 :

رەمز و مەغزا لە چیرۆکەکانی فەرهاد پیرباڵدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090316015360931
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1987

نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3810 :

رەمز و نووسینی سەر گۆڕەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619863
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئەرخەوان محەمەد عوبێد
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3811 :

رەمزی نافیع
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090316083460932
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1988

رۆڵەیەکی هەولێری فیداکاری سەربەخۆیی کوردستان
ئامادەکردنی :محەمەد گۆران و نەریمان خۆشناو
چاپی یەکەم 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3812 :

رەنگ لە فۆلکلۆری کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111512234410724
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و ئامادەکردنی :هەردەوێڵ کاکەیی
تایپکردنی :ئاواز حەسەن
دیزاینی بەرگ و مۆنتاژ :ئاسۆ مامزادە
(بۆ دیزاینی بەرگ ،کەڵک لە تابلۆیەکی هونەرمەند رۆستەم ئاغالە
وەرگیراوە)
چاپخانە :شڤان
تیراژ1000 :
چاپی یەکەم  2005سلێمانی
نرخ 1500 :دینار
ژمارەی سپاردن ( )565ساڵی ( )2005حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3813 :

رەنگاڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070822493289626
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت

1989

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چیرۆک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3814 :

رەنگاڵە :کتێبێک بۆ فێربوون و ئاشنابوون بە زمان و کەلتوری ئینگلیزی لە
ئاستی بااڵدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021616455257227
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و وەرگێڕانی :جێگر سەالم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3815 :

رەنگدانەوەی ئەدەب لە گۆڤاری هاواردا 1943 - 1932
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519517
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدالصمد اسالم طه
دەزگای ئاراس 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3816 :

1990

رەنگدانەوەی برایەتیی کورد و عەرەب لەئەدەبی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795961
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولسەتار تاهیر شەریف
بەغداد1979-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3817 :

رەنگدانەوەی ریالیزمی سیحری لە رۆمانەکانی کاکەمەم بۆتانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090709325677322
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسێن سابیر عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3818 :

رەنگدانەوەی شارستانیەتی یۆنانی لەناو شارستانیەتی ئیسالمیدا لە
سەردەمی یەکەمی عەبباسیەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051322440082989
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :زریان حاجی
2012

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1991

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3819 :

رەنگدانەوەی فەلسەفەی ئایینی یارسان لە چوارینەکانی بابا تاهیری
لوڕدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082100110589124
فایلی پی دی ئێف:
فەهمی کاکەیی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3820 :

رەنگدانەوەی کەسایەتی بارزانی موستەفا لە شیعری چەند شاعیرێکی
کورددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620040
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
حەیدەر جەوهەر ئەحمەد
ژمارەی الپەڕەکان
248
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
موراد بەهرامیان
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوە:
زمان  -شێوەزار:

ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی
موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

1992

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3821 :

رەنگی خۆڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119055
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەزەند بەگیخانی و دالوەر قەرەداغی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە3822 :

رەنگی هەڵوەرینی گەاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120509413768835
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام جەالل
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3823 :

رەنگە ئیرۆسییەکانی ئاگر

1993

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019012
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناڵە حەسەن
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 2003دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3824 :

رەنگە کاڵبووەوەکانی دنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018679
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گەروس عەبدولمەلکیان
وەرگێڕانی :مەریوان هەڵەبجەیی
یانەی قەڵەمی سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3825 :

رەهێڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041821224064560
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1994

موکەڕەم رەشید تاڵەبانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3826 :

رەهەندی تێڕامان و جەستەی وتاری رۆشنبیری هاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165474
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد حەمە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3827 :

رەهەندی چوارەمی فیمینیزم ،تیوری غەم الی ژنانی پاشماوەی ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966531
فایلی پی دی ئێف:
کازیوە ساڵح

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3828 :

رەهەندی دەروونی لە چیرۆکەکانی شێرزاد حەسەندا

1995

http://www.kurdipedia.org/?q=2013010410494874681
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :هەڵمەت بایز رەسوڵ
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3829 :

رەهەندییەکان بۆ نەوەی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150212015931119349
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رێبوار سیوەیلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3830 :

رەهەندە کۆمەاڵیەتییەکانی ناسەقامگیریی سیاسی لە هەرێمی
کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111414444962953
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1996

رۆزە عەبدوڵاڵ شەریف
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3831 :

رەهەندەکانی خەون لە شیعری کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070323361476884
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فازیل شەوڕۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3832 :

رەهەندەکانی ریفۆرمی ئایینی لە ئەوروپا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619841
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سامان حوسێن ئەحمەد
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1997

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3833 :

رەهەندەکانی شوێنکات لە دەقە وااڵکانی شێرکۆ بێکەسدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020512244775590
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نوسەر /لوقمان رەئوف
بابەت /لێکۆڵینەوە
هەڵەچنی /کارزان عەبدوڵاڵ
نەخشەسازیی بەرگ و ناوەوە /پەیام ئەحمەد
سەرپەرشتیاری چاپ /کارزان عەبدوڵاڵ
تیراژ 500 /دانە
چاپ /چاپخانەی کەمال
نرخ 3000 /دینار
لە باڵوکراوەکانی بەڕێوەبەرێتیی چاپ و باڵوکردنەوەی سلێمانییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3834 :

رەهەندەکانی ناسیۆنالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118707
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کۆمەڵێک نوسەر
وەرگێڕانی؛ ئارام جەمال سابیر
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

1998

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3835 :

رەهەندەکانی کێشەی دارفور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052407515578481
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رێکەوت ئیسماعیل ئیبراهیم
سلێمانی 2013 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3836 :

رەواندز لێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی  -سیاسی ()1939 - 1918
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319124
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەحمەد حەمەد ئەمین ئۆمەر
ئەم کتێبە لە ساڵی 2006دا لەالیەن سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیجی
کوردستانەوە باڵوبۆتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3837 :

رەوتی ئیسالمی لە باشووری کوردستان 1991 - 1946
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081616221560690
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

1999

ئیدریس سیوەیلی
چاپی دووەم2009 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3838 :

رەوتی فیلمسازیی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150807035341125080
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و وەرگێڕانی :شۆڕش محەمەد حسێن
کتێبی (رەوتی فیلمسازیی کوردی) لەالیەن دەزگای ڕۆشنبیری جەمال
عیرفان چاپ و باڵوکرایەوە کە (شۆڕش محەمەد) ئامادە و وەریگێڕاوە.
دڵشاد مستەفا نووسەر و هونەرمەند و خوێندکاری دکتۆرا لە هونەری
فیلمسازیی لە زانکۆی سالفۆرد لە واڵتی بەریتانیا ،لەو پێشەکییەی کە
بەناونیشانی (هزری رۆشن و هەنگاوی بوێر) بۆ کتێبەکەی نووسیوە
دەڵێ”:هەژاری کتێبخانەی کوردی لە بوارە کەلتورییە جیاوازەکاندا جێی
مشت و مڕ نییەو کەسێک نادۆزینەوە داکۆکی لە پێچەوانەکەی بکات ،چ
جای وردبوونەوە بەرەوە پسپۆرییە دەگمەنەکان کە لە وێڕا ئیدی هەستی
نەبوونی توشی جۆرێک لە بێهیوایمان دەکات.
تەواوی کتێبخانەی کوردی ژمارەی کتێبەکانی دەربارەی سینەما ناگاتە
ئەوەی ئاماژەیان پێ بکرێت ،رەنگە سینەما ئەو دیاردە ژیارییە بێت کە
لەنێوەندە هونەری و روناکبیرییەکانی ئێمەدا کەمترین قسەی لەسەر
کراوەو کەمترین پانتایی گفتوگۆشی بۆ تەرخان کراوە .بێ خەبەری
بەشی زۆری بەرپرسە رۆشنبیریی و سیاسییەکانی ئێمە لەگرنگی ئەو
هونەرە وای کردووە لە پەراوێزدا بژی .بۆیە هەر هەوڵێک لەو بوارەدا
هەنگاوێکی گرنگەو دەتوانێت بەشێک لەو کەموکورتییەی لەو نێوەندەدا
هەیە پڕی بکاتەوە” .هەروەها دەڵێ”:ئەم بەرهەمەی ئێستا دەشێت
جێگایەکی شایستە لە نێو کتێبخانە هەژارەکەی کورددا بگرێت و
سەرەتایەکی تر بێت بۆ کەمێک پێداچوونەوە بە روانینماندا دەربارەی
بایەخەکانی” .سەبارەت بە نووسەری کتێبەکەش ،دڵشاد مستەفا
دەنووسێت”:شۆڕش محەمەد لە نێوەراستی نەوەدەکانی سەدەی
رابردووەوە ناوێکی دیاری نێوەندی رۆژنامەگەری کوردییە بەتایبەتی لە
نێوەندی هونەری و روناکبیریدا گەنجێکی چاالک و هۆشیارە و دەزانێت
لەکوێوە پرسیار و بابەتەکانی هەڵدەبژێرێت بۆیە ئەو گفتوگۆیانەی
لەمیانەی ئەم کتێبەدا دەردەکەون زانیاری گرنگ و سەرنجبەریان لەنێودایە
چونکە بزوێنەری گفتوگۆکە دەزانێت لەکوێوە دەست پێ دەکات و بەرەو
کام ئاکام دەڕوات .دواتر لە هەڵبژاردنی کەسەکاندا تەواو وردەکارە و
کەسانی جیاوازی خاوەن ئەزموونی جیاوازی بە پرسیاری جیاوازترەوە
هەڵبژاردووە و دەیەوێت لەرێی ئەو هەڤپەیڤینەوە دنیای ئەفسوناوی

2000

سینەما و هەندێک وردەکاری نێوی بە خوێنەر ئاشنا بکات”.
هەروەها لە کۆتا بەشی نووسینەکەیدا ،دڵشاد مستەفا
دەڵێ”:بابەتەکانی دی گەشتە بە نێو ئەوەی دەربارەی فلمسازی کوردی
و هەندێک لەبەرهەمەکانی نوسراون گەواهی ئەوانی ترە لەسەر
جۆرێکی نا ئاشنا لە سینەما و تەوژمێکی تری نێو سینەمای سێیەم کە
درەنگتر وەرگری هونەری حەوتەم پێی ئاشنا بووە ،ئەو سینەمایەی
کەمترین شتی لەسەر وتراوە و پێویستی بەوەیە دەروازەیەکی بەڕودا
بکرێتەوە .ئەوەی لەم کتێبەدا خراوەتە ڕوو جگە لەناساندن هەوڵی
ناسینی ئەو بیرکردنەوەیەشە کە لە پشت ئەو بزاوتەوەیە و ئاراستەی
دەکات سەرنجی خوێنەر بەرەو ئەو جومگە سەرەکیانە دەبات کە هزری
بەشێک لە فلمسازی کورد پێک دەهێنن”.
کتێبەکە لە شەش بەشی سەرەکی پێکهاتووە بەناوەکانی (فیلمۆگرافیای
فیلمی کوردی ،روخاندنی سینەماکان و تێڕوانینی سینەماکاران،
ڕوخساری فیلمسازیی کوردی ،سینەمای کوردی بەرەو کوێ ،ئەم کاتەت
باش سینەمای کوردی ،لە کوردستان سینەما بەرەو کوێ”.
لەم کتێبەدا باس لە ئەزموون و بەرهەمە هونەرییەکانی هەریەک لەم
هونەرمەندە سینەماکارانەی کورد کراوە ”:هینەر سەلیم ،جەمیل
رۆستەمی ،جانۆ ڕۆژبەیانی ،مەهدی ئومێد ،فریبورز کامکاری ،الوەند
عومەر ،جۆی جۆنرۆی”.
هەروەها لە گفتوگۆکانیشدا ئەم هونەرمەندانە بەشدارییان
کردووە”:حسێن سێودین ،ئازاد سەوزە ،کەریمۆک ،ڕەحیمی زەبیحی،
سەربەست ڕەسوڵ ،سالم سەڵواتی ،هیوا ئەمین نژاد ،کەی بەهار،
میدیا ڕەووف بێگەرد ،دڵشاد مستەفا ،بابەک ئەمینی ،ئەشکان
ئەحمەدی ،ئاالن ئەمین ،ماشەڵالی محەمەدی ،کامیران بیتاسی ،شوان
عەتوف ،نەرمین کاوانی ،سارا محەمەد ،تانیا رەووف”.
شۆڕش محەمەد پێشتر  10کتێبی دیکەی لە بوارەکانی شانۆ و ئەدەب و
بیبلیۆگرافیا چاپ و باڵوکردۆتەوە و ئەمە  11کتێبی ئەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3839 :

رەوتی نوێکردنەوەی شیعری کوردی لە باشوری کوردستان (-1980
)1991
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795984
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.حوسێن غازی کاک ئەمین گەاڵڵەیی

2001

هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3840 :

رەوشی ئایینی و نەتەوەیی لە کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965798
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەشاد میران
ستۆکهۆڵم 1993 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3841 :

رەوشی کۆمەڵگای مەدەنی لە کوردستان و عێراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121813093874311
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .سەلیم پەترۆس و د .سامیزوبەیدە
وەرگێڕ :دیدار ئەبو زێد
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

2002

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3842 :

رەوەز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012717370075376
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرهەنگ مەال محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3843 :

رەیحانامە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150506212716121055
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدولکەریم شێخانی
ئەمرۆ
خەبات و تێکۆشانی هەموو شێرە ژنانی کۆبانێ وای کردووە کە
ِ
ناوی کورد بە تایبەتی ژنانی کورد ببێتە وێردی سەر زمانی هەموو گەالنی
دونیا.
ژنان و کچانی کۆبانێ بە خەبات و تێکۆشانی خۆیان وایان کردووە کە
سەرنجی هەموو میدیاو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ الی خۆیان رابکێشن،
ژنان و کچانی کۆبانێ لە پێناو پاراستنی نیشتمان سنگی خۆیان ناوە بە
گوللەوە و تا ئێستا دەیان کچ و ژنی کورد لە کۆبانێ شەهیدبوون و گیانی
خۆیان فیدای نیشتمان و ئازادی کردووە و ئەوەش بۆتە هۆی ئەوەی کە
شەرڤان و گەریال بچێتە ناوی فەرهەنگی گەالنی
ناوی پێشمەرگەو
ِ
جیهان و بکەوێتە سەر زاری گەورە بەرپرسانی واڵتانی جیهان.
شاعیر بە مەبەستی بەرزنرخاندن و رێزگرتن لە پاڵەوانێتی و ئازایەتی و
بوێری شێرەژنانی کۆبانێ هەموو هەست و نەست و خۆشەویستی و
خستۆتەروو و کوڵی
وەفای لە ناو ئەم شیعرەدا بۆ ژنان و کچانی کۆبانێ
ِ
هەڵرشتووە.
دڵی خۆی بۆ ئەوان
ِ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

2003

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3844 :

زار و زمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091022071673012
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3845 :

زارا به هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141227015259118526
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
سوبحان ئەمینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی هەورامی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3846 :

زارا عەشقی شوان

2004

http://www.kurdipedia.org/?q=2011121213282363238
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :محەمەدی قازی
وەرگێڕان :عەزیز گەردی
سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3847 :

زاراوەسازیی پێوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319445
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەسعود محەمەد
کۆڕی زانیاری کورد 1988
سەرچاوە :ماڵپەڕی مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3848 :

زاراوەی پارێزگای سلێمانی( ،عەرەبی – کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257383
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سلێمانی :چاپخانەی کامەرانی1971 ،
(لە باڵوکراوەکانی بەڕیوەبەرایەتی پەروەردەی سلێمانی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

2005

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3849 :

زاراوەی فۆتۆگرافی (ئینگلیزی -کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796012
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فارس سەعدی
هەولێر2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

📘فەرهەنگ
♬هونەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

شارەکان:

♖هەولێر

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3850 :

زاراوەی نوێ یان فەرهەنگی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257342
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
و /لە فارسییەوە بورهان قانع
سلێمانی :چاپخانەی قانیع2005 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

2006

بابەتی ژمارە3851 :

زاراوەی هەمەچەشنە :عەرەبی ،کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966999
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەوڕەحمانی حاجی مارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3852 :

زاراوەی کارگێڕی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051412332464719
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :لێژنەی فەرهەنگ لە ئەکادیمیای کوردی
هەولێر 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3853 :

زاراوەی کوردی :لێکۆڵینەوە و هەڵسەنگاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967016
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامل حەسەن عەزیز ئەلبەسیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

2007

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3854 :

زاری زمانی کوردی لە تەرازووی بەراورددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967025
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ئەمین هەورامانی
بەغداد1981-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3855 :

زارە کوردییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796024
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.کامیل حەسەن بەسیر
1987
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3856 :

زارەڤاند ،تورانچیەی وەدەرکەوتن،ئایدۆلۆژیا و بەرنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796025
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2008

و.ئەبوبەکر خۆشناو
هەولێر1996-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3857 :

زام و سۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091914124477541
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(کۆمەڵێک وتار و لێکۆڵینەوەی هەمەجۆر)
نووسەر :سیروان کاروانی
نیگاری ڕووی بەرگ :ڕێبوار سەعید
بە یارمەتیی:
کۆمەڵگەی کوردیی گرینچ\ لەندەن لەچاپ دراوە
چاپی یەکەم ،ئێنگالند ()2003
ISBN 91-973358-2-7
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3858 :

زانا و ستەمکار (شانۆگەرییەکی مێژووییە)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150522093115121167
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2009

وەرگێڕانی :ئیحسان بورهانەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3859 :

زانست چییە؟ فەلسەفە چییە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012103008493573563
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولکەریم سروش
وەرگێڕ :
سامان سەاڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3860 :

زانست و فەلسەفە ڤیداییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221213661174
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاوبیر کامەران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

2010

بابەتی ژمارە3861 :

زانستی ئابووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620001
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .نەهرۆ عەلی
ژمارەی الپەڕەکان
479
ساڵی چاپ
2009
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئابووری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3862 :

زانستی ئابووری 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110310105473582
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سڵێمان رەحیمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3863 :

زانستی پزیشکی بە زمانێکی ساکار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819626

2011

فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
د .کامەران ئەمین ئاوه
چاپ و وەشانی سپیڕێز 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3864 :

زانستی پێرست و دۆکۆمێنتاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042916361482753
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شاکر السعید
وەرگێڕانی :یاسین قادر بەرزنجی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3865 :

زانستی تەجوید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150816105423125265
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2012

نووسینی :سیروان حامد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3866 :

زانستی سزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032921180185024
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :کاوانی ئەنوەر مەسیفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3867 :

زانستی لێکۆڵینەوەی بەڵگەنامەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121711415263337
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سالم عەبود ئالوسی
وەرگێڕانی :توانا رەشید کەریم
هەولێر 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

2013

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3868 :

زانستی کیمیا بۆ هەمووان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819627
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .جی .بی .شولپین
د .بایەزید حەسەن عەبدوڵاڵ
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3869 :

زانستەکان بۆ پۆلی شەشەمی سەرەتایی  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070800543771863
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3870 :

زانکۆ لە مۆدێلەوە بۆ واقیع
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412119397

2014

فایلی پی دی ئێف:
رێبوار سیوەیلی
دەزگای گەنجان 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3871 :

زانیارییە گشتییەکانی دەرمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140712181448101065
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :کۆمیسیونی کۆمەاڵیەتی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی
ئێران
لە باڵوکراوەکانی کۆمیسیونی تەبلیغاتی ح د ک ئێران
بانەمەڕی 1369
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3872 :

زانیاریی ژینگەیی بۆ خانمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020623044121815
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2015

وەرگێڕانی :سەاڵح سەعدی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3873 :

زانین و دەسەاڵت خوێندنەوەیەکی فوکۆ وەک خۆی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796047
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.کەمال میراودەلی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3874 :

زاوڕۆی ژیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828143959125612
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2016

نووسینی :نەزیف فەرتاش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی هەورامی
🇷🇮ئێران

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3875 :

زاڕۆکستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919660
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
حەمە کەریم عارف
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3876 :

زاکیرەی با
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121221491174318
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2017

ئەحمەدی مەال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3877 :

زایەڵەی زرێبار (بەرهەمە باڵونەکراوەکانی قانع)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796050
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەدی نەزیری-ملی
2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3878 :

زایەڵەی شێخێکی دیکەی راپەڕیو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091122460361163
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چەند الپەڕەیەک لە ژیانی سیاسیی مامۆستا شێخ عێزەدینی حوسێنی
و :حەکیم مەال ساڵح
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

2018

بابەتی ژمارە3879 :

زریان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796052
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنوەر قادر محەمەد
بەغداد1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3880 :

زریان و زایەڵەی زنار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796054
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنوەر قادر محەمەد
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3881 :

زریکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150620135301124535
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2019

نووسینی :عەتا نەهایی
خۆر نۆمایەکی شەکەت بوو ،بە کاوەخۆ بە قەدپاڵی ئاسماندا دادەگەڕا و
لە پەڵە هەورەکان سەرسمی دەدا .بێئەوەی سەرەنگڵ بدات ،ملی
دەکێشا و بە سیلەی چاو لەسەر بانیژەکە و ،هەموو ئاوایی و بەرایی
دەشتەکەی بەر مااڵن و گشت ڕیزە شاخەکەی دەڕوانی .تەنیا دەنگی
حیلەی دڵنیایی و شادبوونی بە ژووری پڕ لە نهێنیی ئەودیو شاخەکانی
نەدەبیسترا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3882 :

زریکەی زامی دارەبەنێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111719482210765
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەڵبەست ،حەمەسەعید کەالری
تایپ و دیزاینی بەرگ :کۆمپیۆتەری سێو
ساڵی  2000چاپ و باڵوکراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3883 :

زستان و بەهاری ئیسالمی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011311202174802
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2020

عومەر عەلی غەفوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3884 :

زستانێکی درێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091021255888821
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کولم تویبێن
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :دالوەر قەرەداغی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3885 :

زستانە خەون
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519171
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :گوڵی تەرەقی
وەرگێڕ :دالوەر قەرەداخی
ساڵی چاپ1999 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

2021

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3886 :

زلهێزەکان لە جەنگی یەکەمی جیهانییەوە تا کۆتایی جەنگی سارد (1914
 )1991http://www.kurdipedia.org/?q=2013041610564678813
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سامان حوسێن ئەحمەد
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3887 :

زمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319436
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕانی :کامیل محەمەد قەرەداخی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3888 :

زمان و ئەدەبی کوردی بۆ پۆلی حەوتەمی بنەڕەتی

2022

http://www.kurdipedia.org/?q=2013101513573688309
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3889 :

زمان و ئەدەبی کوردی بۆ پۆلی دوازدەهەمی ئامادەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032321314457993
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :لیژنەیەک لە وەزارەتی پەروەردە
چاپی شەشەم 2011 -
چاپخانەی المستقبل  -لبنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3890 :

زمان و ئەدەبی کوردی بۆ پۆلی یازدەهەمی ئامادەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031812092993064
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2023

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3891 :

زمان و شێوەزارەکان ،چەند سەرنجێک لە سەرفەرهەنگی مەلیخا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052308522718067
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی سەدیق سەعید رواندزی
چاپی یەکەم 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3892 :

زمان و فیکر لە نێوانی تیۆر و پراکتیکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140906094842115633
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەجات حەمید ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3893 :

2024

زمان ،ئەدەب و ناسنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021116383364151
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم ئەحمەدزادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3894 :

زمان ،بوون ،شیعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102312004573446
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3895 :

زمان ،هزر و کولتور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619871
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2025

نووسەر
رەحیم سورخی
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3896 :

زمان ،وێژە و فۆلکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092722451962132
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ح .س .سۆران
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3897 :

زمان ،وەرگێڕان و پەیوەندی کولتوورەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319438
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حوسێن یەعقووبی
وەرگێڕ
ئیسماعیل زارعی
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:

2026

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3898 :

زمانناسی دیکارتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012314562686556
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :نوام چۆمسکی
وەرگێڕ :مستەفا غەفور
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3899 :

زمانی ئاڤێستا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020521101575597
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سۆکۆڵۆڤ
وەرگێڕان و لێدوان :محەمەد ئەمین هەورامانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

2027

بابەتی ژمارە3900 :

زمانی ئایینی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102608505077808
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆلینەوەيەکی زمانەوانی ئايینیە دەربارەی ئاوێستا ،تەورات ،ئینجیل،
قورئان جیلوە و مەسحەفا ِرەش و سەرئەنجام
سەالم ناوخۆش بەکر
2102هەولێرتایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3901 :

زمانی بنیادەمە خوێنمژەکە و چیرۆکی ترسناکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091421082377466
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :مۆنیکا زاک
لە سوێدییەوە بۆ کوردی :سیروان کاروانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3902 :

زمانی تاوان هاتە قسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969776
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2028

شەپۆل فاخر مێرگەسووری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3903 :

زمانی جەستە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102800380073549
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئالن پیز
وەرگێڕانی :سەاڵح سەعدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3904 :

زمانی چیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796072
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و.ئازاد عەبدولواحید
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

2029

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3905 :

زمانی دایک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150813195307125172
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدولوەهاب شوانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3906 :

زمانی ستانداردی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727231321124943
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3907 :

زمانی ستانداردی کوردی ،سەرنجێک لە رابردوو ئێستا و ئایندەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030123301064339

2030

فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
رێبوار عەلی
سلێمانی 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3908 :

زمانی شیعری حاجی قادری کۆیی و مەحوی و شێخ رەزای تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051413515064725
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .خانزاد عەلی قادر
هەولێر 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3909 :

زمانی عەرەبی و چەند سەرنجێکی پێویست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011320523063811
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیحسان بورهانەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

2031

بابەتی ژمارە3910 :

زمانی فەرمی بۆ کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111113550273652
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
غازی عەلی خورشید
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3911 :

زمانی گەردەلوول ،خەونی شنەبا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101810173962415
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵەدیدارێکە لەسەر شیعر ،فەرهەنگ ،زمان ،تەسەووف،
رۆژهەاڵتناسی ،ژن ،رەخنەی ئەدەبی ،رووناکبیر و دەستەاڵت
فەرهاد شاکەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3912 :

زمانی نووسینی رێزماندار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111411282462936
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2032

شێرکۆ بابان
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3913 :

زمانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418801
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەسعود محەمەد
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە؛ حەکیم کاکە وەیس
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  1987دا لە بەغدادباڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3914 :

زمانی کورد ،بگونجێنە بۆ  0و 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122021091978243
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2033

هاوڕێ باخەوان
2014
ئەم لێکۆڵینەوەیە باسێکی کوورتە دەربارەی پەیوەندیی رێنووسی کوردیی
ئارامی بە رێنووسی دیجیتاڵەوە ،باسی کێشە زەقەکان و
چارەسەرەکانیان دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💻کۆمپیوتەر
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3915 :

زمانی کوردی بۆ دەستپێکەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967038
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامل حەسەن عەزیز ئەلبەسیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3916 :

زمانی کوردی دابەشبوونی جوگرافیایی دیالێکتەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796079
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فوئاد حەمە خورشید
بەغداد1985-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

2034

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3917 :

زمانی کوردی لە ئاستانەی سەردەمێکی تازەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092418443173282
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد شاکەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3918 :

زمانی کوردی لەبەر رۆشنایی فۆنەتیکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967101
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەوڕەحمانی حاجی مارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3919 :

زمانی کوردی ناسنامە و نیشتمانی کوردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102400315362490
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2035

نووسەر :ئەمجەد شاکەلی
ساڵی چاپ2011 :
چاپخانە :شڤان
لە باڵوکراوەکانی رۆژنامەی کۆمەڵ ،ژمارە ()14
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3920 :

زمانی کوردی و دابەشکردنی جوگرافی زاراوەکانی :بە زمانی ئینگلیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967010
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فوئاد حەمە خورشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3921 :

زمانی کوردی و دیالێکتەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091111405961122
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :پ .د .فوئاد حەمە خورشید
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

2036

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3922 :

زمانی کوردی و شوێنی لەناو زمانەکانی جیهاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219429
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .رەفیق شوانی
دەزگای موکریانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3923 :

زمانی کوردیی سۆرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141212104716118290
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
W. M. Thackston
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کورد(ناس)
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3924 :

زمانی یاسا لە  100ژمارەی (وەقایعی کوردستان)دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071110493689608
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2037

محەمەد وەسمان
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3925 :

زمانی یەکگرتووی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967063
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال نەبەز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3926 :

زمانێکی نێرساالر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091709360773178
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فەریق حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3927 :

2038

زمانە فەرمیەکان لە دەستوری واڵتە فیدڕالیەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018670
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تاریق جامباز
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3928 :

زمانە فەرمیەکان لەدەستوری واڵتە فیدرالیەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796088
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تاریق جامباز
سلێمانی2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3929 :

زمانەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030409434664356
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2039

پ .د .محەمەد مەعروف فەتاح
لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای کوردی ژمارە 124
چاپخانەی حاجی هاشم  -هەولێر
ساڵی 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3930 :

زمانەوانی  -بەرگەکانی  2 ،1و 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090314464860917
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم ناوخۆش و نەریمان خۆشناو
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3931 :

زمانەوانی  -بەرگەکانی  6 ،5 ،4و 7
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090314490360918
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2040

سەالم ناوخۆش و نەریمان خۆشناو
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3932 :

زمانەوانی  -کۆمەڵێک وتار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620002
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .رەفیق شوانی
ژمارەی الپەڕەکان
232
ساڵی چاپ
2009
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3933 :

زمانەوانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010212292163625
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ح .س .سۆران
2009

2041

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3934 :

زنجیرەی کاری دەستی  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042509155378736
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوه و رێکخستن و ئامادەکردنی :قوباد حاجی فەقێ قەاڵدزێی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3935 :

زنجیرەی کاری دەستی  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042509182082724
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوه و رێکخستن و ئامادەکردنی :قوباد حاجی فەقێ قەاڵدزێی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3936 :

زنجیرەی کاری دەستی  -بەشی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051408003382990
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2042

کۆکردنەوه و رێکخستن و ئامادەکردنی :قوباد حاجی فەقێ قەاڵدزێی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3937 :

زنجیرەیەک گفتوگۆی کراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061715502365464
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئومێد قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3938 :

زندە خەون
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119059
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :چیخۆف
وەرگێڕ :حەمە کەریم عارف
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی موکریانی
2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3939 :

زنە :چەپکێک وتاری رۆژنامەوانیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014510065364
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد عەبدولواحید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3940 :

زوانو ژیوای
http://www.kurdipedia.org/?q=20141227015650118527
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد مستەفازادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی هەورامی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە3941 :

زوانی هۆرامی و دنیای مۆدێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060217070564993
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2044

نوسینی:محەمەد مستەفا زاده
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3942 :

زوحاکنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080210445989338
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەعی سەقزی قایشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3943 :

زڕەی زنجیری وشە دیلەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080822181840969
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل مەلەکشا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە3944 :

زۆربای یۆنانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012080514153469563
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نیکۆس کازانزاکیس
وەرگێڕانی :رەووف بێگەرد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3945 :

زیارەتی ماچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020613192364149
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەسوڵ سوڵتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3946 :

زیانەکانی گۆرانی و مۆسیقا لەژێر رۆشنایی قورئان و سوننە و وتەی
زانایاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020110491469744
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2046

ئەبوبەکر ئەحمەد
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3947 :

زیرەک هونەرمەندی نەتەوەیەکی بندەست
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319452
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
برایم فەرشی
2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎵موزیک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3948 :

زینانی رۆح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110121574862701
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم سەڕاج
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە3949 :

زیندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091513593373100
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا عەبدولڕەحمان یونس ئەردەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3950 :

زیندانی گەڤەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111322333762927
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عەبدوڵاڵ
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3951 :

زیندانینامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060122205676554
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لیستی ناو و ژیاننامەی زیندانییانی کوردستان
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی
کوردیپێدیا
07-09-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3952 :

زیندەبەگۆڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061014001385523
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەریەمی قازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3953 :

زیندەخەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019000
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فەتاح ئەمیری
ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە چاپکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3954 :

زینۆی بەتەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141217230910118345
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کامەران حامدی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3955 :

زیوەری زمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041213513669298
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئیبراهیم ئەحمەدی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سنە
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3956 :

زیکزیکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080123141089342
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد غواڵمی
وەرگێڕانی :مەریوان هەڵەبجەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3957 :

زێبرا ناوێک بۆ سەر کێلەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100914184177738
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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جەبار جەمال غەریب
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3958 :

زێدەبایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015070422204068063
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لە نووسینی شەهیدی نەمر (کاردۆ گەاڵڵی)
ساڵی  1977لە چاپدراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3959 :

زێراب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091221020177416
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئارام کاکەی فەالح
بنکەی سارا
ستۆکهۆڵم 1991 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3960 :

زێراب و بەیازی گوڵفرۆشێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052015495464805
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام کاکەی فەالح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3961 :

زێوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011322141163820
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەباح رەنجدەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە3962 :

زێودەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121510461578220
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاراس ئیلنجاغی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە3963 :

زێڕ گوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796099
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد شێخ جەبار جەباری (ئاسۆ)
چاپخانەی راپەڕین
سلێمانی1969-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3964 :

زێڕی ناو زبڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969885
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد پیرباڵ
سلێمانی1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە3965 :

زێڕین :ئەم نامیلکەیە دوو چیرۆکی شانۆیی تیا ئەخوێنیتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967719
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین میرزا کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3966 :

زێڕینای ئامێدی؛ کچە کوردی قارەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969634
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
میرزا محەمەد ئەمین مەنگوڕی
نەجەف
1971
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە3967 :

زەبەالحە خۆپەرستەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919654
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئۆسکار وایڵد
وەرگێڕانی :کەریم مستەفا
سەردەم 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3968 :

زەخیرەیەک بۆ مام ورچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121117082063209
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ڤالدیمیر سوتاییڤ
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :سەالم عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3969 :

زەردەخەنەکەی نێڵسۆن ماندێال؛ پەشتەماڵەکەی گاندی؛ کاڵوەکەی گیڤارا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121811245387179
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێرانی :کاوە ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3970 :

زەردەخەنەی هیوا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150729232021124959
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عوسمان محەمەد ڕەشید
چاپی یەکەم ساڵی2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3971 :

زەردەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965852
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ قەرەداغی  -مەال عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە3972 :

زەردەشت ئاوای گوت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819283
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فریدریک نیتشە
وەرگێڕانی؛ رەئووفی ئەحمەد ئاالنی
ئەم کتێبە لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3973 :

زەردەشت هیوای رزگاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082021271272303
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بابان سەقزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3974 :

زەردەشت و ئامۆژگارییەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120412243763092
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :هاشم رﺿی
وەرگێڕانی لە فارسییەوە؛ م .گۆمەیی
چاپی دووهەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 2000دا لە سلێمانی باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3975 :

زەردەشت و ئاڤێستا و فەلسەفەی یەکتاپەرستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032911171966796
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :فەرهاد عەبدولحەمید (پەهلەوان)
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3976 :

زەردەشت و شەش چیڕۆکی کورت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092820284573321
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەمین موتانبچی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3977 :

زەردەشتی کورد و خوێندنەوەیەکی فەلسەفی  -مێژوویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061013172660260
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
توێژینەوە و نووسینی :جەالل حاجی زادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3978 :

زەردەمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022111130764273
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد سەعید زەنگنە
کەرکوک 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3979 :
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زەردەێ جاڵجاڵۆکە ڕەشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829000242125619
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :واریسی ئەلکندی
وەرگێڕانی :پەریان ئەحمەد زەردەشت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3980 :

زەروریەتی خۆنوێکردنەوەی یەکێتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012112465763959
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عارف قوربانی
کەرکوک 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3981 :

زەریای تابووتە سپییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051021573164698
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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رزگار حەمە رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3982 :

زەلکاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070822402489628
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3983 :

زەماوەند و هاوین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150210001658119311
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلبێرت کامو
وەرگێڕانی د .موحسین ئەحمەد عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە3984 :

زەمزەمەی زواڵڵ  -سەرجەمی بەرهەمەکانی سوارە ئێلخانی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110722483762845
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرجەمی بەرهەمەکانی سوارە ئێڵخانی زادە
کۆکردنەوە و رێکخستنی :عەبدولخالق یەعقوبی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3985 :

زەمین وەک پرتەقاڵێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062523113165674
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی :د .فەرهاد پیرباڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3986 :

زەمینەی گەشەکردنی کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150115113221118832
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د.ک .میترۆپۆلیسکی،ی.ا.زوبرۆیتسکی،و.ل.کرۆڤ
وەرگێڕانی:ناسر حەقپەرەست
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3987 :

زەمەنی ژیانی تاکتیکیانە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150316131440119741
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەلێک نووسەر
دەزگای میللەت کردویەتی بەکوردی
ساڵ 2014
زەمەنی ژیانی تاکتیکیانە ،ناونیشانی وتارێکی خاڤێر سۆالنای ئەمنیداری
پێشووی پەیمانی باکووری ئەتڵەسی (ناتۆ)یە.
لەم وتارەدا سۆالنا باوەڕی وایە کە پاش جەنگی جیهانی دووەم،
گەورەترین کێشە ،شکستی دەوڵەتە پێشکەوتووەکانە لە چێکردنی
ستراتیژێکی هەمەگیر بۆ روبەڕووبونەوەی تەحەداکان و گواستنەوەی
کۆمەڵی نێودەوڵەتی بۆ سیستمێکی نێودەوڵەتی نوێ.
سۆالنا دەنووسێت :ئەستەمە بتوانین پێشبینی ئەم جیهانە بکەین کە
تیایدا دەژین و تەنها بە گواستنەوە لە تاکتیکەوە بۆ ستراتیژ دەتوانین لە
جیهانێکدا بژین کە دەمانەوێت.
ئەم کتێبە لە نووسینی چەند نووسەرێک پێکدێت کە لە سیاسییە
قاڵبووەکانی سەدەی هاوچەرخ ،بیرمەندانی ئابووری و ئەمنی و
کۆمەاڵیەتی .ئەو کەسانەی کە دەیان ساڵ ناو بوون لەسەر شانۆی
کۆمەڵی نێودەوڵەتی و تائێستاش بیروبۆچوونەکانیان دەتوانێت
نەخشەڕێی ستراتیژی بۆ ژینگەی مرۆڤایەتی داربڕێژێت یان بخاتەژێر
کاریگەرییەوە.
ئەم کتێبە لە کۆمەڵێک نووسین لەوانە ،خاڵە رۆشنەکانی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست لە نووسینی عەبدوڵاڵ گول سەرۆک کۆماری پێشووی تورکیا،
رزگارکردنی نیزامی جیهانی لە نووسینی کوفی ئەنان سکرتێری گشتی
پێشووی نەتەوە یەکگرتووەکان ،با رووسیا وەک خۆی بێت لە نووسینی
شلۆمۆ بێن ئامی وەزیری پێشووی دەرەوەی ئیسرائیل و ...هتد پێکهاتووە.
باڵویکردنەوەی ئەم وتارانە بە زمانی کوردی بریتییە لە جێبەجێکردنی
پرۆژەیەکی هاوبەش لەنێوان دامەزراوەی پرۆجێکت سیندیکەیت و دەزگای
میللەت.
ئەم کتێبە لەالیەن دەزگای میللەت لە دووتوێی  192کراوە بە کوردی و بە
ئەژماری هەزار دانە لە ساڵی  2014چاپ و باڵوبووەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رامیاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3988 :

زەنگێ لەکەناری بێهودەییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050513543264665
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سامی هادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3989 :

زەوی ئاسن ئاسمان مس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170593
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
وەرگێڕان لە تورکییەوە :شوکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە3990 :

زەویی چاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103122123762687
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پێرل باک
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :محەمەد بەهرەوەر
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3991 :

زەڕینە و سیمینە  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012920151075425
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و شیکردنەوەی :عەباس جەلیلیان  -ئاکۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
جۆری شوێن  /شوێنەوار :گوند
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3992 :

زەڕینە و سیمینە  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012920161175426
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و شیکردنەوەی :عەباس جەلیلیان  -ئاکۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
جۆری شوێن  /شوێنەوار :گوند
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3993 :

زەڕینە و سیمینە  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012920161175427
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و شیکردنەوەی :عەباس جەلیلیان  -ئاکۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
جۆری شوێن  /شوێنەوار :گوند
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3994 :

زەڕینە و سیمینە  -بەرگی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010111193120578
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و شیکردنەوەی :عەباس جەلیلیان  -ئاکۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
جۆری شوێن  /شوێنەوار :گوند
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3995 :
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زەکی هەناری هۆنراوەی منااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071008
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال مەعروف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3996 :

ژان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619901
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :مارگاریت دوراس
وەرگێڕ :رەسوڵ سوڵتانی
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3997 :

ژان دو لوین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070816315871905
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :ژاک تۆرنییە
وەرگێڕ :جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3998 :

ژان ژاک روسۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090514035360966
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :کاوە جەالل
سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3999 :

ژان و دڵداری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796141
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رۆستەم باجەالن
بەغداد1977-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4000 :

ژاندارک کەنیشکەکەی ئورلێئان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081722262072235
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگیڕان و ئامادەکردنی :سیاوەش گۆدەرزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4001 :

ژانرەکانی رۆژنامەوانی و مێژووی چاپخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619785
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .مەغدید سەپان
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4002 :

ژانی ئەرخەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092323060588533
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم محەمەد
1972
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4003 :

ژانی ژینگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619897
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
سەدرەدین نورەدین ئەبوبەکر
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4004 :

ژانی گەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040312322739912
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم ئەحمەد
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4005 :

ژانی مان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904101851125869
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کرێکار
چاپی دووەم 1998
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4006 :

ژانە ژین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090419192660954
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
الیەالیەی دایکانی کورد
کتیبک کەتییدا زوربەی هەرەزوری الیەالیەدایکانی کورد وەک بەشیک
لەفولکلوری کوردی و ئەدەبیاتی ژنانی کوردستانی تیدا کوکراوەتەوه.
الیەالیەکان لەهەمو زاراوەو بەشەکانی کوردستانی تیدایه.و هاوکات وتای
ئەو دەقانەشی بەفارسی نوسیوه.
کوکردنەوەو نوسین کتبەکەلەئەستوی بەریز هاشم سەلیمی و سورەیا
کەهریزی و لەسالی  1387لەچاپەمەنی ئانای سنە بالو بوتەوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4007 :

ژماردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070817170271910
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کامیار ئەحمەدی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4008 :

ژمارە 31328
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012722331386547
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیلیاس وینیزیس
وەرگێڕانی لە یۆنانییەوە :عەلی فەتحی
هەولێر 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4009 :

ژمارەی دانیشتوانی (شارنشین  -گوندنشین)ی شاری سلێمانی بۆ
ساڵی 2010
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061510271585558
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📈ئامار
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4010 :

ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619946
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
رێواس ئەحمەد
ساڵی چاپ
2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4011 :

ژن بە باوەڕێکی پۆاڵیینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112716292487584
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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شیرین جیهانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4012 :

ژن سەرچاوەی شعرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020803454684723
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یوسف زەنگەنە
لەندەن 2014 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4013 :

ژن لە ئایین و چاخە جیاوازەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091113455961130
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی:محەمەد عەبدولمەقسوود
وەرگێڕانی :حەیدەر عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4014 :

ژن لە بازنەیەکی داخراودا :کۆمەڵێک وتار دەربارەی مەسەلەکانی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966659
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کنێر عەبدوڵاڵ حەمە عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4015 :

ژن لە بەردەم قەیرانەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966650
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سۆزان جەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4016 :
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ژن لە جیهانی سێدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718565
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .حەسنە بیجوم
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە؛ چروو ساب
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4017 :

ژن لە شیعر و ژیانی مندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718576
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نزار قەبانی
جەمال غەمبار
دەزگای سەردەم 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

👩ژنان

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

بابەتی ژمارە4018 :

ژن لە فەلسەفەی سیاسی رۆژئاوادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619796
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
سۆزان مۆلێر ئۆکێن
وەرگێڕ
رەسوڵ سوڵتانی
ژمارەی الپەڕەکان
274
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4019 :

ژن لە ڕۆژهەاڵتی کۆندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310102806119659
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :قادر ئەحمەدی
لە ناوچەکانی ڕۆژهەاڵت جۆرێک سێحر و ئەفسوون هەمووکات دەوری
گێڕاوە ،زۆر کەس چیرۆکەکانی هەزار و یەک شەوی وەبەر گوێیان کەوتووە
و “شهرزاد” بێژەری چیرۆکەکان دەناسێت ،کە ئەو چیرۆکانە زۆر بواری
لێکجیاوازی لەخۆ گرتووە .بیرکردنەوە لە ژنی ڕۆژهەاڵتی سەدەکانی
ناوەندی و چاخە کۆنەکان یەکسەر دەمانگەیەنێتە ناو حەرەمسەراکان ،ئەو
جێگایە کە ژنان لەودیو چارشێو و ڕووبەندان ژیانیان تێپەڕاندووە و لەگەڵ
دیتنی دەسەاڵتداران بزەیان وەسەر لێوان کەوتووە و تەمەنێک بە
دڵخۆشی لەگەڵیان ژیاون.
کاتێک باسی ژنی ڕۆژهەاڵتی کۆن دەکرێ ئەوەمان وەبیردا دێ کە ئەو
ژنانە هەموو تەمەنیان لە خۆشی و کامەرانیدا تێپەڕ کردووە ،ئەمەش
سەرچاوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو چیرۆک و داستانانە کە بیستوومانە،
ئەوانیش زیاتر لە ئەفسانەوە نزیکن تا واقیع.
ئەوەی لێرەدا باسی لێوە دەکرێ بەپێی زەمەن ماوەیەکی دوور و درێژ
لەخۆ دەگرێت .یەکەم سەرچاوەیەک کە پەنای پێبراوە مێژووەکەی
دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی ()9ی پێش زایین و لەگەڵ تواندنەوەی دەسەاڵتی
ساسانیەکان ئەم باسەش کۆتایی پێدێت.
چارشێو و ڕووبەندان لە ڕۆژگارانی کۆندا لە نێوان کۆمەڵگا لێک جیاوازەکاندا
دەوری گێڕاوە ،بە جۆرێک کە ئەمڕۆکەش ئەو تۆڕەی کە لەسەر بووکانی
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دەنێن بە بڕوای زۆر کەس یادگاری ئەو سەردەمانەیە ،ئەو کردەوەیە واتا
داپۆشینی سەر لەالیەن بووکانی ڕۆژهەاڵتی کۆنەوە نیشانەی ڕێزدانان
بووە بۆ پیاوان ،زۆر دابونەریتی دیکە وەک ئەستاندنی شیربایی
مێژووکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو سەردەمانە.
مێژووی کۆنی ڕۆژهەاڵت بەسەر یەکەوە ،مێژوویەکی مەزنه و
کردەوەکانی کۆمەڵگاکانی ئەو سەردەمانە ڕۆڵێکی سەرەکی گێڕاوە لە
دروستبوونی شارستانییەتی ئەم سەردەمانەدا ،یەکێک لە ئەندامانی
ئەو کۆمەڵگایانە ژنان بوون کە لەسەر دروست بوونی شارستانییەت
کاریگەرییەکی بەرچاویان هەبووە.
زۆر سەرچاوە لەبەر دەستدایە کە دەتوانین به سوود وەرگرتن لەو
بەڵگەنامانە ژیانی ژنان نوێژەن کەینەوە ،زیاتر لە سەدەیەکە کە
کۆنینەناسان بە شێوەیەکی بەرین تێکۆشاون وێنەیەک لە ڕابردوومان
نیشان بدەن ،ئەوان نووسراوە کۆنەکانیان خوێندوەتەوە ،وێنەیەکیان لە
ژنانی هەزارەی نۆهەمی پێش زایینیان خستوەتە بەرچاوی ئێمە،
هەروەها زۆر لە نووسراوە داوەرییەکانی ڕۆژهەاڵتی کۆنیان کە یەک لەوانە
کۆمەڵە یاساکانی حاموورابییە دۆزیوەتەوە.
حاموورابی فەرمانڕەوای بابل (1728ـ 1686پ.ز) لە سااڵنی دوایینی
دەسەاڵتیدا فەرمانی دەرکرد کە ئەو یاسایانە بە پیتی بزماری ئاکەدی
بنووسنەوە ،بەرزایی ئەو کەتیبەیه کە ئەو یاسایانە لەسەری
نووسراوەتەوە دەگاتە ( )2/25میتر کە لە مووزەخانەی لوور لە واڵتی
فەرەنسە پارێزراوە .بە گشتی یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی
دەسەاڵتدارانی ڕۆژهەاڵتی کۆن ئەوە بووە کە هەموو پێوەندییەکانی
بنەماڵە بە پێی دابونەریتی کۆمەڵگای سەرەدەم دابڕێژن.
پێش حاموورابی کۆمەڵێک لە دەسەاڵتداران فەرمانی نووسینەوەی
یاسایان دەرکردووە ،یەکەم یاسادانەری دنیا شا “ئورنامو ” Urnammuبووە
کە لە دەوروبەری ساڵی ( 2050پ.ز) لە ناوچەی (ئور ) urلە باشووری
دووئاواندا دەسەاڵتدار بووە.
بێجگە لەوانەش کۆمەڵە یاسایەک لە ئاشووری ناوەندی دۆزراوەتەوە کە
مێژووەکەیان دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی ( 12پ.ز) .یەک لەو کۆمەڵە یاسایانە
بەناوی “دواڕۆژی ژنان”ەوە ناوی دەرکردووە و لە  59بەش پێکهاتووە کە
باس لەسەر پلەوپایە و ئەرکەکانی ژن لە کۆمەڵگای ئەو سەردەمانە
دەکات ،هەروەها بێجگە لەوانەش زۆر بەڵگەنامەی بەنرخ لەسەر زەماوەند
و تەاڵق و مارەیی و… دۆزراوەتەوە .ئەمەش بە پێچەوانەی میسری
کۆنەوەیە کە تا ئێستا بەڵگەنامەیەک لەو بابەتەی تێدا بەدی نەکراوە ،ئەو
دوو حاڵەتەش ئەوە دەگەیەنن کە ئەو دوو کۆمەڵگایە تا چەند لێک جیاواز
بوون لە بواری شارستانییەت و داهێنان و داڕشتنی کۆمەڵگایەکی
پێشکەوتوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
مەریوان
شارەکان:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4020 :

ژن لەسەر تەختی دەسەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619771
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
مەحمودی تلووعی
وەرگێڕ
ئەبوبەکر مەجیدی
ژمارەی الپەڕەکان
414
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4021 :

ژن لەسەردەمی دیموکراسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052200405078501
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل مەزهەر
وەرگێڕانی :سۆزان جەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4022 :

ژن و ئایین
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903222503115592
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هیوا فریادڕەس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4023 :

ژن و تاریکی و وشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150810120155125105
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی :مەریوان هەڵەبجەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4024 :

ژن و توندوتیژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091321531761212
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کنێر عەبدوڵاڵ
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
👩ژنان

جۆری پەڕتووک:

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4025 :

ژن و فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012072412513872042
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کۆگیتۆ
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :چنوور فەتحی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4026 :

ژن و گەڕان بەدوای ناسنامەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092411065962066
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سۆران مامە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4027 :

ژن و مێردی ئیسالمی بەختەوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796162
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محمود مهدي األستانبولي
وەرگێڕانی :نەوا محەمەد سەعید
باڵوکراوەی تفسیر بۆ باڵوکردنەوه و ڕاگەیاندن
چاپی/شەشەم 2008
دیارییەکی گرانبەهایە بۆ گشت ژن و مێردێکی پابەند بە بەرنامەی خوا و،
پڕچەک کراو بە بیر و هۆشی ئیسالمی
دیارییەکە وەرگرەکەی خۆش بەخت و ژیان شاد و ئاسودە دەکات.
کتێبێکە چارەسەری کێشه و گرفتەکانی ژن و مێرد دەکات و ،نەخشه و
پالنی ڕاستەقینەیان بۆ دادەنێ.
کتێبێکی ناوازەیە و تاکە دەوڵەمەندکەری کتێبخانەی کوردییە لەمەڕ
پەیوەندی و مافەکانی ژن و مێرد و ،چۆنیەتی هاوسەرگرتن و مامەڵە و
ڕەفتاری ئیسالمیانەی هاوسەرایەتی.
تاکە کتێبێکە وەرگێڕرابیتە سەر زمانی کوردی ،کە باسی کۆسپ و
لەمپەرەکانی بەردەم بوک و زاوا بکات و چارەسەری بۆ دابنێت ،هەروا
پەیوەندیە جنسیەکان بەند و بەست و ڕێکبخات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4028 :

ژن و هوشیاری سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718571
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شادیە حەسەن  /سەروەر کەریم
رێکخراوی سابات 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4029 :

ژن ..تاک ..سیاسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718564
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ڤیان مەجید
سەنتەری نیشتمانی بۆ لێکۆڵینەوەی جێندەر 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4030 :

ژن ،پیاو و ئاکاری سێکسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090710500161016
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لە النکەی شارستانیەتەکاندا
نووسینی :ویل دۆرانت
کۆکردنەوەی :عەلی فەتحی لوقمان
لە فارسییەوە :دڵشاد کەریم خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4031 :

ژن ،تاک ،سیاسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966654
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ڤیان مەجید
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4032 :

ژنان و کاروباری ژنان لە ئیسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032921481885028
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد کاکە مەحمود
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
♬یاسایی
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4033 :

ژنان و کچانی کورد لە دۆزەخی پرۆسەی ئەنفالدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041521440478815
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردن و نووسینی :ئاسۆ بیارەیی
سوید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4034 :

ژنانی عیراق؛ چیرۆکە نەوتراوەکان لە -1948وە تا ئەمڕۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062519240683063
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناجی سادق ئەلعانی
وەرگێڕانی :دڵشاد محەمەد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4035 :

ژنانی کوردستانی عێراق :لە نێوان رابردوو ئێستا و داهاتوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718573
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەوسەن سەلیم
سلێمانی 2000
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4036 :

ژنکوژینامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060115090976550
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی قوربانییانی دواکەوتن
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی
کوردیپێدیا
18-01-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4037 :

ژنۆلۆژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012123095986563
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بابەت /تێزەکانی رێبەر ئۆجەالن بۆ ئازادی ژن
ئامادەکار /ئاکادیمیای ژنۆلۆژی
تیراژ )500( /دانە
چاپخانە /رەنج
چاپی یەکەم /ئۆکتوبەری 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4038 :

ژنی کورد بە ستەم دەورە دراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796169
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.کوردستان موکریانی
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

👩ژنان

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4039 :

ژنی کورد لە دەروازەی هەزارەی سێهەمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060218135064997
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کازیوە ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4040 :

ژنێ لەبەردەم وەرزێکی سارددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070121302671627
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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فروغ فەڕوخزاد
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4041 :

ژنێ لەوپەڕی جوانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092022135526852
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولقادر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4042 :

ژنێک بۆ خۆشویستن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100821145768731
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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تیۆدۆر ک
دالوەر قەرەداغی لە سوێدییەوە کردویەتی بە کوردی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4043 :

ژنێک بەسەر منارەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052422154758201
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رۆمان
نووسینی :شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4044 :

ژنێک تەڕتر لە باران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619566
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەجات روستی
سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4045 :

ژنێک لە دارگێالس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083109283660834
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پشکۆ نەجمەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4046 :

ژنێک لە ڕەنگی ئاو
http://www.kurdipedia.org/?q=20141217221111118338
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم سەعید مەولود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4047 :

ژنێکی منگن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011110444963776
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4048 :

ژنێکی مەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121410341087253
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانیەل ستیل
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :هەوار شەوکەت نوری
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4049 :

ژنە فەیلەسوفەکانی جیهانی کۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121409393287262
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .ئیمام عەبدولفەتاح ئیمام
وەرگێڕ :هاوار محەمەد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4050 :

ژنە گۆرانیبێژی کەچەڵ و وانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101315264373419
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیۆژێن ئیۆنێسکۆ
وەرگێڕانی :ئەحمەدی مەال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4051 :

ژوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968023
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد حەمە باقی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای رۆشنبیری و باڵوکردنەوەی کوردی ژمارە 48 -
چاپی یەکەم
سلێمانی 1980
چاپخانەی زانکۆی سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4052 :

ژوان (کورتەڕۆمان)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091723063377505
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :سەعید کاوە "کوێستانی"
چاپی یەکەم)1373( ،ی هەتاوی)1995( ،ی زاینی
ISBN 91-630-3134-5
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4053 :

ژوانگەی هەژان و ژان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968767
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال شارباژێری
1998
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4054 :

ژوانی ئاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111214474662909
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەحمان بێالف بەرزنجی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە4055 :

ژوانی داهاتوو لە پەنا بێشکەی شیعرەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112214080973826
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەزا کازمی
وەرگێڕ :جەبار سابیر
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4056 :

ژوانی داهاتوو لەپەنا بێشکەی شیعرەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150514151218121119
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رەزا کازمی
وەرگێڕانی :جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە4057 :
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ژوانی ڕووناکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091912285877533
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(کۆمەڵەهۆنراوە)
شاعیر :ڕەفیق سابیر
تابلۆی بەرگ :ڕێبوار سەعید
وێنەی بەرگ :سەرکۆ ئەمین
باڵوکراوەی ڕابوون
چاپی یەکەم ،سوێد ()1997
ISBN 91-972767-6-6
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4058 :

ژوانە گورگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796185
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بورهان جۆال
سلێمانی2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4059 :

ژوری ژمارە شەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020921292275675
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئەنتۆن چیخۆف
وەرگێڕانی :ئازاد نەجم
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4060 :

ژووانی ژان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100821083192394
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام شەمێرانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4061 :

ژووری ژمارە شەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319107
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئەنتوان چێخەف
وەرگێڕان و بەشانۆیی کردنی؛ دالوەر قەرەداغی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4062 :

ژووری ژمارە شەش 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796189
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنتون چیخۆف
وەرگێڕانی :ئازاد نەجم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رانیە
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4063 :

ژوورێک بۆ خۆت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041510214478816
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
ڤیرجینیا ۆولف
وەرگێڕ
نەشمیل کرمانج
ژمارەی الپەڕەکان
128
ساڵی چاپ
2012
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
جێگیر عەبدولجەبار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4064 :

ژیار و تازەگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219407
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمشیدی بێهنام و رامینی جەهانبەگلوو
وەرگێڕانی :هیوا عەزیزی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4065 :

ژیان بە عەشقەوە مانگی هەنگووینی بۆ هەمیشە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205224059119255
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :جەبار تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4066 :

ژیان بەتەمەنترین رۆژنامەی کوردی 1938-1926
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351565233
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا ئەمین
سلێمانی 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4067 :

ژیان بەدرۆوە جوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718898
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عومەر سەیدە
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2006دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4068 :

ژیان بەشی دوو مرۆڤ ناکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062721011667568
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
موئمین زەڵمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4069 :

ژیان خۆشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111810585373783
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زانا رەئوف
٢٠٠٥
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4070 :

ژیان سادەیە وەک سەما
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120319305587461
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی جەواد حەیدەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4071 :

ژیان لە پێناوی گێڕانەوەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419502
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەبار سابیر
سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4072 :

ژیان لەگەڵ مردووان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796197
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دڵزار لەشکری
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4073 :

ژیان لەوێنەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121310381674329
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنتۆن چیخۆف
وەرگێڕانی :رەووف بێگەرد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4074 :

ژیان و ئەزموونی شیعریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032721523865706
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەدۆنیس
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4075 :

ژیان و بەرخودان ..دکتۆر سەعید ئەحمد نادر کە مێژووی سەروەری
دەنوێنێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796202
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد عەبدولڕەحمان
1995
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4076 :

ژیان و بەرخودان ...عزەت سلیمان بەگ و چەند الپەرەیەکی شاراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796200
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد عەبدولڕەحمان
تورکیا1995-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇷🇹تورکیا

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4077 :

ژیان و بەرخودان ...محسن دزەیی سەرگوشتەی ژیان و یادگاریەکانی
لەگەل بارزانی نەمر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796201
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد عەبدولڕەحمان
تورکیا1995-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇷🇹تورکیا
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4078 :

ژیان و بەسەرهات و هەندێ گۆرانیی هونەرمەندی گەل تایەر تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122312284369682
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4079 :

ژیان و بەسەرهاتی عەبدولڕەحمان زەبیحی :مامۆستا عولەما
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969962
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی کەریمی
سلێمانی 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4080 :

ژیان و تێکۆشانی دیمترۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796211
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
جەالل دەباغ
1973
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

☭ئەدەبی کرێکاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4081 :

ژیان و تێکۆشانی سیاسیی ئەحمەد تۆفیق (عەبدوڵاڵی ئیسحاقی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319125
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دکتۆر یاسین سەردەشتی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2007دا باڵوبۆتەوە
سلێمانی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4082 :

ژیان و جیهانبینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796203
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :مەسعود محەمەد
ئامادەکردنی :هەڵۆ بەرزنجی
بەرلین1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4083 :

ژیان و جیهانەبینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072115015860471
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چاوپێکەوتن لەگەڵ مامۆستا مەسعود محەمەد
هەڵۆ بەرزنجەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4084 :

ژیان و جەنگ و هیچی تر..
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032613354213329
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئۆریانا فاالچی
وەرگێڕ :عەزیز گەردی  /لە فارسییەوە
لە چاپکراوەکانی  :بەڕەوەبەرایەتی خانەی وەرگێڕان  /سلێمانی
دەزگای چاپ :تیشک
ساڵی چاپکردن2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4085 :

ژیان و روانگەی پێشەوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053122494278399
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەیوب ئەیوبزادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4086 :

ژیان و شیعرە کوردییەکانی سەیفولقوزاتی قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815203061956
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :ئەنوەری سوڵتانی و حەسەنی قازی
بنکەی ژین  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4087 :

ژیان و نهێنییەکانی مەسعود بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796209
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4088 :

ژیان و نهێنییەکانی نەوشیروان مستەفا  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060818471078330
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :لێژنەیەک لە رۆژنامەنووسان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4089 :

ژیان و نهێنییەکانی نەوشیروان مستەفا  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060818553783053
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :لێژنەیەک لە رۆژنامەنووسان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4090 :
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ژیان وا لە شوێنێکی دیکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150622022208124545
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
میالن کوندێرا
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە؛ شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4091 :

ژیان کورتە (نامەیەک بۆ قەشە ئۆگۆستین)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619926
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
یۆستین گۆردەر
وەرگێڕ
رێبوار سەیوەلی
ژمارەی الپەڕەکان
112
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4092 :
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ژیاننامە و گۆرانییەکانی هونەرمەندی جوانەمەرگ قادر زیرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796215
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەشاد عەبدوڵاڵ رەواندزی
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4093 :

ژیاننامەی بديع الزمان سەعیدی نوورسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794481
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی  :حەبیب محەمەد سەعید
باڵوکراوەی  :التفسیر بۆ چاپ و باڵوکردنەوە  -هەولێر & کتێبخانەی سۆز -
سلێمانی
چاپی دوەم  1432ک 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4094 :

ژیاننامەی پیاوە هەرە درەوشاوەکە (سەالحەدینی ئەیوبی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823221203125489
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2111

نووسینی :موحسین محەمەد حسێن
وەرگێڕانی :عەبدولرەزاق بیمار ،عوف عەبدولرەحمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4095 :

ژیاننامەی زانستی ناودارانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090315435160928
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :نەریمان خۆشناو
بەرگی یەکەم 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4096 :

ژیاننامەی شەهیدی فەرماندە کاک (مەال عومەر مستەفا)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796217
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوان رابەر
هەولێر2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4097 :

ژیاننامەی گەورە موزیسیانەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319454
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاییان ودوارد
زۆزک قەرەداغی
دەزگای سەردەم 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎵موزیک

جۆری پەڕتووک:

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4098 :

ژیانی ئاوارەیی ئەلتاش (رومادیی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060109583385436
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەحیم محەمەدی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4099 :

ژیانی بتهۆڤن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969746
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رۆمەن رۆالن
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ناسری رەزازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4100 :

ژیانی پێغەمبەران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829003415125624
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانای :مەال محمدی شەڵماشی
چاپی انتشارات کردستان  -سنه  -ئێران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4101 :

ژیانی پێغەمبەران ..خوێندنەوەیەکی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112022075562991
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حاجی کاروان
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4102 :

ژیانی راستەقینەی ئالیخاندرۆ مایتا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061911263957396
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ماریۆ بارگاس یۆسا
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :عەتا نەهایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4103 :

ژیانی فەقێیاتی لە کوردستاندا لە سەدەی  13و 14ی کۆچیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120123393778111
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەال محەمەد عەلیاوەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4104 :

ژیانی گالیالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092215351326095
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بێرتۆڵت برێشت
وەرگێڕانی :کەریم پەڕەنگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4105 :

ژیانی من؛ چۆن ئیسرائیل دامەزرێنرا؟
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204153756119215
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :گۆلدا مایەر
وەرگێڕانی شەفیقی حاجی خدر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4106 :

ژیانی منداڵیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081109463172094
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :چارلی چاپلین
وەرگێڕانی :فەرەشید شەریفی
چاپ :یەکەم 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4107 :

ژیانی کوردەواریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081321391967455
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسین :نورەدین زازا
وەرگێران :باست حەمە غەریب
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4108 :

ژیانی یەسووع
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081913493660753
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ئامادەیە
نووسینی :هیگڵ
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە؛ رێبین رەسوڵ ئیسماعیل
ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانییەوە
باڵوکراوەتەوە

فایلی پی دی ئێف:

تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4109 :

ژیانەوە  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112223175863003
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان محەمەد رەشید
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4110 :

ژیانەوە :شوێنی لە رۆژنامەنووسیی کوردیدا 1924ـ1926
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865285
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ زەنگنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4111 :

ژیلەمۆ؛ ئاوڕێک لە ئەدەبی فۆلکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030121050833220
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیز وەلیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4112 :

ژیلەمۆی راز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968085
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موکەڕەم رەشید تاڵەبانی
بەغداد 1980 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4113 :

ژین یەکەمین رۆژنامەی تایبەتمەندی ئەدەبی و رووناکبیریی شاری
سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082821553758895
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ناوی نووسەر :یاسین قادر بەرزنجی
بابەت :توێژینەوە
مۆنتاژ :مەهدی ئەحمەد قادر
دیزاینی بەرگ :روناک رەسوڵپور
چاپ :کۆمپانیای پیرەمێرد بۆ چاپ و باڵوکردنەوە لە سلێمانی
تیراژ 500 :دانە
ژمارەی سپار دن2238 :ی ساڵی 2009ی وەزارەتی رۆشنبیری
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔎لێکۆڵینەوە

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4114 :

ژینگەپارێزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061615343966919
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان و ئامادەکردنی  :پرشنگ حەمە ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4115 :

ژیۆپۆلۆتیک و کۆماری کوردستان دیمۆکراتیک ساڵ 1946
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092021015569869
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ووسینی :رۆحوڵاڵ ج .رەمەزانی ،ئەرجی رووزڤێلت کرۆ و دوکتۆر فواد
حەمە خورشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4116 :

ژێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796191
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد شاکەلی
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4117 :

ژێ .کاف چبوو؟ چی دەیویست؟ وەچی لێ بەسەرهات؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796192
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەید محەمەد سەمەدی
مهاباد1981-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژێ کاف  -ژ .ک
پارت  /الیەن:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
مەهاباد
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:

2121

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4118 :

ژەنەراڵ شەریف پاشا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419145
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .فەرهاد پیرباڵ
ئەم کتێبە لە ساڵی 2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4119 :

ژەنەراڵی سەرلێشێواو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072509193277129
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :گابریل گارسیا مارکێز
وەرگێڕ :گوشاد حەمە سەعید
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4120 :

ساباتێک لەبەسەرهاتەکانی ئەوێ ڕۆژێ
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150701043458124665
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدوڵاڵ ئیبراهیم مەال عەبدوڵاڵ هەرشەمیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4121 :

سابری لە دووتوێی چەند لێکۆڵینەوەیەکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796933
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف فاتیح فەرەج
کەرکوک2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4122 :

ساتوقەاڵ هەرێمی ئیدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121523043987216
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئاراس ئیلنجاغی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4123 :

سادقی هیدایەت لەناو تۆڕی عەنکەبوتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418788
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسین و وەرگێڕان و ئامادەکردنی؛ زمناکۆ بورهان قانع
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن پاشکۆی چاودێرەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4124 :

سادقی هیدایەت نموونەی مەرگی نووسەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519506
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمە کەریم عارف
یانەی قەڵەمی سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4125 :

سارا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968041
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
میرزا عەلی کیتابی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4126 :

سارا پالین ..ژنێکی دەرچوو لە نەریتەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083012555860817
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ژیانی هاوواڵتییەکی ئەمەریکاییه
سار پالین
وەرگێڕانی :شێرزاد هەینی
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4127 :

سارانگهێیۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130004322119124
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئارام یاسین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4128 :

سارتەر سەرەتایەک بۆ ژیان و فەلسەفەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819281
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پۆڵ ستراتێن
وەرگێڕانی؛ ئازاد بەرزنجی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4129 :

سارد یان گەرم
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412119402
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد هەینی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4130 :

سازی ئاسنین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918965
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جۆزێف ئۆکۆنۆر
وەرگێڕانی؛ ئازاد بەرزنجی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن تیپی شانۆی ساالرەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4131 :

ساغ و سکوت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041510553064529
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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شێرکۆ عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4132 :

ساغکردنەوەی هەندێ گیروگرفتی شیعرەکانی حاجی قادری کۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796254
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم شارەزا
کۆری زانیاری کورد
بەغداد1984-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4133 :

سالم لە تای تەرازووی وێژەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967793
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد ساالر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4134 :

سامان و سەرهەڵدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091110140761118
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :شاکر نابلسی
بابەت :لێکۆڵینەوەی مێژوویی
وەرگێڕانی :ئیبراهیم فەتاح
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4135 :

ساموئێل بیکیت کۆمەڵێک وتار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618860
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی؛ شۆڕش محەمەد حسێن
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
سەردەمەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4136 :

سانتیاگۆ دی کۆمپۆستێال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719246
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فەرهاد پیرباڵ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4137 :

سانتیمەترێک نزیکتر لە دۆزەخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412119387
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زمناکۆ بورهان قانع
پاشکۆی رەخنەی چاودێر 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4138 :

ساندرێلال
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226203254118507
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :ئاوارە گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4139 :

سانسکریتی سەرچاوەیەکی دێرینی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091110173861119
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حەکیم مەال ساڵح
بابەت :لێکۆڵینەوەی زمانەوانی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4140 :

ساواک بۆچی حەسەن زیرەکی کوشت؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020516145264157
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :د.مەولود ئیبراهیم حەسەن
بابەت :لێکۆڵینەوە
بەرگ :بەرگی یەکەم
چاپ :چاپی یەکەم 2012
تیراژ2000 :
لەباڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی بەدرخان  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

جۆری دۆکومێنت:

⊶زمانی یەکەم
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4141 :

ساڵح حەیدەری  2001 - 1922رۆڵی سیاسیی و رووناکبیریی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122117071687137
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بورهان حاتەم گۆمەتاڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4142 :

ساڵح میران پێشمەرگە و میرێکی بە هەڵوسیت دڵسۆزێکی ڕێبازی
بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150820234016125399
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەفەر کەریم هاواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4143 :

ساڵنامەی ئەکادیمیای کوردی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013021510204775788
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :پڕوفیسور د .وریا عومەر ئەمین  .چاپخانەی حاجی هاشم
هەولێر ،ساڵی  56( ،2009الپەڕە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4144 :

ساڵنامەی بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100808541568771
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانان و رێکخستنی :جەمال بابان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📅کڕۆنۆلۆژیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4145 :

ساڵنامەی حکومەتی هەرێمی کوردستان؛ چاالکی و پڕۆژەکانی ساڵی
2002
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070611125489680
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📅کڕۆنۆلۆژیا

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4146 :

ساڵنامەی سلێمانی  1999،1998ب2،1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969887
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پاریزگای سلێمانی /پەیوەندیەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4147 :

ساڵنامەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618537
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پڕۆفیسۆر وریا عومەر ئەمین
دەزگای ئاراس 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە4148 :

ساڵنامەی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351365155
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کازم کۆیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📅کڕۆنۆلۆژیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4149 :

ساڵوەگەری  25ساڵەی شەهیدانی وییەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150703003029124709
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4150 :

ساڵی  2010کۆنگرەی بەرەو رووبوونەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090109415634951
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
قادر حەمە جان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رامیاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4151 :

ساڵی 2700
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052221210364835
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێروان خدر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4152 :

ساڵی سفر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011518305063860
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەباح رەنجدەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4153 :

ساڵی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083020181770030
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :ڕۆڵد داڵ
وەرگێڕ :نەسرین ئەحمەد
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4154 :

ساڵی مەرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419142
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ماجد محەمەد مەخمووری
ئەم کتێبە لە ساڵی 2008دا لە هەولێر باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4155 :

ساڵی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111809331673781
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کازم کۆیی
٢٠٠٦
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4156 :

ساڵێک بوو کورد ئازاد ئەژیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969771
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عولە
سوید 1988 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4157 :

ساڵێک لە تەمەن  -بیرەوەری حسێن عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969882
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حسێن عارف
سلێمانی 1999 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4158 :

ساڵێک لە دۆزەخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110221453662721
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
مەهاباد قەرەداغی
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

بابەتی ژمارە4159 :

ساڵە شەڕابییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119036
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :خەبات رەسووڵی
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لە سەنتەری روناکبیری
هەتاوەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4160 :

ساڵەکانی خەون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020200131964147
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فەڕۆخ نێعمەتپوور
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4161 :

سایکس پیکۆ و ترازندنی جەمسەری کێشەی کوردی باشوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796273
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی
سلێمانی1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4162 :

سایکۆپۆلیتیک  -رێبازێکی تر بۆ خەباتێکی تر لە پێناو رزگاربوونی کورد دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118712
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئازاد قەزاز
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەسەر "ئینتەرنێت" باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4163 :

سایکۆلۆژی زمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041114133664470
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئێمە چۆن قسەدەکەین ،دەبیستین ،دەخوێنینەوە ،دەنووسین و
بیردەکەینەوە
نووسینی :الرس مێلین
وەرگێڕان و ئامادەکردنی :غازی عەلی خورشید
لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای کوردی
160الپەڕە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4164 :

سایکۆلۆژی و رۆشنبیریی منداڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965620
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سۆزان جەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4165 :

سایکۆلۆژی و مێیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619961
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
سۆزان جەمال
ژمارەی الپەڕەکان
263
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
موراد بەهرامیان
کەتەلۆگ
پەروەردە و دەروونناسی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4166 :

سایکۆلۆژیای بەهرەمەندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090617403077306
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر مەرگەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4167 :

سایکۆلۆژیای جەماوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518502
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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گۆستاڤ لۆبۆن
ئارام جەمال سابیر
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6841 :

سایکۆلۆژیای شۆفێری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091209031077399
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەختیار محەمەد عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4169 :

سایکۆلۆژیای منداڵ بۆ دایک و باوک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150810222105125117
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال فاروق نەسرەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4170 :

سایکۆلۆژیی ژیانی هاوسەرێتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518497
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .عەبدولحەلیم سەمعان
وەرگێڕانی سۆزان جەمال
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4171 :

سایکۆلۆژیی منداڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321212418120573
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سۆزان جەمال
ساڵی  2006وەزارەتی رۆشنبیریی لە سلێمانی  /بەڕێوەبەرێتی چاپ و
باڵوکردنەوە
بە زنجیرەی ( )414چاپ و پەخشیکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4172 :

سایەی هەیبە سوڵتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619565
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەهبەر سەید برایم
سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4173 :

سبەی ڕۆژێکی دیکەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150117141618118878
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەشدار سامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4174 :

سبەینێ باوکت دێتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968004
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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رەئوف حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4175 :

سبەینێم دێتەوە یاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082110511215477
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دڵشاد عەبدوڵاڵ
ئەم کتێبە کە  28شیعری لەخۆگرتووە ،لەباڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەم-ەو بەتیراژی ( )1500دانە چاپکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە4176 :

سپیاتییەکانی ناو رەش رەشاییەکانی ناو سپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052221481964841
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فەرهاد پیرباڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4177 :

سپیاتییەکانی ناو رەش رەشیاتییەکانی ناو سپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796285
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ پەشێو
سوید2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4178 :

ستاتیکا و شاکاری کوردی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110721251862835
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تاریق کارێزی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4179 :

ستاندەربوونی زمانی کوردی لە نێوان زمانی سیاسەت و سیاسەتی
زمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796447
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم ناوخۆش
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4180 :

ستایش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219075
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەزەند بەگیخانی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە4181 :

ستایشەکانی عیشق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826013106125537
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فەرەیدون سامان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4182 :

ستراتیجەکانی ژیان -داهێنان-گۆڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112914304463041
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .فازڵ جاف
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4183 :

ستراتیژ و کەسێتیی نەتەوەیی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966289
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەتا قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4184 :

ستراتیژی ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریکا لەسەدەی 21دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118715
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی؛ ئەنجومەنی داڕشتنی ستراتیژی ئاسایشی نەتەوەی ئەمریکا
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە؛ دالوەر عەبدوڵاڵ /مەجید ساڵح /تارا شێخ عوسمان
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن خانەی وەگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4185 :

ستراتیژیی سەربازی و باری هێزداریی ئەمریکا لە سەدەی 21دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118714
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ریچارد کاگلەر
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ دلێر میرزا
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4186 :

ستروکتوورەکانی بیرکردنەوە و گەشەسەندنی مەعریفیی مندااڵن
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015052021151285349
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فایەق سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4187 :

ستریندبێری  -سۆناتای تارمایی لە نێوان راینهارات و بێریماندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796380
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانا رەئوف
سەردەم-سلێمانی2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4188 :

ستۆری و بنەما نێودەوڵەتییەکانی کاری رۆژنامەگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619972
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
فرمان عەبدولرەحمان
ژمارەی الپەڕەکان
176
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
راگەیاندن
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📰راگەیاندن

جۆری پەڕتووک:

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4189 :

ستیانی بەفر پڕە لە ریشۆڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011106102032661
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
قوبادی جەلی زادە
وێنەکێش :رۆستەم ئاغالە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4190 :

ستەمکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718910
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فاروق رەفیق
ئەم کتێبە لە ساڵی 2002دا لەالیەن چاپخانەی رەنجەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4191 :

سرودی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071017
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4192 :

سروشت لە تەرازووی ژیریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165417
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ساڵح شارەزوری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4193 :

سروشت هونەرە یان هونەرمەند؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967171
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4194 :

سروشت و پەرەسەندنی هزر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518500
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .نوری جەعفەر
سابیر بۆکانی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4195 :

سروشی مەعریفە و فەلسەفەی مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102510552673512
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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پ.د .موحسین محەمەد حوسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4196 :

سرووتە تەنیاکانی باران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150208020437119287
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەهزاد حەوێزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4197 :

سروودی بەرەنگاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030200430684822
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەبوبەکر خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4198 :

سروودی زەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110822352773629
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەباح رەنجدەر
٢٠١٢
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4199 :

سروودی نیشتمانی و نەتەوەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071016
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فازل قەفتان
1998-1999
ئەم پەڕتووکە لەالیەن کوردیپێدیاوە سکێنکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4200 :

سروودی هەژاران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968229
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4201 :

سروودی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111512213310723
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :خالید سەرکار
تیراژ2000 :
چاپی دوهەم  2006سلێمانی
نرخ 2000 :دینار
ژمارەی سپاردن ()140ی ساڵی ()2005ی وەزارەتی رۆشنبیریی
حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4202 :

سروودەکانی عەشق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150421102939120931
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر:هاشم سەراج
بابەتی کتێب:شیعر
ساڵی چاپ2003:
تیراژ 500:دانە
چاپخانە:ئۆفێستی تیشک –سلێمانی
ژمارەی سپاردن288:ی ساڵی 2003
تایپ:مانگنامەی بەدرخان
نەخشەسازی:سەرکەوت وەلی
بەرگ:سامان محەمەد ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

جۆری دۆکومێنت:

⊶زمانی یەکەم
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4203 :

سروودەکانی یاخیبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081423302260673
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن حەمە جەزا
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4204 :

سزای کوشتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090522165260977
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاوە محەمەد ئەمین
دیزاینی بەرگ :ئاراس حەسەن
سەرپەشتیاری چاپ :ئاڤان فەتاح
چاپ :چاپخانەی بینایی
چاپی یەکەم 2009
تیراژ )500( :دانە
پرۆژەی بەچاپگەیاندنی ( )30کتێب
ژمارە()9
ئەدرەسی ئەلەکترۆنی:
info@genderkurd.com
وێبسایت
http://www.genderkurd.com
ئەدرەس :کوردستان -سلێمانی -هاوکاری
Normal: 3288041
Asia cel: 07703522200
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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🔎لێکۆڵینەوە

جۆری پەڕتووک:

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4205 :

سفری ئەزموون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081721443660712
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر جەالل
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4206 :

سفرەی فەقیران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042212230578764
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم عارف
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4207 :

سلێمانی شارە گەشاوەکەم  -بەرگی 1
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011042814452657145
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەمال بابان
سلێمانی – دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم – 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4208 :

سلێمانی شارە گەشاوەکەم  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012715052575363
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەمال بابان
سلێمانی – دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم – 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4209 :

سلێمانی شارە گەشاوەکەم  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012715052575364
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەمال بابان
سلێمانی – دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم – 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4210 :

سلێمانی شارە گەشاوەکەم  -بەرگی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012715052575365
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەمال بابان
سلێمانی – دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم – 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4211 :

سلێمانی لە ئەدەبی فۆلکلۆردا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150120135911118952
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی کتێب - 1:سلێمانی لە ئەدەبی فۆلکلۆردا
2ئەحەی کڕنوو ،قارەمانی گاڵتەوگەپ و ئەکتەری شاری سلێمانیناوی لێکۆڵەر :پڕۆفیسۆر د .شوکریە ڕەسوأل
جۆری بابەت :لێکۆڵینەوەی فۆلکلۆریی
ژمارەی سپاردن 200ی ساڵی 2004
چاپ :یەکەم
.
مێژوو و پێگە و ڕەنگدانەوەی سلێمانیی و ناوی هەندێ لە
کەسایەتییەکانی خەڵکی ئەم شارە وەک (شێخ مەحموودی نەمر) لە
فۆلکلۆری کوردییدا ،لەبەشی یەکەمی ئەم کتێبەدا هاتووە و بەشی
دووەمیش بۆ باسکردن لە ژیان و هەندێ لە نوکتە و بەسەرهاتەکانی
قارەمانی گاڵتەوگەپی سلێمانی (ئەحەی کوڕنو) یان ئەکتەری کۆمێدی
شاری سلێمانی تەرخان کراوە.
ناوی چاپخانە :تیشک -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتوی کوردی بۆ لێکۆڵینەوە و زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4212 :

سلێمانی لە بیرەوەریەکانمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969871
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەباسی مەال ئیبراهیمی حافز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4213 :

سمایل ئاغای شکاک  -سمکۆ؛ رێبەری شۆڕشگێڕ و سەربەخۆخوازی
گەلی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063014030389738
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4214 :
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سمکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080714354967572
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەید کەمال ئیبراهیمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4215 :

سمکۆ (ئیسماعیل ئاغای شوکاک) و بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110214282488084
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد رەسوڵ هاوار
چاپی یەکەم – 1995
چاپخانەی ئاپێک – ستوکهوڵم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4216 :

سمۆلسکایا رووبنس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796325
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و.محەمەد عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4217 :

سمە جاویدان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402201412120758
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەالم عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4218 :

سن و کیسەڵە :سووڕی ژیانی ،زیانی ،قەاڵچۆکردنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967191
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەدرەدین نورەدین ئەبوبەکر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌾کشتوکاڵ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4219 :

سندوقی لم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052714393964893
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئێدوارد ئەلبی
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :عەبدوڵاڵ سڵێمان مەشخەڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4220 :

سندووقی هەزار پیشە  -سندووقی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042520474264629
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمەفەریق حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4221 :

سندووقی هەزار پیشە  -سندووقی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092322371973262
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمەفەریق حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4222 :
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سنووری خوارووی کوردستانی باشوور لە سەدەی نۆزدەهەمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619763
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د.سەعدی عوسمان هەروتی
ژمارەی الپەڕەکان
80
ساڵی چاپ
2007
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4223 :

سنووری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091223195377420
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ غەفور
ستۆکهۆڵم 1997 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏جوگرافیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4224 :

سنوورەکانی جیهان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110616284362814
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەالم مەنمی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4225 :

سوار چاکێکی نەبوو
http://www.kurdipedia.org/?q=20141231030425118581
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لە نووسینی رۆماننووسی بەناوبانگی ئیتاڵی (ئیتالۆ کالڤینۆیە)ـ
ئەحمەدی مەال  :لەزمانی فەرەنسییەوە کردویەتی بە کوردی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4226 :

سوارچاکێکی نەبوو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150812094859125146
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئیتالۆ کالڤینۆ
وەرگێڕانی لە فەرەنسییەوە :ئەحمەدی مەال
لە زنجیرە باڵوکراوەکانی ناوەندی غەزەلنووس
سوارچاکێکی نەبوو ،ڕۆمانێکی ئیتالۆ کالڤینۆیە ،کە تێیدا بە تەنزەوە
هەجووی شەڕ دەکات و لە پووچییەکەی دەدوێت .بە تایبەت شەڕی
سەلیبی و سەدەکانی ناوەڕاست ،کە بە نەفرەتیان دەکات و بە
دیدگایەکی قووڵ مانا تاڵ و لێدەرەکان لە ڕۆمانەکەیدا دەخاتە ڕوو.
ڕۆمانێکە دەربارەی سوارچاکێکی سپیپۆشە کە بوونی نییە .واتا بێبوونە و
کاتێک زرێ و کاڵوەکەی دادەکەنێت ،ئەوەی بینەر دەیبینێت ،مرۆڤ نا،
بەڵکوو هیچە .بەاڵم ئەوە نابێتە ڕێگر لە بەردەمی کە ببێتە یەکێک لە
ئازاترین و بەسامترین شەڕکەرانی شەڕە سەلیبییەکان .لە ڕۆمانی
“سوارچاکێکی نەبوو”دا ئیتالۆ کالڤینۆ زۆر زیرەکانە شەڕ پووچ و گاڵتەجاڕانە
وێنا دەکات .ئەم ڕۆمانە بە کوردییش هەیە و ئەحمەدی مەال وەری گێڕاوە.
لە ڕۆمانەکەدا هاتووە کە“ :کاتێک ژنێک مەیلی لە هیچ یەک لەو پیاوانە
نییە کە بوونیان هەیە ،تاقە مەیلێک کە بۆی دەمێنێتەوە ،مەیلە بۆ پیاوێک
کە بوونی نییە”.
“تۆ خەریکیت دەست دەکەیت بە خوێندنەوەی ڕۆمانە تازەکەی ئیتالۆ
کالڤینۆ ،لەسەرخۆ بە ،هۆشت الی خۆت بێ…” ئەمە دەستپێکی
ڕۆمانێکی کالڤینۆیە بە ناوی“ :ئەگەر شەوێک لە شەوانی زستان
ڕێبوارێک…” کە توانای بااڵدەستیی ئیتالۆ کالڤینۆ لە گێڕانەوەی ئەدەبی
مۆدێرندا دەردەخات.
شێوازێک کە کالڤینۆ پێی دەنووسێت ،هێندە مۆرکی خۆی پێوە دیارە ،کە
هێندێک کەس بە شێوازی “کالڤینۆیی” ناوی دەبەن.
کالڤینۆ نووسەرێکی داهێنەرە بە شێواز و فۆرمی تازەوە .داهێنەریی ئەو
لە چیرۆکنووسیندا ،لە تێمای چیرۆکەکەوە بگرە تا گەاڵڵە و چۆنێتی
چنینەکەی ،سەرسامکەرە .ڕۆاڵن بارت ،ئەو و بۆرخیسی وەک دوو
نووسەری هاوتەریب ناساندوون و کالڤینۆی بە نووسەری پۆستمۆدێرن
ناوزەد کردووە .کالڤینۆ لە هەندێک شوێندا زۆر ئاشکرا چیرۆکەکانی بە
تەنز دادەپۆشێت .هێندێک جار زۆر نهێنیئامێز و تەماوی و سەخت
دەردەکەوێت.
کالڤینۆ لە پەنجاکاندا دەستی کرد بە خوێندنەوە و پشکنینی ئەفسانە
ئیتاڵییەکان ،کە ئەنجامەکەی بوو بە نووسین و چاپی کتێبی ئەفسانە
ئیتاڵییەکان.
ئومبێرتۆ ئیکۆ ،نووسەر و بیرمەندی هاونیشتیمانی کالڤینۆ ،لە گوتارێکیدا
بە ناوی “ڕۆڵی ڕووناکبیران” ،باس لە کتێبی “بارۆنی درەختنشین” دەکات
و پێی وایە ئەو کتێبە باشترین نووسینە بۆ ئەوەی لە بەرپرسیارێتیی
ڕووناکبیران تێبگەین.
ئیتالۆ کالڤینۆ لە نووسیندا هەمەکارە بوو .ڕۆماننووس ،چیرۆکنووس،
تەنزنووس ،گوتارنووس و زانستی-خەیاڵینووس .ئەو شێوازی تایبەتی
خۆی هەبوو لە نووسیندا ،کە دەکرێت بە سووریالیزم یان پۆستمۆدێرن
ناوی بەرین .سێیینە بەناوبانگەکەی برێتییە لە “باوباپیرانی ئێمە” ،کە
دەکاتە سێ ڕۆمان بە ناوەکانی “سوارچاکێکی نەبوو ،ڤیکۆنتی
دوولەتبوو ،بارۆنی درەختنشین” .کالڤینۆ لە چیرۆکدا“ ،شارە
نادیارەکان”ی نووسیوە کە کتێبێکی زۆر ناوداریەتی ،هەروەتر وەکوو گوتار،
کە ڕەخنەگرێکی زۆر باشیشە“ ،شەش یادنووس بۆ هەزارەی سێیەم”ی
نووسیوە .ئەو لە نووسەرە هەرە نێودارە ئیتاڵییەکانە.
ئیتالۆ کالڤینۆ15 ،ی ئۆکتۆبەری  1923لە دایک بوو19 .ی سێپتەمبەری
 1985کۆچی دواییی کرد.
کالڤینۆ لە ساڵی 1947دا بەشی ئەدەبیاتی زانکۆی تۆرینی تەواو کرد.
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بەحسەکەی لە بارەی جۆزێف کۆنرادەوە بوو .پاشان دەستی کرد بە
نووسین بۆ ڕۆژنامەی لۆکاڵیی حیزبی کۆمۆنیستی لۆنیتا .هەر لەم
ساڵەدا کتێبی “ڕێی تۆڕی جاڵجاڵۆکە”ی باڵو کردەوە ،کە خەاڵتی ڕێچنەی
پێ بردەوە.
کەمتر کەسێک دەزانێت کە کالڤینۆ لە کوبا لە دایک بووە .بەاڵم تەنیا پێنج
ساڵی منداڵی لەوێ ژیاوە .لە قۆناغێکی تردا دەگەڕێتەوە بۆ ئەوێ و
لەگەڵ ئیستەر جۆدیتدا ئاشنا دەبێت و زەواج دەکەن ،هەروەها چاویشی
بە گیڤارا دەکەوێت.
لە ساڵی 1981دا مەدالیای شانازیی فەرەنسەی پێ بەخشرا .لە
1985دا ڕێک لەو کاتەدا کە خەریک بوو خۆی ئامادە دەکرد بچێت بۆ
ئەمەریکا شەش گوتارە بەناوبانگەکەی بخوێنێتەوە“ ،شەش یادنووس بۆ
هەزارەی سێیەم” ،بە هۆی خوێنبەربوونەوە کۆچی دواییی کرد.
ناساندنی کتێب :شااڵو حەبیبە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4227 :

سوارە و پەخشانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519538
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد بەهرەوەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4228 :

سوارەکانی وشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070818532871934
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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جوتیار ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4229 :

سوپای ئەییوبیان لە سەرودەمی سەاڵحەددیندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101810143862414
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پێکهاتنی ،رێکخستنی ،چەکەکانی ،هێزی دەریاییو شەڕو جەنگە
گرنگەکانی
نووسینی :پڕۆفیسۆر دکتۆر موحسین موحەممەد حسێن
وەرگێڕانی:عوسمان عەلی قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4230 :

سوپای ئەییوبیان لە سەرودەمی سەاڵحەددیندا پێکهاتنی ،ڕێکخستنی،
چەکەکانی ،هێزی دەریاییو شەڕو جەنگە گرنگەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150125014658119031
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :پڕۆفیسۆر دکتۆر موحسین موحەممەد حسێن.
وەرگێڕانی:عوسمان عەلی قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4231 :

سوپەرسروشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819620
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیاڵ واتسۆن
دەزگای سەردەم 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4232 :

سوخمە و سنجاخ  -بەشی چوارەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090222050192145
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەباس موحەممەدی
ئەم نووسینە لە بەندینخانەیەکی واڵتی ئینگلیسدا نووسراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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بابەتی ژمارە4233 :

سودەکانی خواردن لەسەر لەشی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150122215812118988
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ساماڵ عەلی حەمە بچکۆل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4234 :

سور و ڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221015500118379
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
سیامەند شاسواری
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4235 :

سوریالیزم لە ئەدەبی نوێی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092322274325437
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمە مەنتک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4236 :

سوریالیزم لە شیعری کوردیدا (دوای راپەڕین )1991 -
http://www.kurdipedia.org/?q=20140901223905115571
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد مەحمود عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4237 :

سوقرات
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082723163165210
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :مستەفا غالب
وەرگێڕانی :لوقمان رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4238 :

سوقرات یەکەمین قوربانی ئازادی بێروڕا لە جیهاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150813141013125163
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی :محەمەد وەسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4239 :

سومبولەکانی بیرەوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796341
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد حەسەن
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4240 :

سوهراب باڵندەی کۆچەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010915391186752
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :نەوزاد محەمەد
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4241 :

سوو روژمان بودەو!
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080812405789237
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4242 :

سوودی خواردنەوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120712575563140
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :قوباد حاجی فەفێ قەاڵدزێی
فینالند
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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بابەتی ژمارە4243 :

سوودەکانی کەرەستە ،داوودەرمان و چێشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120713002963141
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :قوباد حاجی فەفێ قەاڵدزێی
فینالند
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4244 :

سوور و رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122111281287362
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ستانداڵ
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :سیامەند شاسواری
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4245 :

سووربوون لەسەر سۆسیالیزم ،سووربوونە لەسەر بە مرۆڤ بوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020614595875623
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدوڵاڵ ئوجەالن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4246 :

سوورەهەراڵەو هۆرامانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122120203363451
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال حەبیبوڵاڵ  -بێدار
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی هەورامی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4247 :

سووکەڵەیی لەتاقەت بەدەری بوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221441061181
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
میالن کۆندێرا
و :عەتا نەهایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4248 :
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سوڕی مانگانەی ژن ئازارەکانی و چارەسەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827013411125561
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .مارتن لودڤیک
وەرگێڕانی :ئەکرەم قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

💊پزیشکی  -تەندروستی

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4249 :

سوڕی مانگانەی ژن ..ئازارەکان و چارەسەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819633
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .مارتین لودڤیک
ئەکرەم قەرەداخی
دەزگای سەردەم 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4250 :

سوڕێکی خامە بەدەوری (هاوڕێنامە)  -وەاڵمێک بۆ هاوڕێنامەی هاوڕێ
باخەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120914231174251
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد مەال سەعدەدین گەردی
مەحمود عەبدولکەریم گەردی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4251 :

سوڵتان ئەلب ئەرسەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010819563563715
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
توێژینەوەیەکی زانستییە دەربارەی ژیان و کارەکانی ئەم کەسایەتییە
ئامادەکردنی :چرۆ محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4252 :

سوڵتان :رێبەری رامیاری بۆ پاراستنی دەسەاڵتداری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021610281175794
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شاکر نابولسی
وەرگێڕانی :هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4253 :

سوڵتانی عارفان بایەزیدی بەستامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102713413973545
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی نانەوازادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4254 :

سوڵتانی عیشق
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082112192672036
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم ساڵح نەسین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4255 :

سکاندینافیا :دوورگەیەکی تر لە بغوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618857
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :هەندرێن
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 2003دا لە سوێد باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇪🇸سویدی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4256 :

سکااڵ لە پاییز ئەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091221440888797
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەسکەندەر حەبەش
و :ئاوات حەسەن ئەمین
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4257 :

ساڵو ..کەس لێرەیە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081109400367493
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ۆستان گاردەر
وەرگێرانی لە عەرەبییەوە بۆ کوردی :ئارام ئەمین شوانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4258 :

ساڵو؟ کەس لەوێیە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=20150308211500119633
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یۆستاین گاردەر
وەرگێڕانی :سیروان مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4259 :

سڵەمینەوە :زنجیرەی پەروەردەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966273
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ئەمین ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4260 :

سۆرێ چاوشین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121222032274324
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و کۆکردنەوەی :پیرداود مەخموری
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4261 :

سۆزانییە بەڕێزەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319103
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی  :ژان پۆڵ سارتر
وەرگێڕانی لە فەرەنسییەوە  :فەرهاد پیرباڵ
چاپی یەکەم  :ساڵی 2007
لە چاپکراوەکانی  :وەزارەتی رۆشنبیری بەڕێوەبەرایەتی خانەی وەرگێڕان /
سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4262 :

سۆزی مینبەر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965843
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێخ محەمەدی خاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4263 :

سۆسیال دیموکراتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120415523363103
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مامۆستا جەعفەر
مەکتەبی بیروهۆشیاری (ی .ن .ک) 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4264 :

سۆسیال دێموکراسی چیە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718587
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئینگڤار کارلسۆن و ئان_ماری لیندگرێن
کەمال حەسەنپوور
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4265 :

سۆسیالیزم و پرسی ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010714532963684
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :عەلی مەولود
لەباڵوکراوەکانی یەکێتی کۆمۆنیستەکان لە عێراق
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4266 :

سۆسیالیزمی خەیاڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042922054176019
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان و ئامادەکردنی :موعتەسەم محەمەد
سلێمانی 2000 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4267 :

سۆسیالیزمی مۆدێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090811224161047

2185

فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
و :ئاسۆ حامدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4268 :

سۆسیۆلۆژیا الی مارکس و ماکس ڤێبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618548
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .ئیحسان محەمەد
دانا مەال حەسەن
دەزگای سەردەم 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4269 :

سۆسیۆلۆژیای بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042410082185155
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عادل باخەوان
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4270 :

سۆسیۆلۆژیای خێزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618546
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ملیحە عونی و صبیح عبدالمنعم ئەحمەد
وەرگێڕانی :سابیر بۆکانی
سلێمانی 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4271 :

سۆسیۆلۆژیای شیعری کوردی لە رووی پێوەرە ئاکارییەکانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796373
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد عەبدولواحید کەریم
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4272 :

سۆسیۆلۆژیای کارل مارکس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150407141205120821
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :لویس کۆزەر /ستیڤن سیدمەن
وەرگێڕانی :حەمە قادر
ئەو هاوچەرخانەی کە مەرگی تیۆرەکانی مارکس ڕادەگەیەنن ،لە خاڵێکی
گرنگدا لەگەڵ حوکمڕان و بیرۆکراتە چەوسێنەر و تیۆریستە حیزبییەکاندا
هاوبۆچوونن ،ئەویش ئەوەیە کە هەرچی بە درێژایی دەیان ساڵ لە
دەسەاڵتی کۆمۆنیستەکان ڕووی دا ،دەرەنجامی لۆژیکی یاخود
بەرجەستەبوونی مێژوویی ئەندێشەکانی مارکس بوو .تیۆریستێک کە بە
بڕوای ئەوان بە ئازادییەکی بێسنوور کاری خۆی دەست پێکرد و بە
چەوساندنەوەیەکی بێسنوور کۆتایی پێهێنا ،مژدەی بەهەشتی دەدا و
دۆزەخی دەخوڵقاند ،قسەی لەسەر دەربازبوونی مرۆڤ دەکرد و
دروستکەری جەبارییەت بوو .بە ناوی یەکسانیی خەڵکەوە بەرگریی لە
پێگەی کۆمەاڵیەتی دەکرد ،کە لە لوتکەکەیدا پێشەوا و ڕابەرە حیزبییەکان
بوون و سوودیان لە ئیمتیازات و خۆشگوزەرانیی ئابووری وەردەگرت و لە
پنتەکەشیدا ئاپۆرای هەژارانی بێدەرەتان دەژیان .ئایا مارکس بە ڕاستی
ئەمەی دەویست؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4273 :

سۆشیال دیموکرات و دەوڵەت  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090612470977301
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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دڵشاد تاڵەبانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4274 :

سۆفیست ئەفالتوون
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502111639121009
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئاوات ئەحمەد سوڵتان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4275 :

سۆفیستەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165409
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ڕێبوار سیوەیلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4276 :

سۆفیستەکان و خوێندنەوەیەک بۆ سۆفیستەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965669
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەحیم سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4277 :

سۆفیستەکانی یۆنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619982
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێبوار سیوەیلی
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4278 :

سۆفیگەری؛ شیعری ئایینی و سۆفیگەری لە شیعرە کوردییەکانی
مەحویدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818927
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :د .ئیبراهیم ئەحمەد شوان
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانییەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4279 :

سۆمای نیگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118699
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شاعیرانی بانە /بۆکان /سەقز/سەردەشت و دیواندەرە
ئینتەرنێت 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە4280 :

سۆمای هەست
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796378
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کازم کۆیی
هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4281 :

سۆناتای تارمایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319105
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئاوگۆست ستریندبێری
وەرگێڕانی لە سوێدییەوە؛ عەبدوڵاڵ قادر دانساز
ئەم کتێبە لە ساڵی 2007دا لە الیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4282 :

سۆناتای خاچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063014073689727
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تۆڵستۆی
وەرگێڕانی :ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4283 :

سۆناتای کورۆیتیزێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072113575377062
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :لیۆ تۆلستۆی
وەرگێڕ :ئەمین گەردیگالنی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4284 :

سۆڤیەت و بزووتنەوەی نیشتمانیی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122601562263515
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کوردۆ عەلی
1986
چاالک محەمەد ئامادەیکردووە بۆ نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4285 :

سی ساڵ شیعر  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968848
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەباح رەنجدەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4286 :

سی ساڵ شیعر  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120411383174130
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەباح رەنجدەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4287 :

سی و حەوت خوێندنەوەی جیاواز بۆ سی و حەوت کەسایەتی جیاواز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091214581677410
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەبەز تاڵیب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4288 :
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سیابەند و خەجێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091716514429418
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سیابەندۆڤ سەمەند
وەرگێڕانی :شوکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4289 :

سیاحەتنامەی مسیۆ چریکۆف
http://www.kurdipedia.org/?q=20141217225311118344
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
سەاڵح نیساری
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎡گەشتنامە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4290 :

سیاسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966717
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاوڕێ سوارە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رامیاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4291 :

سیاسەت لە ئیسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121821281163369
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەحمەد کاکە مەحمود
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4292 :

سیاسەت لە ئەفریقیادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091317152661205
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلکس تامسۆن
وەرگێڕ :هیوا مەجید خەلیل
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4293 :

سیاسەت لەنێوان بیر و جێبەجێکردندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061715555565446
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نوسەر:ئ ەسعەد موفەریج
وەرگێڕانی  :مزەفەر عبدالوهاب
سلێمانی 2011 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4294 :

سیاسەت و حکومەت لە ئاسیای ناوەڕاستدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620009
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .حەبیبوڵاڵ ئەبولحەسەن و د .محەمەد رەزا
وەرگێڕ
رەحمان ئەمیری
ژمارەی الپەڕەکان
487
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
هۆگر سدیق
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4295 :
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سیاسەت و حکوومەت لە ئەوروپادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619853
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .ئەحمەد نەقیب زادە
وەرگێڕ
عەلی مێهرپەروەر
ژمارەی الپەڕەکان
266
ساڵی چاپ
2007
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4296 :

سیاسەت و حکوومەت لە باشووری رۆژهەاڵتی ئاسیادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619806
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .بێهزاد شاهەندە
وەرگێڕ
مێهدی میهرپەروەر
ژمارەی الپەڕەکان
162
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4297 :

سیاسەت و گەشەسەندن لە جیهانی سێهەمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619989
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئادریان لیفت ویک
وەرگێڕ
مێهدی مێهرپەروەر
ژمارەی الپەڕەکان
265
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
هۆگر سدیق
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4298 :

سیاسەتی ئیستعماری پارتی بەعسی سوری لە رۆژئاوای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012103017385673569
فایلی پی دی ئێف:
جەواد مەال
وەرگێڕانی :رەشید سیوەیلی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4299 :

سیاسەتی ئێران بەرامبەر بزووتنەوەی رزگاریخوازی نەتەوەییی کورد لە
کوردستانی عێڕاقدا 1975 - 1961
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111822321644012
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی  -سیاسییە
ئامادەکردنی :نازناز محەمەد عەبدولقادر
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4300 :

سیاسەتی ئەمریکا بەرامبەر بە ئێران لە سەردەمی ئیدارەی جیمی
کارتەردا ()1981-1977
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090708562677317
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاوار کەمال میرزا عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4301 :

سیاسەتی ئەمریکا لە کوردستان لە روانگەی پسپۆڕانی رۆژئاوایی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012120223185674114
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وریا رەحمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4302 :

سیاسەتی بەریتانیا بەرامبەر تورکیا و کاریگەرییەکانی لەسەر کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091317191361206
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
بەیار موستەفا سەیفەدیین
وەرگێڕ
سەرمەد ئەحمەد
ژمارەی الپەڕەکان
375
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
وریا بوداغی
کەتەلۆگ
سیاسەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4303 :

سیاسەتی بەعەرەب کردنی کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122223384263475
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ئامادەیە

فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نوری تاڵەبانی
وەرگێڕانی :مەریوان حوسێن چیمەنی
باڵوکراوەکانی مەکتەبی بیر و هۆشیای ی .ن .ک
سلێمانی 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4304 :

سیاسەتی تورکیا بەرامبەر بە باکووری عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032022362484940
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بیل پارک
وەرگێڕانی :بەرزانی مەال تەها
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4305 :

سیاسەتی دڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083009355660816
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :رۆمان و فالڤیا پرودی
وەرگێڕانی :شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4306 :

سیاسەتی دیپلۆماتی – بەشێک لە یاداشتەکانی جەمیس بیکەر وەزیری
دەرەوەی پێشووتری ئەمەریکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101608024423964
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جیمس بیکەر
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4307 :

سیاسەتی دیپلۆماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218744
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :جیمس بیکەر
وەرگێڕانی؛ سەهەند
ئەم کتێبە لە ساڵی 2002دا لەالیەن دەزگای سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4308 :

سیاسەتی نەتەوەپەرستیی داگیرکەران و پەرچەکرداری خێڵەکی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092022272673215
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فائیق گوڵپی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4309 :

سیانەی دیوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091716481629464
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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گوننار ئێکێلۆف
وەرگێڕان لە سوێدییەوە :رزگار شێخانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4310 :

سیاوڵه ماساوی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141227020106118528
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
سوبحان ئەمینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی هەورامی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4311 :

سیاوەشان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205092158119222
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2205

نووسینی :سیمین دانشوەر
وەرگێڕانی :سەاڵح نیساری
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە  2014 :سلێمانی (چاپی یەکەم)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4312 :

سیخورمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518518
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سمایل قاسمی
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4313 :

سیخوڕی باستورمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170491
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوری سەعید قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🚼مندااڵن
چیرۆک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4314 :

سیخوڕی بە ئامێری سیخوڕی و لێکۆڵینەوە لە مێشک و پاراسایکۆلۆجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966857
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاماژ جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4315 :

سیخوڕی و دژە سیخوری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825192846125521
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :بلید وفسکاو بلوخ
وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە :مەشخەڵ کەڵۆسی
نێوەندی چاپ و پەخشی برایان
چاپی یەکەم  - 2002 -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4316 :

سیدهارتا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011032220511113169
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :هێرمان هیسە
وەرگێڕ :عومەر سەرگەتی  /لە فارسییەوە
لە چاپکراوەکانی  :بەڕەوەبەرایەتی خانەی وەرگێڕان  /سلێمانی
دەزگای چاپ :تیشک
ساڵی چاپکردن2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4317 :

سیروان کاوسی  -کۆبەرهەم  -ژمارە 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082114155472350
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سیروان کاوسی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4318 :

سیزیف ،ئەو کوڕەی دوو دڵی هەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150817212431125300
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئارام کاکەی فەالح
ڕۆمانەکە زیاتر لە  100الپەڕەیە و بەسەر  41بەشدا دابەش کراوە و ئەمە
دووەم ئەزموونی نووسینی ڕۆمانی نووسەرە” کە پێشووتر و لە ساڵی
 1992یەکەم ڕۆمانی خۆی بە ناوی “چاوەڕوانی” لە واڵتی سوید لە چاپدا
و ساڵی  2009لە یانەی قەڵەم چاپی دووەم کرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4319 :

سیستمی حزبی لەئەمەریکا و کاریگەری لەسەر سیستمی حوکمڕانی
دەوڵەتەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090523145960980
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ڤیان مەجید فەرەج
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4320 :

سیستمی فیدڕالی لەچەند والتێکی جیهاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081722192172232
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :مەجید ئاسنگەر راوێژکار لەپەرلەمانی کوردستان/
لەباڵوکراوەکانی ئەنجومەنی نیشتمانیی کوردستان چاپی یەکەم 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4321 :

سیستمی نێودەوڵەتی دارایی پیترۆڵ و گرێبەستەکانی بەشداریی
بەرهەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062622422971585
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانیاڵ جۆنستن
وەرگێڕانی :محەمەد مستەفا قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4322 :

سیستمەکانی هەڵبژاردن و پرنسیپەکانی دەنگدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090522044360975
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ڤیان مەجید فەرەج
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4323 :

سیستێمی فێرکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101122262562295
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چاپی دووهەم ،لە نووسینی مامۆستا هۆمەر قەرەداخی،
سەرچاوەگەلێکە بۆ گۆڕانکاری لە سیستێمی فێرکاری کوردستاندا،
هاوکات سەرچاوەیەکە بۆ دانانی پالنی کاری وەزارەت ،پەروەردە ،فێرگە و
مامۆستا .بە بەردەوامی کاردەکرێت بۆ تازەکردنەوەی و زیادکردنی
بابەتەکانی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کۆمەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4324 :

سیستەمی سیاسی ...هزر و فەلسەفەی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796429
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبین رەسول ئیسماعیل
سلێمانی2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4325 :

سیستەمی فیدراڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072711343089442
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تانیا تاهیر جەالل
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4326 :

سیستەمی فیدڕاڵی ئەڵمانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018669
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد مێرگەسوری
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4327 :

سیستەمەکانی هەڵبژاردن و شێوازی دابەشکردنی کورسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011621321386663
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسین و ئامادەکردنی:
ئارام جەمال
دەرباز محەمەد
پەیمانگەی کوردی بۆ هەڵبژاردنKIE
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4328 :

سیستەمەکانی هەڵبژاردن و یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی
عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032922002085029
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سلێمان مستەفا حەسەن
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4329 :

سیماکانی تازەکردنەوەی شیعری کوردی 1932 - 1898
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071315394189579
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یادگار رەسوڵ حەمەدەمین باڵەکی
2005
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4330 :

سیمبا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907001041126071
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەستن کۆرمان
وەرگێرانی :شەن شیروان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:

چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4331 :

سیمیا لە شانۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090110280960865
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەاڵح جەالل
چاپخانەی کارۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:

🎭شانۆ
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4332 :

سیناریۆی نمایشێکی خەواڵوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022422572564304
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لەسەر ئەرکی یەکێتی نووسەرانی کورد چاپکراوە
یوسف خەلیل
چاپی یەکەم 2011
تایبپێست و هەڵەبڕی  :نووسەر
چاپخانەی
جوانکاری  :نووسەر
بەرگ  :ئۆراڵ ابوبکر
وەرگێڕی بەرگ  :جەزا عارف
وێنەکان لە ماڵپەڕەکانەوە وەرگیراون
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4333 :

سیناریۆی کورتە فیلم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091111381561121
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ویلیام ئێچ.فیلیپس
وەرگێڕانی بۆ فارسی  :عەباسی ئەکبەری
وەرگێڕانی بۆ کوردی  :ستار کەریم
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4334 :

سینتاکسی رستەی تێکەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319442
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .کوردستان موکریان
دەزگای ئاراس 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4335 :

سینۆهە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903111536125805
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :میکا ڤاڵتاری
وەرگێڕانی :عیمران هاواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4336 :

سینۆهە پزیشکی تایبەتی فیرعەون (بەرگی دووەم)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969260
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :میگاڤالتاری
وەرگێڕانی؛ سەیدا شێخ زرار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4337 :

سینۆهە پزیشکی تایبەتی فیرعەون (بەرگی سێهەم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141211232013118275
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4338 :

سینۆهە پزیشکی تایبەتی فیرعەون (بەرگی یەکەم)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519202
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :میگاڤالتاری
وەرگێڕانی؛ سەیدا شێخ زرار
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانییەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4339 :

سینەماتیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091409050692275
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تەها کەریمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4340 :

سیڤییەکان  -ڤۆلیۆم 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061921545170175
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و ورگێڕانی شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4341 :

سیڤییەکان  -ڤۆلیۆم 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120814050592716
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردن و ورگێڕانی شێرزاد هەینی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4342 :

سیکرابخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110913024273632
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فێرناندۆ ئاراپاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4343 :

سیکۆالریزم بە زمانێکی سادە
http://www.kurdipedia.org/?q=201109252239304332
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئاستین کاڵین
وەرگێڕ :هەژیر شەریفی  /لە فارسییەوه
لە چاپکراوەکانی  :بەڕەوەبەرایەتی خانەی وەرگێڕان  /سلێمانی
دەزگای چاپ :کارۆ
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4344 :

سێ برا!
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081122203689181
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی ئەحمەد قادر خدر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4345 :

سێ بنچینەکەی بیروباوەڕ و بەڵگەکانیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112023252413180
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :محەمەد کوڕی عەبدولوەهاب
وەرگێڕانی :محەمەد عەبدولڕەحمان لەتیف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4346 :

سێ بەرازە بچکۆلەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150104213351118639
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :دەریا و ئاوارە گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4347 :

سێ بەیتی فۆلکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150707204211124785
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناونیشانی پەڕتووک :سێ بەیتی فۆلکۆری کوردی
سێ بەیتەکە بریتین لە( :خدر و زێڕین) و (الس و خەزار) و (برایمی مەال
زێندینی).
کۆکردنەوە و ئامادەکردن :جەالل مەال حەسەن خۆشناو .
ساڵ و شوێنی چاپکردن :سلێمانی  1984چاپخانەی سەرکەوتن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4348 :

سێ بەیتی فۆلکلۆریک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091514264866747
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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قادر فەتاحی قازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4349 :

سێ چامە شیعری نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118702
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵح جەالل
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4350 :

سێ چاوپێکەوتن لەگەڵ کاروان عومەر کاکەسووردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219412
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاروان کاکەسوور
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4351 :
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سێ چیرۆکی جیهانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170563
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4352 :

سێ خوشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100321503262201
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنتۆن چیخۆڤ
وەرگێڕ :جەالل تەقی
دەزگای ئاراس
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

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

بابەتی ژمارە4353 :

سێ خولگەی رەخنەیی لە ئەدەبی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519540
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .لەتیف محەمەد حەسەن
دەزگای ئاراس 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4354 :

سێ دەقی شانۆی منااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071024
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرزان ئەحمەد کوردە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4355 :

سێ رۆژنامەی رۆژگاری شێخی نەمر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465194
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەفیق ساڵح /ئا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4356 :

سێ سەمفۆنیا و شەش سروود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967997
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ عەباس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4357 :

سـێ شاعیری چەپی کوردستانی ئێران (ئەحمەد بازگر  -ناسر حیسامی
 حسێن شەبەق)http://www.kurdipedia.org/?q=2015071108124885716
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :ئەنوەر حسێن و سەمیرە عەلی
چاپی یەکەم 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4358 :

سێ شانۆنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091310211561198
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :جان کۆکتۆ /ئۆین ج .ئارنۆ /میشێل دی .ئۆنامۆنۆ
وەرگێڕانی؛ هەورامان قانع
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4359 :

سێ شانۆنامە 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050513395864659
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەرکاو هادی گۆرانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4360 :

سێ شانۆنامە لە چەند نووسەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969237
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەلیل ئەحمەد گادانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4361 :

سێ شانۆنامەی فرەنسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150329124929120703
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ژان ئانۆی -ئۆژین یۆنسکۆ -ئەلبێر کامو
وەرگێڕانی لە فرەنسییەوە :د .موحسین ئەحمەد عومەر
لە باڵوکراوەکانی زنجیرەی کتێبی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4362 :

سێ قوربانییەکە :شێخ سەعید بەرزنجی  -شێخ عەبدولسەالم بارزانی -
شێخ زاری ئەلزەوبەعی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102908085462633
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولمونعیم غوالمی
وەرگێڕانی :ئیحسان ئیروانی
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4363 :

سێ لێکۆڵینەوەی مێژوویی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011091222225061191
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ساڵح قەفتان
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4364 :

سێ میکانیزمی رێزمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071209120289601
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بابان
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4365 :

سێ هاوڕێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170811
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/کاروان عومەر کاکەسور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4366 :

سێ وێستگەی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122600202863509
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاری عوسمان خەیات
سلێمانی 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4367 :

سێ کتێب لەبارەی شیعرەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140906125255115636
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەباح رەنجدەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4368 :

سێ کوچکەی حەرامکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061911515858355
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لێکۆڵینەوەیەکە لەمەڕ (ئایین و سێکس و کێشەی چینایەتی)
لە نوسینی بوعەلی یاسین ەو سیروان محەمەد بەشێکی وەرگێڕاوەتە
سەر زمانی کوردی و ساڵی  1998لەچاپی داوە
ئەم پەڕتووکە لەالیەن چاالک محەمەدەوە بۆ ئنتەرنێت ئامادەکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4369 :

سێ دیدار چەپکێک لە نووسینەکانی ماکسیم گۆرگی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150508231027121076
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ح .شەبەق
2013سلێمانی (چاپی یەکەم)لەباڵوکراوەکانی جەمال عیرفان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4370 :

سێسەد هۆنراوەی فۆلکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062600070676814
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوەو ئامادەکردنی :سەعدوڵال شێخانی
پێداچونەوونەوی :فازڵ شەوڕۆ
لە باڵوکراوەکانی زنجیرەی کەلەپووری نەتەوایەتیمان ژمارە 6
چاپخانەی الحوادث – بەغدا
چاپی یەکەم – 1990
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4371 :

سێبەری ئەسپەشێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031921451180106
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فەریق حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4372 :

سێبەری با
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907000237126069
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کارلۆس رویز زافۆن
وەرگێڕانی :هیوا قادر
لە باڵوکراوەکانی زنجیرەی کتێبی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4373 :

سێبەری خۆتم لێ حەرام مەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111121410677926
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە عەباس
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4374 :

سێبەری سزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111720281810767
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هەڵبەست ،حەمەسەعید کەالری
تابلۆی بەرگ بە خوێندنەوە و قەڵەمی هونەرمەند :دارا محەمەد عەلی
ساڵی  2002چاپ و باڵوکراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4375 :

سێبەری شمشێرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080518014172064
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چێنەر
چاپی سێیەم
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4376 :

سێبەری وشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090111484860871
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەدیق سەعید رواندزی
هەولێر 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4377 :

سێبەرەکانی جەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091710024731400
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4378 :

سێبەرەکانی میرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080922295460622
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :زێنەب یووسفی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4379 :
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سێتاری ئاسنین :شانۆگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968266
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
موکری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4380 :

سێدەرا شێشمس  -سەرهاتی و ئەفسانە ژ فلکلورێ ئێزدیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011021234063769
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نڤێسەر  :کوڤان خانکی
وەشان  :ئەنستیتوتا کەلەپورێ کورد – سلێمانی
قەبارە  :مەزن
هژمارا الپەرا 180 :
زمان  :کوردی
پێداچوونا زمانی  :مەزلوم دوخان
دیزاین  :یاسین حوسێن
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (سێدەرا شێشمس – سەرهاتی و ئەفسانە ژ فلکلورێ
ئێزدیان) لە19:58:55 2012-1-10 :
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4381 :

سێشەممان لەگەڵ مۆریی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100108303877677
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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میچ ئەڵبۆم
وەرگێڕانی :جوتیار ژاژڵەیی
ژیان کۆمەڵێک بگرەو بەردەی زۆری تێدایە و لە یەک کاتدا بۆ پێشەوەو بۆ
دواوە پاڵت دەنێ ،تۆ دەتەوێت شتێک بکەیت ئەو ناچارت دەکات شتێکیتر
بکەیت ،شتێک ئازارت دەدات کە خۆشت دەزانی شایەنی ئەوە نیە بهێڵی
ئازارت بدات ،لە هەمانکاتدا گرنگی بە هەنێک شتی گەورا نادەی کە
دەزانی دەبێت گرنگیان پێ بدەیت .....ئەمانەو زۆری تر لە ڕۆمانی (سێ
شەممان لەگەڵ مۆری) لە نوسینی نوسەری ئەمەریکی (میچ ئاڵبۆم) لە
ساڵی  1997کە دەنگ دانەوەیەکی زۆری هەبوو لە تەواوی دونیاداو لە
ساڵی  1999لە الیەن دەرهێنەر (میک جاکسۆن) کراوەتە فیلم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4382 :

سێگردکان و سێبەرنشینەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012522501492830
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاراس ئیلنجاغی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە4383 :

سێهەم درۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111613210677953
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئاگۆتا کریستۆف
وەرگێڕانی :سەاڵحەدین بایەزیدی
ئاگۆتا کریستۆف لە هەنگاریا (مەجارستان) لە دایک بووە .ساڵی 1956
ئەو واڵتەی بە جێ هێشتووە و لە شاری "نۆشاتێل"ی سوییس
گیرساوەتەوە .بەر لەوەی بە زمانی فەڕانسی ،زمانی ئاوارەیی و
غوربەت ،سێکوچکەی ڕۆمانەکانی بنووسێ ،شانۆنامەی نووسیوە.
"دەفتەری گەورە" یەکەم ڕۆمانیەتی ،پاشان ڕۆمانەکانی "بەڵگە" و
"سێهەم درۆ"ی نووسیوە .کریستۆف ،لە ساڵی 1992دا خەاڵتی کتێبی
نێونەتەوەیی وەرگرتوە .ڕۆمانی سێهەم درۆ ،بەرگی سێهەمە لە
سێکوچکەی ڕۆمانەکانی و دوای ڕۆمانی "دەفتەری گەورە" و "بەڵگە"
نووسراوە .ئاگۆتا کریستۆف ساڵی  2011کۆچی دوایی کردوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4384 :

سێوی زێرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796405
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی کتێب :سێوی زێڕین
ناوی ئامادەکار :موعتەسەم ساڵەیی
جۆری بابەت :چیرۆکی فۆلکلۆریی
ژمارەی سپاردن1256 :ی ساڵی 2010
چاپی :یەکەم
ناوی چاپخانە :شڤان  -سلێمانی
کۆکردنەوەی چەندین حیکایەت و داستان و چیرۆکی فۆلکلۆری کوردییە کە
ئامادەکار بەدرێژایی چەند ساڵێک هەوڵی کۆکردنەوەی بۆ داون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتوی کوردی بۆ لێکۆڵینەوە و زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4385 :

سێوی سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219073
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هیوا قادر
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە4386 :

سێوی سێهەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081522202189149
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :بەختیار عەلی
ساڵ و شوێنی باڵوبوونەوە 2012 :سلێمانی
باڵوکەرەوە :ئەندێشە بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4387 :

سێوی هۆشیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092520404824949
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2238

حەمەسەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4388 :

سێوە هەتا دە ئەژمێرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170432
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
و /عوسمان شەیدا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4389 :

سێکس و پۆلیتیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090213023460897
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کریستۆف دلوار و کریستۆف دۆبوا
وەرگێڕانی :شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4390 :

سێکس و شەرع و ژن لە مێژووی ئیسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919343
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەریوان هەڵەبجەیی
چاپی دەیەم
ئەم پەڕتووکە بەتایبەتی لەالیەن (مەریوان هەڵەبجەیی)ەوە لە رۆژی -17
 2011-09بۆ کوردیپێدیا نێردراوە
http://www.xwdakan.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4391 :

سەبارەت بە تەلەفزیۆن و دەسەاڵتی ژوورنالیسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083121211977192
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :مەنسور تەیفوری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4392 :

سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122121440663458
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هەشت پەیماننامەی سەرەکی نەتەوە یەکگرتووەکان سەبارەت بە
مافەکانی مرۆڤ
وەرگێڕانی :غازی عەلی خورشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4393 :

سەبارەت بە مەسەلەی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060313042460187
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەدوارد ئۆلینگ و ئیلیانور مارکس
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ ب .مازیار
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 2002دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4394 :

سەحرای تەتەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070314312576881
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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دینۆ بوتزاتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4395 :

سەد ژنی کاریگەر لە مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319116
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شێلبی ئێلێری
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە؛ یووسف فەقیهی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانیەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4396 :

سەد ساڵ تەنیایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969446
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مارکیز ،گابریل گارسیا
وەرگێڕانی :م.حەسەن ڕەستکار
بەرهەمی ناوەندی ئاوێر و ڕۆژهەاڵت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4397 :

سەد ساڵی داهاتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150501135915120995
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جۆرج فریدمان
وەرگێڕانی :د.شێرکۆ عەبدوڵاڵ
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە 2013 :سلێمانی (چاپی یەکەم)
باڵوکەرەوە :سەنتەری مارگرێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4398 :

سەد غەزەلی مەوالنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072110460689522
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2243

عەلی نانەوازادە
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4399 :

سەد مەتر ئاسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150201220909119169
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدولکەریم هەڵەدنی
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە  2015 :سلێمانی (چاپی یەکەم)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4400 :

سەد و یەکشەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082822373858689
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەباح رەنجدەر
لەباڵوکراوەکانی دەزگای چاپو باڵوکردنەوەی ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە4401 :

سەدام حسێن لەزیندانی ئەمریبکیەکانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796451
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەشخەڵ کەوڵۆسی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4402 :

سەدەی یەکەمی خەیاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219070
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2245

نووسینی :کاروان عومەر کاکە سوور
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4403 :

سەدەی کارەسات گفتوگۆ لەگەڵ غەنی بلووریان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150509104602121079
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :برایم فەڕشی
لە باڵوکراوەکانی بنکەی ژین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4404 :

سەدەیەک تەمەنی نوورین -مامۆستا عەبدولکەریمی مودەڕڕیس بە
پێنووسی خۆی بناسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101809313362412
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :عەبدولدائیم مەعرووف هەورامانی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📝یاداشت

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4405 :

سەراب لە ئێوارەکانی غوربەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619554
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شاخەوانی کەریم هەژار
سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4406 :

سەرابی ماسکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018686
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانا سەعید سۆفی
چاپخانەی زانکۆ 1995
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4407 :

سەراپام خەونە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518511
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاالن پەری
دیوانی شیعر 2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4408 :

سەرایدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100321432962199
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاروڵد پینتەر
وەرگێڕ :رێبوار رەشید
دەزگای ئاراس
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

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

بابەتی ژمارە4409 :

سەربازێکی ئەمێریکایی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619557
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ژەنەراڵ تۆمی فرانکس
باسﻂ حەمەغەریب
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4410 :

سەربردە :کورتەیەک لە بیرەوەرییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111411382362938
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد مەال قادر
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

بابەتی ژمارە4411 :

سەربردەی ژیانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010117164786956
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەال رەسوڵی پێشنماز
پێداچوونەوەی :بەختیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4412 :

سەربردەی فەلسەفە  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619838
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
وێڵ دیورانت
وەرگێڕ
تاریق کارێزی
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4413 :

سەربردەی نەفەق لێدانەکەی بەندیخانەی حیللە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010913525086754
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەعدوڵاڵ محەمەد حوسێن
2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4414 :

سەربردەی کوردەواری  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319459
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال گردەسۆری
ئینستیوتی کەلەپوری کوردستان 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4415 :

سەربردەی کۆمەڵە حەیران بێژیکی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796481
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعدوڵاڵ ئیسماعیل شێخانی
بەغداد1988-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4416 :

سەربەخۆبوون تاکە چارەسەرە  -کۆبەرهەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122300010463477
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
سەربەست مەحمود
هەولێر 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4417 :

سەرپەڕەکانی هیچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080321133524019
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساماڵ ئەحمەدی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4418 :

سەرجەم بەرهەمەکانی حاجی مەال عەبدوڵاڵی جەلیزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092521501292361
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :کەمال مەعروف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4419 :

سەرجەم بەرهەمەکانی مامۆستا هێمن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100914121067865
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4420 :

سەرجەم پەندەکانی پیرەمێرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062317193971153
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پیرەمێرد
چاپی دووەم سلێمانی
کۆکردنەوە و ساغکردنەوەی :فایق هۆشیار ،مستەفا ساڵح کەریم،
محمود ئەحمەد محەمەد ،محەمەد نوری تۆفیق ،ئەحمەد زرنگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4421 :

سەرجەم راپۆرتەکانی وەزارەتی مافی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796486
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فایلی پی دی ئێف:
نازم دڵبەند
هەولێر2008-

هێشتا ئامادە نییە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4422 :

سەرجەمی بەرهەمی ئەمین زەکی بەگ  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080420543389282
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی سدیق ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4423 :

سەرجەمی بەرهەمی حوسێن حوزنی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110721304962836
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و لەچاپدانی :دەزگای ئاراس
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4424 :

سەرجەمی بەرهەمی حوسێن حوزنی  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110721333162837
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و لەچاپدانی :دەزگای ئاراس
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4425 :

سەرجەمی بەرهەمی شاکر فەتاح  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102908122162634
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێکخستن و لێکۆڵینەوەی :ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4426 :

سەرجەمی بەرهەمی شاکر فەتاح  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102908143662635
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رێکخستن و لێکۆڵینەوەی :ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4427 :

سەرجەمی بەرهەمی عەبدولعەزیز یامولکی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319128
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدولعەزیز یامولکی
ئامادەکردنی  :سدیق ساڵح
بنکەی ژین 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4428 :

سەرجەمی بەرهەمە وەرگێڕدراوەکانی شاکر فەتاح  -بەرگی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110615120162807
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رێکخستن و لێکۆڵینەوەی :ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4429 :

سەرجەمی بەرهەمە وەرگێڕدراوەکانی شاکر فەتاح  -بەرگی 5
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110615135862808
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێکخستن و لێکۆڵینەوەی :ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4430 :

سەرجەمی بەرهەمە وەرگێڕدراوەکانی شاکر فەتاح  -بەرگی 6
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110722150262841
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رێکخستن و لێکۆڵینەوەی :ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4431 :

سەرجەمی بەرهەمە وەرگێڕدراوەکانی شاکر فەتاح  -بەرگی 7
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110722181062842
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێکخستن و لێکۆڵینەوەی :ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4432 :

سەرجەمی بەرهەمە وەرگێڕدراوەکانی شاکر فەتاح  -بەرگی 8
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110722202462843
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رێکخستن و لێکۆڵینەوەی :ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4433 :

سەرجەمی چیرۆکەکان؛ عەتا نەهایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110614123262801
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زریکە ،تەنگانە ،ئەو باڵندە بریندارە کە منم
عەتا نەهایی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4434 :

سەرجەمی رۆمانەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110614160262802
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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گوڵی شۆڕان  -باڵندەکانی دەم با
عەتا نەهایی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4435 :

سەرچاوەکانی بیروباوەڕی کوردەواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014053100271076544
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوکور مستەفا
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4436 :

سەرچاوەکانی زانایی و نەزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819299
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کارڵ پۆپەر
وەرگێڕانی؛ ناسر سەاڵحی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4437 :

سەرچاوەکانی کوردناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796498
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.فەرهاد پیرباڵ
سلێمانی1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4438 :

سەرچاوەی ژانێکی خامۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796499
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین میرزا کەریم
بەغداد1980-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4439 :

سەرچنار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968649
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مارف ناسراو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4440 :

سەرخۆشێکی فاشیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090417473760949
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئادگار ئاالن پۆ
زمناکۆ بورهان قانع
لە باڵوکراوەکانی خانەی چاپ و باڵوکردنەوەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4441 :

سەردانی مەرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070423061176889
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2262

لوقمان زەهرایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4442 :

سەردەستەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070818520071928
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ماریۆ بارگاس یۆسا
وەرگێڕانی :جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4443 :

سەردەشت عوسمان  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2015073010215485786
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4444 :

سەردەمانی زمانی کوردی و کۆمەڵە زمانانی ئێرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111422213262975
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کوردستان موکریانی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4445 :

سەردەمانێ ..تاریکی سپی بوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042214520563149
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تەیب جەبار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4446 :

سەردەمی بێ تاوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082212032558580
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :دکتۆر قوتبەدین سادقی
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ نەجیبە ئەحمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4447 :

سەردەمی تەنزیمات 1878 - 1839
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111912011044006
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پۆل دۆمۆن
وەرگێڕانی لە فڕانسییەوە :نەجاتی عەبدوڵاڵ
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4448 :

سەردەمی خیالفەتی راشیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101716090762404
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :دکتۆر ئەکرەم زیائولعومەری -وەرگێڕانی :ئیحسان بورهانەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4449 :

سەردەمی خیالفەتی راشیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831115645125682
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دکتۆر ئەکرەم زیائولعومەری
وەرگێڕانی :ئیحسان بورهانەدین
باڵوکراوەی پرۆژەی تیشک
چاپی یەکەم 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4450 :

سەرسورهێنەکانی قورئان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022818370164323
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرسورهێنەکانی قورئان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4451 :

سەرگوزشتەم لەگەڵ شیعردا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402091032120747
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نزار قەبانی
وەرگێڕانی :عەبدولرەحمان ئەحمەد عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە4452 :

سەرگوڵ :چیرۆکێکی دڵداریی کۆمەاڵیەتی
کوردایەتیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967731
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین میرزا کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4453 :
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سەرگەردانیی ..بەرهەمی میدیای کوردی!
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030718521680289
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەردەشت حەمەساڵح
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4454 :

سەرگەردانییەکانی پیاوێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070818532871936
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فاروق هۆمەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4455 :

سەرلەنوێ نوسینەوەی کوژاوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419499
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەباس عەبد جاسم
و .سەاڵح جەالل
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4456 :

سەرمایە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619215
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کارڵ مارکس
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە؛ سەالم عەبدوڵاڵ /کەژاڵ حەمەڕەشید /شلێر
عەزیز
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن مەکتەبی بیر و هۆشیاریەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4457 :

سەرنج لە سەر سەعید قەزاز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150111023627118726
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی:زوهێر کازم عەببوود
ئەم پەرتووکە .بریتیە لە توێژینەوەی دادوەر زوهێر کازم عەببود لە سەر
بەشێک لە ژیانی رَێزدار سەعید قەزاز کە دوا شالیاری ناوخۆ بوو لەو
سیتەمە پاشایەتییەی عێراق کە بە کودەتاکەی  14تەموزی 1958
کۆتاییهات بە دەسەاڵتەکەی.ئەمە پرۆ سەیەکی لێکۆڵینەوەی نوێ و
سەرلە نوێ دادگاییکردنەوەی پیاوێکە (وەک نووسەرەکەمان دەڵێت)نە لە
ژیاندا مافی خۆی دراوەتێ نە کاتی مردن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4458 :

سەرنج لەسەر سەعید قەزاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121820105587176
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :زوهێر کازم عەببوود
وەرگێڕانی :هێدی گۆمەیی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4459 :

سەرنجێک لە چەند زاراوەیەکی تازە بەکار هاتوو و کۆڕی زانیاری کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071521452489560
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .جەمال نەبەز
ساڵی چاپ 1978
چاپخانەی دار الجاحظ  -بغداد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4460 :

سەرنجێک لە دەروازەی فۆلکلۆری کوردەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966051
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەقابەی مامۆستایانی هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4461 :

سەرهەڵدان و بەردەوامی حیزبە سیاسیەکان لە رۆژئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619849
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :د .حوجەتاڵ ئەیووبی
وەرگێڕ :ئازاد وەڵەدبەگی
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4462 :

سەرهەڵدان و داڕمانی زلهێزەکان  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120413304963094
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گۆڕانکارییە ئابوورییەکان و کێشە سوپاییەکان لە 1500ەوە تا 2000
پاول کێنەدی
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :کوردۆ عەلی
سلێمانی 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4463 :

سەرهەڵدان و رووخانی یەکێتیی سۆڤێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619975
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
جۆن ئار .ماتیوز
وەرگێڕ
ئەبو بەکر ساڵح ئیسماعیل
ژمارەی الپەڕەکان
144
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
موراد بەهرامیان
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت

2272

رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4464 :

سەرهەڵدان و گەشەکردنی چەمکی کۆمەڵگەی شارستانی لە فیکری
نوێی خۆرئاوادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122312531669947
فایلی پی دی ئێف:
سەعید بن سەعید ئەلعەلەوی
وەرگیڕانی لە عەرەبییەوە :هەڵکەوت عەبدوڵاڵ

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4465 :

سەرهەڵدانی رۆمانی ئینگلیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091117573461154
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەیان وات
و :رەووف بێگە رد
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4466 :

سەرهەڵگرتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052315330485362
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هێرتا مولەر
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :عەبدولغەنی کاکۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4467 :

سەروەرییەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە رۆژگارە سەختەکانی
گەلی کوردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032512445264952
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر /مامۆستا عوسمان کانی پانکەیی
تیراژ000 1 /دانە
چاپی /چوارەم بەدەستکارییەوە
چاپخانە /ژیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4468 :

سەرکردە و لێکۆڵینەوەی زانستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518835
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیدریس ئیبراهیم گەاڵڵەیی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
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سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

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

بابەتی ژمارە4469 :

سەرکردەی نایاب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907010803126074
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :هەڵگورد مەسعود
ساڵی دەرچوون2014 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4470 :

سەرکۆماری شەهید  -ریزلێنان لە قازی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091611503973126
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4471 :

سەرکێشییەکانی تۆم سویر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828192031125613
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مارک توین
وەرگێڕ :ئیسماعیل خالید گەاڵڵی
باڵوکراوەی موکریانی
چاپی یەکەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:

چیرۆک
🚼مندااڵن

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4472 :

سەرکێشییەکانی تۆم سۆیەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012211275986561
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مارک توەین
وەرگێڕ :ئیسماعیل خالد گەاڵڵی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4473 :

سەرکەوتنی بێسنوور لە بیست رۆژدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518504
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئانتوونی رابینز
هاموون حەسەن کتێبی
دەزگای موکریانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4474 :

سەرۆک شارەوانیەکانی سلێمانی 2003-1890
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970083
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولخالید سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4475 :

سەرۆک وەزیرەکانی بەریتانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112303110663005
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاڕۆڵد ویڵسن
وەرگێڕانی :ئاوات عەبدوڵاڵ
مەکتەبی بیر و هوشیاری (ی .ن .ک) 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4476 :

سەرۆک کۆماری کوردستان لەبەردەم دادگای ئێراندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218723
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی؛ بەدرەدین ساڵح
ئەم کتێبە لە ساڵی 2001دا لە هەولێر باڵوبۆتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4477 :

سەرۆکی دۆڕاوەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040912011578857
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
وەرگێڕانی :جەبار سابیر
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4478 :

سەرۆکی کوردستان پرۆژەی سەروەریی نەتەویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796534
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.ئاراس عەبدولکەریم
دهۆک2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
دهۆک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4479 :

سەری ساڵی زایینی و پەیوەندی بە کوردەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829152206125639
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :مەسعود عەبدولخالق
باڵوکراوەی پرۆژەی ڕەوشەن
چاپی یەکەم  - 2014هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

💰ئابووری

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4480 :

سەرەتاکانی پرسی ڕۆژهەاڵت ()1839 -1774
http://www.kurdipedia.org/?q=20150318205900119790
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ڕۆبیرت مانتران
وەرگێڕانی لە فەرەنسییەوە :د .نەجاتی عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4481 :

سەرەتاکانی دەرونناسی و پەروەردەناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032814555482624
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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و.حەمەی ئەحمەد رەسوڵ
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4482 :

سەرەتاکانی سۆسیۆلۆژیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091122063018899
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێ نووسەر
شوان ئەحمەد
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4483 :

سەرەتاکانی گفتوگۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721134873313
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4484 :

سەرەتاکانی نەمامگە بۆ پۆلی سێیەمی کشتوکاڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015070421341985690
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎒پەروەردە

جۆری پەڕتووک:

🌾کشتوکاڵ

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4485 :

سەرەتای تێکۆشان و کۆتایی مەبەست
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796541
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە غەریب محەمەد عەلی شەمێرانی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4486 :

سەرەتای میکانیک و خۆماڵەکانی ماددە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967150
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال نەبەز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4487 :

سەرەتای کاروانەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091908185561967
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەم کتێبە زیاتر لە  70بەڵگەمەی دانسقەو تازە بابەتی رۆژانی سەرەتای
خەباتی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان-ی تێدایە.
ئەم کتێبە لە نووسینی نەوزاد عەلی ئەحمەد-ە ،کە پێشتر ئەم
بەڵگەنامانە لە گۆشەکەی خۆی لە کوردستانی نوێ بەناوی
(شەوچەرەی کوردایەتی) بالوکراونەتەوەو لەم کتێبەش بەڵگەبژێری بۆ
کردووەو بالویکردوونەتەوە.
نووسەر لەبارەی کتێبەکەوە دەڵێت :یەکێک لە خاسیتە گرنگەکانی ئەم
بەڵگەنامانە ئەوەیە ،کە زۆربەیان بۆ یەکەمینجارە خوێنەران پێیان ئاشنا
دەبن و دەتوانم بڵێم دیوێکی شاراوەی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
دەخەنەڕوو .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4488 :

سەرەتایێک بۆ زانستەکانی واتاسازی و پراگماتیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090315120860923
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد محەمەد یونس عەل
وەرگێڕانی :نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
چاپی یەکەم 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4489 :

سەرەتایەک بۆ تێگەیشتنی هونەری شێوەکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619869
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
حەسەن سلێمان
وەرگێڕ
نەژاد عەزیز سورمێ
ژمارەی الپەڕەکان
367
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
هونەر
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4490 :

سەرەتایەک بۆ تەکنیک و هونەری فۆتۆگراف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967384
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فارس سەعدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4491 :

سەرەتایەک بۆ حەیران و کورتەیەک لە ژیانی حەمەد بەگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081914302360758
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :غەفوور مەخموری
1989
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4492 :

سەرەتایەک بۆ خوێندنەوەیەکی نوێی مێژووی چەپی کوردی (عیراق)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082013451472292
فایلی پی دی ئێف:
ئەمجەد شاکەلی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

☭ئەدەبی کرێکاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4493 :

سەرەتایەک بۆ رۆژنامەنووسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865307
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەم بورهان قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4494 :

سەرەتایەک بۆ فەلسەفەی ئاین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620045
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئازاد قەزاز
ژمارەی الپەڕەکان
80
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
وریا بوداغی
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4495 :

سەرەتایەک بۆ مێژووی راگەیاندنی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103010004488132
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەهادین ئەحمەد
چاپخانەی ئازاد هەورامی ،لەسەر ئەرکی کوردستانی نوێ چاپو
باڵوکراوەتەوە
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4496 :

سەرەتایەک بۆ نووسینی توێژینەوە لە کۆمەڵناسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150201221304119170
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .محەمەد شوانی
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە  2015 :سلێمانی (چاپی یەکەم)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4497 :

سەرەتایەک دەربارەی رۆشنگەری ئەوروپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721134873307
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هاشم ساڵح
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4498 :

سەرەتایەک دەربارەی سەرهەڵدانی ئەدەبی مندااڵنی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619545
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێواس ئەحمەد
دەزگای موکریانی 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4499 :

سەرەتایەک لە بارەی سۆسیۆلۆژیای مەعریفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082822304558583
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ناوی نووسەر :نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
بابەت :لێکۆڵینەوە
نەخشەسازیی بەرگ و ناوەوە :رێبین
مەجید
تایپ :نووسەر
هەڵەچنی :کارزان عەبدوڵاڵ
ساڵی چاپکردن 2009
تیراژ 500:
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4500 :

سەرەتایەک لە زانستی رۆژنامەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719602
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .فاروق محەمەد ئەبوزەید
فەرەیدون رەئوف عارف
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4501 :

سەرەتایەک لە فیلۆلۆژی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796609
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ئەمین هەورامانی
بەغداد1975-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4502 :

سەرەتایەک لە فەلسەفەی ئەمانوێل کانت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083114001375318
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید کاکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4503 :

سەرەتایەک لەفەلسەفەی مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150719153240124847
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .موفید ئەلزەیدی
وەرگێڕانی :بورهان حاتەم گۆمەتاڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4504 :

سەرەەایێک بۆ تێگەیشتنی هونەری فۆتۆگراف
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796543
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەندازیار فارس سەعدی
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4505 :

سەعدوڵاڵ پەرۆش...ئەزموون...بەخشش...بەردەوام بوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796558
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد خدر مولود
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4506 :

سەعید زەبۆکی الی خۆمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796561
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال سەعدی
هەولێر1997-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چیرۆک
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4507 :

سەفەر بۆ کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101313312562345
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریمی حیسامی
سوید 1994 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4508 :

سەفەر بە ئەندێشەی پیتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012063020580166262
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام سدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4509 :

سەفەر و ئاسکۆڵەکەی بەخەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796563
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ڕەسوڵ سوڵتانی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4510 :

سەفەرنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122822243863570
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هیوا قادر
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4511 :

سەفەرنامەی جاکسۆن بۆ باشووری کوردستان لە ساڵی 1797
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051613120976331
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕ :رەسوڵ بەختیار
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎡گەشتنامە

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4512 :

سەفەرنامەی جیمس مۆریە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051710035376345
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شەهاب مەحمود
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4513 :

سەفەرنامەی ژان ئۆتەر؛ سەردەمی نادر شا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092613243488505
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ژان ئۆتەر
وەرگێڕ :محەمەد حەمە باقی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎡گەشتنامە

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4514 :

سەفەرنامەی عەشیرەتی بەختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051509450676321
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئەسغەر کەریمی
وەرگێڕ :سەاڵح نیساری
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4515 :

سەفەرنامەی نیبور لە سەدەی هەژدەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031221201540493
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کریستیان نیبور
وەرگێڕانی :ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎡گەشتنامە

جۆری پەڕتووک:

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4516 :

سەفەرکردن بە ئەندێشەی پیتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062523145465111
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام سدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4517 :

سەفەرکردن بە عەرەبانە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150124121902119017
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کارزان رەحمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

2296

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4518 :

سەفەری تەمەن و ئاوێنەی ناخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219080
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ماریە ئەحمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای باڵوکردنەوەی موکریانەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4519 :

سەفەری رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818929
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیسماعیل تەنیا
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لە هەولێر باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4520 :

سەفەری سوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618887
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ئامادەیە

فایلی پی دی ئێف:
قادر فەرامەرزی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 2003دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4521 :

سەفەری مردووەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796568
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاروان عەبدوڵاڵ
هەولێر2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4522 :

سەفەری نیوەی بکوژێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519188
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :هۆشەنگ شێخ محەمەد یوسف
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لە دهۆک باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4523 :

سەفەرێک بۆ ناو پیاوە ئازاکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619761
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :دانا ئادەم شمیدت
وەرگێڕ :ئەبوبەکر ساڵح ئیسماعیل
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎡گەشتنامە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4524 :

سەفەرێک بۆ هەندەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052009241858066
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :هەورامان عەلی تۆفیق
لە دووتۆیی  219الپەڕەدا ئەم کتێبە باس قۆناغەکانی کۆچ دەکات و
لێکدانەوەیەکی گشتی و هەمەالیەن لە تێکڕای ئەو هۆکارانەی کە پاڵ بە
کەسایەتی کوردەوە دەنێ کە کۆچ بکات و روولەهەندەران بکات ئەمە
سەرەڕای ئەوەی کە تەواوی ئەو هەنگاوانەی لەو سەردەمەدا کە گەنجی
کورد ناویەتی بۆ گەیشتنە جیهانی دەرەوە ..لەگەڵ چەندین زانیاری لەمەڕ
باری پەنابەری و شێوازی ژیان و ئاستەنگیەکانی پەنابەری کورد
لەهەندەران و چیرۆکی هەندێک لەو پەنابەرانەی کە لەو رێگایەدا تووشی
ئاستەنگ و گرفت بوون و ئەو رداوانەی کە بەشێوەیەکی گشتی
رووبەڕووی کەسایەتی کورد دەبوونەوە.
ئەم کتێبە لە ساڵی  2009دا بەچاپ گەیشتووە و لەبەڕێوەبەرایەتی
گشتی کتێبخانە گشتیەکان ژمارەی سپاردنی  70ی ساڵی  2009ی
پێدراوە .
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (هەورامان عەلی تۆفیق) سەبارەت بە
(سەفەرێک بۆ هەندەران) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-05-23
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4525 :

سەفەرێکی خەیاڵی بۆ بۆکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052221354864838
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
برایم فەرشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4526 :

سەگ رزگارکەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170572
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :ئاننیکا هۆڵم
لە سوێدییەوە بۆ کوردی :سیروان کاروانی
وێنە :سێسیلیا تۆرودد
لە باڵوکراوەکانی وەرزارەتی ڕۆشنبیری
چاپی یەکەم ،کوردستان -سلێمانی ()2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4527 :

سەگوەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111622340645606
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موکری
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4528 :

سەگێک لە ئاوێنەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031921305564424
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2301

توانا ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4529 :

سەگێک لە خوێنمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150708191218124795
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :زانا خەلیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4530 :

سەگەکان لە رێگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061921525570174
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینیی هینینگ مانکیل
وەرگێڕانی شیرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4531 :

سەلیقەی زمانەوانی و گرفتەکانی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967100
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حوسێن محەمەد عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4532 :

سەلیم و خەندە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070709475771704
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :خالد ئێرتوغرۆل
وەرگێڕانی :تارا محەمەد
چاپ :ناوەندی راگەیاندنی ئارا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4533 :

سەلەفییەت و کۆمەڵگەی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015090118100685934
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدوڵاڵ عااڵیی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4534 :

سەلەفییەکان؛ سەرهەڵدانیان ..تێڕوانینیان ..هەڵوێستیان لە گرۆ
ئیسالمییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021020073784746
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :یاسین تەها محەمەد
2009

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4535 :

سەما
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418790
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .عارف حیتۆ
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 2002دا لە دهۆک باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4536 :

سەمای ئەجندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796592
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خالد جوتیار
سلێمانی2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4537 :

سەمای باڵندە رەنگاڵەییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141218121808118355
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاری بابان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
جۆری کاری هونەری🎨 :تابلۆ
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4538 :

سەمای پەاڵشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969126
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
فەرهاد مستەفا ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4539 :

سەمای سڕبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042720090264657
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام شێخ وەسانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4540 :

سەمای سەرسامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080923020360624
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەرسەالن چەڵەبی
چاپی یەکەم ساڵی 2009
کوردستان سلێمانی
ئەم پەڕتووکە شێعرە کە  54کۆپلە شێعری کوردی لەخۆ دەگرێ لە 88
الپەڕە دایە و یەکەم ئەزموونی شێعری شاعیرە کە لە ساڵەکانی  1384تا
 1388ی هەتاوی هۆنیونیوە و نووسیونێوه .پێشەکی یەکەم نووسراوەی
شاعیری کارامە "یوونس رەزایی"یە و خودی شاعیریش لە پێشەکییەک
دا ئاماژە بە چەند خاڵی گرینگ دەکا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4541 :

سەمای عیشقێکی شیرن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826003342125532
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رەسول سوڵتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4542 :

سەمای گواڵنی ویشکەساڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618888
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەحمەد بداغی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 2004دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4543 :

سەمای مەرگ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619793
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
غەریب پشدەری
ژمارەی الپەڕەکان
218
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4544 :

سەمای کۆتر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071029
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرزان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4545 :

سەمایەک لە هەڵوەرینی رۆح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218745
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد قەرەداغی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لە سلێمانی لەسەر ئەرکی نووسەر چاپکراوە
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4546 :

سەمفۆنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718892
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ساڵح سووزەنی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 1990دا باڵوکراوەتەوه
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4547 :

سەمفۆنیا تراژیدییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718894
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سوارە قەاڵدزەیی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 1998دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4548 :
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سەمفۆنیای مردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101500304862370
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئارام یاسین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4549 :

سەمفۆنیای مردووەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519172
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەباس مەعروفی
وەرگێڕانی؛ رزگار ئەمین نەژاد
ئەم کتێبە لە ساڵی 2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوبۆتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4550 :

سەمفۆنیای وشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051110583576252
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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رزگار لوتفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4551 :

سەمەرقەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102522324862565
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین مەعلوف
وەرگێڕانی لە فڕەنسییەوە :ئەحمەدی مەال
دەزگای ئاراس 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4552 :

سەنگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080715243967561
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لە نوسینی -:جەالل میرزا
ساڵی چاپ1983 -:
چاپخانەی شەهید ئارام
خستنە سەر نیت؛ -چاالک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎭شانۆ  /شانۆگەری

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4553 :

سەهەلدانا ساسونێ (بەرەبابا عەلی یونسی) 1936-1925
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796599
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کونێ رەش
دهۆک2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
دهۆک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4554 :

سەودا و سنوور :لێکۆڵینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968941
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیحسان فوئاد /ل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4555 :

سەودای وتووێژ ،پێکەنین و ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619810
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
میخاییل باختین
وەرگێڕ
د .بەختیار سەجادی
ژمارەی الپەڕەکان
194
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
راگەیاندن
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4556 :

سەوزە بەسوودەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072801030391589
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :قوباد حاجی فەفێ قەاڵدزێی
فینالند
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4557 :

سەاڵحەدین ئەیووبی خەڵکی دوین ئەرمەنستانە نەک دوینی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969786
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەقیب یوسف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4558 :

سەاڵحەدین بدوێنین یان خۆمان بە بەرپرسیار بزانین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150422090154120936
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دیالۆگێک لەگەڵ پڕۆفیسۆر دوکتۆر موحسین محەمەد حوسێن .
ئەنجامدانی :بەدران ئەحمەد حەبیب.
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :ئاواز فاتح جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:

مێژوو
🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

♖هەولێر
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4559 :

سەید قوتب لە هاتنەوە دنیایەوە تا شەهید بوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012423153464027
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی  :تارق نەجیب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4560 :

سەید قوتب :لە هاتنەدنیاوە تا شەهیدبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101810321062419
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .سەاڵح عەبدولفەتاح ئەلخالیدی
وەرگێڕانی :تارق نەجیب رەشید
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4561 :

سەید کەڵەک و هەشت چیرۆکی کۆمەالیەتی کوردی و تابلۆیێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796604
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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جەمال بابان
بەغدا1969-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4562 :

سەیران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110614244162804
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم ئەمین باڵدار
وێنەکێش :شێروان موحسین
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4563 :

سەیران بۆ سەرێکانی ،بیرۆکە بۆ پشتیوانیی کوردی رۆژئاڤا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062912092676839
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ستران عەبدوڵاڵ
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4564 :

سەیرانێک ..بەاڵم!
http://www.kurdipedia.org/?q=20150410085731120845
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدو محەمەد
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :هەورامان وریا قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4565 :

سەیرانێکی شیعرستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110921290662870
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وریا عومەر ئەمین
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە4566 :

سەیرو سەمەرەکانی جیهان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827021310125568
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانەر  :سهیر سمور
وەرگێڕانی  :مستەفا سەعید عەلی
باڵوکراوەی  :خانەی چاپ و باڵوکردنەوەی چوارچرا
چاپی یەکەم 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4567 :

سەیید عەلی ئەسغەری کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102522231662564
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد حەمە باقی
دەزگای ئاراس 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4568 :

سەێرانا و پەریی پەریانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150114011738118787
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیحسان نەجەفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە4569 :

شا ئیسماعیلی یەکەم و جەنگی چاڵدێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411018993
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هاشم حیجازی فەر
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ کەمال رەشید شەریف
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4570 :

شا لییەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721182573315
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ولیام شێکسپیر
وەرگێڕانی :دکتۆر سەاڵح بابان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4571 :

شابازی چیا  -بارزانی لە شیعری هەژاردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010812160963707
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەهانگیر غەفاری  -ئاگرین
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4572 :

شاتوو و بووکەڵەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170394
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
رزگار عەبدولڕەحمان میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4573 :

شاخی سەگە بەڵەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110921361062872
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەنگیز ئیتماتۆڤ
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :عوبێد رۆژبەیانی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4574 :

شاخەکانیش دەنگیان دایەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150712040109124828
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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خالید حوسێنی
وەرگێرانی :حەکیم کاکەوەیس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4575 :

شار  -بەرگی یەکەم و دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968333
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حسێن عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4576 :

شار لە هەڵبوون و کوژانەوەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719595
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەژاد عەزیز سورمێ
چاپخانەی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی کوردستان
هەولێر 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4577 :

شار و دنیای منداڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796623
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر دەروێش
سلێمانی2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4578 :

شار و شارچێتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062922195371605
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :مەریوان تۆفیق و هیوا تاوگۆزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4579 :

شارسانیەت و ئاکام و ئاسەوارەکانی بۆ جیهان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150106144657118676
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2323

نووسین و وەرگێڕانی نادر فەتحی(شوانە)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4580 :

شارستانییەتی خورییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620011
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گێرنۆت ڤێڵهێڵم
وەرگێڕ
ئارام جەالل حەسەن هەمەوەندی
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4581 :

شارستانیەتی کۆنی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121822242863374
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4582 :

شارۆ ڕۆشنایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226220008118518
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئومید حەبیبی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە4583 :

شارۆچکەکەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091709470931462
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پۆرنتۆن وایڵدەر
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4584 :

شاری ئەوین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092322431373263
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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تەڵعەت سامان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4585 :

شاری خورماتوو ...کورەەیەکی جوگرافیی ،مێژوویی ،ئیداری نەتەوەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796626
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد حەمید گەرمکی
سلێمانی2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4586 :

شاری دەستە و تاقمەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419493
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شارام قەوامی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4587 :

شاری سلێمانی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062212413978284
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و کۆکردنەوەی ئەکرەمی مەحمودی ساڵحی رەشە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4588 :

شاری سلێمانی  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062212540283060
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و کۆکردنەوەی ئەکرەمی مەحمودی ساڵحی رەشە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4589 :

شاری سلێمانی ( 14تەمموز  17 _ 1958تەمموز )1968
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221021905118382
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هەوراز جەوهەر مەجید
2012سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4590 :

شاری سلێمانی (14ی تەمموز 17 - 1958ی تەمموز )1968
http://www.kurdipedia.org/?q=2012103014144173568
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆڵینەوەیەک لە بارودۆخی سیاسی و رۆشنبیری
نووسەر :هەوراز جەوهەر مەجید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4591 :

شاری سلێمانی ()1932 – 1918
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081913262560744
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی سیاسییە
نووسینی :ئاکۆ عەبدولکەریم شوانی
سلێمانی  -چاپخانەی زانست 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4592 :

شاری سلێمانی ملمالنێی گروپە کۆمەاڵیەتییەکان 1920 – 1820
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081913330160746
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فازیڵ کەریم ئەحمەد (مامۆستا جەعفەر)
سلێمانی – بنکەی ژین – 2006
چاپخانەی شڤان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4593 :

شاری سلێمانی و خەسڵەتەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041812332485122
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تەها ئەحمەد رەسوڵ
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4594 :

شاری مۆسیقارە سپییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080715053167563
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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بەختیار عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4595 :

شاری مۆم و گوڵفرۆشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418812
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ساالر توتمانی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لە الیەن چاپخانەی تیشکەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4596 :

شاری کفری لە تەرازووی رەسەنایەتی و شارستانییەتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070309115571646
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :صالح الدین عبدالحمید عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4597 :
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شاری کەرکووک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062522575770904
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :گۆران فەتحی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4598 :

شاری کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418809
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پشکۆ حەمەتاهیر ئاغجەلەری
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن مەکتەبی بیر و هۆشیاریەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4599 :

شاری کەرکوک بەشێک لەمیژووی مزگەوت ،تەکیە ،خانەقا ،زاناو پیاوە
ئاینییە ناودارەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121121153712526
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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گۆران فەتحی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4600 :

شارە تۆقیوەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091616382231505
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یودیت نیورینک
وەرگێڕانی :هێمن عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4601 :

شارە نادیارەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092215412273239
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیتالیۆ کالڤینۆ
وەرگێڕانی :حەسەن نوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4602 :

شارەزوور مەڵبەندی نیشتەجێبوونی گەلە زاگرۆسییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122611050963518
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4603 :

شارەهەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050320382925091
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕ :محمەد ساڵح ئیبراهیمی  -شەپۆل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇷🇮ئێران

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4604 :

شارەکەم ،بڵێی ڕۆژێک بتبینمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070423293076890
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لوقمان زەهرایی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4605 :

شازادە چکۆل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083113474260844
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :ئانتوان دۆ سانت  -ئێگزۆپێری
وەرگێڕانی :خەبات عارف و بەڕۆژ ئاکرەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4606 :

شازادە چکۆلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102421370062543
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :سەنت ئێگزوپێری
وەرگێڕانی :ئاسۆ عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
دەزگای ئاراس 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4607 :

شازادەی ڕاستەقینە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150105232326118668
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی:دەریا و ئاوارە گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4608 :

شازادەی کۆشکی رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060113070378395
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
الزۆ
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4609 :

شاسوارێک بەسەر پشتی باوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091308145977428
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد قاسم زادە
وەرگێڕانی :محەمەد کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4610 :

شاشەی گەورە و منداڵی چکۆلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112800033487580
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
غازی حەسەن
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4611 :

شاعیرانی نوێخوازی سوێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092521501392362
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال مەعروف
هەولێر 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4612 :

شاعیری جوانەمەرگ فەریق ئەمین و دەنگی رەسەنی شیعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968963
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد باوەڕ /ک ل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4613 :

شاعیری چەوساوەکان خەلیل منەوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796641
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەردەوێڵ کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4614 :

شاعیری مرۆڤدۆست نازم حیکمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150407131743120819
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2337

سەربەست کەرکوکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4615 :

شاعیرێ وێنە دەکێشێ  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090715380061034
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولقادر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4616 :

شاعیرێ وێنە دەکێشێ  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050722131882793
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولقادر سەعید
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4617 :

شاعیرێک لە نێوان مەرگ و ژیاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102123104373441
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەدیق سەعید رواندزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4618 :

شاعیرێکی تینوو لە پەراوی بیرەوەریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796644
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رۆستەم باجەالن
سلێمانی1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی کامەرانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4619 :

شان بەشانی مەرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796646
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارێز عەبدوڵاڵ
هەولێر2006-
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4620 :

شانزەی سێ کارەساتی کیمیابارانی هەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966271
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم مستەفا
2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4621 :

شانۆ باوەڕ و رەسەنایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081816234560731
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەڤپەیڤینێک لەگەڵ هونەرمەند حەمە رەشید هەرەس
ئامادەکردنی هەڵۆ بەرزنجەیی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2002دا لە الیەن گۆڤاری خوێندکاری کوردەوە لە
ئەوروپا باڵوکرایەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4622 :

شانۆ و ناسنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092410463362065
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :کامەران سوبحان
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4623 :

شانۆگەری منااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081409361172138
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یەکەم کتێبی دەقی (شانۆگەری منااڵن) کە لە شاری سلێمانیدا چاپ بووبێت لە نووسینی
مامۆستا (عومەر عەبدولڕەحیم)ە و ساڵی  1972لەچاپخانەی کامەرانی چاپکراوە ،ئەم کتێبە
لەحەوت دەقی شانۆیی پێکهاتووە،کەبریتین  :جوو جوو جوو ،کفرە ئەحمەد،شێخەواڵ،حەمە
نەخۆش ،پیری دەرون بەرز ،کۆمەڵی کەڕان ،بەزمی ئاوێنە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (داناز عەبدولڕەحمان) سەبارەت بە (شانۆگەری
منااڵن) لە15:08:14 2012-8-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4624 :

شانۆگەریی شێخی سەنعان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796682
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.نافع ئاکرەیی
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بەغداد1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4625 :

شانۆگەرییەکانی سلێمانی لەسااڵنی ()1961-1926دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796684
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یاسین قادر بەرزنجی
سلێمانی2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

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

بابەتی ژمارە4626 :

شانۆنامە و گفتوگۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070509034376893
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ سلێمان (مەشخەڵ)
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4627 :

شانۆنامەی بووکەشووشەیەکی فەرامۆشکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092521095973298
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئالفانسۆ ساسترێ
لە سوێدییەوە :حەمەسەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4628 :

شانۆنامەی دەرگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091113364061129
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :یوسف ئەلسائیغ
ناوی وەرگێڕ :جەمال غەمبار
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4629 :

شانۆی پۆست مۆدێرنیتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091714131161710
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نیهاد جامی
کەرکوک 2008 -
ئەم پەڕتووکە بەتایبەتی لەالیەن (نیهاد جامی)ەوە لە رۆژی 2011-09-17
بۆ کوردیپێدیا نێردراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4630 :

شانۆی دایکی نیشتمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010820365263721
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
برایم فەرشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4631 :

شانۆی ساالر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796689
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد ساالر
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4632 :

شانۆی سوێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319098
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دانا رەئووف
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لە کوردستان باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4633 :

شانۆی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319104
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یاسین قادر بەرزنجی
ەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن گۆڤاری شانۆوە لە سلێمانی
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4634 :

شانۆییی ماکبێس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111216595262917
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
ویلیەم شێکسپیر
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :ئازاد حەمە شەریف
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4635 :

شانۆییی هاملێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100321470962200
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ویلیام شێکسپیر
وەرگێڕ :د .ئازاد حەمە شەریف
دەزگای ئاراس
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

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

بابەتی ژمارە4636 :

شانە حیزبییەکان و ئاکسۆنە کرێکارییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060423281878356
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەنسور حیکمەت
وەرگێڕانی :ئاوات سەعید و رزگار محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4637 :

شایەتحاڵەکانی ئەنفال  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20140902221603115582
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عارف قوربانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4638 :

شایەتحاڵەکانی ئەنفال  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966537
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عارف قوربانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4639 :

شایەتحاڵەکانی ئەنفال  -بەرگی 3
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http://www.kurdipedia.org/?q=20140902221619115583
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عارف قوربانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4640 :

شتیک سەبارەت بە شاعیرانی شەقاڵوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092713313262125
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هۆشەنگ شێخ محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4641 :

شتێک لە قوڕی خورافە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032614350830807
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئیسماعیل حەمەدەمین
دەزگای چاپ :دەزگای ئاراس
ساڵی چاپکردن2004 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

2348

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4642 :

شرۆڤەی یاسای باری کەسێتی عیراقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111621515777969
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال رەزا ئەحمەد
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4643 :

شریف باشا حیاته ودوره السیاسی ()1951 - 1865
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072817402989406
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
صالح محەمەد حسن (عزت بادي)
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عەرەبی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4644 :

شلۆمۆ کوردە و من و رۆژگار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796713
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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جەلیل کاکەوەیس
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4645 :

شمشاڵی ئەفسوناوی (دەربارەی مۆزارت)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319449
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنیس مەنسور
مامۆستا ئەحمەد
یانەی قەڵەمی سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎵موزیک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4646 :

شمشاڵی شوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967764
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ساڵح سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4647 :

شنەی کۆساران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321231711120577
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فەرهاد شاکەلی و سەیید عەبدوڵاڵی سەمەدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4648 :

شنەیەک لە ڕۆژئاواوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140706130945101055
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سۆران محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4649 :

شوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968275
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ عەزیز خالد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4650 :

شوانی بۆشایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030622460221342
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێعر لە ئەدەبیاتی بێگانەوه
نەژاد عەزیز سورمێ کردوویە بە کوردی
چاپخانەی خانێ  -دهۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4651 :

شوانە بچکۆلەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111722124373780
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم مەنمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4652 :

شوناس و ئاڵۆزی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221020641118381
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
مەریوان وریا قانیع
2012سلێمانی
بابەت :کۆمەڵە وتار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4653 :

شوناس و گەشەکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796727
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و.ئازاد وەلەدبەگی
هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4654 :

شوناسی ئۆلی و فەلسەفەی نەتەوەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041021304769648
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی  :محەمەد حیجازی
بەڕیوەبەرایەتی چاپ و باڵوکردنەوەی سلێمانی
چاپی یەکەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4655 :

شوناسی نادیار و سروشتی رۆمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419498
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵح جەالل
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4656 :

شوناسێک نییە بۆ ئاشتبونەوەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150122223220118989
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەلمان شێخ بزێنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4657 :

شوناسێکی بێئۆقرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090617492377307
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەردار عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4658 :

شوکرانەبژێری :بەری ژیان و ئامانجی بەدیهاتنی بوونەوەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966027
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4659 :
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شوێن پێی ئەو ژنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090414374577254
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەردار راوچی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4660 :

شوێننامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014053100142276542
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی ناو و پێناسی شار ،شارۆچکە ،شارەدێ و گوندەکانی کوردستانە
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا
22-01-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4661 :

شوێنکاتی یەکەم ،لە دووەم و ئێستای سەگوەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519520
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدولموتەلیب عەبدوڵاڵ
سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4662 :

شوێنی جوگرافی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141230224154118565
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوێن بناسە و بەناسینی ئاستی هۆشیاری دانتیشوانەکەی.
هاوڕێ مەال رەئوف.
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4663 :

شوێنێک لە بەهەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012103022221873570
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕ :حەمە عەباس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4664 :

شوێنەوارنامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140531100840100606
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی ئەو شوێنەوار و کەرەستە کۆنینانەکانی کوردستانە
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا
24-01-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4665 :

شوێنەوارەکانی نەوێ لە شاخی سوورێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969763
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدولڕەقیب یوسف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4666 :

شڕۆڤەی یاسای شێوازی دادگاییەکانی سزایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032921335285027
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :کاوانی ئەنوەر مەسیفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4667 :

شڕۆڤەی یاسای نەهێشتنی لەشفرۆشی و دەقی یاسای نەهێشتنی
لەشفرۆشی ژمارە 8ی ساڵی 1988
http://www.kurdipedia.org/?q=20150329214506120711
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :کاوانی ئەنوەر مەسیفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4668 :

شڤان پەروەر زایەڵەی ئازادی و ئەڤین و چیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796839
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد عەبدولواحید
هەولێر2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4669 :

شڤایک لە جەنگی دووەمی جیهانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092215330326124
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بێرتۆڵت برێشت
وەرگێڕانی :کەریم پەڕەنگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4670 :

شکاندنی باستێلەکەی موسڵ یان چەواشەکردنی مێژوو!
http://www.kurdipedia.org/?q=2013061408584678309
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەرسیم دیبەگەیی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4671 :

شکست
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918986
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئەلکساندەر فادایف
وەرگێڕانی؛ حەمە کەریم عارف
ئەم کتێبە کاتی خۆی لە شاخ باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4672 :

شکستی بلیمەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010123413863621
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ مەحمود
کەرکوک 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4673 :

شۆربای پێاڵو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150805210113125058
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :تانیا میرزا  -تانیا کورد میرزا
20105
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4674 :

شۆرشی دیموکراتی ...خەبات لە پێناوی ئازادی وپلورالیزم لە جیهانی
تازەپێگەیشتوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796763
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
الری دایمۆند
وەرگێڕانی :هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
سلێمانی2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4675 :

شۆرشی شێخ سەعیدی پیران لە روانگەی بنەماکەیانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796741
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەوزی شێخ عەبدولڕەحیمی پیران
سلێمانی2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مێژوو
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4676 :

شۆڕش و بزووتنەوە کۆمەاڵیەتیەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619915
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئەنتۆنی گیدنز
وەرگێڕ
هیوا حاجی دێلۆیی
ژمارەی الپەڕەکان
80
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4677 :

شۆڕش و توانای بەرپاکردنی شۆڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072220465977085
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەزمی بشارە
وەرگێڕانی :هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
چاپی یەکەم  - 2013 -سلێمانی
لە چاپکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
زنجیرەی کتێبی گیرفانی ژمارە 124
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4678 :

شۆڕش و دژە شۆڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620039
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
پیتەر کالوەرت
وەرگێڕ
رەحمان ئەمیری
ژمارەی الپەڕەکان
144
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
هۆگر سدیق
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4679 :

شۆڕش و دەسەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020619583364190
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەهزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4680 :

شۆڕشناسی  -دەربارەی شۆڕش و شایستەیی بۆ شۆڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112008022765547
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەزمی بشارە
وەرگێڕانی :د .یاسین سەردەشتی و بەرزانی مەال تەها
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4681 :

شۆڕشی ئۆکتۆبەر و چارەنوسی چەند گەلێکی خۆرهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118695
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەحمود رەزا ئەمین

2365

مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4682 :

شۆڕشی ئەیلوول لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091121063373024
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وریا رەحمانی
لە باڵوکراوەکانی ئەندێشە بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4683 :

شۆڕشی بەلشەفی و ڕزگاری ژنان!
http://www.kurdipedia.org/?q=20150821234348125423
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4684 :

شۆڕشی پەنجەمۆرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219406
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خەلیل عەبدوڵاڵ
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4685 :

شۆڕشی خوێندکاران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721134873309
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگیڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4686 :

2367

شۆڕشی دیاربەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041120384364484
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:عوسمان عوزێری
ئامادەکردن و رێکخستنەوەی  :بەرزان حاجی ئیبراهیم چەرمەگا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4687 :

شۆڕشی دەوڵەت بوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112819494374008
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سامان رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4688 :

شۆڕشی ساڵی 1880ی شێخ عوبەیدوڵاڵی شەمزینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121800223863346
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی -:نەوشیروان مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4689 :

شۆڕشی سۆسیالیستی و مافی میللەتان لە دیاریکردنی چارەنووسی
خۆیاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052222240164845
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لینین
وەرگێڕانی :ساالر رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4690 :

شۆڕشی شێخ سەعیدی پیران و سۆڤێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082014240860761
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .ئەفراسیاو هەورامی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوه
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4691 :

شۆڕشی شێخ عوبەیدوڵاڵی نەهری  1880لە بەڵگەنامەی قاجاریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969936
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی:محەمەد حەمە باقی
چاپی یەکەم  2000هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4692 :

شۆڕشی عیشق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062622013771578
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال میراودەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4693 :

شۆڕشی مەستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121122385363226
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نیعمەت عەبدوڵاڵ
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4694 :

شۆڕشی مەشخەاڵنی نوێی کوردستان 1988 - 1981
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060817323278334
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئازاد عەلی عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4695 :

شۆڕشی مەشروتەخوازی ئێران و باکگراوندە فتکری و مەعریفیەکانی و
رەنگدانەوەی لەسەر قۆناغە مێژوویییەکان و ئەمڕۆی ئێراندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012521500375206
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گفتوگۆیەک لەگەڵ د.یاسین سەردەشتی پسپۆڕو ئەکادیمی لە بواری مێژووی هاوچەرخی ئێراندا.
سازدان و ئامادەکردنی :زریان حاجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4696 :

شۆڕشی کوردستان و گۆڕانکارییەکانی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966338
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەال بەختیار
1994
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4697 :

شۆڕشی کولتووری چین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619974
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دێڤید پیترۆزا
وەرگێڕ :هەژار رەحیمی
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4698 :

شۆڕشی کوردستان و گۆڕانکارییەکانی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150316124709119740
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :مەال بەختیار
سلێمانی 2015
(شۆڕشی کوردستان و گۆڕانکارییەکانی سەردەم ،خەباتی شاخەکان یان
راپەڕینی شارەکان؟ ،کتێبێکی تازەی مەال بەختیارە ،ناوەرۆکی ئەم کتێبە
لەکۆمەڵێک بابەت پێکدێ لەبابەتەکانی (کوردۆ_ قارەمان ،خۆیبوونی
رێبازی پارتیزانی ،پاش شۆڕشی ئۆکتۆبەر ،شۆڕشی چین ،گەڕانەوە بۆ
رابردوو ،شۆڕشی بێ پێشڕەو ،بۆلیڤیا :گۆڕی گیڤارا ،دیکتاتۆریەتی
ستالین ،خرۆشۆف :هەڵگەڕانەوە لەستالین ،شۆڕش لەنێوان دوو رێبازدا،
راپەڕینی بەردەوامی ئێران ،راپەڕینی بەردەوامی فەلەستین ،کۆماری
مهاباد وەرگۆڕان بۆ شارەکان ،ئەنفال و روداوەکان ،شکستی کاتی و
ئازادی و ....ئەمانەو چەندین بابەتی دیکە کە لەبارەی شۆڕشی
کوردستانەوەیە.
شیکردنەوەی تانوپۆی رشتەکانی
لەپێشەکی کتێبەکەدا مەال بەختیار دەڵێت( :شۆڕشی کوردستان و
گۆڕانکارییەکانی سەردەم) ئێستا( )27ساڵ بەسەر بڕیاری نووسینی
تێدەپەڕێ )25( .ساڵیش بەسەر چاپی یەکەمدا تێپەڕیوە بۆ خۆم وەکو
نووسەری کتێبەکە الم مەبەست بوو ،سەرلەنوێ پیا بچمەوەو تانوپۆی
رشتەکانی شیبکەمەوە ،هەتا بزانم ،لەناو ئەم کێشمەکێشانەی
سیاسەتی ناوچەکەو کوردیدا ،بەو هەموو ئاڵوگۆڕانەشدا ،ئایا ئامانجەکانم
دوای چارەکە سەدەیەک ئەنگاوتووە ،یان نەخێر .بۆیەش وا دەڵێم،
لەبەرئەوەی ناوەڕۆکی کتێبەکە ،گەاڵڵەکردنی ئەلتەرناتیفی ستراتیژی
چەکداری کوردایەتییە .کە دەتوانم بڵێم هەوڵمداوە ،ئەلتەرناتیفەکە،
رەنگدانەوەی گۆڕانکارییەکانی دوای سەردەمی جەنگی سارد بێ.
هەربۆیە کاتێک دۆستانم لەم بارودۆخەدا ،کە راپەڕین و خرۆشان
ناوچەکەی تەنیوەتەوە ،پێشنیازی چاپی چوارەمی کتێبەکەشیان بۆ کردم،
سەلماندو بڕیارمدا .
ئەم کتێبە بەگشتیی لێکۆڵینەوەیەکی سیاسییە لەباڵوکراوەکانی ناوەندی
رۆشنگەری چاودێرەو چاپی چوارەمێتی و وێنەی سەربەرگ باسم رەسام
دروستی کردووە ،ژمارەی سپاردنی ()1199ی ساڵی  2015پێدراوەو
بەتیراژی دوو هەزار دانە چاپکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4699 :

شۆڕشەکانی جیهان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011311243574805
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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شێرزاد هەینی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4700 :

شۆڕشەکانی نەرمەهێز ڕوەو هەڵوەشاندنەوەی دیکتاتۆری و
فەندەمێنتالیزمەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150409102807120837
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی حەرب
وەرگێڕانی :هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4701 :

شۆڕشەکەی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081115453967483
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :سێر ئارنۆڵد ویڵسن
وەرگێڕ :سەرمەد ئەحمەد
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4702 :

شیبلی تاجی سەری عارفان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010517273974706
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکراوە لەالیەن :عەلی نانەوازادە
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4703 :

شیردا بۆ داپیردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063014033189737
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردن و کۆکردنەوەی :قومری فەهیمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4704 :

شیرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967751
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین میرزا کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4705 :

شیرین و خوسرەو-شاکاری شاعیری ناوداری کورد (خانای قوبادی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796812
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەدی مەال کەریم
بەغداد1975-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :كۆرى زانیارى كورد  -بەغدا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4706 :

شیعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091921525861994
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەرستۆ
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :محەمەد کەمال
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4707 :

شیعر تەنیا هەر بنەمایە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103121321562677
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆڵینەوەیەکی رەخنەیی
ئەحمەدی مەال
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4708 :

شیعر چییە؟!
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419491
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نزار قەبانی
حەسەن ئەیوب زاده
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4709 :

شیعر لە زاری ژنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082721250089069
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە سەعید حەسەن
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4710 :

شیعر و ئەدەبیاتی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967627
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رەفیق حیلمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4711 :

شیعر و پەخشانی سوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030409491264357
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لێکدانەوە و شیکردنەوەی بەرهەمەکانی سوارە
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :محەمەد بەهرەوەر
لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای کوردی ژمارە 127
چاپخانەی حاجی هاشم  -هەولێر
ساڵی 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4712 :

شیعر و تەور :لێکۆڵینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968635
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە سەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4713 :

شیعر و هەڵوێست
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082308592758717
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دیوانی مەال عەلی و چەپکێک بەڵگە و بیرەوەری
چاپخانەی حەمدی
تیراژ 1000 /دانە
لە باڵوکراوەکانی یەکێتی نووسەرانی کورد /لقی سڵیمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4714 :

شیعر و هەڵوێست :دوو لێکۆڵینەوی شیعری شێرکۆ بێکەس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968596
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە سەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4715 :
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شیعری ئینگلیزی ..بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119054
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەڵبژاردەی شیعری سەدەی بیستەمی بەریتانیا
هەڵبژاردن و وەرگێڕانی؛ ئومێد وەرزەندە و بەختیار سەجادی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4716 :

شیعری ئینگلیزی ..بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102522351762566
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەڵبژاردەی شیعری سەدەی بیستەمی ئەمریکا
هەڵبژاردن و وەرگێڕانی؛ ئومێد وەرزەندە و بەختیار سەجادی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4717 :

شیعری ژنانی جیهان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011921203386587
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
وەرگێڕانی :لەیال ساڵحی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4718 :

شیعری سیاسی کوردی لە باشووری کوردستان 1930-1918
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968634
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ عەزیز خالد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4719 :

شیعری شانۆیی لە ئەدەبی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121222032174322
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدوڵاڵ رەحمان عەواڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎭شانۆ  /شانۆگەری

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4720 :

شیعری شانۆیی لە ئەدەبی کوردیدا (باشووری کوردستان – 1925
)1961
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030415545764364
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :عەبدوڵاڵ رەحمان عەبدوڵاڵ
من مطبوعات االکدیمیة الکردیة عدد 116
چاپخانەی حاجی هاشم – هەولێر 2011
695الپەڕە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4721 :

شیعری فێرکردن لە ئەدەبی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111414183862951
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نیوەی یەکەمی سەدەی بیستەم
ئەحمەد قەرەنی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4722 :

شیعری هاوچەرخی سریانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060311220585462
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :مەهداوی ئەحمەد
پێداچوونەوە :فەرەیدون سامان
هەولێر 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4723 :

شیعری هاوچەرخی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101709301277776
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سەالم ناوخۆش
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4724 :

شیعری کراوە لە ئەزموونی شیعری نوێی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092021223826933
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵح حەسەن پاڵەوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4725 :

شیعری کوردی :ژیان و بەرهەمی فەقێی تەیران ،عەلی بەردەشانی ،ب
زێوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967834
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عیزەدین مستەفا رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4726 :

شیعری کوردی؛ ژیان و بەرهەمی شاعیرانی (فەقێی تەیران ،عەلی
بەردە شانی ،بەختیار زێوەر)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796832
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.عیزەدین مستەفا رەسوڵ
بەغداد1980-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4727 :

شیعری کۆن و نوێ :شیعر بەپێی پێشکەوتنی شێوەی ژین( ...لێکۆڵینەوە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967870
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەبوبەکر شێخ جەالل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4728 :

شیعرییەتی دەقی چیرۆکی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082609201219546
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هێمن عومەر خۆشناو
لێکۆڵینەوەیەکی شێوازگەریی پراکتیکییه.
دەزگای چاپ :چاپخانەی وەزارەتی پەروەرده
ساڵی چاپکردن2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4729 :

شیعریەت لە دەرەوەی شیعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111413284662949
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زاهیر رۆژبەیانی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4730 :

شیعرێکی کوردیی دیکەی ئەبولقاسم الهووتی کرماشانی  -شاعیری
شۆڕشگێری کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040220162882658
فایلی پی دی ئێف:
ئەنوەر سوڵتانی
سەرەتای ساڵی 2009

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

2387

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4731 :

شیعرەسات
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718907
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ساڵح سووزەنی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 1999دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4732 :

شیعرەکانی قانیع لە تەرزاووی ئیسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123115354763601
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانەر :ئیحسان بورهانەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4733 :

شیالن و شلێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796842
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەسوڵ بێزار گەردی
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بەغداد1967-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4734 :

شیلیک و باخچەی پەپوولە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170855
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانا تەیب مەنمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4735 :

شینترین بەتاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618869
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یوونس رەزایی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 2001دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4736 :

شیوەنی ئینسانی  -بۆ شەهیدانی هەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031523322965640
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی :تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4737 :

شیوەنی هەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968845
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەکیم مەال ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4738 :

شیکاریی ئابووریی هەندەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150122012118118978
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی  :د .عەفاف عەبدولجەبار سەعید و د.مەجید عەلی حسین.
وەرگێڕانی  :فەیسەڵ عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

💰ئابووری

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4739 :

شیکاگۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092822192062143
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەال ئەسوانی
وەرگێڕانی :سەباح ئیسماعیل
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4740 :

شیکردنەوەی بەرنامەی دیزاین ئامێزی کۆمپیوتەر ئەدۆبی ئیلوسترەیتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070713474689667
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و نووسینی :چێنەر جەمیل مەحمود

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

💻کۆمپیوتەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4741 :

شیکردنەوەی دەروونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518515
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تیری ئیگلتۆن
سەاڵح حەسەن پاڵەوان
دەزگای سەردەم 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4742 :

شێخ رەزای تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091710081931384
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عیزەدین مستەفا رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4743 :

شێخ رەزای تاڵەبانی – کەڵەشاعیری خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091715225030625
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
ئەحمەد تاقانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4744 :

شێخ رەزای تاڵەبانی :ژیانی ،پەروەردەی ،بیروباوەڕی و شیعری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102421553762545
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موکەڕەم تاڵەبانی
دەزگای ئاراس 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4745 :

شێخ رەزای کەرکووکی و شیعرە تورکییەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721365373316
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەتا تەرزی باشی
وەرگێڕانی :ئەحمەد تاقانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4746 :

شێخ عەبدولرەحمانی شۆرجە لە بیرەوەییەکانمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150820234946125401
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .یوسف زەنگەنە
کەرکوک 2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4747 :

شێخ فەرخ و خاتوون ئەستی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141210002911118239
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبوار حەمە تۆفیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4748 :

شێخ مەحمود :یەکەم کۆشش دوای بابانەکان لە پێناو ئیدارەیەکی
کوردیی سەربەخۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102323581762487
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ئامادەیە

فایلی پی دی ئێف:
ناسر حەفید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4749 :

شێخ مەحمودی حەفید ()1925 – 1922
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101810292062418
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئومێد حەمەئەمین
2008زایینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4750 :

شێخ مەحمودی حەفید زادە لە بەڵگەنامەی فڕانسیدا 1934 - 1919
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102410234162507
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :نەجاتی عەبدوڵاڵ
بنکەی ژین 2006 -

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4751 :

شێخ مەحمودی قارەمان و دەوڵەتەکەی خوارووی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969751
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد رەسوڵ (هاوار)
بەرگی یەکەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4752 :

شێخی ئیشراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111414223862952
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ساڵح ئیبراهیمی  -شەپۆل
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4753 :

شێخی سەنعان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111911175010788
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هۆنینەوەی :فەقێ تەیران  -غەمگین
خوێندنەوە و ئامادەکردنی :جەلیلی جەلیل
گۆڕینی لە تیپی التینی و کرمانجی ژووروو :مەریوانی عومەر دەوڵەت
پەراوێزکردنی :بوار نورەدین -مەزڵوم دۆغان
ژمارەی بالوکراوە74 :
دیزاینی بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
ڕێکخستنی الپەڕەکان :کاروان ساالر
چاپخانە :ئاراس هەولێر
تیراژ1000 :
چاپی یەکەم2008 :
ژمارەی سپاردن 2499 :ساڵی  2008حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4754 :

شێر و کوڕە بچکۆڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110618311562824
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئولف نیلسۆن
وەرگێڕانی :دالوەر قەرەداغی
وێنەکێش :دڵشاد عەلی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4755 :

شێرزاد حەسەن :سەرجەمی بەرهەم  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122615561063527
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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چیرۆکەکان
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4756 :

شێرزاد حەسەن :سەرجەمی بەرهەم  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110122015462702
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رۆمانەکان
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4757 :

شێرکۆ بێکەس؛ بیبلیۆگرافیا و پێڕستی لە کتێبی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111709585577973
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بوار نورەدین
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4758 :

شێرکۆ بێکەس؛ شاعیرێک لە گوڵی هەنار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072418355677118
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاوات محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4759 :

شێرێکیان کوشتووه!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083109345360836
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مارییا ڤینه
وەرگێڕانی :خەبات عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4760 :

شێرەکوللەی ئاسنین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619568
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەلیم بەرەکات
عیسا چیایی
دەزگای سەردەم 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4761 :

شێواز لە کورتە چیرۆکی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796787
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەلیم رەشید ساڵح
سلێمانی2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4762 :
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شێواز و پراگماتیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091011072988823
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پ .ی .د .عەبدولواحید موشیر دزەیی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4763 :

شێواز و شێوازگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012721195733054
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیدریس عەبدوڵاڵ
هەولێر 2011 - 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4764 :

شێوازگەری الدان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140906131017115638
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2401

ئیدریس عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4765 :

شێوازی ژەندنی عود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150724123824124898
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی و ئامادەکردنی :توانا خورشید
چاپخانەی کارۆ
بەرگی یەکەم ساڵی 2015
کتێبی (شێوازی ژەندنی عود) کتێبێکی فێرکاری شێوازی ژەندنی ئامێری
عودە ،ئەم کتێبە لە چەند بەرگێک پێکهاتووه و ئەمەی کە ئێستا لەبەر
دەستدایە بەرگی یەکەمە کە بۆ ئاستی سەرەتایی ژەندن دەبێت،
بەرگەکانی تر لە ئایندەدا باڵودەبێتەوە کە بۆ ئاستێکی پێشکەوتووتری
ژەندن دەبن.
بە شێوەیەکی گشتی بەشێکی سەرەتای کتێبەکە بریتییە له و تیۆرە
موزیکیە گرنگانەی کە پێویستە فێرخواز بیانزانێت هەر لە سەرەتاوە گەر
بیەوێت فێری ژەندنی ئامێرێک ببێت ،و بەشێکی تری کتێبەکەش بریتیە لە
شیکردنەوەی ئامێری عود لەڕووی مێژوویی و فیزیای دەنگی و
شێوازەکانی پەنجەدانان لەگەڵ کۆمەڵێک وێنە بۆ روونکردنەوەی بابەتەکان
بەشێوەیەکی زۆر دروست ،پاشان ( )205راهێنانی جۆراو جۆر بۆ
نەرمکرنەوەی پەنجەکان و پێگەیاندنی ژەنیارێک لەگەڵ نموونەی چەند
مەقامێکی رۆژهەاڵتی گرنگ کە لە کوردستاندا بەکاردێن.
ئەم کتێبە بەشێوەیەکی زۆر ساده و ئاسان نوسراوە کە هەموو کەسێک
دەتوانێت لێی تێبگات وە بەکاری بهێنێت گەر مامۆستاشی نەبێت.
تەنیا پەیامم بۆ ئەم کتێبە ئەوەیە کە زۆر پێم خۆشه و مەبەستمە کە
بتوانم یارمەتیدەری هەر کەسێک بم تاکو بە شێوەیەکی زانستی و
دروست فێری ژەندن ببێت لە رێگەی ئەم کتێبەوە چونکە تا ئێستا هیچ
جۆرە کتێب و سەرچاوەی زانستی نەبووە دەربارەی ئامێری عودو ئەمە
یەکەم هەنگاوە نرابێت له و بوارەدا ،شایەنی باسە ئەم کتێبەم لەسەر
ئەرکی خۆم بە چاپ گەیاندووە.
ئامادەکردنی :کۆچەر عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

🎵موزیک
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4766 :

شێوازی شیعری جزیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063014024689744
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شەعبان چالی
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4767 :

شێوازی لێکۆڵینەوەی تاوانکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032813293185012
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سوڵتان ئەلشاوی
وەرگێڕانی :کاوانی ئەنوەر مەسیفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4768 :

شێوازەکانی هەڤپەیڤینی رۆژنامەڤانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150222143152119433
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسینی :سۆزان دان
وەرگێڕانی :بەدرەدین ساڵح و فاتیمە حوسێن پەناهی
چاپی یەکەم هەولێر 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4769 :

شێوە و ناوەڕۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110922123762875
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک لێکۆڵینەوە لە ئەدەبی کوردی
نووسینی :ئومێد ئاشنا
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4770 :

شێڤچێنکە شاعیری گەورەی ئۆکرانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796786
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد خدر مەولود
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4771 :

شەبەنگی بوون ،زایەڵەی دەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419479
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەندرێن
یانەی قەڵەمی سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4772 :

شەپۆلی چوارەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620007
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
رامین جهانبەگلو
وەرگێڕ
مەهدی خوون دڵ
ژمارەی الپەڕەکان
368
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4773 :

شەترەنج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081913543060754
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شتێڤان تیسکڤایک
وەرگێڕانی لە ئەڵمانیەوە؛ عەبدولموئمین دەشتی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانیەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4774 :

شەتڕەنجێکی خوێناوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060113001564980
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەڵکەنامە و دۆکومێنت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4775 :
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شەدەی سەرگەردان و کۆمەڵە چیرۆکێکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519173
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :زێنەب یووسفی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4776 :

شەرحی ابن عقیل بە کوردی بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828021149125588
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :سەربەست جەباری
باڵوکراوەی کتێبخانەی تیشک
ساڵی چاپ 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4777 :

شەرحی ابن عقیل بە کوردی بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828021745125589
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :سەربەست جەباری
باڵوکراوەی کتێبخانەی تیشک
ساڵی چاپ2012/
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4778 :

شەرحی ابن عقیل بە کوردی بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828022819125590
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :سەربەست جەباری
باڵوکراوەی کتێبخانەی تیشک
ساڵی چاپ 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4779 :

شەرحی رەحەبی لەعیلمی(فرائض)دا بەکوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150607092819121320
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :عومەر شێخ نورەدین مفتی
چاپی یەکەم 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4780 :

شەرحی مەسنەویی مەوالنای ڕۆمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311011945119685
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسی پێشەکی :دکتۆر نوری تاڵەبانی
وەرگێڕانی شیعرەکانی لە فارسیەوە بۆ کوردی :ئەنوەری سولتانی
داڕشتن و بەراورد و ساغکردنەوە و شەرحی عیرفانی :د .محەمەد عەلی
سولتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4781 :

شەرعییەتی دەسەاڵت و کارگێڕی ئاسایشی نەتەوەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818611
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەڕگێڕان :سلێمان حوسێنی تاشان
ژمارەی الپەڕەکان 102 :الپەڕە
ساڵی چاپکردن2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4782 :

شەریف پاشا کێ بوو؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071122351589602
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رۆهات ئالەکۆم
وەرگێڕانی :کاوە ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4783 :

شەرەفنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041512510456573
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شەرەفخانی بەدلیسی
وەرگێڕانی :هەژار موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4784 :

شەرەفنامەی شەرەفخانی بدلیسی  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061712252965991
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شەرفخانی بدلیسی ،وەرگێڕان لە فارسییەوە :سەاڵحەدین ئاشتی،
بنکەی ژین ،سلێمانی .2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4785 :

شەرەفکەندی رووبارێک لە جونمێری ،تاڤگەیەک لە بەڵێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091921155765465
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4786 :

شەرەفکەندی ،سیمای شۆڕشگێڕێکی نەتەوەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121013474863197
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوە و وەرگێڕانی :سمایل شەرەفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4787 :

شەش پێی بەحری (حەکایەتی فۆلکلۆری)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796869
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.ئیبراهیم ئەحمەد شوان
هەولێر2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4788 :

شەش ساڵ بە جانتایەکەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100821083092390
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام شەمێرانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4789 :

شەش ساڵ لەناو ژنە وەحشییەکانی ئەمازۆن بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050722154382794
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :مەنۆچەهێری موتیعی
وەرگێڕانی زاهیر رشید پور
باڵوکراوەی بنکەی چاپ و باڵوکردنەوەی چوارچرا
چاپی سێیەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4790 :

شەش ساڵ لەناو ژنە وەحشییەکانی ئەمازۆن بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050722154382795
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :مەنۆچەهێری موتیعی
وەرگێڕانی زاهیر رشید پور
باڵوکراوەی بنکەی چاپ و باڵوکردنەوەی چوارچرا
چاپی سێیەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4791 :

شەش لێکۆڵینەوەی شیعری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111412095262941
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئازاد ئەحمەد مەحمود
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4792 :

شەش کورتە چیرۆکی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968463
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال سەعدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4793 :

شەماعیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091714144431215
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولستار ناسر
وەرگێڕانی :سەباح ئیسماعیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4794 :

شەماڵ سائیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091615253731648
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد ساالر و ژیمۆ شەماڵ سائیب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4795 :

شەماڵی وادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112821554863038
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ح .س .سۆران
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4796 :

شەمیلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219405
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عارف قوربانی
کەرکوک 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4797 :

شەنگە سوار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310223458119673
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆبەرهەمەکانی :سوارە ئیلخانیزادە
ئامادەکردن و پێداچوونەوە :سەالحەدین ئاشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4798 :

شەهید بەتەنیا پیاسە دەکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110616314962815
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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قوبادی جەلی زادە
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە4799 :

شەهید مەال ئاوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090315205360924
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەستێرەیەکی گەشاوەی شۆڕش و بەرنگاری ساڵەکانی  46 - 47لە
کوردستان
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4800 :

شەهیدان جەباری حاجی رەشید و هاوڕێکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969956
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەشی راگەیاندن و رووناکبیری (م.ر.س)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4801 :

شەهیدانی 9ی حوزەیرانی  ،1963چەند الپەڕەیەکی خوێناوی لە خەباتی
گەلی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081913302560745
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کۆمەڵێک نووسەر
سلێمانی – لە باڵوکراوەکانی شارەوانیی سلێمانی – 2002
چاپخانەی شڤان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4802 :

شەهیدانی قەاڵی دمدم :داستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967672
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا ساڵح کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4803 :

شەهیدانی وێڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111217141362920
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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یودیت نیورینک
وەرگێڕانی بۆ ئینگلیزی :پ .س .ویلیەمز
وەرگێڕانی بۆ کوردی :لێژنەیەک لە دەزگای ئاراس
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4804 :

شەهیدنامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052723034376518
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی ناو و ژیاننامەی شەهیدانی کوردستان
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی
کوردیپێدیا
04-01-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4805 :

شەهیدۆلۆگیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040823543869058
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەندرێ تارکۆڤسکی
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :دالوەر قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4806 :

شەهیدی ئازادی بیروڕا مامۆستا ناسری سوبحانی  -کتیبی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082814061585916
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەزگای بەرهەم بۆ باڵو کردنەوەی بەرهەمەکانی سوبحانی
چاپی یەکەم  1427ه –  2006ز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4807 :

شەهیدی سەرکردە ئازاد مستەفا لە دووتوێی نووسینەکانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060210375578379
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4808 :

شەهیدی سەرکردە عەلی هەژار ژیانی و خەباتی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796897
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
برزو عەلی هەژار
1993
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4809 :

شەوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150209204039119303
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەال کەریمی ساردەکوێستانی (راوچی)
کتێبی “شەوارە” کۆمەلە چیرۆک و پەخشانەکانی مەال کەریمی
ساردەکوێستانی (راوچی) لە خۆ گرتووە لە رۆژهەاڵتی کوردستان چاپ و
باڵو کرایەوە.
ئەم کتێبە کە  150الپەڕەیە بە هەوڵێ کاوە عەزیزنژاد (کوڕی مامۆستا
راوچی) ،لە الیەن دەزگای چاپ و باڵو کردنەوەی “کولە پشتی” لە شاری
تارانی پایتەختی ئێران چاپ و لە شارەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان باڵو
کراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4810 :

شەوانی ئادەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907000600126070
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەیان سەلمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە4811 :

شەوانی بۆن و سەفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20140909212147115681
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فەڕوخ نێعمەتپوور
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4812 :

شەوانی تەنیایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968577
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعدوڵاڵ پەرۆش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4813 :

شەوانی تەنیایی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150404200047120797
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :حسێن نەجمەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4814 :

شەوانی مەستیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141218092134118350
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەهاباد قادر (هەنارە)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4815 :

شەوبێداری؛ پشت لە نەوا و روو لە کڕێوە؛ کۆشیعری :سااڵنی - 1965
1979
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041809083275870
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پەشێو
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4816 :

شەوچەرەی شار :هەڵبژاردەی نوکتە و گاڵتە و قسەی خۆشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968989
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەکرەمی مەحمودی ساڵحی رەشە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4817 :

شەوگار گۆرانییەکانی خۆی دەڵێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092214415773236
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یۆن فۆسە
وەرگێڕانی :هاودەم ساڵح جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4818 :

شەوگاری گورگان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902195512125760
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد کەریم نانەوا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4819 :

شەوی ئەستێرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092322474625244
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
یاسین بانیخێاڵنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4820 :

شەوی لیشبۆنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120121390978108
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئێریش ماریا ریماک
وەرگێڕانی :کەریم پەڕەنگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4821 :

شەوێک لە شەوانی سیمرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090613042277302
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سەاڵح شوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4822 :

شەوێک و خەوێک  -بستووی ژیان (بیرەوەری و شێعرەکانی محەمەد
نووری)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061122593767576
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و پێداچوونەوەی سەاڵحەددین ئاشتی ،بنکەی ژین،
سلێمانی .2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4823 :

شەوە خوێناویەکەی ژوور سەری دایکم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219067
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد حسێن
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن یەکێتی نوسەرانی کورد (لقی
کەرکوک)ەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4824 :

شەوە سپییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111417215462967
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فیۆدۆر دۆستۆیڤسکی
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :سۆران مستەفا حسێن
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4825 :

شەوە؛ ئەو کچەی لە ئاوێنەی هەموو ماڵێکدایە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082810423969236
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دارەوان عەزیز محەمەد
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4826 :

شەوەزەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091723293077508
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
سیروان کاروانی
بنکەی چاپەمەنیی هەرزان
چاپی یەکەم ،سوێد ()1999
ISBN 91-88880-70-2
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4827 :

شەوەژانی ئەستێرەیەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219085
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین گەردیگالنی
ناوەندی کوردیکا
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە4828 :

شەوەکانی ئامیتا بەدرێژایی بابل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418798
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر:
دڵشاد عەبدوڵاڵ
کۆ شیعر
دەزگای چاپ:
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
ساڵی چاپکردن:
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە4829 :

شەوەکەی عەریف زبالە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110519324662762
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فەریق حەسەن
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4830 :

شەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090921520461062
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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الش نۆرێن
وەرگێڕانی :دالوەر قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4831 :

شەڕ یا ئەودیوی دڵی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419151
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نیگار نادر
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4832 :

شەڕی چل ساڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110122120262703
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەباح رەنجدەر
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە4833 :

شەڕی دەروونیی داعش و رەنگدانەوەی لە میدیای کوردیی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150608180307121326
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەرسەالن رەحمان
ساڵ 2015
نووسەر له و کتێبەدا خوێندنەوەیەکی کوردانەی سەبارەت بە رووماڵی
میدیای کوردیی بۆ شەڕی داعش و پرسی شەڕی دەروونی داعش دژ
بەخەڵکی کوردستان و هێزی پێشمەرگە خستووەتەڕوو.
سەبارەت بە ناوەڕۆکەکەی ،لەپێشەکی کتێبەکەدا ،هاتووە" :باسەکانی
ئەم بەرهەمە کە زیاتر لەچەشنی رێبەرێکی میدیایی بۆ میدیاکارانی کورد
گرنگی خۆی دەردەخات ،فراوانن ،تەنیا ،قسەکردن نییە لەسەر داعش
وەک رێکخراوێکی تیرۆریستی و ناساندنی بنەما فیکری و هێڵە
گشتییەکانی کاری ئه و رێکخراوە بە وەرگری کورد ،بەڵکو هەریەک
لەباسەکانی پەیوەندیدار بەرووماڵی میدیای کوردی بۆ رووداوەکانی
شەڕی داعش ،پرسی شەڕی دەروونی ،پێویستی هەبوونی راگەیاندنی
سەربازی و رۆڵی پیشەییانەی پەیامنێری جەنگی روونکراونەتەوە".
هەر لە کتێبەکەدا ،رای ژمارەیەک ئەکادیمیست و نووسەر وەرگیراوە و
راسپاردە و پێشنیازیش بۆ کارلەسەرکردنیان خراونەتە بەردەست.
هەروەها نموونەی پێویست بۆ روونکردنەوەی مەبەست خراونەتەڕوو بۆ
ئەوەی وەرگر و میدیاکاری کورد زیاتر درک بە ناوەڕۆکی ئه و پەیامانە
بکەن ،کە رۆژانە داعش لە رێگەی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و مەکینەی
پڕوپاگەندەکردنییەوە ئاراستەی وەرگری کوردی دەکات و لەکۆی گشتی
بەرهەمەکەشدا جەخت لەسەر گرنگی هاتنەئارای روانگەیەکی کوردانە
بۆ رووماڵی رووداوەکان و وەرگێڕان و داڕشتنەوەی پەیامە میدیاییەکان
کراوەتەوە .
ناوەڕۆکی کتێبەکە دابەشکراوە بەسەر چوار بەشدا لەکۆتایی
کتێبەکەشدا ژمارەیەک پێشنیاز و راسپاردە بۆ بەرچاوی الیەنە
پەیوەندیدارەکان خراونەتەڕوو .هاوکات ئەنجامێکی پوختەکراوی کتێبەکەش
خراوەتە بەردەستی خوێنەر .وێڕای خستنەڕووی سەرچاوەکانی کتێبەکە.
پێڕستی کتێبەکە:
بەشی یەکەم :ستراتیژیی شەڕی دەروونیی داعش و دامەزراوە
میدیاییەکانی
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پاری یەکەم :شەڕی دەروونی (چەمک ،ئامراز و جۆرەکانی)+باسی یەکەم :شەڕی دەروونی چییە؟
+باسی دووەم :کەرستەکانی شەڕی دەروونی-پاری یەکەم :شەڕی
دەروونی (چەمک ،ئامراز و جۆرەکانی )
پاری دووەم :ستراتیژیی شەڕی دەروونی داعش و دامەزراوەمیدیاییەکانی
+باسی یەکەم :داعش لەگرووپێکی چەکدارەوە بۆ دەوڵەتی تیرۆر
+باسی دووەم :ستراتیژیی شەڕی دەروونی داعش
+باسی سێیەم :دامەزراوە میدیاییەکانی داعش
بەشی دووەم :راگەیاندنی سەربازی و پەیامنێری جەنگی
پاری یەکەم :راگەیاندنی سەربازی ورێککارەکانی+باسی یەکەم :راگەیاندنی سەربازی و رۆڵی لە کاتی شەڕ و ئاشتییدا
+باسی دووەم :رێککارەکانی بەرەنگاربوونەوەی راگەیاندنی داعش
پاری دووەم :پەیامنێری جەنگ و رووماڵکردنی ملمالنێ چەکدارییەکان
+باسی یەکەم :پەیامنێری جەنگیی کێیە؟
+باسی دووەم :شەڕی داعش و پەیامنێرانی کورد
+باسی سێیەم :رێنمایی پیشەیی بۆ پەیامنێرانی جەنگی
بەشی سێیەم :رووماڵی شەڕی داعش و پرسە میدیاییەکان
پاری یەکەم :رووماڵی میدیایی و شەڕی داعش
+باسی یەکەم :سەرچاوەی زانیاری میدیای کوردی و گرفتەکانی
بەکارهێنانی سەرچاوە
+باسی دووەم :پرسی بێالیەنی و هاوسەنگی لە رووماڵی شەڕی
داعشدا
+باسی سێیەم :جیاوازی نەکردن لە نێوان درووشم و زانیارییدا
+باسی چوارەم :لە نێوان میدیای کوردی و هەژمارەکانی داعشدا
پاری دووەم :ستراتیژی شەڕی دەروونیی داعش دژ بە کورد+باسی یەکەم :چەند نموونەیەک لە شەڕی دەروونیی داعش دژ بە کورد
+باسی دووەم :شەڕی دەروونی داعش و بەکارهێنانەوەیان لە میدیای
کوردیی دا
بەشی چوارەم :گفتوگۆکان
ئەنجام
پێشنیاز و راسپاردە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4834 :

شەڕی زمان (لە پێناو تەئویلکردنی دەق)
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011121810094363352
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولموتەلیب عەبدوڵاڵ
هەولێر 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4835 :

شەڕی زمان و سیاسەتی زمانەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081114552567486
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕ
بەهادین جەالل موستەفا
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4836 :

شەڕی سەیر و سەمەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091913253361977
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :مارتین ئاوەر
وەرگێڕانی لە ئاڵمانییەوە :نادر فەتحی (شوانە)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4837 :

شەڕی گۆگامێال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041522331975842
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ئەمین عەلی عەبدوڵاڵ
سلێمانی 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4838 :

شەڕی هەڵبژاردن و نەفیر عامەکەی جەالل تالەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796860
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
1995
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4839 :

شەڕە سپییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100811535862244
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام کاکەی فەالح
سلێمانی 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4840 :

شەڕە شۆق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170272
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەئوف بێگەرد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4841 :

شەڕە لەبیرکراوەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011043020320657180
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەم کتێبە لە الیەن د .سەاڵحەدین راستگەلدی بە زمانی سوێدی
نووسراوە و باسی سەفەرێکی د .سەاڵحەدین دەکات بۆ کوردستان و لە
ساڵی  1967دا بەزمانی سوێدی چاپ کراوە و گەلێک زانیاری گرنگی
تێدایە دەربارەی شۆڕشی ئەیلول.
وەرگێڕانی :کاوە ئەمین
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 2004دا لەالیەن دەزگای ئاراسەوەباڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4842 :

شەڕەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150712032355124823
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلیف شەفەق
وەرگێران:شەفیقی حاجی خدر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4843 :

شەڤێن بێ خەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796880
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەیار باڤی
دهۆک2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4844 :

شەکسپیر :تراژیدیا و بەهلول
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010122103063618
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :هیمداد عەبدولقەهار محەمەد
هەولێر 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4845 :

شەیتاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032613400421733
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :کامەران ئیسحاق پەری
یەکەمین رۆمانی (کامەران ئیسحاق پەری) ە باس لە تێکەڵ بوونی دوو
کەلتوور دەکات
دەزگای چاپ :دەزگای ئاراس
ساڵی چاپکردن2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4846 :

شەیتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071510085777011
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر:لیۆ تۆلستۆی
وەرگێڕ :ئەمین گەردیگالنی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4847 :

شەیتان و خوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091821045773198
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ژان پۆڵ سارتەر
وەرگێڕانی :شۆڕش غەفوری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4848 :

شەیتانەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071021285476961

2439

فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
فیۆدۆر دۆستۆیڤسکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4849 :

صەالحەددینی ئەییوبی ،گەورەتر لە رەخنەگرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101512482262377
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گفتوگۆ لەگەڵ پرۆفیسۆر دکتۆر موحسین موحەممەد حسێن
ئامادەکردنی:ئارام عەلی سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4850 :

عاریفانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619857
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
وتەکانی پاولۆ کۆیلیۆ 3
وەرگێڕ
یوسف محەمەد و کارا فاتیح
ژمارەی الپەڕەکان
126
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
ڕۆمان و شیعر
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4851 :

عاریفی سەدەی بیست و یەک بە کوردی ئەدوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121814361263356
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تەوەرێکی تایبەت بە ئەدەب و عیرفان ،لەگەڵ رۆماننووسی بەناوبانگی
جیهانی پاولۆ کۆیلیۆ
ئامادەکردنی :موئمین زەڵمی
وەرگێڕانی :قارەمان جەمال ،نەشمیل خالید ،فاتمە جەالل ،سۆران
بورهان ،کەژین عەلی ،هێمن مەحمود ،هەندرێن عومەر و موئمین یاسین
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4852 :

عاشق و دیکتاتۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070323480776885
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئیسماعیل کادارێ
و .محەمەد عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4853 :

عاشقانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719271
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وتەکانی پاولۆ کۆیلیۆ
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ یوسیف محەمەد و کارا فاتیح
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانیەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4854 :

عاشقە ناودارەکان  -جڵدی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018685
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەزگای ئاراس 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4855 :

عاشقە ناودارەکان  -جڵدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018684
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەزگای ئاراس 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4856 :

عاشقە ناودارەکان  -جڵدی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018682
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەزگای ئاراس 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4857 :

عاشقەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619890
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2443

ناوی نووسەر :مارگرێت دۆراس
ناوی وەرگێڕ :شاهۆ حەسەنپوور
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4858 :

علم الکالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083015400560825
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەولەوی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4859 :

عوزێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032621035580051
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عارف قوربانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4860 :

عوسمانی کوڕی عەففان ،کەسایەتیی و سەردەمەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121014112363199
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەلی محەمەد سەلالبی
وەرگێڕانی :حەمید موحەمەد عەبدوڵاڵ
پڕۆژەی تیشک 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4861 :

عوسمانییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090315273860925
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لە دامەزراندنی دەوڵەتەوە تا کودەتا بەسەر خەالفەتدا
د .محەمەد سوهەیل تەقوش
وەرگێڕانی :نەریمان خۆشناو
مستەفا سەید مینە
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4862 :

عوسمانییەکان ،لە عوسمانی کوڕی ئەرتوغرولەوە تا سوڵتان
عەبدولمەجیدی دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120415193863100
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فایلی پی دی ئێف:
پوختەی پەیماننامە و جەنگەکانی دەوڵەتی عوسمانی
وەرگێڕانی :سەالم عەبدولکەریم
چاپی دووەم 2008 -

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4863 :

عومری حەبیبەکەی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110211195762707
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەندی عەلی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4864 :

عومەر خامۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021923022164265
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوەو ئامادەکردنی  :غەفوور مەخمووری
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4865 :

عیراق قەیرانی ئاسایش و ستراتیژی بنیاتنەوەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121213444663241
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فەرزەند شێرکۆ
سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4866 :

عیراقی دوای سەدام و چارەنووسی باشووری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091021541561098
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .بورهان أ .یاسین
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4867 :

عیشقنامەیەک لە شانشینی هەستەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070515191976904
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تاریق نامیق حەسەن
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4868 :

عێراق سەردەمی ساغبوونەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072013291760463
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەکر سدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4869 :

عێراق لە دیکتاتۆرییەوە بۆ دیموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818942
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :خەلیل عەبدوڵاڵ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن مەکتەبی بیر و هۆشیاریەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4870 :

عێراق و دەوروبەری؛ کورد لەو ناوەندەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419133
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سامی شۆڕش
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4871 :

عێراق و کوردەکان :یاری زۆر مەترسیداری هایدرۆکاربۆنەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080714085867577
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
راپۆرتی رۆژههاتی ناوەڕاست ،ژمارە 120-19ی نیسانی 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4872 :

عێراق وەک کۆمپانیاێکی وەبەرهێنەر  -داگیرکردنێکی قازانج بەخش
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082512383282505
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پراتاپ چاترچی
وەرگێڕانی :ئەیاد خالید
باڵوکراوەی بەڕێوەبەرایەتی خانەی وەرگێڕان
چاپی یەکەم 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
رامیاری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4873 :

عێراق :دیموکراتیزەکردن یان هەڵوەشانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818940
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رەفیق سابیر
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا چاپکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4874 :
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عێراقی مۆزایک و ناهۆمۆجین  -پانۆرامای مێژووی سیاسیی نوێی عێراق
2010 - 2003
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100620191673304
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنوەر حسێن "بازگر"
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4875 :

عێراقی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018660
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شەماڵ عەبدوڵاڵ
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4876 :

عێراقییەک لە پاریس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010323051286860
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سەمۆئێل شەمعون
وەرگێڕانی :سەباح ئیسماعیل
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4877 :

عێلی جاوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796954
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مستەفا جەواد
سلێمانی2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4878 :

عەبدولڕەحمان قاسملوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418818
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :هۆشمەند عەلی مەحمود حەمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی 2007دا لە هەولێر باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4879 :

عەبدولڕەحیم رەحیمی هەکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518847
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :د .فەرهاد پیرباڵ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن چاپ و وەشانی سپیڕێزەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپ و وەشانی سپیڕێز
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4880 :

عەبدولی حەمەجوان  -ئەکتەری هەموو سەردەمەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112023423366800
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4881 :

عەبدوڕڕەحمان بەدرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122309110592753
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :مالمیسانژ
وەرگێڕ :زریان رۆژهەاڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4882 :

عەبدوڵاڵ بەگی میسباح-ددیوان شاعیری گەورەی خاکی موکریان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796970
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
بەغداد1970-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4883 :

عەبدوڵاڵ پەشێو ،شاعیرێک لە رەگەزی سەربزێوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012319190275180
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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زیاد نادر عاڵاڵیی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4884 :

عەبدوڵاڵ جەوهەر ،رۆژگارێکی ئەدەبیی کوردی ()1982-06-01 1920
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112223444887681
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئومێد ئاشنا کۆی کردووەتەوە و پێشەکیی بۆ نووسیوە
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4885 :

عەبدوڵاڵ حەسەنزادە  -شاهێنی ئاناوازا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090422060688925
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئارێز
چاپخانەی کاردۆ
سلێمانی 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4886 :

عەتر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112910312787555
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :پەتریک زۆیسکیند
وەرگێڕ :عەبدولمٶیمن دەشتی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4887 :

عەروز لە شیعری کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091222213761190
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد هەردی
و :ئاسۆس هەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4888 :

عەرووزی کوردی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103007463662643
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوری فارس حەمەخان
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4889 :

عەرووزی کوردی  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796975
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوری فارس حەمەخان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4890 :

عەرەبە ئەفغانیەکان :چیرۆکی دروستبوونی ریکخراوی ئەلقاعیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966760
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەرمەد ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4891 :

عەزیز سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120909110463174
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4892 :

عەزیز و کوبرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090722192888880
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەمێکی بەنرخی ئەدەبی میللیی ناوچەی هەوشاری رۆژهەاڵتی
کوردستانە ،لەدووتوێی  114الپەڕەدا لەالیەن (شەریف فەالح و حەسەن
سلیمی)یەوە کۆکراوەتەوە
ئەنستییتۆی کەلەپووری کورد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4893 :

عەسکەر لە بیرەوەری پێشمەرگەیەکدا چ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969758
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
غەریب سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4894 :

عەشق لێرە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150529211712121241
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەوهەر جەالل حسێن
هەولێر 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4895 :

عەشق لە هەر کوێ بێت خوداش لەوێیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012040923214164452
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵە چیرۆکێکی (لیڤ تۆلستۆی)ە
وەرگێڕانی :هیوا خەیات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4896 :

عەشق نائومێدییەکی خۆشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021721201380682
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گۆران رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4897 :

عەشق و خۆشەویستی لە نێوان وەهم و واقیعدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518833
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی؛ سەروەر کەریم
ئەم کتێبە لە ساڵی 2005دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4898 :

عەشق و شەیتانەکانی دی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012103110305373571
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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گابرێێل گارسیا مارکیز
وەرگێڕ :مستەفا مەعروف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4899 :

عەشقی ئێمه
http://www.kurdipedia.org/?q=20150129175409119118
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حەمەعەلی حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4900 :

عەشقی سەرشۆستە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221133261171
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا مەستور ،رەزا عەلی پوور
و :جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4901 :
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عەشقی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020615031775624
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ ئۆج ئاالن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4902 :

عەشیقی وەرگێر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150510083814121090
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جان دۆست
سەباح ئیسماعیل کردوویە بە کوردی
لەباڵوکراوەکانی غەزەلنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4903 :

عەقڵی سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218749
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :تۆماس پین
وەرگێڕانی؛ پێشڕەو حسێن
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن مەکتەبی بیر و هۆشیاریەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4904 :

عەقڵی شیعری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091321272761208
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خەزعەل ئەلماجدی
و :عەبدولموتەلیب عەبدوڵاڵ
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4905 :

عەقیدەی ئیمان  -عەقیدەی کوردی  -لوببەلعەقایید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102821361162630
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆنترین دەستنووس1818-05-16 :
کۆ و کورتکردنەوەی خالید شارەزووریی نەقشبەندی  -مەوالنا خالید
ئاشناکردن و لێکۆڵینەوەی بابی اللۆ  -کەمال رەئووف محەمەد
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4906 :

عەالئەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907001329126072
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
واڵت دیزنی ستۆدیۆ
وەرگێڕانی :شەن شیروان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:

چیرۆک
🚼مندااڵن

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

بابەتی ژمارە4907 :

عەلمانییەت و ئایین ،ئیسالم  -مەسیەحیاەت  -خۆرئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122319402419357
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە فەڕەنسییەوە بۆ عەرەبی :هاشم ساڵح
وەرگێڕانی بۆ کوردی :نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
سلێمانی2005 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4908 :

عەلمانییەت و ئسووڵییەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101511513865510
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەفیف ئەخزەر
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4909 :

عەلمانییەت و کاریگەرییەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919320
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
جەمال پیرە
سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4910 :

عەلمانیەت پێناسە و سەرهەڵدانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796990
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوان رابەر
هەولێر2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4911 :

عەلمانیەتی ئەوان و نیگەرانی ئێمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919325
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل کورده
سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4912 :

عەلی بابا و چل دزەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226203113118506
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
وەرگێڕانی :ئاوارە گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4913 :

عەلی جۆاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150810120847125106
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :بەختیار سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4914 :

عەلی شون هەڵگر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701052502124673
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و کۆکردنەوەی :تەحسین شێروانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4915 :

عەلی عەسکەری و بزوتنەوەی سۆسیالیستی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305144623119565
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی کتێب -عەلی عەسکەری و بزوتنەوەی سۆسیالیستی کوردستان
لە باڵوکراوەکانی ناوەندی مێژووی (ی.ن.ک )
ئەم کتێبە (عەلی عەسکەری و بزوتنەوەی سۆسیالیستی کوردستان) لە
کۆمەڵێ گفتوگۆ پێکهاتووە کە هاوڕێ و هاوسەنگەر و دۆستان و خزمانی
شەهید عەلی عەسکەری سەبارەت بە جیهانبینی و شۆڕش و خەباتی
ئەو سەرکردە شەهیدە ئامادەیانکردووە.
مامۆستا جەعفەر لە سەرەتای کتێبەکە لە نووسینێک بە ناوی" پەیڤێک
پێش بەرایی" ئاماژە بەوە دەکات کە ناوەندی مێژووی (ی.ن.ک) ئەو
ڕاستییە ی زانیوە کە نووسین لەسەر شەهید عەلی عەسکەری و
هاوڕێکانی کارێکی یەکجار قورس و گرانە ،چونکە نە یەکێتی نیشتمانی
کوردستان و نە کەس و کاری ئەو شەهیدانە ،داپۆشینی الپەڕەکانی ژیان
و خەباتی عەلی عەسکەرییان بە پووش و پەاڵشی بێدەنگی پێباشە و
نەکەس دەیەوێت برینەکانی ڕابردوو پاش  35ساڵ سەرلەنوێ بهێنرێتە
سووێ.
پاشان سەبیحەخانی خێزانی سەرکردەی شەهید عەلی عەسکەری
باس لە چونێتی ژیانی خۆی و چۆنێتی ئاشنابوونی خۆی لە گەڵ ئەو
شەهیدە مەزنە دەکات و دەڵێ :ساڵی  1959هاوسەرگیریمان کرد،
ئێستاش بۆ خۆشەویستی ئەو دەژیم ،عەلی هەتا بڵێی ڕەفیق بوو ،وەک
ڕەفیقێک هەڵسوکەوتی لەگەڵمان دەکرد ،زۆر ماڵ و منداڵی خۆی خۆش
دەویست :هەموو جارێ دەیوت سەبیح وا خەریکە کوڕەکان گەورە دەبن
ئیدی دەبین بە ڕەفیق و برادەر،عەلی کەسێکی دیموکرات بوو قەت وەک
کەسێکی عەشایەری هەڵسوکەوتی نەدەکرد ،خەمخۆری هەموومان
بوو ،عەلی کەسێک بوو کە گیانی خۆی بۆ گەل و نیشتمان بەخت کرد،
قەت عەلیم پێ لە بیر ناکرێت ،هەرگیز نەمتوانیوە و قەت ناتوانم لەبیر
خۆمی بەرمەوە .هەموو چرکە و ساتێک خەندە و بزەکانی
لەبەرچاومن،هەتاماوم هەر بۆ ئەو دەژیم و کەسمان ناتوانین ڕێبازی
عەلی بزر کەین.
دواتر عومەر عەبدوڵاڵ ناسراو بە موالزم عومەر سەبارەت بەکەسایەتی
عەلی عەسکەری دەدوێت و دەڵێ :من خۆم زۆر شت لە عەلی
عەسکەری فێربووم ،عەلی پیاوێکی سیاسی و ڕۆشنبیر و کادرێکی
سەربازی بوو ،هاوکات حەزیشی لە شیعر و ئەدەب بوو ،پیاوێکی ئارام و
هێدی و لەسەرخۆ بوو ،قەت توورەبوونێکی ئەوتۆم لێنەدی.
ساالر عەزیز هاوڕێیەکی تری شەهید عەلی عەسکەری لەبارەی
کەسایەتی شەهید عەسکەری دەڵێ :عەلی عەسکەری واڵت و
نیشتمانەکەی زۆر خۆشدەویست و هاوکات عەلی پیاوێکی بە ئەزموون و
تێکۆشەر بوو ،پیاوێکی میهرەبان و نەرم و نیان و خۆشەویست بوو،
پیاوێکی سیاسی و ڕۆشنبیر و وشیار بوو ،ئاگای لەهەموو شت بوو.
حەزی زۆر لە میوزیک و گۆرانی و شیعر بوو ،حەزی زۆر خوێندنەوە بوو،
بەڕاستی شەهیدبوونی عەلی عەسکەری زەرەرێکی گەورەی لە کورددا.
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لەم کتێبەدا کۆمەڵێک لە هاوڕێ و برادەری عەلی عەسکەری ڕاو
بۆچوونی خۆیان سەربارەت بە شەهید عەسکەری دەردەربڕن و
هەرکامیان لە گۆشە نیگایەکەوە باس لە مەزنی و جوامێری و ڕۆح
سووکی و میهرەبانی و ئازایەتی و ڕۆشنبیری و سیاسەت و وشیاری ئەو
سەرکردە شەهیدە دەکەن.
بەشی کۆتایی کتێبەکە پێکهاتووە لە هەندێ وێنە و بەڵگەکانی شەهیدی
سەرکردە عەلی عەسکەری.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📝یاداشت

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4916 :

عەلی مەردان ،بیرەوەری گەاڵی پایز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052119125264809
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی عەبدولقادر عەلی مەردان
رێکخستن و لێکۆڵینەوە :ئەحمەد سەیید عەلی بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4917 :

عەلیی تەرەماخی و بەکارهێنانی زمانی قسە پێکردنی رەسەنی خۆجێی
لە خوێندنی مەدرەسان لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080720495267547
فایلی پی دی ئێف:
مکاییل لیزنبێرگ
وەرگێڕان لە ئینگلیسییەوە :حەسەنی قازی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

زمانەوانی و رێزمان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4918 :

عەورەتی گەاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118697
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سیروان ناشاد
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4919 :

غار گوهر  -ئەشکەوتی گەوهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080922111660620
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :زێنەب بابایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە4920 :

غازی محەمەد
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150508212414121068
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی و ئامادەکردنی :بەختیار سەعید
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە 2013 :سلێمانی (چاپی دووەم)
لەباڵوکراوەکانی جەمال عیرفان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4921 :

غاندی،چیرۆکی ئەزمونەکان لەگەڵ حەقیقەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052809260664906
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسین :غاندی
وەرگێران :شێرزاد هەینی
لەباڵوکراوەکانی ناوەندی چاپ ،ئاوێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4922 :

غەریزە یان ئەوینی دایکێتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052523200764881
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەرزیە جەوانمەرد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە
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زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4923 :

غەزەلنووس و باغەکانی خەیاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080715181272071
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەختیار عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4924 :

غەزەلی غەزەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721143924813
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رزگار شێخانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4925 :

غەزەلی غەزەلەکانی سولەیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091321430961210
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :بەیان عەزیزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4926 :

غەمگینم بۆ هەموو شەوێکی بێ ئەڤین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040810515319909
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیریش فرید
وەرگێرانی لە ئەڵمانییەوە  :سیروان رەحیم
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4927 :

غەمڕەوێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092718491124831
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەال محەمەدی عەلیاوەیی
ئامادەکردن و رێکخستنی :د .عەبدوڵاڵ عەلیاوەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4928 :

غەمە چەتراوییەکانی باغچەیەک هەنار و کچێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070515002776903
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەوار خزرزادە  -شەڤگەش
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە4929 :

غەوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795784
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیزی مەالی رەش
بەغدا1991-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4930 :

فاتە شێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092322402025299
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەرکەوت رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4931 :

فاشیزم چییه؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118717
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هێنری میشیل
وەرگێڕانی؛ سمکۆ ناکام
ئەم کتێبە لە ساڵی 2005دا لە الیەن مەکتەبی بیرو هۆشاریەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4932 :

فاشیزم چییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170290
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و /ئەحمەد قادر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4933 :

فاشیزم لە نێوان دوێنێ و ئەمڕۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966753
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆڵینەوەیەکی سیاسی و مێژوویییە لەبارەی بیری فاشیزمەوە
ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4934 :

فانتازیای گەڕانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091021264061093
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەتا قەردەداخی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4935 :

فاکتەرەکانی زۆربوونی هەڵوەشانەوەی هاوسەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619970
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رۆڵی قانون و رێگاکانی چارەسەری
نووسەر
بێدار عەزیز وە نیگار دلێر
ژمارەی الپەڕەکان
120
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
هۆگر سدیق
کەتەلۆگ
یاسا و پێوەندی نێودەوڵەتی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4936 :

فاڵچی ...چیرۆکێکی شانۆیییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797009
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم رەمەزان هەورامی
سلێمانی1972-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی کامەرانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4937 :

فایدۆن
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150104225727118647
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئاوات ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4938 :

فایلی نەوشەفەق تایبەت بە جەمال بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040709125082667
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4939 :

فرانز جۆزیف هایدن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309031137119645
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و نووسینی :فرمان عەلی نوری
هایدن خاوەنی زۆرترین ژمارەی سەمفۆنیایە کە دەکاتە  104سەمفۆنیا کە
هۆکارێک بووە چونە ناو مێژووی میوزیک و یەکێکە لە میوزیکنوسەکانی
سەردەمی کالسیک و یەکێک لەناوداترین دانەرەکانی ئەو سەردەمە کە
توانیوێتی میوزیکی کالسیک بگەیەنێتە ئاستێک کە ببێتە ستایلێکی
فراوان و ناسراوتر کە دواجار زۆرێک لە دانەرە کالسیکییەکان بە سوود
وەرگرتن لەو ڕێگایەوە ئاشنابوون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:

🎵موزیک

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4940 :

فرانسیسکۆس قەدیسی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619208
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نیکۆس کازانتزاکیس
وەرگێڕانی؛ دالوەر قەرەداغی
چاپی دووهەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن دەزگای چاپ و
پەخشی ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4941 :

فرانکشتاین لە بەغدایە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204152402119213
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2479

نووسینی :ئەحمەد سەعداوی
وەرگێڕانی :موکەڕەم ڕەشید تاڵەبانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4942 :

فرمێسک و خەبات
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060100195285434
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سیامەند شێخ ئاغایی
سوید 1992 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4943 :

فرمێسکی بەفر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030409302864353
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدولقادر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4944 :

فرمێسکەکانت خەریکن پێدەکەنن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119039
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شەمزین جیهانی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2007دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4945 :

فرهنگ کردی پارس (ئاری) ،ب2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357425
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سدیق بۆرەکەیی
تاران :چاپخانەی چیهر1969 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇷🇮فارسی

واڵت:

🇷🇮ئێران

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4946 :

فروغ فەڕوخزاد؛ ژنێ لەبەردەم وەرزێکی سارددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050713215578657
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەڵبژاردن و وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4947 :

فرۆشراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619207
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :زانا موهسین
وەرگێڕانی؛ زاگرۆز زەردەشتی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4948 :

فریدریش نیچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010714350563683
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆمەڵێ نووسەر
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :شوان ئەحمەد
سلێمانی 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4949 :

فریدریک نیتشە 1900-1844
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819289
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عوسمان یاسین
ئەم کتێبە لە ساڵی 2000دا لەالیەن دەزگای موکریانییەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4950 :

فریشتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071038
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد پاکژ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4951 :

فریشتەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019024
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رەسوڵ یۆنان
وەرگێڕانی لە فارسییەوە؛ جەبار سابیر
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 2008دا لەالیەن یانەی قەڵەمی سلێمانییەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4952 :

فریشتەکان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170227
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل مەحمود عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4953 :

فریشتەی بەفر و باران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071039
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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بەرزان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4954 :

فریشتەی سەر تەختەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111322135362923
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاج هیمیلستراب
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :عەزیز رەئووف
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4955 :

فریشتەیەک لە بابل دادەبەزێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918963
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فریدریش دێرنمات
وەرگێڕانی؛ شێرزاد حەسەن
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007لەالیەن دەزگای ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4956 :

فریو و خۆحەشاردان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219063
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەتا محەمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن پڕۆژەی کتێبی یانەی قەڵەم لە
سلێمانی چاپکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4957 :

فریو و خۆشاردنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042116331164585
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەتا محەمەد
کۆمەڵە چیرۆک
لە چاپکراوەکانی یانەی قەڵەم
چاپی یەکەم 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4958 :

فرەشوناسەکانی رۆژهەاڵتی ناوین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121917100563417
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
بێرنارد لویس
وەرگێڕ
لەیال حەمید
ژمارەی الپەڕەکان
176
ساڵی چاپ
2011
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
هۆگر سدیق
کەتەلۆگ
مێژوو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4959 :

فشار و ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011311390874813
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
ئیسماعیل حەمەئەمین
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4960 :

فالشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052813023164918
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دیار گوڵزار
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4961 :

فڕۆکەخانەی نێودوڵەتی سلێمانی  -کورتکراوەی زاراوەکانی ایکاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040813541469925
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :تاهیر عەبدوڵاڵ قادر
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

📘فەرهەنگ
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

2488

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4962 :

فڕی فڕی قەل فڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010820493363724
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەال محەمەدی جەلی کۆیی  -مەالی گەورە
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4963 :

فڕین بە مەرزی حەرامدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121922553463426
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەووف بێگەرد
سلێمانی 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4964 :

فڕین تەعارفی قەفەسێکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150530091332121254
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :یۆنس حسەینی
چاپکراوی یەکێتی نووسەرانی کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4965 :

فڕین لە قەفەسێکی کراوەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030420035964368
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
توانا ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4966 :

فڕینم بیرچۆتەوە لەم کەنارەدا بۆ هاوڕێیەک دەگەڕێم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719242
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پۆاڵ سەعید
ئەم کتێبە لە ساڵی 2004دا لەسەر ئینتەرنێت باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە4967 :

فکری سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061615033370109
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چەند لێکۆڵینەوەیەکە دەربارەی ئاراستەو بابەتەکانی فکری سیاسی
نووسینی -:بەرزان حاجی ئیبراهیم چەرمەگا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4968 :

فڵچەی جادوویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111719272873771
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :مەرسوم گەشبین
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4969 :

فۆتۆشۆپ سی ئێس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505765249
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن مەال کەریم بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💻کۆمپیوتەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4970 :

فۆلکلۆری خۆشناوەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061221182767557
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد جەمال توتمەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4971 :

فۆنێمەکانی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080621203760576
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال فوئاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4972 :

فۆڕمی لۆژیکی لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091220362477412
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کاروان عومەر قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4973 :

فیتڕەت و هیدایەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965872
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەدی موفتی زادە
وەرگێڕانی کامەران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4974 :

فیدرالیزم بۆ کورد ،فیدرالیزم بە کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018675
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆی حەسەن زادە
هەولێر 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4975 :

فیدرالیزم و ئۆتۆنۆمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018677
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دیلمان محەمەد
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4976 :

فیدرالیزم و ئەزمونە جیاوازەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318759
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و وەرگێڕانی لە ئەڵمانیەوە؛ ئیسماعیل حەمەئەمین
ئەم کتێبە لە ساڵی 2005دا لەالیەن سەنتەری هۆشیاریەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4977 :

فیدراڵییەت و دەرفەتی پیادەکردنی لە عێراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110523101362784
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد عومەر مەولود
وەرگێرانی لە عەرەبییەوە:
محەمەد عومەر مەولود و عومەر ئیبراهیم عەزیز
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4978 :

فیدڕالیزم و دەوڵەتی فیدڕاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966264
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حوسێن محەمەد عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4979 :

فیراق و ویساڵ لە شیعری نالیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092621210577647
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد مەحەمەد حەمەئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4980 :

فیزیا  -پۆلی دوازدەهەمی زانستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080721523272077
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4981 :

فیزیا بۆ پۆلی چوارەمی گشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081619551589140
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆماری عیراق  -وەزارەتی پەروەردە
لێژنەیەک لە وەزارەتی پەروەردە بژاری کردووە
چاپی هەشتەم 1980
چاپخانەی سلمی  -بغداد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4982 :

فیزیای میکانیک و دەنگ بۆ پۆلی پێنجەمی زانیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082320245989112
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆماری عیراق – وەزارەتی پەروەردە
گۆڕینی لە عەرەبییەوە لیژنەیەک لە وەزارەتی پەروەردە
چاپی حەوتەم 1981
چاپخانەی جمیل  -بەغداد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4983 :

فیزیای کارەبا و بیناییزانی – بۆ پۆلی شەشەمی زانیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081621563889137
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆماری عیراق – وەزارەتی پەروەردە
لیژنەیەک لە وەزارەتی پەروەردە کردوویە بە کوردی
چاپی حەوتەم 1982
چاپخانەی ژمارە 2ی وەزارەتی پەروەردە لە هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4984 :
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فیستسڤاڵی هەژار موکریانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797070
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شەماڵ حەوێزی
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4985 :

فیقهی ئافرەتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818162764096
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر  :ئەحمەد میرزا رۆستەمی ژێرو
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4986 :

فیل و ماڵەکەی مام گورگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110521173373597
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :گولەر حەبیب سیامەنسووری
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4987 :

فیلسۆفەکانی مۆدێرنیتە لە دێکارتەوە تا هایدگێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100421140362220
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بێرتران ڤێرژۆلی
وەرگێڕ :محەمەد رەحیم ئەحمەدی
دەزگای ئاراس
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4988 :

فیلۆلۆجیای زوانی کوردی و مێژووی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619823
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
بێهزادی خۆشحاڵی
وەرگێڕ
مستەفا غەفور
ژمارەی الپەڕەکان
274
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
زمان و زمانەوانی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
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کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4989 :

فیلۆکە خۆی دەشوات
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031221192280224
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :واریسی ئەلکندی
وەرگێڕانی :پەریان ئەحمەد زەردەشت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4990 :

فیلیپۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321231328120576
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە رووسییەوە :رێواس ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4991 :

فیلە کەو کوڕەکەی

2500

http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170679
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و /نوری سەعید قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4992 :

فیمنستناسی و بزووتنەوەی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010422245963669
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کازیوە ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە4993 :

فیمینیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718566
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جیەن فریدمەن
فەرەشید شەریفی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

2501

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4994 :

فیمینیزم لەشیعری کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090522125960976
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەباس ساڵح عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4995 :

فیمینیستناسی و جڤاکی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718575
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کازیوە ساڵح
دەزگای ئاراس 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

👩ژنان

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

بابەتی ژمارە4996 :

فینۆمینۆلۆجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150815034103125194
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2502

نووسینی :محەمەد کەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4997 :

فیهی مافیهی (ئەوەی تێیدایە کە تێیدایە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519527
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەولەوی
عەلی نانەوازاده
دەزگای موکریانی 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4998 :

فیکر و دونیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072022434591434
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2503

مەریوان وریا قانیع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە9499 :

فیکری خۆرئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080720595867541
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم ساڵح
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5000 :

فیکری وردیشی دەوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219425
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵحوددینی موهتەدی
دەزگای پەخشی خەندان 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

2504

بابەتی ژمارە5001 :

فیکری ڕۆژئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829025232125628
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :أنور الجندی
وەرگێڕانی :نیهاد جەالل حەبیبڵاڵ
باڵوکراوەی نارین
چاپی یەکەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5002 :

فیۆدۆر دۆستۆیڤسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015053114010285421
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئرنست جی .سیمۆنز
وەرگێڕانی :هیوا عەزیزی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5003 :

2505

فێدرالیزم لە واڵتانی فرەنەتەوەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150105143249118656
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادە کردنی :ناوەندی لێکۆڵینەوەی ستراتیژیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5004 :

فێربوون و کارکردن لەسەر ئینتەرنێت  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122822362963572
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کوردنێت
http://www.ekurd.net
2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💻کۆمپیوتەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5005 :

فێربوونی بەکارهینانی کۆمپیوتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919348
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2506

هێمن مەال کەریم بەرزنجی
سلێمانی 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💻کۆمپیوتەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5006 :

فێربوونی پیتەکانی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727232153124944
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5007 :

فێربوونی تەکنیک و هونەری ئاخافتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110910162062866
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2507

گوندۆاڵ هیرش
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :برایم فەرشی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5008 :

فێربوونی زمانی ئینگلیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090815592633239
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان و نووسینی :شوانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5009 :

فێربوونی زمانی فارسی هەنگاو بەهەنگاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082922061969529
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2508

ئامادەکردنی :عەدنان عەبدالرەحمان سجادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5010 :

فێربوونی سەرکەوتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620023
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕ
ڕێباز عەزیز
ژمارەی الپەڕەکان
224
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
چیمەن حەسەنی
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5011 :

فێربوونی گیتاری کالسیک هەنگاو بە هەنگاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967605
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2509

نووسینی:جەیسن وڵدرن
وەرگێڕانی :نوێنەر ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎵موزیک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5012 :

فێربوونی مایکرۆسۆفت ئێکسڵ 2010
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804033345125033
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :هەردی کانبی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5013 :

فێربوونی ویندۆزی ڤیستا
http://www.kurdipedia.org/?q=201105072057295755
0
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2510

بۆ قۆناغی سەرەتایی
بەشی یەکەم
ئامادەکردنی :تایەر عەلی رەسوڵ
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5014 :

فێربوونی ویندۆی 7
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701050916124670
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :تایەر عەلی رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5015 :

فێربوونی کەمانچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967307
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵح رەوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎵موزیک
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

2511

بابەتی ژمارە5016 :

فێرکاری ویندۆز 8
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041618293475853
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :قەزوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💻کۆمپیوتەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5017 :

فێرکردنی ئەڵمانی – کوردی (سۆرانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557517
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەریاد فازیل عومەر
بەرلین2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇪🇩ئەڵمانی

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5018 :

فێرکردنی فەلسەفەی زانستی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829022011125626
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2512

نووسینی:إحسان طبری
وەرگێڕانی :د.حسێن خەلیقی
باڵوکراوەی دوزگای ڕۆشنبیری و باڵوکردنەوەی کوردی -بغداد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5019 :

فێمێنیزم فیکر و رەوتەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090413052719611
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی:عەبدوڵاڵ تاهیر بەرزنجی
سەرپرشتیاری پرۆژه :جەبار سابیر
لە چاپکراوەکانی پرۆژەی کتێبی یانەی قەڵەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5020 :

فێمێنیزم و سیاسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092312134077609
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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جوێس گیڵب
یاسین محەمەد عەلی لە ئینگلیزییەوە کردویەتی بەکوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
رامیاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5021 :

فەتحوڵاڵ گولەن؛ دید و پرسی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060915073376627
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبوار کەریم
چاپ2014 /
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5022 :

فەتواکەی مەالی خەتێ ..ئەفسانەی مێژوونووسێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101512422062376
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەسەن مەحمود حەمەکەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
جۆری باڵوکراوە:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

✒دەستنووس
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5023 :

فەرمانڕەوا و کاسەلێس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122221171119684
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رزگار کەریم
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5024 :

فەرموودە هاوبەشەکانی بوخاری و موسلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120722032863148
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکرن و وەرگێڕانی :حەمە کەریم عەبدوڵاڵ
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5025 :

فەرموون چایەکی گەرم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110615432762811
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەزیز مەحمود پوور
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5026 :

فەرهاد و شیرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319109
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نازم حیکمەت
وەرگێڕانی لە تورکییەوە؛ ئەحمەد تاقانە
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5027 :

فەرهادێکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122600310919044
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
غەفور ساڵح عەبدوڵاڵ
کەرکوک 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5028 :

فەرهنگ کردی پارس (ئاری) ،ب1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357424
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سدیق بۆرەکەیی
تاران :چاپخانەی چیهر1968 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇷🇮فارسی

واڵت:

🇷🇮ئێران

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5029 :

فەرهود
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070515284176905
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5030 :

فەرهەنگ و لێکحاڵیبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966059
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەرۆ قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5031 :

فەرهەنگا گوڵی فارسی  -کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318775
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەسعود خالد گوڵی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن چاپ و وەشانی سپیڕێزەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپ و وەشانی سپیڕێز
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5032 :

فەرهەنگۆکی پزشکی کوردی  -فارسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080421290689279
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کامەران ئەمین ئاوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

2518

بابەتی ژمارە5033 :

فەرهەنگی (ماچۆ)ی کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557498
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم عاسی کاکەیی
سلێمانی :چاپخانەی بینایی
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5034 :

فەرهەنگی ئابووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013014460575436
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :پ .ی .د .سەاڵحەدین کاکۆ خۆشناو ،چاپخانەی حاجی هاشم -
هەولێر ،ساڵی  256( 2010الپەڕە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5035 :

فەرهەنگی ئارین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112819531274009
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :یاسین سەردەشتی
سلێمانی 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5036 :

فەرهەنگی ئاڤێستا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318767
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و نووسینی :بابان سەقزی
2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5037 :

فەرهەنگی ئیدیۆم لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150709002618124799
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و ئامادەکردنی :عەبدولوەهاب کانەبی شەریف شێخانی.
بابەت :فەرهەنگ.
شوێنی چاپکردن :چاپخانەی روون (سلێمانی).
تیراژ 1500 :دانە.
ژمارەی سپاردن)615( :ی ساڵی 2005ی وەزارەتی رۆشنبیریی پێدراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5038 :

فەرهەنگی ئینگلیزی /کرمانجی ...کرمانجی /ئینگلیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318771
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن چاپ و وەشانی سپیڕێزەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باکوور  -تیپی التینی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5039 :

فەرهەنگی ئێریەن ڤاچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967042
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ئەمین هەورامانی
ئەمینداریەتی رۆشنبیری و الوانی ناوچەی کوردستان یارمەتی لەچاپدانی
داوە
چاپخانەی سۆمەر لە بەغداد
ساڵی دەرچوون١٩٨٧ :
ئەم پەڕتووکە لەالیەن کاک چاالک محەمەدەوە دیجیتەاڵیزکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5040 :

فەرهەنگی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141231011339118571
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .موحسین ئەحمەد عومەر
کات و شوێنی باڵوبوونەوە 2012 :سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5041 :

فەرهەنگی ئەستێرە گەشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457443
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهەنگێکی کوردی عەرەبییە
فازیل نیزامەدین
دەزگای ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

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

بابەتی ژمارە5042 :

فەرهەنگی ئەندێک؛ کشتوکاڵ ،گیانەوەران ،باڵندە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071410114589574
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەسەن حەمەد ئەندێکی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5043 :

فەرهەنگی باشوور (کوردی -فارسی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457437
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەباسی جەلیلیان
چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە
،2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5044 :

فەرهەنگی باڵندە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102422034862547
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد بەحری
دەزگای ئاراس 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

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

بابەتی ژمارە5045 :

فەرهەنگی پزیشکی ئینگلیزی  -عەرەبی  -کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091514555573101
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :د .ئەوڕەحمان عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5046 :

فەرهەنگی پزیشکی دەوەن  -بەرگی دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041214280864498
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئینگلیزی  -عەرەبی  -کوردی
دانانی د .جەمال رەشید
لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای کوردی
چاپخانەی حاجی هاشم
هەولێر 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5047 :

فەرهەنگی پزیشکی دەوەن  -بەرگی سێیەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041214285564499
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئینگلیزی  -عەرەبی  -کوردی
دانانی د .جەمال رەشید
لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای کوردی
چاپخانەی حاجی هاشم
هەولێر 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5048 :

فەرهەنگی پزیشکی دەوەن  -بەرگی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041214261264497
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئینگلیزی  -عەرەبی  -کوردی
دانانی د .جەمال رەشید
لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای کوردی
چاپخانەی حاجی هاشم
هەولێر 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5049 :

فەرهەنگی پزیشکیی خوێندکار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052422431978474
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:

💊پزیشکی  -تەندروستی
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زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5050 :

فەرهەنگی پەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051214370778584
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل زارعی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5051 :

فەرهەنگی تەکنۆلۆژیای زانیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122322080474440
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زانستپەروەرانی کورد
پێداچوونەوە و هەڵسەنگاندنی :ئەکادیمیای کوردی  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5052 :

فەرهەنگی حەوتەوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257336
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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فەرهەنگی ئینگلیزی کوردی فارسی
فەتاح کاویان ،سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

📘فەرهەنگ
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇷🇮فارسی

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5053 :

فەرهەنگی خاڵ (کوردی -کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457478
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێخ محەمەدی خاڵ
هەولێر 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5054 :

فەرهەنگی خەم  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718919
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :حەسیب قەرەداخی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە5055 :

فەرهەنگی خەم  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718918
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حەسیب قەرەداخی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە5056 :

فەرهەنگی راگەیاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865266
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال عەبدول
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

زمان  -شێوەزار:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5057 :

فەرهەنگی رامان  -ئیتیمۆلۆژیی زمانی کوردی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010114321686979
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمەگ رامان (د .عەبدوڵاڵ ئیبراهیم زادە)
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5058 :

فەرهەنگی رامان  -ئیتیمۆلۆژیی زمانی کوردی  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012121205892819
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمەگ رامان (د .عەبدوڵاڵ ئیبراهیم زادە)
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5059 :

فەرهەنگی رامیاری نیگا (ئینگلیزی – کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257344
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2529

وەرگێڕانی ئازاد وەڵەدبەگی
هەولێر :چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری
420 ،2005ل.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

📘فەرهەنگ
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

شارەکان:

♖هەولێر

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5060 :

فەرهەنگی روەکناسی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015063013364485674
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیرەج مورادی (باقالوایی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:

☢زانست

زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5061 :

فەرهەنگی رۆشن؛ کوردی-ئینگلیزی ئنگلیزی-کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060113104978394
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سۆران بایز
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5062 :

فەرهەنگی رێزمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090816592572981
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال میراودەلی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5063 :

فەرهەنگی رێژگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619988
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئەمین گەردیگالنی
ژمارەی الپەڕەکان
282
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
محەمەد هاشم
کەتەلۆگ
فەرهەنگ
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سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5064 :

فەرهەنگی زاراوە (عەرەبی  -کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318779
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەدران ئەحمەد حەبیب
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 2002دا لەالیەن کۆڕی زانیاری کوردستانەوە
چاپکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5065 :

فەرهەنگی زاراوە یاساییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052415131476450
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد وەسمان
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇦🇸عەرەبی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5066 :

فەرهەنگی زاراوەکانی ئینتەرنێت و چات
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318770
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسین و ئامادەکردنی؛ هێمن مەال کەریم بەرزنجی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2007دا لە سلێمانی باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5067 :

فەرهەنگی زاراوەکانی ئەدەب و زانستە مرۆڤایەتیەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150811122429125125
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5068 :

فەرهەنگی زاراوەکانی فەلسەفە و زانستە کۆمەاڵیەتییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257374
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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(ئینگلیزی -فارسی -کوردی)
فەرەشید شەریفی
سلێمانی :لە باڵوکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم،2007 ،
364ل.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5069 :

فەرهەنگی زاراوەی ئەدەبی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103122011362684
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موحسین ئەحمەد عومەر
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5070 :

فەرهەنگی زاراوەی ئەدەبی و رەخنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010921370663686
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5071 :

فەرهەنگی زاراوەی شانۆیی (ئینگلیزی -عەرەبی -کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257348
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان و ئامادەکردنی کاردۆ
کەرکوک :چاپخانەی ئارابخا
168،2006ل
(لە باڵوکراوەکانی تیپی شانۆی ئاشتی،ز)1 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5072 :

فەرهەنگی زانستی ئینگلیزی /کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318764
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی؛ تاریق وەیسی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا لەالیەن سایتی کتێبخانەی کوردییەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5073 :

فەرهەنگی زانستی زێوار ئینگلیزی ،عەرەبی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967080
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال عەبدول
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:

☢زانست

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5074 :

فەرهەنگی زانستی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011311320632723
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهەنگێکی زاراوە و قوتابخانە سیاسییەکانە ،بەسێ زمانی کوردی،
فارسی و ئینگلیزی بەمەبەستی شیکاری و لێکدانەوەی زاراوە و چەمکە
سیاسیەکان و دەوڵەمەندترکردنی کتێبخانەی کوردی لەالیەن ئەحمەد
شەبانی دانراوە.
ئەو فەرهەنگە هەوڵی داوە زاراوە و قوتابخانەکان سیاسییەکان لە
سەردەمی هاوچەرخدا کە زۆرترین رێژەی بەکارهێنانیان هەیە ،بە
زمانێکی سادە راڤە بکات و بیخاتە بەردەم خوێنەرانی ئەو بوارە.
فەرهەنگی زانستی سیاسی لە الیەن ناوەندی باڵوکردنەوەی زانکۆی
کوردستان لە شاری سنەی رۆژهەاڵتی کوردستان چاپ کراوەو
باڵوکراوەتەوە.
کاری دیزاینی بەرگی ئەم کتێبە لەالیەن دیزاینەر گەالوێژ کەریمی ـەوە
ئەنجامداروە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سنە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە5075 :

فەرهەنگی زانستی :عەرەبی ،ئینگلیزی ،کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966976
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال جەالل غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:

☢زانست
زمانەوانی و رێزمان

جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇧🇬ئینگلیزی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5076 :

فەرهەنگی زمان و زاراوەسازی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122417004587085
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رۆژان نوری عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5077 :
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فەرهەنگی زەویزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967213
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال عەبدول
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5078 :

فەرهەنگی زەویزانی وێنەدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967188
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال جەالل غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5079 :

فەرهەنگی زەویناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318762
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .ئیبراهیم محەمەد جەزا محێدین
چاپی دووهەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2009دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5080 :

فەرهەنگی سایکۆلۆژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818947
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سابیر بەکر بۆکانی
دەزگای سەردەم 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

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

بابەتی ژمارە5081 :

فەرهەنگی سۆفیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318781
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئۆتە بیوهمە
وەرگێڕانی لە دانیمارکیەوە؛ بەهرۆز حەسەن
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5082 :

فەرهەنگی سۆفیانەی دیوانی (جزیری و مەحوی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020310274675553
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .ئیبراهیم ئەحمەد شوان
چاپخانەی حاجی هاشم  -هەولێر ،ساڵی .2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5083 :

فەرهەنگی سینەما
http://www.kurdipedia.org/?q=20141231012050118573
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاروان محەمەد
ساڵ و شوێنی باڵوبوونەوە 2012 :سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5084 :

فەرهەنگی شاخاتوون  -پەڕتووکی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20140627204918100948
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمە سدیق میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇧🇬ئینگلیزی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5085 :

فەرهەنگی شاخاتوون  -پەڕتووکی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20140627204919100949
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە سدیق میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇧🇬ئینگلیزی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5086 :

فەرهەنگی شاخاتوون  -پەڕتووکی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20140627204919100950
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە سدیق میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇧🇬ئینگلیزی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5087 :

فەرهەنگی شاخاتوون  -پەڕتووکی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=20140627204919100951
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە سدیق میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇧🇬ئینگلیزی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5088 :

فەرهەنگی شاخاتوون  -پەڕتووکی 5
http://www.kurdipedia.org/?q=20140627204920100952
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە سدیق میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇧🇬ئینگلیزی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5089 :

فەرهەنگی شاخاتوون  -پەڕتووکی 6
http://www.kurdipedia.org/?q=20140627204920100953
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمە سدیق میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇧🇬ئینگلیزی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5090 :

فەرهەنگی شاخاتوون  -پەڕتووکی 7
http://www.kurdipedia.org/?q=20140627204920100954
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە سدیق میرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇧🇬ئینگلیزی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5091 :

فەرهەنگی شاسوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2015072909135585780
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سیامەند شاسواری
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇷🇮فارسی

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5092 :

فەرهەنگی شانۆ ،ب1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257346
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یاسین قادر بەرزنجی
سلێمانی :چاپخانەی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم2008 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5093 :

فەرهەنگی شیعرەکانی سالم ،لەبەر رۆشنایی ئەدەبی فارسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072313061289496
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاڤان عەلی میرزا تۆفیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5094 :

فەرهەنگی شیکارانەی زاراوەی ئەدەبی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318774
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
کوردی /ئینگلیزی (بەرگی یەکەم)
نووسینی :بەختیار سەجادی و محەمەد مەحمودی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

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

بابەتی ژمارە5095 :

فەرهەنگی شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619971
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کوردی  -کوردی
نووسەر
عەبدولوەهاب شێخانی
ژمارەی الپەڕەکان
588
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
هۆگر سدیق
کەتەلۆگ
فەرهەنگ
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5096 :

فەرهەنگی شەبەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20141231011705118572
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەردەوێڵ کاکەیی
ساڵ و شوێنی باڵوبوونەوە 2011 :سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5097 :

فەرهەنگی عوزێری ئەڵمانی  -کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091220545377415
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :عەبدولکەریم عوزێری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇪🇩ئەڵمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5098 :

فەرهەنگی عەرەبی  -کوردی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010819314863711
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5099 :

فەرهەنگی فیمۆگرافیک (ئینگلیزی  -کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257378
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یون کارتبێرگ
و /لە عەرەبییەوە ئاوات عەبدوڵاڵ
سلێمانی :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم116 ،2004 ،ل.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5100 :

فەرهەنگی فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122221301557372
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل ئیسماعیل زادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5101 :

فەرهەنگی قانوونی عەرەبی  -کوردی  -فەرەنسی  -ئینگلیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370657531
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوری تاڵەبانی
چاپی دووەم 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5102 :

فەرهەنگی قەفتان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150113222927118777
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :ئارام سوارە قەفتان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5103 :

فەرهەنگی گورجی  -سۆرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092820365373346
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5104 :
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فەرهەنگی گۆڤەند و زنار  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619832
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
حەمە کەریم عارف
ژمارەی الپەڕەکان
508
ساڵی چاپ
2007
کەتەلۆگ
فەرهەنگ
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5105 :

فەرهەنگی گۆڤەند و زنار  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318765
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم عارف
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5106 :

فەرهەنگی گەنجینەی کەلەپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797104
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فایلی پی دی ئێف:
هۆشیار نوری لەک
هەولێر2002-

هێشتا ئامادە نییە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5107 :

فەرهەنگی گەورەی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557503
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و وەگێرانی د .کوردستان موکریانی
هەولێر :چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە2005 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5108 :

فەرهەنگی مندااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060108375160138
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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بە هۆی سیاوەش گۆدەرزی یەوە ئامادە کراوە .کتێبی فەرهەنگی مندااڵن
لە تیراژێکی کەمدا لە ساڵی 1994دا لە کوردستاندا باڵو کرایەوە ،لەبەر
ئەوە چاوبەر چاوگرتنی ئو راستییە کە کتێبخانەی کوردی لە بواری
نووسین لەسەر مندااڵن و بابەتی پەروەردە و بارهێنانی منداڵدا هەژارە،
پێشوازییەکی گەرمی لێ کرا .لە تەلەفزیۆنەکانیدا ناسێندرا و لە رادیۆ
"کوردستان" ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران دا لە چەند
بەرنامەیەکی تایبەتیدا خوێنرایەوە و هەروەها لە رۆژنامەی "کوردستانی
نوێی ژمارە  788ی ساڵی سێهەمدا وتارێکی لەسەر نووسرا.
نووسەر لە پێشەکی چاپی دووهەمدا دەنووسی" :ئێستا کە بۆ چاپی
دووهەم "فەرهەنگی مندااڵن" ئەویش نەک لە کوردستان بەڵکوو لە
واڵتی سوید چاپ دەکرێ پێویستە بڵێم کە فەرهەنگی مندااڵن بابەتێکی
تازەیە لە زانستی پەروەردە و بەخێو کردنی مندااڵندا کە ساڵی  96لە
فەرانسە چاپ کراوە و نرخێکی قورسی زانستی هەیە .دایکان و باوکانی
کورد دەتوانن لە بارهێنان و پێگەیاندنی منداڵەکانیاندا لەم کتێبە کە بە
زمانێکی سادە و ساکار نووسراوە ،کەڵک وەربگرن .چونکە رەنگە هەموو
بنەماڵەیەکی کورد نەتوانێ بەو شێویە کە پێویستە لە زمانی سیدی یان
زمانەکانی دیکە کەڵک وەربگرن .هەر بۆیە رەنگە ئەم کتێبە لەو بارەیەوە
کەلێنێک پڕ بکاتەوە .لە الیەکی دیکەشەوە بە داخەوە کتێبخانەی کوردی
بە گشتی لە بواری کتێبی ئەوتۆدا الوازە و جیهانی مندااڵن بە هەموو
الیەنەکانیەوە وەپشت گوێ خراوە و بەتایبەتی لە بواری زانستی و
نوێشدارییەوە لە ژمارەی قامکەکان زیاتری لەسەر نەنووسراوە .رەنگە
ئەمە زادەی باری سیاسی کوردستان بێ ،بەاڵم خۆ ناکرێ دەرفەتی
رەخساو لەدەست بدەین و لەم پێناوەدا تەکانێک لە خۆمان نەدەین .هەر
بۆیە رەنگە ئەم کتێبە خشتێکی لەسەر دیواری بەلەنگاری کتێبخانەی
کوردی دابنێ .دیارە ئەوە ئیتر هەڵسەنگاندن و پەسەند کردن یان
نەکردنی دەکەوێتە ئەستۆی شێوەی بیرکردنەوەی خوێنەران و ئەوە
ئەوانن قەزاوەتی لەسەر دەکەن.
شاری ئوپساال ساڵی 1997
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (کتێبی "فەرهەنگی مندااڵن") لە16:39:32 2011-5-31 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5109 :

فەرهەنگی موزیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100307585288428
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەسعەد قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5110 :

فەرهەنگی مەردۆخ  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257350
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کوردی  -فارسی  -عەرەبی
نووسینی :ئایەتوڵاڵ شێخ محەمەد مەردۆخی کوردستانی
لێکۆڵینەوەو ئامادەکردنی :رەئووف رەهنموون
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

واڵت:

🇷🇮ئێران

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5111 :

فەرهەنگی مەردۆخ  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966954
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کوردی  -فارسی  -عەرەبی
نووسینی :ئایەتوڵاڵ شێخ محەمەد مەردۆخی کوردستانی
لێکۆڵینەوەو ئامادەکردنی :رەئووف رەهنموون
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

واڵت:

🇷🇮ئێران

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5112 :

فەرهەنگی ناوی کوردی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091723201177507
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
(ناوی کچان و کوڕان)
نووسەر :سیروان کاروانی
بنکەی چاپەمەنیی هەرزان
چاپی یەکەم ،سوێد ()1999
ISBN 91-88880-62-1
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5113 :

فەرهەنگی ناوی کوردی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917232329116144
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(ناوی کچان و کوڕان)
نووسەر :سیروان کاروانی
وێنەی بەرگ ( :)1ئااڵی کوردستان :مەجید ئەحمەدی
تابلۆی بەرگ ( :)2دیمەنێکی کوردستان :حوسێن بەرزنجی
وێنەکانی ناوەوە :سیپان و تابان
بنکەی چاپەمەنیی هەرزان
چاپی یەکەم ،سوێد ()2000
ISBN 91-971618-2-9
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5114 :

فەرهەنگی ناوی کوردی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091909525377526
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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(ناوی کچان و کوڕان)
نووسەر :سیروان کاروانی
نیگاری ڕروی بەرگ :ڕێبوار سەعید
وێنەکانی ناوەوە :سیپان و تابان
چاپی یەکەم ،ئێنگالند ()2002
ISBN 91-971618-6-1
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5115 :

فەرهەنگی ناوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082616234968377
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ساڵح پێندرۆیی (جگەرسۆز)
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5116 :

فەرهەنگی هیوا (هۆڵندی  -کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090615534261008
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :هیوا عومەر ئەحمەد
ئەمستەردام 2000 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇱🇳هۆڵندی
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واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5117 :

فەرهەنگی هەراشان کوردی -کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557484
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کوردستان موکریانی و ئەوانی تر
هەولێر :چاپخانەی دەزگای ئاراس2007 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5118 :

فەرهەنگی هەرشەمی بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20140503204903100518
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شاسوار هەرشەمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5119 :

فەرهەنگی هەرشەمی بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20140503204904100520
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
شاسوار هەرشەمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5120 :

فەرهەنگی هەرشەمی بەرگی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=20140503204904100521
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شاسوار هەرشەمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5121 :

فەرهەنگی هەرمان (بەرگی دووەم)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619924
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
عەلی نانەوازادە
ژمارەی الپەڕەکان
470
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
فەرهەنگ
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ
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دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5122 :

فەرهەنگی هەرمان (بەرگی یەکەم)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619914
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
عەلی نانەوازادە
ژمارەی الپەڕەکان
511
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
فەرهەنگ
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5123 :

فەرهەنگی هەژیر بەرگی ()1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619782
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
هەژیر عەبدوڵاڵ پوور
ژمارەی الپەڕەکان
704
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
فەرهەنگ
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5124 :

فەرهەنگی هەژیر بەرگی ()2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619784
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
هەژیر عەبدوڵاڵ پوور
ژمارەی الپەڕەکان
715
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
فەرهەنگ
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5125 :

فەرهەنگی هەڵۆی پزیشکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052423041878472
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هیوا عومەر ئەحمەد
1997
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5126 :

فەرهەنگی وشە دووانەکانی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042216133885134
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تەها فەیزیزادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5127 :

فەرهەنگی وێنە بۆ مندااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072020141689531
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عادل حسێن حەسەن
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە5128 :

فەرهەنگی وێنەدار بۆ مندااڵن بەهەر چوار زمانی ئینگلیزی -کوردی-
عەرەبی -فارسی ،بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150123113902119005
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمید ئەبوبەکر ئەحمەد
هەولێر1994-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

زمان  -شێوەزار:

🇷🇮فارسی

شارەکان:

♖هەولێر

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5129 :

فەرهەنگی وێنەدار بۆ مندااڵن بەهەر چوار زمانی ئینگلیزی -کوردی-
عەرەبی -فارسی ،بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557500
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمید ئەبوبەکر ئەحمەد
هەولێر1994-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

زمان  -شێوەزار:

🇷🇮فارسی

شارەکان:

♖هەولێر
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5130 :

فەرهەنگی وێنەدار بۆ مندااڵن بەهەر چوار زمانی ئینگلیزی -کوردی-
عەرەبی -فارسی ،بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20150123113916119006
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمید ئەبوبەکر ئەحمەد
هەولێر1994-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

زمان  -شێوەزار:

🇷🇮فارسی

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

شارەکان:

♖هەولێر

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5131 :

فەرهەنگی وێنەداری گیاندارەکان بە تایبەتی لە کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967193
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کەمال جەالل غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5132 :

فەرهەنگی ڕەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141231012400118574
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولوەهاب شێخانی
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە  2013 :هەولێر (چاپی یەکەم)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5133 :

فەرهەنگی کامەران ..کوردی/کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318772
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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بەرهەڤکرن؛ کامەران سلێمان بۆتی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن چاپ و وەشانی سپیڕێزەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
http://www.pertwk.com/ktebxane/node/829
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5134 :

فەرهەنگی کانیاو؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010323135463658
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کوردی \ ئینگلیزی
؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5135 :

فەرهەنگی کوردستان (کوردی کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457475
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گیو موکریانی
هەولێر :دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس.
ساڵ 1999
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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♖هەولێر

شارەکان:

باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5136 :

فەرهەنگی کوردی  -فەرەنسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013113200475446
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئۆگشت ژابا ،باڵوکەرەوەی زانستی :فێردیناند یۆستی،
وەرگێڕانی پێشەکی و دووبارە لەچاپدانەوەی :د .نەجاتی عەبدوڵاڵ،
چاپخانەی حاجی هاشم  -هەولێر ،ساڵی  505( 2010الپەڕە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5137 :

فەرهەنگی کوردی ئینگلیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357413
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تۆفیق وەهبی و ئەدمۆنس
لەندەن :زانکۆی ئۆکسفۆرد1966 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5138 :

فەرهەنگی کوردی کرمانشاهی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557522
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی ئەشرەف دەروێشیان ،تهران :انتشارات سهند434 ،1996 ،ل.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5139 :

فەرهەنگی کوردی /ئینگلیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318769
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :مامۆستا فوئاد
ئەم فەرهەنگە لە ساڵی 2002دا لە سلێمانی باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5140 :

فەرهەنگی کۆمپیووتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505765244
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن مەال کەریم بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:

💻کۆمپیوتەر

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5141 :

فەرهەنگی کیمیا  -سووکە رونکردنەوە و لێکدانەوەیەکی نزیکەی 1750
زانستە زاراوەی پێویستی کیمیای گشتییە (ئینگلیزی عەرەبی کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557492
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال عەبدول ،سلێمانی :چاپخانەی ئۆفسێتی بێسارانی389 ،1988 ،ل.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5142 :

فەرهەنگی کیمیای ئەندامی :ئینگلیزی ،عەرەبی ،کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967140
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال عەبدول
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:

☢زانست

زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5143 :

فەرهەنگی کیمیای شیکاری (ئینگلیزی عەرەبی کوردی)( ،عەرەبی
ئینگلیزی کوردی)
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557494
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال عەبدول ،سلێمانی :چاپخانەی سەردەم2002 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

جۆری پەڕتووک:

☢زانست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5144 :

فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032621163780050
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عارف قوربانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5145 :

فەرەیدون سێ کوڕی هەبوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090613145965366
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەباس مەعروفی
وەرگێڕانی :کەریم قادر پوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5146 :

فەزای شانۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918969
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەاڵح جەالل
ئەم لێکۆڵینەوەیە لە ساڵی 1999دا لە ژمارە 41ی گۆڤاری راماندا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5147 :

فەقێکانی تاریکیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051908080264769
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :سەلیم بەرەکات
وەرگێڕ :غەفور ساڵح عەبدولاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5148 :

فەلسفەی زانست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062921460971603
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تەحسین حەمەغەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5149 :

فەلسەفە بۆ مندااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150815030917125193
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:کەریم مستەفا
کتێبی (فەلسەفە بۆ مندااڵن) بەرهەمێکی نوێی سەرلەبەرە دەربارەی
ڕێبازی ، p4Cشێوازی گوتنەوەی وانەی فەلسەفی بۆ مندااڵن و نمونەی
چەند وانەیەکی تایبەت وەک ڕێنوێن بۆ مامۆستا لەم بوارەدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:

🎒پەروەردە

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

پڕۆگرامی خوێندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5150 :

فەلسەفە بە زمانی سادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619980
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
جیسنی تیسمەن  -کاترین ئیرانیزا
وەرگێڕ
چنوور فەتحی  -سەعید کانی
ژمارەی الپەڕەکان
430
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5151 :

فەلسەفە بە زمانی ساکار (ناسین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829023638125627
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :د.حوسێنی خەلیقی
باڵوکراوەی/دەزگای ڕۆشنبیری و باڵوکردنەوەی کوردی
چاپی یەکەم سلێمانی ساڵی 1992
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5152 :

فەلسەفە پێش فەلسەفە تا مردنی نیچە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402091544120748
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فوئاد سدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5153 :

فەلسەفە رۆشنگەری فێندەمینتالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122121293263457
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هاشم ساڵح
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
دەزگای سەردەم 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5154 :

فەلسەفە لە مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091116273961146
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئانفین ستیگن
و :فەڕوخ نێعمەتپوور
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5155 :

فەلسەفە و جوانی و هونەر (ئیستاتیکا)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797122
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال میراودەلی
سلێمانی1979-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5156 :

فەلسەفە و رامانی یارسانی لە فەرهەنگ و کۆمەڵگەی کوردەواریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091000451361073
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال نەبەز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5157 :

فەلسەفە و ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150213132626119368
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فاروق رەفیق
ساڵ و شوێنی باڵوبوونەوە 2009 :سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5158 :

فەلسەفە و قەیران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620022
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسەر
نەوزاد جەمال
ژمارەی الپەڕەکان
400
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
حەمیدە یوسفی
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5159 :

فەلسەفە و الهوت لە سەدەکانی ناوەڕاست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965685
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمید عەزیز
سلێمانی 2012 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5160 :

فەلسەفە و کۆمەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165390
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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حوسێنی خەلیقی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5161 :

فەلسەفە ،رۆشنگەری ،فێندەمینتالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966769
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم ساڵح
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5162 :

فەلسەفەی ئاکاری پزیشکی و مافەکانی نەخۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150212015353119348
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رێبوار سیوەیلی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5163 :

فەلسەفەی ئیسالمیی کیندیی و فارابیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305120320119558
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هاوژینی مەالئەمین
سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5164 :

فەلسەفەی ئەخالقی و کۆمەاڵیەتی ئۆگۆستین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819296
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
(حیکمەت لەالی ئۆگۆستین)
نووسینی :د .عەلی زەیعور
وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە؛ خەبات عەبدوڵاڵ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانییەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5165 :

فەلسەفەی ئەفالتون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091922355261997
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد کەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5166 :

فەلسەفەی بوونگەرایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091114102118560
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :جۆن ماکواری
ناوی وەرگێڕ :ئازاد بەرزنجی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5167 :

فەلسەفەی پێشسوکرات
http://www.kurdipedia.org/?q=20150212222949119358
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :رێبوار سیوەیلی
لەزمانی نوسەر خۆیەوە
ئەمە بەرگی کتێبی (فەلسەفەی پێشسوکرات)ـە ،کە ماوەی ساڵ و
نێوێکە باڵو کراوەتەوە .شێوازی کارکردنی من لەم کتێبەدا ئەوە بووە ،کە
سەرەتا باس لە ڕەهەندەکانی فەلسەفەی هەر فەیلەسووفێک بکەم و
بەپێی توانا ڕوونیان بکەمەوە .پاشان دەقی ئەو فەیلەسووفەم کردووە بە
کوردی و دامناوە .دوایئەوەش هەستاوم بە خستنەڕووی بیروڕای ئەو
فەیلەسووفە گرنگانەی لە بارەی هەر یەکێک لە پێشسوکراتیەکانەوە
نوسیویانە .بەمجۆرەش ئەم کتێبە سێ کتێبە لە یەک کتێبدا و لە
400الپەڕە زیاترە و بەری رەنجی زیاتر لە  5ساڵە .ناوی کتێبەکەم
نەکردووە بە (پێش سوکرات) ،بەڵکو نوسیومە( :پێشسوکرات) ،چونکە
ئەمە گوزارەیەکە و وەک چەمکێک مامەڵەم لەگەڵ کردووە ،ئەمە جگە
لەوەی ویستومە ئەوە بخەمە زەینی خوێنەرەوە کە فەیلەسووفانی پێش
سوکرات ،لەبەر ئەوەی لە پێش سوکراتەوە بوون ،بە مانای ئەوە نیە لە
ڕووی فەلسەفییەوە تا سوکرات هاتوون و ئیتر کاریگەرییان نەماوە.
پێشسوکراتیەکان ئەو کۆمەڵە فەیلەسووفەن کە پتر لە هەر کاتێک و بەناو
مێژووی فەلسەفەدا باڵوبوونەتەوە ..من خۆشحاڵم کە توانیم ئەم کتێبە
تەواو بکەم..
سەرچاوە :پەیجی فەرمی رێبوار سیوەیلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5168 :

فەلسەفەی خۆرئاوایی لە ئینسایلۆپیدیای ئینکارتاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061015113659607
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی؛ ئاوات ئەحمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003لەالیە ن دەزگای باڵوکردنەوەی سەردەمەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5169 :

فەلسەفەی دوالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150813140602125162
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی :محەمەد وەسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5170 :

فەلسەفەی رۆشنگەری بۆرژوای مەسیح و رۆشنگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20141218193232118359
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگیرانی
عومەر سەرگەتی
لەباڵوکراوەکانی نێوەندی رۆشنگەری ..ئەم کتێبە شرۆفە کردنێکی گرنگی
رۆشنگەری و پەیوەست بوونی مرۆڤ بەئاین و دۆزینوەی رێچکەیەکی
عقاڵنیەتی سەردەمیانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5171 :

فەلسەفەی رۆشنگەری ،بورژوای مەسیحی و رۆشنگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082810291258612
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :لوسیان گولدمان
وەرگێڕ :عومەر سەرگەتی
کتێبی ژمارە4 :
چاپی یەکەم2006 :
سەرچاوە :ماڵپەڕی رۆشنگەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5172 :

فەلسەفەی زانستی کەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013083108303589003
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د.حەمید عەزیز
بەشی فەلسەفە زانکۆی سەاڵحەدین هەولێر
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5173 :

فەلسەفەی سارتەر خوێندنەوەیەکی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091922321961996
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد کەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5174 :

فەلسەفەی سۆسیال دیموکراتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112323211663012
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمید عەزیز
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5175 :

فەلسەفەی سۆفیگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319092658119795
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد وەسمان
ساڵ 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5176 :

فەلسەفەی سەردەمی رۆمانتیکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620046
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .حەمید عەزیز
2010
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5177 :

فەلسەفەی شارستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091308193277429
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلبرت شفایزەر
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5178 :

فەلسەفەی مارتن هایدیگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150324112615120655
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شوان ئەحمەد
گفتوگۆ لەگەل د .محەمەد کەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5179 :

فەلسەفەی مارکسیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619221
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :ڤ .پودوسیتنیک و یاخوت
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە؛ جەالل دەباغ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانیەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5180 :

فەلسەفەی مردن لە فیرعەونەکانەوە تا الکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150810223053125118
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی :ئارام ئەمین شوانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5181 :

فەلسەفەی مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970021
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رەحیم سابیر
چاپی یەکەم 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5182 :

فەلسەفەی مێژوو الی ئیبن خەلدون
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090618055377310
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەبەز عەبدولڕەحمان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5183 :

فەلسەفەی مێژوو الی شپنگلەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122313225463490
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :مەریوان عەبدول
هەولێر 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5184 :

فەلسەفەی ناتوندوتیژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819282
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دێڤید مەکرینۆڵدز
وەرگێڕانی؛ کامیل محەمەد قەرەداغی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5185 :

فەلسەفەی هاوسەرگیری و گۆشەنیگایەک لەسەر لێکجیابوونەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102621472577831
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمید عەبدولفەتاح
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5186 :

فەلسەفەی هیگڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221534961182
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .محەمەد کەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5187 :

فەلسەفەی کۆچەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092418300757220
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسپرین کراوس یانسن
وەرگێڕ :هەندرێن
سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5188 :

فەلسەفەی کۆمەاڵیەتی ئیبن خەلدون
http://www.kurdipedia.org/?q=20150207212335119282
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5189 :

فەلەستین هەمیشە نیشتمانی غەسان
کەنەفانیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968230
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
بەغداد1983-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5190 :

فەنتازیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797144
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
کەمال سەعدی
هەولێر2010-

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5191 :

فەنتازیای خواردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518522
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێبوار سیوەیلی
دەزگای پەخشی خەندان 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5192 :

فەندەمینتالیزمی ئیسالمی لە جیهانی عەرەبدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619912
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
ریچارد هرایەر دکمەجیان
وەرگێڕ
ئاسۆ کەریم
ژمارەی الپەڕەکان
279
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5193 :

فەهرەست  -پێڕستی کەسایەتییە ئەندێشەییەکانی جەمیل سائیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041821295364563
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەتا محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5194 :

فەهرەنهایت 451
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092621182777646
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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رەی برادبێری
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :سەیوان محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5195 :

فەیسبوک بۆ هەموان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502222845121019
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :ئەرسەالن ئەردەاڵنی
پیاچوونەوە و ڕێکخستنی :بەرهەم عوسمان
دیزاینی بەرگ :فواد کەوڵۆسی
ساڵی چاپکردن2011 :
شوێنی چاپ :چاپەمەنی گەنج
ژ .الپەڕەکان 243 :الپەڕە
تیراژ 1000 :دانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5196 :

فەیلەسوفی مەسیحی و ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120620263187380
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2591

د .ئیمام عەبدولفەتاح ئیمام
وەرگێڕ :سەرکەوت جەلیل
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5197 :

فەیلەسوفە رۆژئاواییەکان و بزوتنەوە ئوسوڵییە توندڕەوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619217
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هاشم ساڵح
وەرگێڕانی؛ هێمن مەحمود
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن سەنتەری روناکبیری ئێلبەگی
جافەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5198 :

فەیلەسوفە مەزنەکان  -کتێبی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081811544360720
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :براین ماگی
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ محەمەد کەریم
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن مەکتەبی بیر و هۆشیارییەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5199 :

قاچاغی نێونەتەوەیی ماددەهۆشبەرەکان و یاسای نێودەوڵەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518524
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی مورتەزەوی
کۆسار فەتاحی
دەزگای موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5200 :

قاچێک بۆ شمشاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121122244663225
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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قاسم شێروانی
هەولێر 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5201 :

قادر شۆڕش ،چل ساڵ خەبات و تێکۆشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121121493663224
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دیوی ناوەوەی هەندێ الیەنی مێژووی خەباتی نەتەوەی کورد لە نێوان
ساڵی 1983 - 1946دا
شاخەوان شۆڕش
چاپخانەی خۆییبوون 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5202 :

قازی محەمەد گوڵێک بوو لە بیابان رووابوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110414111592555
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆمەڵێک بابەت و نووسراوە لەسەر کەسایەتی پێشەوا قازی محەمەد
سەرۆک کۆماری کوردستان
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
ئاوریلی 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5203 :

قازی موحەممەد (کوردستان لەساڵەکانی )1941-1946
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901124459125701
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:حەمیدرەزا جەالئی پور
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ئەحمەد ئیبراهیم وەرتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇷🇮ئێران

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5204 :

قاسم محەمەد مستەفا هەڵەی راستکردۆتەوە یان راستی بەهەڵەدا
بردووە؟!
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793140
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نیاز سەعید عەلی
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5205 :

قاسملوو سوارچاکی خەبات بۆ ئاشتی و دێموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100414450062209
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و نووسینی :ئەحمەد هەمزە پوور (مەکاڵوەیی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5206 :

قاسملوو ،مانیفێستی سیمای مرۆڤانەی رێبەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150725212553124916
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەجید حەقی
پەرتووکی "قاسملوو ،مانیفێستی سیمای مرۆڤانەی رێبەری" لە دووتۆی
کتێبێکی  130الپەڕەییدا باڵو کراوەتەوە و  25وتاری نووسەر کە بەبۆنەی
25ەمین ساڵڤەگەڕی شەهیدکرانی دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانی باڵو
کرابوونەوە لەخۆدەگرێت.
لە پێشەکیی دانەری کتێبدا هاتووە کە لەم کتێبەدا گرینگترین خاڵگەلی
پەیوەندیدار بە هونەری رێبەری و مێتۆدی رێبەریی دوکتور قاسملوو بە
کەڵکوەرگرتن لە دوایین تیۆرییەکانی زانستی رێبەری باس کراون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە5207 :

قامچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111010351173638
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاروان عەبدوڵاڵ
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5208 :

قاموس زمانی کوردی ،ب1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457465
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەحمان امین زەبیحی ،بەغدا :چاپخانەی کۆڕی زانیاری کورد246 ،1977 ،ل.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5209 :

قاموسی زمانی کوردی ،بەرگی دووەم( ،ب)،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457467
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەحمان محەمەدئەمین زەبیحی
بەغدا :چاپخانەی کۆڕی زانیاری کورد230 ،1979 ،ل.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5210 :

قامووسی ناوە نەمرەکان  -بەرگی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091713200977502
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی مومتاز حەیدەری
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5211 :

قانوونە ستانداردەکانی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011719492563881
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5212 :

قاوشی ژمارە شەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221094736118387
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی
حەمە کەریم عارف
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5213 :

قاوەکان خراپ سەفەر دەکەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150125210808119038
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پەری کەریمی نیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5214 :

قاوەیەک لەگەڵ ئەودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020819502664201
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەژاڵ ئەحمەد
2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5215 :

قسەی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122120131763449
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرنج و رامان ..لە پرسەکانی ژیان ،بەپێودانگی ئیمان
مەال ئەحمەدی قامیشی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5216 :

قوتابخانە ئەدەبییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619855
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
رەزا سەید حسەینی
وەرگێڕ
حەمە کەریم عارف
ژمارەی الپەڕەکان
292
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5217 :

قوتابخانە زمانەوانییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090315303660926
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :نەریمان خۆشناو و کامەران محەمەد
چاپی یەکەم 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5218 :

قوتابخانەکان روویان لە قیبلە نییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111011360662879
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فایەق سەعید
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎒پەروەردە

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

بابەتی ژمارە5219 :

قوتابخانەی بوداپێست
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619218
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ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جۆرج لۆکاچ و کۆمەڵێک نووسەری تر
وەرگێڕانی؛ هادی محەمەدی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2005دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5220 :

قوتابخانەی شیعری تازە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150123032545119002
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حسێن عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5221 :

قوتابخانەی فرانکفۆرت ...فەلسەفە وەک تیۆرییەکی رەخنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965534
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێرانی لە سویدیەوە :عوسمان حەمە رەشید گورون
سلێمانی 2011 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5222 :

قوتووی عەتار  -قوتووی دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020613124264184
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی کتێب :قوتووی عەتار  -قوتووی دووەم
کۆکردنەوە و شیکردنەوەی :ئارارات ئەحمەد (نوێنەری ئینستیتیوت لە
بیتوێن)
پێداچوونەوەی :بـوار نورەدیـن
ژمارەی باڵوکراوە65 :
دیزاینی بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
ڕێکخستنی الپەڕەکان :کاروان ساالر
چاپخانە :ئاراس هەولێر
تیراژ1000 :
چاپی یەکەم 2008
ژمارەی سپاردن )526( :ساڵی ( )2008حکومەتی هەرێمی کوردستان
ناوەرۆک:
بەشی یەک  :شتێکی دیکە لەنێوان پەند و ئیدیۆمدا
بەشی دوو :ئیدیۆمی ئاماژەیی ،یان :ئاماژەی نێودار
بەشی سێ :خراپ بەکارهێنانی چەند ئیدیۆمێک
بەشی چوار:کوردەواریی و هەفتەکانی وەرزی زستان
بەشی پێنج :بەرهەمهێنانی بنێشتی کوردی
بەشی شەش :ئاقیدە و دابونەریت
بەشی حەوت :پووختەیەک لە وردەکارییەکانی ژیانی رەوەندی لە
بەشی هەشت :زبارەدێو
بەشی نۆ :بەرهەمهێنانی سرکەی هەنار بە شێوە خۆماڵییەکەی
بەشی دە :بڕێک لە تووک و دوعای ژنانە لە فۆلکلۆری کوریدا
بەشی یازدە :کەچەڵ لە ئەدەبیاتی میللیی کوردیدا (چیرۆک ،گۆرانی،
پەند)
بەشی دوازدە :گۆرانیی کار
بەشی سێزدە :حیکایەت و ئەفسانە
بەشی چواردە :چەردەیەک لە نەزیلە
بەشی پازدە :وردەواڵە
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5223 :

قوتیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150712035345124827
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین :ئەلفۆنس دۆدێ
وەرگێران لە فەڕەنسییەوە :عەزیز گەردی
زنجیرە147:
ژمارەی الپەڕە385:
ساڵی چاپ2013 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5224 :

قورئان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092922410762163
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەزانراو!
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5225 :

قورئان لە نێوان ئوستوورە و جادوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061320360969366
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆڵینەوەیەکی زانستییە لە سەر بنەما ئوستوورەیی و جادوویەکانی
قورئان
گواڵڵە کەمانگەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5226 :

قورئان و زانستی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965870
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم ناوخۆش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5227 :

قورئان کتێبی تاوان ،دزی و دووبارەکردنەوەی ئەفسانەکانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080812382089238
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عەبدوڵاڵ
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5228 :

قورئانی پیرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965882
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەژار ،عەبدولڕەحمانی حاجی مەال محەمەدی شەرەف کەندی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5229 :

قورینگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797165
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هانز ئەندرسن
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە بۆ کوردی (عەزیز گەردی )
بەغدا1979-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5230 :
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قورینگە کۆچەرییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050909253278635
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چەنگیز ئایتماتۆف
وەرگێڕ :گوشاد حەمە سەعید
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5231 :

قوفڵ واتە کلیلێکیش هەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062515122585621
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود لەعلی
وەرگێڕانی :سەاڵح سەعید
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5232 :

قومار (گۆرانییەکان)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090212584360896
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :سیمین چایچی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5233 :

قوماری عاشقانە ..شەمس و مەوالنا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150527121538121216
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .عەبدولکەریم سروش
وەرگێڕانی :هێرش کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5234 :

قڕنیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100321174962192
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مۆلیەر
وەرگێڕ :ئەحمەد بوداغی
دەزگای ئاراس
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

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

بابەتی ژمارە5235 :

قڵیشانی بەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102321182762481
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سامی شۆڕش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5236 :

قۆپی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150318091033119781
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەزیز نەسین
وەرگێڕانی :کامیل محەمەد قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5237 :

قۆناغی رۆشنگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092512503288515
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عومەر میراودەلی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5238 :

قۆڵبڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903052858125797
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :عەزیز نەسین
وەرگێڕانی  :عەزیز گەردی
باڵوکراوەی  :ئاوێر بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
چاپی یەکەم 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5239 :

قەپێلک؛ رۆژانەی گوێهەڵخەرێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091321182392274
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مستەفا خەلیفە
وەرگێڕانی :هەورامان وریا قانع
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5240 :

قەتڵوعامی کورد لە تورکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102410582962511
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
باڵوکراوەی جڤاتا وەاڵتیێ کوردا (خۆییبوون)
وەرگێرانی لە فەڕەنسییەوە :نەجاتی عەبدوڵاڵ
بنکەی ژین 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5241 :

قەدری جان شاعیری داهێنەر و نیشتمانپەروەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718915
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئازاد عەبدولعەزیز مزووری
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن چاپ و وەشانی سپیڕێزەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپ و وەشانی سپیڕێز
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5242 :

قەدەری عیشق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090212020360892
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی خاڵە بەکر (بەکر محەمەد ئەمین)
چاپخانەی ئەزمڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5243 :

قەرتاڵەیەک پڕ لە رۆژباش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110922193362876
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یانیس ریتسووس
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ئیسمایل ئیسمایل زادە
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5244 :

قەزای کفری و شارەدیی کەالر لە پەنجاکاندا و پاسەکەی حاجی -1961
1975
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062623215871588
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد شاکەلی
کەرکوک :جابخانەی کارو338 ،2012 ،ل.
لە بالوکراوەکانی کومەلەی روناکبیری و کومەالیەتی کەرکوک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5245 :

قەزوان لە نێوان دۆ و تەزوێدا  -بەشی دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033110150682649
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەباس موحەممەدی
ئەم نووسینە لە بەندینخانەیەکی واڵتی ئینگلیسدا نووسراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5246 :

قەسابخانەی ژمارە پێنج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091109562761113
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کوورت ڤۆنێ گات
وەرگێڕانی :عەتا نەهایی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5247 :

قەسیدەی ساڵێک لە نیگەرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018680
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرزان هەستیار
دەزگای ئاراس 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە5248 :

قەسیدەی لەقلەقە کۆچەریەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140706130945101054
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سۆران محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5249 :

قەفتەک ژ هەلبەستێن هەلبەستڤانێن شنگالێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022709034264313
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کومەکا هوزانڤانا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5250 :

قەفەزێکی زێرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170477
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال گردەسۆری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5251 :

قەفەسی ئاسنین ،یان بۆ ببمەوە بە عێراقی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418805
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :رێبوار سیوەیلی
قەفەسی ئاسنین :کتێبێک لەبارەی بۆ ببمەوە بە عێراقی؟!
چاپخانەی ڕەنج ،سلێمانی2003 ،
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5252 :

قەلەڕەش و زەنگەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718902
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
(گوڵبژێرێک لە شیعری بیانی)
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە؛ شێرزاد حەسەن
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5253 :

قەموورەکەی نۆتردام
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823213036125481
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :جەوهەر مەحمود داراغا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5254 :

قەنارە چەند تێڕامانێک دەربارەی ملپەڕاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502221151121016
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئەرسەالن ئەردەاڵنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5255 :

قەندیل بەغدای هەژاند  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010821064563726
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :رێباز
1993
چاالک محەمەد ئامادەیکردووە بۆ ئنتەرنێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5256 :

قەندیل بەغدای هەژاند  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010821064563727
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رێباز
1980 - 1988
چاالک محەمەد ئامادەیکردووە بۆ ئنتەرنێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5257 :

قەندیل بەغدای هەژاند  -بەشی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010821064563728
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رێباز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5258 :

قەاڵدزێی نیشتمانی خەمەکان بابکەینە خەمەکانی نیشتمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797198
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
موەفەق حەسەن
هەولێر2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5259 :

قەاڵی ئاژەاڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619234
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جۆرج ئۆرویل
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ ئەحمەد دەشتی
ئەم رۆمانە لە ساڵی 2002دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5260 :
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قەاڵی ئاژەاڵن 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082618363566200
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جۆرج ئۆریوێل
وەرگێڕانی :ناسر قازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5261 :

قەاڵی پەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319115
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەهرام ئەفراسیابی
وەرگێڕانی لە فارسییەوە؛ سامان عەبدوڵاڵ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانیەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5262 :

قەاڵی دمدم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968894
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەرەب شامیلۆڤ  -عەرەب شەمۆ
گۆڕینی بۆ کرمانجیی خواروو :شوکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5263 :

قەاڵی سپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111110094118777
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئۆرهان پاموک
وەرگێڕانی لە تورکییەوە :بەکر شوانی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5264 :

قەڵەم فەرهەنگێک لە وشە دێنێتەگۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150131121339119144
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فوئاد قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5265 :

قەڵەم و شمشێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083013254460820
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خوێندنەوەیەکی رەخنەگرانەی بیرەوەرییەکانی نەوشیروان مستەفا
ئەمین
نووسینی حەمە سەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5266 :

قەڵەم و هەڵوێست
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412119399
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سڵێمان عەبدوڵاڵ یونس
دەزگای چاپ و پەخشی حەمدی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5267 :
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قەڵەمە پارکەرەکەی باوکم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823220103125488
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دیدار مەسیفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5268 :

قەڵەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110321224762728
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەلیم سەعید زەنگنە
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

💊پزیشکی  -تەندروستی

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

بابەتی ژمارە5269 :

قەیران و ڕاگەیاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503110536121029
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :سەردار عەبدوڵاڵ
ئەم کتێبە لە نووسینی سەردار عەبدوڵاڵیە کە لەسەر قەیران و ڕاگەیاندن
نووسیویەتی و لە چەندین بەش پێکدێت.
لە پێشەکی کتێبەکەدا نووسەر باس لەوە دەکات کە هەندێجار
باڵوکردنەوەی هەواڵێک زیانی ئەمنی بەدواوە دەبێت و ئاماژە بە
باڵوکردنەوەی هەواڵێک دەکات کە کاتی خۆی لە کەرکوک زیانی ئەمنی
لێکەوتۆتەوە .باس لەوەش دەکات کە باڵوکردنەوەی هەندێک هەواڵ جاری
وایە دەچێت قاڵبی خزمەتکردن بە دوژمنەوە.
َ
ا
لە بەشی یەکەمدا نووسەر باس لە قەیران و خەسلَەتەکانی قەیران،
جۆرەکانی قەیران ،رەهەندەکانی قەیران ،هۆکارەکانی سەرهەڵدانی
قەیران و میتۆدەکانی گەشەکردنی قەیران دەکات.
بەشی دووەمی کتێبەکە بۆ بابەتەکانی وەک بەڕێوەبردنی قەیران،
تایبەتمەندییەکانی بەڕێوەبردن لە قەیراندا ،رێگاکانی مامەڵەکردن لەگەڵ
قەیران ،ستراتیژ و تاکتیکەکانی بەڕێوەبردن و مامەڵەکردن لەگەڵ قەیران
تەرخان کراوە.
رۆڵی راگەیاندن لە بەڕێوەبردنی قەیران ،قەیران لە الیەن راگەیاندنەوە،
واتەوات ،مەرجەکانی باڵوبوونەوەی واتەوات ،ستراتیژەکانی
رووبەڕووبوونەوەی واتەوات ،ئەرکەکانی رۆژنامەگەری لە کاتی قەیرانداو
چەند بابەتی دیکە بەشی سێیەمی کتێبەکە پێکدێنن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5270 :

قەیرانی ئەقڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150602120754121283
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فوئاد سدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5271 :

قەیرانی خوێن و سیاسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797205
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سامی شۆرش
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5272 :

قەیرانی قەرزە سیادییەکانی ناوچەی یۆرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121221405974315
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەیسەڵ عەلی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5273 :

قەیرانی کۆمەڵگاو حزبە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402085347120745
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
نووسینی :فوئاد سدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5274 :

قەیرانەکانی دیموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090514095960967
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :رالف دارن دۆرف
وەرگێڕان :ئیسماعیل حەمە ئەمین
سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5275 :

گاتا  -سروودە پیرۆزەکانی زەردەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111900042470067
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تەرگومان و دروێنەکردنی :بابان سەقزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5276 :

گاتاکان؛ سروودە ئەهووراییەکانی زەردەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111812064270401
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خەسرەو خەزاعی
وەرگێڕانی :هادی محەمەدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5277 :

گاتسبیی مەزن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150210022705119318
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ف .سکۆت فیتزجێراڵد
وەرگێڕانی :سەیوان محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5278 :

گاتەکان سروودی ئەهوورایی زەردەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2015090709443685974
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5279 :

گاردیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121013140663194
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بووبێ ئەسەر
وەرگێڕانی :شەهاب خالیدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5280 :

گازی سروشتی لە ملمالنێی نێودەوڵەتیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122709052574484
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەیسەڵ عەلی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە5281 :

گاگەش  -نەخشەی جوگرافی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121711472663338
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :کەریم دانشیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5282 :

گاندی پەیامبەری ئاشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170791
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/شێروان خدر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5283 :

گاندی و ستالین دوڕیانێک لەبەردەم مرۆڤایەتیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619816
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
لویی فیشێر
وەرگێڕ
سلێمان دڵسۆز
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5284 :

گاوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011200024986711
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین :مەحمود دەوڵەت ئابادی
وەرگێڕان :رەسوڵ سوڵتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5285 :

گاوخوونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619756
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
جەعفەر مدرس سادقی
وەرگێڕ
خەبات رەسوڵی
ژمارەی الپەڕەکان
97
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5286 :

گاڵتە و گەپ و دانسقەی کوردەواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083021593660828
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال بابان
ئنستیتیوتی کەلەپووری کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5287 :

گاڵتەجاریی ئەقڵی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150719195802124850
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :عەلی وەردی
وەرگێڕانی :فەیسەڵ خەلیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5288 :

گاڵتەجاڕی عەقڵی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090221341977228
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین  :د .عەلی وەردی
وەرگێڕانی  :فەیسەڵ خەلیل
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5289 :

گاڵتەوگەپ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968068
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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پیرەمێرد
چاپخانەی ژیان
سلێمانی 1947 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5290 :

گاڵتەوگەپی پیرەمێرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797840
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاکەی فەلالح
سلێمانی1970-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی کامەرانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5291 :

گدار تاریکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081709370460699
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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فەرهاد شاکەلی
ئەم کتێبە بەرهەمێکی کۆمەڵەشیعریی شاعیرە کە لە ( )17هۆنراوە
پیکهاتووە و لەالیەن "کامبیز کەریمی"یەوە وەرگێڕدراوەتەسەر زمانی
فارسی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5292 :

گرافیکەکانی کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797844
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.محەمەد عارف
هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5293 :

گردی جودابوونەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797845
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدران ئەحمەد
1997
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە5294 :

گردی شەهیدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797846
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
موحەڕەم محەمەد ئەمین
سلێمانی1970-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5295 :

گردە سپی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150101223147118599
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .فەالح محەمەد عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5296 :

گرشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101012411762271
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بێبەش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5297 :

گرفتە پەروەردەیییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101119315424605
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تەها محەمەد ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5298 :

گرگن
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221013350118375
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
خەبات عارف
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

2636

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5299 :

گرنگترین رێنماییەکانی خۆپاراستن لە رووداوەکانی بەکارهێنانی غاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797849
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەزارەتی پیشەسازی و وزە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5300 :

گرنگترین قەڵەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919667
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :بەدران ئەحمەد حەبیب
دەزگای ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5301 :

گرنگی کورد و کوردستان لە قۆناغە مێژوویەکانی ئێران تا سەردەمی
ئەفشاریە (چۆنیەتی پێکهاتنی ئەمارەتە کوردییەکان)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092416461962069
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ئامادەیە
مەنسور مەخدوم
وەرگێڕ :رەفعەت مورادی
بەڕێوبەرایەتی خانەی وەرگێڕان

فایلی پی دی ئێف:

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5302 :

گرنگیی زانستی کتێبخانە و زانیارییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091308001777425
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد میرزا رۆستەمی (ژیرۆ)
شاهۆ عوسمان سەید قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5303 :

گروپەکانی تەکفیر لە میسر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966393
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5304 :

گرووپەکانی فشار و کاریگەرییان لەسەر سیستەمە سیاسییە
هاوچەرخەکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619943
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
کەریم کشاکش
وەرگێڕ
شاهۆ فایق
ژمارەی الپەڕەکان
88
ساڵی چاپ
2008
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
موراد بەهرامیان
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5305 :

گریان لە گۆشەی تەنیاییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032908494866656
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هیوا ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5306 :

گرێ بەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797854
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسین بەفرین
سلێمانی1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی راپەرین
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5307 :

گرێچنی جیاوازییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062321363085609
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەرانی گواڵن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5308 :

گرەوی بەختی هەاڵڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112917122674040
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەتا نەهایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5309 :

گرەوی چاوەکانی ئەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111822253662985
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحالم مەنسوور
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5310 :

گزنگ :کۆمەڵە بەرهەمێکی هەمەڕەنگی نووسەرانی کوردی کەرکووکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967840
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەزا شوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5311 :

گزینگی خۆر بە سەر دەنکە هەناردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072812323577157
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵە چیرۆک
سەیوان مانی  -شاگوڵ ژیان  -رێژنە  -پێشەوا .ک  -کاسترۆ سمۆ  -رزگار
بێستون  -گ .هەبوون  -تاپۆ مەهابادی
گەالوێژی 2003
وێنەی بەرگ :سەیوان مانی
پیتچن :رۆژنامەی (آلترناتیو)
لە باڵوکراوەکانی ناوەندی رۆشنگەری دیموکراتیک
چاپی یەکەم :چاپخانەی ئازادی  -خنێرە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5312 :

گشتی ئەمەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519528
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مارگەرێتە دۆراس
وەرگێڕانی :هەندرێن
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5313 :

گفتوگۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101311135962339
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شۆڕش محەمەد حسێن
چاپخانەی کەمال (زنجیرەی کتێبی گۆڤاری هەنار)
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5314 :

گفتوگۆ لە رۆمانی کوردیی کرمانجیی خواروودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072313033789497
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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جەالل ئەنوەر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5315 :

گفتوگۆ لەسەر خوانی خوێنین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819643
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی؛ حەمە کاکەڕەش
بەشداربووان؛ بەختیار عەلی /هەندرێن /د .ئەحمەدی مەال /هیوا قادر/
ئیسماعیل حەمەئەمین /شێرزاد حەسەن /گۆران بابەعەلی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5316 :

گفتوگۆ لەگەڵ ئەدۆنیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619543
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەقر ئەبوفەخر
وەرگێڕانی :نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
دەزگای سەردەم 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5317 :

گفتوگۆ لەگەڵ ئەستێرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165435
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئایار فەلەکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5318 :

گفتوگۆ لەگەڵ سیاسەتمەدار ،نووسەر ،ئابوریناس و هەڵگرانی خەاڵتی
نۆبڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123114204263594
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئەڵمانی و عەرەبییەوە :سەالم عەبدوڵاڵ
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5319 :

گفتوگۆ لەگەڵ مێژودا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150611120114124466
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
نووسینی :ئۆریانا فاالچی
وەرگێڕانی :مستەفا زاهیدی
لەزنجیرەی باڵوکراوەکانی ناوەندی رۆشنگەریی "چاودێر" ،کتێبی (گفتوگۆ
لەگەڵ مێژودا) تازەترین بەرهەمی ئەم ناوەندەیەو لەدو توێی ()820
الپەڕەی قەوارە گەورە بەچاپ گەیەندرا.
ئەم کتێبە )22( ،دیداری رۆژنامەوانی لەگەڵ کەسایەتییە دیارەکانی
جیهاندا لەخۆگرتوە ،کە رۆژنامەنوس و نوسەری بەناوبانگی ئیتاڵی (ئۆریانا
فاالچی) ئەنجامیداون.
کتێبەکە (مستەفا زاهیدی) لەفارسییەوە وەریگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی
و نوسەرو رۆژنامەنوس (رزگار فایەق) پێداچونەوەی بۆ کردوە.
ئەم کتێبەی (فاالچی) گرنگییەکەی لەوەدایە کە ناوبراو توانیویەتی
بوێرانەو راشکاوانە ژیان و کەسێتی و روداوە سیاسییەکانی تایبەت بەو
کەسانە کە چاوپێکەوتنی لەگەڵدا کردون بخاتەڕو ،بەجۆرێک فاالچی
توانیویەتی قۆناغێک لەقۆناغە هەرە پڕ روداو و کێشەکانی کۆتایی
سەدەی بیستەم لەرێگەی دیدارە رۆژنامەنوسیەکانیەوە تۆمار بکات .ئەم
کتێبە تێکەڵەیەکە لەکاری رۆژنامەنوسی و نوسینەوەی مێژو ،دەرخەری
سایکۆلۆژیای چەندین کەسێتیی گرنگە ،کە چۆن رەوتی روداوەکانیان
لەدەستدا بوە.
لەبارەی بایەخی ئەم چاوپێکەوتنانەو گرنگی کاری رۆژنامەنوسی ،فاالچی
لەپێشەکی ئەم کتێبەدا دەڵێت :مێژوی ئەمڕۆ لەکاتی رودانی خۆیەوە
تۆماردەکرێت ،دەتوانین وێنەی بگرین ،دەتوانین بیکەین بەفیلم ،دەتوانین
لەسەر کاسێت تۆماری بکەین ،هەروەکو من لەگفتوگۆکانمدا لەگەڵ چەند
کەسێکی فەرمانڕەوای جیهان ،یان تێکدەرێکی رەوتی روداوەکان کردومە.
دەتوانین یەکسەر باڵویبکەینەوە :لەرۆژنامە ،لەرادیۆ ،لەتەلەفزیۆن،
دەتوانین بەگەرماوگەرمیی باسی بکەین و گفتوگۆی لەسەر بکەین ،هەر
لەبەرئەوەیشە من حەز لەرۆژنامەگەری دەکەم و هەر لەبەرئەوەیشە لێی
دەترسم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5320 :

گفتوگۆ لەگەڵ مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150413211215120884
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئۆریانا فاالچی
وەرگێڕانی :عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5321 :

گفتوگۆی خەیاڵکردی نێوان مارکس و باکونین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021619224864245
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی: Morris Cranston
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :هەژێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5322 :

گفتوگۆی داستانی شکاندنی زیندانی سێدارەی موسڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112221332287687
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەرسیم دیبەگەیی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

2647

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5323 :

گفتوگۆی شۆرش لەگەڵ میری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091010551561076
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لەالیەن لقی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەدەروەی واڵت
چاپکراوەتەوە
ئەم پە لەالیەن (چاالک محەمەد)ەوە بۆ ئنتەرنێت ئامادەکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
♬دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5324 :

گفتوگۆی گۆنتەرگراس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052221333864837
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5325 :

گفتوگۆیەک لەگەڵ هایدیگەردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719269
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە؛ د .محەمەد کەمال
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوه
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5326 :

گفتوگۆیەک لەنێوان شمشێر و پێنووس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150414134121120890
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :باوکی زوبێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5327 :

گوتار و وەرگێڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219423
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی سوڵحجو
کۆساری فەتاح
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5328 :

گوتاری ئاینی لەژێر وردبیندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092214062666193
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :عومەر عەلی غەفوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5329 :

گوتاری ئیسالمی و گرفتی ئۆپۆزیسیۆنی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011116555666833
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عەبدولکەریم
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5330 :

گوتاری تیرۆریزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619899
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕ :مراد حەکیم ،هیوا مەال عەلی ،محەمەد ئەمین عەبدولقادر ،کاوە
چەم ،ئارام ئەمین ،تەحسین تەها
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5331 :

گوتاری رەخنەی شانۆی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090813482461050
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نیهاد جامی
ئەم پەڕتووکە بەتایبەتی لەالیەن (نیهاد جامی)ەوە لە رۆژی 2011-09-15
بۆ کوردیپێدیا نێردراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5332 :

گوتاری فەلسەفەی مۆدێرنە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141218115309118353
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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گوتاری فەلسەفیی مۆدێرنە
نوسینی  :یورگن هابرماس
وەرگێڕانی هاوژینی مەال ئەمین
لە لەبالوکراوەکانی نێوەندی رۆشنگەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5333 :

گوتاری ناسیۆنالیزمی کوردی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081713412364454
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەتا قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5334 :

گوتاری ناسیۆنالیزمی کوردی  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150409134000120841
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2652

عەتا قەرەداغی
چاپخانەی  :چوارچرا ،سلێمانی کۆتایی 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5335 :

گوتوبێژێکی دەگمەنی تۆفیق وەهبی و خوێندنەوەیێکی رەخنەگرانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011093011340562167
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگرتن و تۆمارکردنی ئەمیر حەسەن پوور
نووسینەوەی و پەراوێزو خوێندنەوەی بابی اللۆ  -کەمال رەئووف محەمەد
سلێمانیی 2011
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (بابی اللۆ-کەمال
رەئووف محەمەد) سەبارەت بە (کتێبی نویی چاپکراوی) لە2011-9-29 :
22:07:56
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5336 :

گوتە کورتەکانی بابا تاهیری هەمەدانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797997
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و.د.ئیبراهیم ئەحمەد شوان
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5337 :

گوربەی ماسیگر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919677
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ڤالدیمێر سوتاییڤ
وەرگێڕانی :سەالم عەبدوڵاڵ
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5338 :

گورگ و بزن بۆ مێردمنااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968419
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیزی مەالی رەش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5339 :

گورگ و حەوت کاریلە
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150103144343118619
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :دەریا و ئاوارە گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5340 :

گورگنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090713135461026
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەجات ئەسپیندارەیی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5341 :

گورگەکانی خانمی 19-68
http://www.kurdipedia.org/?q=20150422105138120944
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2655

نووسینی :شوعەیب میرزائی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە5342 :

گوزارشتی خود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120509374674141
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سۆران ئازاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5343 :

گوزارشتی مۆسیقا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319451
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .فوئاد زەکەریا
حەمە کەریم عارف
یانەی قەڵەمی سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5344 :

گوزەر بەرەو دیموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797890
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد وەڵەد بەگ
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5345 :

گومانە یاخێکانی کەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519193
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەالم عەبدوڵاڵ ئیبراهیم
ئەم کتێبە لە ساڵی 1999دا لەسەر ئینتەرنێت باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5346 :

گوناهی سپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011110492963777
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5347 :

گوناهە جوانەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081709545660705
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ڤینۆس فایەق
تابلۆی بەرگ و وێنەکانی ناوەوە :هۆشیار سەعید
چاپی یەکەم ،هۆاڵند ""2001
چاپخانە :چاپەمەنیی)(L affiche-print
بەرهەمێکی کۆمەڵەشیعریی شاعیرە کە لە ( )24شیعر پێکهاتووە و
ساڵی ( )2001بە ( )120الپەڕەی قەوارە مامناوەندی لە واڵتی هۆاڵند
چاپ بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5348 :

گوناهەکانی دڵنیایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090111182760869
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :بەرزان هەستیار
چاپخانەی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5349 :

گوندی ئێمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103121561762683
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەحمود ماکاڵ
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :محەمەد بەهرەوەر
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5350 :

گوندی گریانە لەنێوان دوێنێ و ئەمڕۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082515573885905
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەزگێڵ نوری گریانەیی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5351 :

گوندی کوردیی و گۆڕان لە پیشەدا (گوندی روست وەک نموونە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111911163210787
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
توێژینەوەی :نادر روستی
ژمارەی بالوکراوە46 :
دیزاینی بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
ڕێکخستنی الپەڕەکان :کاروان ساالر
چاپخانە :ئاراس هەولێر
تیراژ1000 :
چاپی یەکەم 2007
نرخ 4000 :دینار
ژمارەی سپاردن ( )38ساڵی ( )2007حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5352 :

گوندەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان لە سەرژمێری دانیشتوانی ئێراندا -
 - 1996بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110321114362726
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدوڵاڵ غەفور
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📈ئامار

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

بابەتی ژمارە5353 :

گوندەکانی ڕۆژئاوای کوردستان لە سەرژمێری دانیشتوانیی سووریادا -
 - 1994بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150824141707125497
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدوڵاڵغەفور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🌏جوگرافیا

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5354 :

گوندەکانی کوردستان (گوندەکانی رۆژئاوای کوردستان لە سەرژمێری
دانیشتوانی سووریادا)1981-
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797984
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدوڵاڵ غەفور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5355 :

گوندەکانی کوردستان لە سەرژمێری دانیشتوانی عێراقدا - 1977 -
بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110307592062722
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ غەفور
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📈ئامار

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

بابەتی ژمارە5356 :

گوندەکەم ...چیرۆکێکی شانۆگەرییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797986
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم رەمەزان هەورامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە5357 :

گوڵ باخی خەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825211033125526
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەید ئارمان حوسەینی (ریوار)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی هەورامی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە5358 :

گوڵ بەبۆنەوە جوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071049
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال گردەسۆری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5359 :

گوڵ و بولبول
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061910414360319
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کتێبی کوڵ و بولبول دەستنووسێکی پێش سەد ساڵ لەمەوبەرە و لە
نووسینی کەسێک بە ناوی "حەقێتەت" کە پێک هاتووە لە زۆر هەڵبەست
و بەتایبەتی شاهنامەی کوردی .ئەم دەستنووسە لە نێو بنەماڵە دڕۆییدا
مابووەوە تاکوو چەند ساڵ لەمەوبەر لە واڵتی سوێددا گەیشتە دەستی
سیاوەش گۆدەرزی و ئەویش بە زەحمەت و تێکۆشانێکی زۆر توانی
بەشێک لە هۆنراوەکان کە بە شێوەی هەوارمی نووسرابوونەوە ساغیان
بکاتەوە و لە کتێبەێکدا بە ناوی "گوڵ و بولبول" لە چاپی بدا .رازاندنەوەی
بەرگ و دیسانی کتێبەکە لە الیەن حامید دڕۆیی (درودی)یەوە کراوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (کتێبی گوڵ و بولبول) لە0:28:18 2011-6-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5360 :

گواڵڵە سوورەی نەتەوەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967687
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامەران موکری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5361 :

گوڵبژێرێک لە پەندو وتەی بەنرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502223319121020
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوە و وەرگێڕانی :بەرهەم عوسمان
دیزاینی بەرگ :فواد کەوڵۆسی
ساڵی وەرگێڕان2011-7 :
ساڵی باڵوکردنەوە2011-10 :
شوێنی چاپ :چاپەمەنی گەنج
ژ.الپەڕەکان 150 :الپەڕە
تیراژ 1000 :دانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5362 :

گوڵبژێرێک لە پەندو وتەی ناوداران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502225037121023
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و وەرگێڕانی :بەرهەم عوسمان
دیزاینی بەرگ :فواد کەوڵۆسی
ساڵی وەرگێڕان2012 :
ساڵی باڵوکردنەوە2012 :
شوێنی چاپ :چاپەمەنی گەنج
ژ.الپەڕەکان 137 :الپەڕە
تیراژ 1000 :دانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5363 :

گوڵبژێرێک لە چیرۆکەکانی سادقی هیدایەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219066
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :سادقی هیدایەت
وەرگێڕانی؛ عەلی نانەوازادە
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانییەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5364 :

گوڵبژێرێک لە هەڵبەستی فەلسەفی و نوێژەنی ئەڵمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101712193562400
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کریستینە ئالێرت ویبرانیتس
لە ئەڵمانییەوە /ئەنوەر محەمەد ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5365 :

گوڵچنی دیوانی گۆران لەگەڵ دەستووری زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122621191384434
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
زمانەوانی و رێزمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5366 :

گوڵچنینێک لە مێژووی پاشایانی ئێرانی و ئیسالمی و ئیسالم و شمشیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122413321363505
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شوجاعەدین شیفا
وەرگێڕانی بۆ کوردی :حامید رەشیدی زەرزا

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5367 :

گوڵچیای رۆحەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620054
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێواس ئەحمەد
2010
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5368 :

گوڵچینی شیعری شاعیرانی کورد  -تایبەتی شاعیرانی نوێخواز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797946
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم ئەحمەدی نیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇷🇮ئێران

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5369 :

گوڵچینی هێلکەفرۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226205202118512
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :دەریا و ئاوارە گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5370 :

گوڵزارستان؛ دیوانی مەال عەبدولڕەحمان زەنگەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090322394077241
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5371 :

گوڵزاری پەروەردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071055
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان محەمەد هەورامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎒پەروەردە

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5372 :

گوڵزاری نووسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091223335277422
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :محەمەد کوردۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5373 :

گوڵزاری هەورامان بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719263
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد ئەمین هەورامی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5374 :

گوڵزاری هەورامان بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719265
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد ئەمین هەورامی
زمانناسی و ئەدەبیات
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5375 :

گوڵستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619911
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
مشرف الدین مصلح بن عەبدوڵاڵ
وەرگێڕ
عەلی نانەوا زادە
ژمارەی الپەڕەکان
144
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5376 :

گوڵستان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101214501924372
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێخ موسڵحەدین سەعدی شیرازی
وەرگێڕانی :زەکی ئەحمەد هەناری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5377 :

گوڵنارەکانی شوێنپێ لە باخچەکانی تاراوگەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619572
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2671

هەندرێن
سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5378 :

گوڵی بیابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619228
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :واریس دیری
وەرگێڕانی بۆ سویدی؛ ئێڤا ترێگۆرد
وەرگێڕانی بۆ کوردی؛ زۆراب
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5379 :

گوڵی جاکاراندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100512410018603
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆمەڵ چیرۆکێکی نۆروێژی
وەرگێڕ :فەڕۆخ نیعمەتپور
چاپی یەکەم 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5380 :

گوڵی خراپە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119035
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بۆدلێر
وەرگێڕانی لە فەڕەنسیەوە؛ ئەحمەدی مەال
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5381 :

گوڵی رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019020
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :شێرزاد حەسەن
سلێمانی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5382 :

گوڵی ساردۆنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150805144232125050
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلیف شەفەق
وەرگێڕانی :محەمەد ئیسماعیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5383 :

گوڵی سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=20150602114018121278
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :دونیا عەبدوڵاڵ عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5384 :

گوڵی سەربەستی :بەری رەنجی هونەریی  45ساڵی گۆرانی بێژێکی
کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967424
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تایەر تۆفیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5385 :

گوڵی شۆڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150620014158124530
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەتا نەهایی
الس کوڕە گەورەی وسووئاغا دوا پانزە ساڵ و له ساڵڕۆژی مەرگی خۆیدا
گەڕایەوە .له دەشتی قایبەرد له کاتێکدا هیچی وای بۆ شار نەمابوو
سێبەرەکەی له پێش خۆیەوە دەکشا و له لێاڵیی سەرەتای شەودا ون
دەبوو .له قەراغ چۆم و له نێو قۆرغە چنار و بییەکەدا ئەوەندە پەلەی بوو
قڕەقڕی قرپۆک و خشەخشی گەاڵ و لق و پۆپە وشکەڵەکان چێژیان
نەدەدایە .بەترسەوە له بەردەبازەکان پەڕیەوە و هەنگاوەکانی بە
باریکەڕێیەک سپارد کە له پشت ساڵەهاوە بە چاوی هەست دەیبینی.
نەیدەزانی ئه و ڕێیە له بەر قەسابخانەیەکی تازسازەوە ڕەت دەبێ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆمان
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە5386 :

گوڵی ناوئینجانەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170529
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5387 :

گوڵیش نیشتمانی خۆی هەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111912281944002
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :داود ئەمین
نیگاری :عەبدولکەریم سەعدون
وەرگێڕانی :محەمەد فەریق حەسەن
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5388 :

گوڵە گەنم 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969139
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5389 :

گوڵە مۆرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919673
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
عەبدوڵاڵ سلێمان (مەشخەڵ)
کەرکوک 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5390 :

گوڵە نێرگز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111720273773779
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وریا قادر حوسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5391 :

گوڵە کەفەکانی دەریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062014111085576
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم ناودەشتی
سلێمانی 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5392 :

گوڵەبەفرینەی خوێناوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111911515244008
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمیل توران
وەرگێڕانی لە یۆنانییەوە :عەلی فەتحی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5393 :

گوڵەستێرەکان کوژانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015073014160285788
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم کاکە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5394 :

گوڵەگەنمی زێڕین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092517031525061
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .ن .مەکینزی
فەرهاد شاکەلی و خەبات عارف گواستوویانەتەوە بۆ ئەلفوبێی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5395 :

گوڵەوەچنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968509
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەلی محەمەد ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5396 :

گوڵەکانی خاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969423
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زاهاریا ستانکۆ
وەرگێڕانی سەرۆ قادر
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5397 :

گوێ بگره ،پیاوی بچووک!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083117182960855
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :ولیام رایش
هێڵکاری :ولیام ستەیگ
وەرگێڕانی  :خەبات عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5398 :

گوێ بگرە پیاوی بچوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968806
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ولیام رايش
وەرگێڕانی :خەبات عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5399 :

گوێ بگرە عەبدولسەمیع
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918960
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدولکەریم بەرەشید
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە؛ فاروق هۆمەر
ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5400 :

2681

گوێبگرە با ستران دەچڕێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062920040589763
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هارەکی موراکامی
وەرگێڕانی :جەبار سابیر
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5401 :

گوێرەکە ئاڵتوونییەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828125230125608
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مسعود صبري
وەرگێڕانی :زانا کریم
باڵوکراوەی کتێبخانەی مەحوی  -هەولێر
چاپی ساڵی 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5402 :

گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219082
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوە و رێکخستنی؛ ئومێد ئاشنا ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوەی ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە گۆران دیوانی شیعر دەزگای ئاراس  2002سەرچاوە:
ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردیhttp://www.pertwk.com/ktebxane/node/11
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5403 :

گۆران 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20141210004928118242
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و کۆکردنەوە و پێشەکی بۆ نوسینی
مامۆستا جەعفەر
رێبوار حەمە تۆفیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5404 :

گۆران رۆمانسیزمی سروشت و جوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082000392989125
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال میراودەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5405 :

گۆران لە یادەوەریی هاوچەرخەکانیدا  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913080846115706
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5406 :

گۆران :شاعیری جوانی و هونەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968650
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال میراودەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5407 :

گۆران :نووسین و پەخشان و وەرگێڕاوەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102422231562549
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئومێد ئاشنا کۆیکردووەتەوە و رێکیخستووە و پێشەکیی بۆ نووسیوە
دەزگای ئاراس 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5408 :

گۆرانی سیمرغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122222280863473
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
غەفور ساڵح عەبدوڵاڵ
سلێمانی 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5409 :

گۆرانی میللی کوردی ناوچەی ئێریڤان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150112004548118739
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :جەمیلە جەلیل
سلێمانی 2004
بریتییە لە تێکست و نۆتەی  100گۆرانی فۆلکلۆریی کوردی کوردەکانی
ناوچەی ئێریڤان کە لە ماوەی نێوان سااڵنی  1963-1956دا کۆکراونەتەوە
و هەموو تێکستەکان بە هەردوو تیپی ئارامی (عەرەبی) و التینی
نوسراونەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5410 :

گۆرانی و ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798007
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تایەر تۆفیق
بەغداد1973-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5411 :

گۆرانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081115231172111
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەوە ئەچێت یەکەم کتێبی هونەری بەناوی (گۆرانی کوردی) بێت کەلە چاپخانەی سلێمانی ساڵی
 1925چاپ بووبێت و باڵوبوبێتەوە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (داناز عەبدولڕەحمان) سەبارەت بە (یەکەم
کتێبی هونەری) لە14:49:48 2012-8-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5412 :

گۆرانیبیژە نەمرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798017
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
باکووری
هەولێر2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5413 :

گۆرانیبێژە نەمرەکان  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102523021862568
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی باکوری
دەزگای ئاراس 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5414 :

گۆرانیی بەرگری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968668
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان شەیدا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5415 :

گۆرانییەکانی مانگی مارت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051422104476316
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم هەورامانی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5416 :

گۆرانییەکی شین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062821383767468
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
غەمگین بۆڵی
ئەم کتێبە لە کۆمەڵێک وتار و لکۆڵێنەوەی ڕەخنەی ئەدەبی پێک هاتووە،
بە شێکی باڵوبۆتەوه و بەشێکی وتار و لێکۆڵینەوەکان تا ئێستا
باڵونەبوونەتەوە .تەواوی وتار و لکۆڵێنەوەکان لەبارەی شیعر و شاعیر و
پەیوەندییەکانی نێوان ئەمانەیە ،واتە وەک چێشتی مزێَور نییە ،لە
لێکۆڵینەوەی شیعرەوە ببێتە لێکۆڵینەوە لەبارەی چیرۆکەوە ،لە
چیرۆکیشەوە ببێتە ڕانانی رۆمان .بەهەرحااڵ من لەم بەرهەمەدا هەوڵی
ئەوەمدا ئه و تێکەڵ و پێکەڵییە لە یەکتری جیا بکەمەوە ،ئیتر نازانم چەندە
کارێکی باشم کردووە ،ئەوە خوێنەرە بڕیاری ئەوە دەدات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5417 :

گۆرانیەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798019
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی مەردان
1984
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5418 :

گۆرگیاس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965677
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
ئاوات ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5419 :

گۆزەکان لە گەنجەدا  -بەشی سێیەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041420504882679
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەباس موحەممەدی
ئەم نووسینە لە بەندینخانەیەکی واڵتی ئینگلیسدا نووسراوە
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5420 :

گۆزەی شکاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319458
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەسووڵ رەش ئەحمەدی (هەڵوەدا مهابادی)
ئینستیوتی کەلەپوری کوردستان 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5421 :

گۆزەی گەوهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903222641115593
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هیوا فریادڕەس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5422 :

گۆگۆل
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969789
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :حەمەکەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5423 :

گۆمی بەردەالنکێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141217224813118343
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کامەران حامدی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5424 :

گۆمی شڵەقاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968080
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
موحەررەم محەمەد ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5425 :

گۆڕ دەخمەکانی میدیا و زەردەشتییان و رێوڕەسمی مردوو سپاردن بە
شاخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091612381232571
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولخالق سەرسام
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5426 :

گۆڕ غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090713381661028
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولقادر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5427 :

گۆڕان لەکوێوە گەیشتە کوێ؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2013061409072678308
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نەوشیروان مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5428 :

گۆڕان و چاکسازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918643
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاوسێن بابەکر
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5429 :

گۆڕان و وەرگۆڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121608591212875
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی دارا ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5430 :

گۆڕانکاری ئاووهەوا و کاریگەری لەسەر ژینگەی سلێمانی و دەوروبەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013113016125987539
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاوڕێ یاسین محەمەدئەمین
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🌏جوگرافیا

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5431 :

گۆڕانکاریی پەروەردەیی و پەرەپێدانی بەرنامەکانی خوێندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966345
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فوئاد قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5432 :

گۆڕانی کەش و هەوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797888
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یاسین ئەحمەد زەنگەنە
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏جوگرافیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5433 :

گۆڕانێک پێش گوڵکردنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031921220284923
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ بیارەیی
سوێد2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5434 :

گۆڕستانی چراکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021321455875769
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هۆنراوەی :شێرکۆ بێکەس
ئاواز و دابەشکردنی :سەاڵح رەوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5435 :

گۆڕستانی غەریبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619898
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
ئیبراهیمی یونسی
وەرگێڕ
غەریب پشدەری
ژمارەی الپەڕەکان
784
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
ڕۆمان و شیعر
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5436 :

گۆڕستانە دەریایییەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111417143862964
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پ .ڤالێری
وەرگێڕانی محەمەد باوەکر
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5437 :

گۆڕینی رژێم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118718
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :کریستۆفەر هیچنس
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە؛ محەمەد حەمە ساڵح تۆفیق
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5438 :

گۆڕە درەوشاوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111216545362916
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حسام بەرزنجی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5439 :

گۆڤاری گزنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351365168
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5440 :

گۆڤاری مێژوو  -ژمارە  - 1زستانی 2007
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013022192475442
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گۆڤاریکی مێژوویی وەرزییە کۆمەڵەی رۆشنبیری مێژوویی کوردستان
دەری دەکات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5441 :

گۆڤاری نیشتمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201108291334109549
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال نەبەز
بنکەی چاپەمەنیی ئازاد  -سوید 1985 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5442 :

گۆڤاری کۆڕی زانیاری عێراق  -دەستەی کورد  -بەرگی 7
http://www.kurdipedia.org/?q=2013061207532378311
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بەرگی حەوتەم  -ساڵی 1980
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5443 :

گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد  -بەرگی دووەم  -بەشی یەکەم 1974 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062110312878289
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆڕی زانیاری کورد
1974
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5444 :

گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد  -بەرگی سێیەم  -بەشی یەکەم 1975 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062110413978288
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆڕی زانیاری کورد
1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5445 :

گۆڵخانەی عاریفان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300141075534
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هیمداد شاهین
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5446 :

گۆیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309111522119649
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رزگار سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5447 :

گیانەوەرە شووشەیییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111922303743999
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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تێنیسی ویلیامز
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :ئازاد حەمە شەریف
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎭شانۆ

جۆری پەڕتووک:

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5448 :

گیروگازی چەمکی کۆمەڵی مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718912
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .کەریم ئەبو حەالوە
وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە؛ ئیسماعیل کوردە و رەوشت رەشید و نوری
بێخاڵی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکریی
ئەدەبی نماوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5449 :

گیروگرفتی ئەلفبێ و دیالێکت لە زمانی کوردیدا و چەند سەرنجێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082013425872291
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمجەد شاکەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
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زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5450 :

گیروگرفتەکانی زاراوەدانان لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011821175374926
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد وەسمان
هەولێر 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5451 :

گیرۆدەیی کوانتەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111722210887775
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
داڤی ژارڤیس
وەرگێڕانی :حسێن حسێنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5452 :

گیڤارای شۆرشگێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798056
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەبوبەکر خۆشناو
هەولێر1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5453 :

گێتیی زیندەوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819632
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەالدین سجادی
دەزگای ئاراس 2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5454 :

گێژاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798039
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
موعتەسەم ساڵەیی
کەرکوک2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5455 :

گێژاوی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082900364985918
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی سەعادەتی  -حاڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە5456 :

گێالسی خوێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041821321664564
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەتا محەمەد
لە چاپکراوەکانی یانەی قەڵەم2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5457 :

گێلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062010194876755
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
فیۆدۆر دۆستۆیڤسکی
وەرگێڕانی :شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5458 :

گێلە پیاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969580
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسین :عەزیز نەسین
وەرگێران :عبدوللە حەسەن زادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5459 :

گێڕانەوەیەکی شیعری لە بەندیخانەی پێشووەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032909271980021
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2705

پاوڵۆ کۆیلۆ
وەرگێڕانی :هیوا قادر
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5460 :

گەپنامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141123203025118148
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی بەشی گاڵتەوگەپی کوردیپێدیا
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی
کوردیپێدیا
07-09-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5461 :

گەران بەدوای ئیقاعی وشەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798066
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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تەیب جەبار
سلێمانی2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5462 :

گەران بەدوای شکسپیردا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150219122713119418
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پیتەر بروک
وەرگێرانی :مەریوان هەڵەبجەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5463 :

گەردانی ناو لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102610575873525
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مەحمود زامدار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5464 :

گەردوون لە روانگەی زانستەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111215235162910
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەحمان فەرهادی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

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

بابەتی ژمارە5465 :

گەردوون ،کات و پەیدابوونی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141225105309118493
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گۆران ئیبراهیم
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5466 :

گەردوون،کات و پەیدابوونی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150720201651124862
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گۆران ئیبراهیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5467 :

گەردەلولی سپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798077
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
بەغداد1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5468 :

گەردەلولی مەرگ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798078
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیز گەردی
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5469 :

گەردەلوولی ئایدیۆلۆژیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402084608120743
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فوئاد سدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5470 :

گەردەلوولی سیاسەت  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150602120312121282
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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فوئاد سدیق
باڵوکراوەی :وەزارەتی ڕۆشنبیری
چاپی یەکەم  - 2006 -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5471 :

گەردەلوولی سیاسەت  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825185144125519
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فوئاد سدیق
باڵوکراوەی :وەزارەتی ڕۆشنبیری
چاپی یەکەم  - 2006 -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5472 :

گەرمیان لە نێو بەڵگەنامە رەشەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120723281892714
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کاوە گەرمیانی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5473 :

گەشتنامەی پوژوال بۆ کوردستان ساڵی 1837
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020410385075573
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :د .نەجاتی عەبدوڵاڵ
چاپخانەی حاجی هاشم – هەولێر ،ساڵی  198( ،2009الپەڕە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5474 :

گەشتی ئەستێرەی مەریخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967814
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
میرزا محەمەد ئەمین مەنگوڕی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5475 :

گەشتی بیارە  -هۆنراوەیەکی سەرپێیییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091716110630307
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فاتیح عەبدولکەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5476 :

گەشتی پێنجوێن لە ساڵی 1930دا :دیاریە بۆ الوانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969663
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شاکر فەتاح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5477 :

گەشتی چارەنووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071059
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/مەحمود زامدار
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هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5478 :

گەشتی ریچ بۆ کوردستان 1820
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082110360218531
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کلۆدیوس جێمس ریچ
وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە؛ محەمەد حەمە باقی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎡گەشتنامە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5479 :

گەشتی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150729232754124960
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :عوسمان محەمەد ڕەشید
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5480 :

گەشتی ژیانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619573
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود محەمەد
یەکەم ئاڵقەی ئەم گەشتە ،لە ژمارە  104-103ی گۆڤاری (ڕۆشنبیری
نوێ) ی  1984دا باڵو کرایەوە و پاشان ئاڵقە بەدوا ئاڵقە زنجیرەیان
بەست .ساڵی  1992لە ستۆکهۆڵم وتارەکان لە یەک کتێبدا کۆ کرانەوە و
چاپ کران .ساڵی  1994لە کوردستان چاپی دوەمی دەرچوو .پاش ئەو
چاپە ،مامۆستا مەسعود ،بە سەرلەبەری کتێبەکەدا چۆوە و زانیاری
دیکەی خستە سەر .ئەوجا لەم سایتەی مامۆستادا خرایە ئینتەرنێتەوە.
ساڵی  2009لە کۆیە چاپی سێیەمی باڵوکرایەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5481 :

گەشتی سرۆچک لە ساڵی 1932دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121211401812530
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی شاکر فەتاح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5482 :

گەشتی شارباژێڕ لە ساڵی 1939دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121211383912529
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی شاکر فەتاح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5483 :

گەشتی قیامەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121016214463204
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ناسح ئیبراهیم سازانی
پڕۆژەی تیشک 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5484 :
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گەشتی هەڵەبجە و هەورامان لە ساڵی 1933
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121211355812528
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی شاکر فەتاح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5485 :

گەشتی کۆنت دوسێرسی بۆ کوردستان 1840 - 1839
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122416420587087
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :کارزان محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5486 :

گەشتێک بۆ ئەرزرۆم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969532
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەلیکساندەر پوشکین
وەرگێڕانی :مارف خەزنەدار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5487 :

گەشتێک بۆ واڵتی هاوڕێکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090513520292157
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنیتا ئێسپاندەر
بەهاوکاریی کاروان عومەر کاکەسوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5488 :

گەشتێک بۆ کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030418292780492
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئێلۆن ئالبێگ
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :کاوە ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎡گەشتنامە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5489 :

گەشتێک بە ئەمەریکای التیندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052123432076407
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساالر باسیرە
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5490 :

گەشتێک بە ناخی تەمەندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091114161261133
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :جەمال بابان
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

بابەتی ژمارە5491 :

گەشتێک بە نێو باخچەی هۆنراوەکانمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798131
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
رێبوار جاف
سلێمانی2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5492 :

گەشتێک بە کارگەی جۆاڵییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122612502574472
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهەنگۆکی وشە و زاراوەکانی جۆاڵیی بە شێوەزاری مەهابادی
لێکۆڵینەوەی :عەبدوڵاڵی سەمەدی
مەهاباد  -زستانی ١٣٨٨
باڵوکراوەی ئەکادیمیای کوردی ژمارە 121
هەولێر٢٠١١ ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5493 :

گەشتێک بە کۆماری مەهاباددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719272
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بیرەوەری  :عەقید بەکر عەبدولکەریم حەوێزی
بابەت  :بیرەوەری (مێژوو)
ساڵی 2001 :
لە باڵوکراوەکانی چاپخانەی ئاراس
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

بابەتی ژمارە5494 :

گەشتێک بە کۆماری مەهاباددا :بیرەوەریەکانم لە رۆژهەاڵتی کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969918
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەکر عەبدولکەریم حەوێزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5495 :

گەشتێک بەرەو ئەوروپای نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091714183431208
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فەرانسوا هۆتەر
وەرگێڕانی :شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5496 :

گەشتێک بەناو کولتووری ژاپۆنیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050522405078666
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5497 :

گەشتێک لەنێو جیهانی بزاڤی رۆژنامەگەری کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798125
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەحمود زامدار
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5498 :

گەشتێکی ئیمانی قۆناغەکانی دروست بوونی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012013123014164148
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەری کتێب:
عبد الدائم کحیل وەرگێڕانی تەحسین صەباح
دەربارەی کتێبەکە:
ئەم نامیلکەیە باس لە ئیعجازی زانستی درووست بوونی مرۆڤ دەکات
کەتێیدا قۆناغەکان بەوینە لە روانگەی زانست و قورئانەوە روون دەکاتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5499 :

گەشتێکی تر بە جیهانی شێخ رەزای تاڵەبانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968743
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5500 :

گەشتە تیوارەکانی میر بەتەنیاییدا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519177
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەتا محەمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن بەڕێوەبەرێتی گشتی چاپ و
باڵوکردنەوە لە سلێمانی چاپکراوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5501 :

گەشتە دوورەکەم لە پێناوی ئازادیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619555
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نیلسۆن ماندێال
شێرزاد هەینی
دەزگای موکریانی 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5502 :

گەشتەکانی تێڕوانین  -دەروازەیەک بۆ بەرهەمهێنانی زمانی بینراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103021544162665
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ماجید نوری
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە5503 :

گەشتەکەی زینۆفۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060916362065092
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لەیۆنانیەوە بۆ ئینگلیزی  :ڕێکس وارنەر
وەرگێڕی کوردی  :محەمەد مەسعود محەمەد
وەزارەتی ڕۆشنبیری و الوان
چاپی دووەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5504 :

گەشتەکەی فریزەر :بۆ کوردستان و میسۆپۆتامیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969791
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئومێد ئاشنا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎡گەشتنامە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

2725

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5505 :

گەشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071060
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان محەمەد هەورامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هەمەجۆرە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5506 :

گەشە سەندنی رامیاریی و ئابووریی باشووری رۆژهەاڵتی ئاسیا لەنێوان
سااڵنی 1995 -1945
http://www.kurdipedia.org/?q=20141222025625118410
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
د.ئارام عەلی
2010سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

💰ئابووری

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5507 :

گەشەسەندنی بیروباوەڕی ناسیۆنالیستی لە ئەوروپا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014022212114828899
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد مەمەد ساڵح
وەرگێڕانی :حەسەن یاسین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5508 :

گەشەسەندنی تەوژمی ئیسالمی لە تورکیا 2012-1946
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032021450684939
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :بەرزانی مەال تەها
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5509 :

گەشەکردنی منداڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620038
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نەوزاد کەڵهور
2010
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎒پەروەردە

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5510 :

گەشەی داڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798103
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کازم کۆیی
هەولێر2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5511 :

گەشەی زەند (تۆماری تەمەن)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798109
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم زەند
هەولێر2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5512 :

گەشەی منداڵ و گیروگرفتەکانی لە قۆناغی شیرەخۆریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071061
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل خەڵەف ژاژڵەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5513 :

گەالوێژ و گورگەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150104213717118640
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :دەریا و ئاوارە گەرمیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5514 :

گەالوێژ؛ شایەتحاڵی کیمیاباران و ئەنفالی هەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032720300880045
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عارف قوربانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5515 :

گەالوێژی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119045
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەلیلە و دیمنە بە کوردی
وەگێڕانی؛ حاجی مەال کەریمی زەنگنە
ئەم کتێبە لە ساڵی 1934دا وەرگێڕدراوە و لە ساڵی  2001دا لەالیەن
دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5516 :

گەلی کورد و بزافی مەشرووتەخوازی لە ئێران 1911-1905
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969886
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یاسین سەردەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5517 :

گەلی کورد و بزاڤی مەشرووتەخوازی لە ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032112334184947
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یاسین سەردەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5518 :

گەلێکی پەژموردە و نیشتمانی پەرت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118691
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
م .گۆمەیی
2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5519 :

گەلێکی پەژموردە و نیشتمانی پەرت (کورد وکوردستان)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798142
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کەنداڵ و عەبدولرەحمان قاسمڵۆ
سوید1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5520 :

گەلە ئایدیۆلۆژیای سیاسیی هاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218752
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رەیدار الشۆن
وەرگێڕانی لە سویدیەوە؛ ئاسۆس کەمال
ئەم کتێبە لەساڵی  1999دا لەالیەن کتێبی هەرزانەوە لە ستۆکهۆڵم
چاپکراوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5521 :

گەلە گورگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032614215329765
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :حوسێن عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5522 :

گەماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092521540565892
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خوسرەو جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5523 :

گەمژە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061709502666034
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گوڵبژێرێک لە چیرۆکەکانی ئەنتۆنی چیخۆف
وەرگێڕانی :جەلیل عەباسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5524 :

گەمژە  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092809351277654
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فیۆدۆر دۆستۆیڤسکی
وەرگێڕانی :حەمەکەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5525 :

گەمژە ئێمە مردووین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011822581463890
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رەسوڵ یۆنان
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :جەبار سابیر
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5526 :

گەمیەکەی نووح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969592
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5527 :

گەمە شاراوەکانی با
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218742
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەژاد عەزیز سورمێ
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە؛ نەجات حەمید ئەحمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لە دهۆک باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5528 :

گەمە لە ژیانی منااڵندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965626
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال فاروق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە5529 :

گەمە لەگەڵ دڕندە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219424
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر سەیدە
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5530 :

گەمەی پاشا و وەزیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918964
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بوصیری عەبدوڵاڵ
وەرگێڕانی؛ حەمە کەریم عارف
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا باڵوکراوەتەو
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5531 :

گەمەی گۆڕینەوەی قەرەوێڵەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070822280989630
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چیرۆک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5532 :

گەمەی مێشک؛ چۆن تواناکانی مێشکت بەهێز دەکەی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120823002092719
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فڕانسیس ئکسافیە
وەرگێڕانی :گەرمیان محەمەد ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5533 :

گەنج و بەشداری سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518827
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رابەر تەلعەت
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن دەزگای توێژینەوەی چاپ و
پەخشی موکریانیەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

2737

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5534 :

گەنج و سەردەمی مۆدێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072510240789472
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
زانیار جەوهەر
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5535 :

گەنج و شوناس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219413
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام سدیق
سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5536 :

گەنج و کۆمەڵگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072415543689478
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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زانیار جەوهەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5537 :

گەنجان ..وزەی ئەمڕۆ و سبەی ،لە کوردستان لە کوێی هاوکێشەکاندان؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120118175263064
فایلی پی دی ئێف:
لە باڵوکراوەکانی دەزگای خەبات
کوردستان 2009 -

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5538 :

گەنجینە  -بەشێکە لە چوارینەکانی باباتایەری هەمەدانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110722002462839
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەشێکە لە چوارینەکانی بابەتایەری هەمەدانی
دڵزار کردوویەتی بە سۆرانی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە5539 :

گەنجینە؛ بەشێکە لە چوارینەکانی بابا تایەری هەمەدانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798164
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد پیرباڵ
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5540 :

گەنجینەکانی دوورگەی بیناسازان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903110323125804
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :عبدالحمید أحمد أبو سلیمان
وەرگێڕانی:بوشرا سەدیق عەبدولعەزیز
باڵوکراوەی پرۆژەی تیشک
چاپی یەکەم 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5541 :

گەنجینەی بەیتی کوردی  -سەرجەمی بەرهەمەکانی قادر فەتاحی قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103113555162667
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
قادر فەتاحی قازی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5542 :

گەنجینەی زانست لە  5000پرسیار و وەاڵمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150607090827121318
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :ئەحمەد حەمەئەمین (ڕەنجیار) و سامان نەجم محەمەد
(هەڵەبجەیی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5543 :

گەنجینەی زێڕینی زێوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20140912145343115697
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەحمود زێوەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5544 :

گەنجینەی گۆرانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967352
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان شارباژێڕی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5545 :

گەنجینەی مەردان و یادداشتی رۆژانی دەربەدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013061722485278304
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەال عەبدوڵاڵی زێوەر
بەغدا 1985 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5546 :

گەنجینەی وشەی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619862
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
هۆوتوم  -شیندلەر
وەرگێڕ
د .حەمید عەزیز
ژمارەی الپەڕەکان
194
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
زمان و زمانەوانی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5547 :

گەنجە ئازاکەی سەر جۆالنەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818950
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەڵبژاردەیەک لە کورتە چیرۆکی بیانیی
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە؛ شێرزاد حەسەن
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003لەالیەن دەزگای ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5548 :

گەنجە کوردەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022109433380641
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :فەرهاد پیرباڵ
سلێمانی 2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5549 :

گەندەڵی لە سربیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918636
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بۆریس بیگۆڤیچ /بۆشکۆ مییاتۆڤیج
محەمەد مستەفا قەرەداغی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5550 :

گەندەڵی هۆکار ،کاریگەری ،بەرەنگاربوونەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012319431575182
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسەر :حامد حاجی قادر
سلێمانی 2012 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5551 :

گەندەڵی و حکومەت :هۆکارەکان ،ئەنجامەکان ،چاکسازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110111104262602
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پرۆفیسۆر سوزان رۆز ئەیکەرمان
وەرگێڕانی :گۆڕان سەباح غەفوور
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5552 :

گەندەڵی و ڕەنگدانەوەی لەرۆژنامەنووسیی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402100713120749
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :دلێر عەبدولخالق
ئەک کتێبە تیشک دەخاتە سەر ئەم توێژینەوەیە لە پرسی
رۆژنامەنووسیی و ڕەنگدانەوەی حاڵەتەکانی گەندەڵی لە هەرێمی
کوردستان دەکۆڵێتەوە ،هاوکات روناکی دەدات لە چۆنێتی داڕشتنەوەی
مادە رۆژنامەوانییەکان و ئاشکراکردنی زانیارییە شاراوەو پرسە
نهێنییەکان ،ئەم توێکارییە لە کاتێکدایە رۆژنامەنووسی بە کەناڵێکی
کاریگەرو کایەیەکی بەهێزی بەگژاداچوونەوەی حاڵەتەکانی گەندەڵی
دەژمێردرێت ،چونکە لە بنەڕەتدا کاری رۆژنامەنووسان ئاشکراکردنی ئەو
مامەڵە نهێنیانەیە ،کە ژێر بەژێر خاوەن بەرژەوەندییەکان مافی گشتی تێدا
پێشێل دەکەن و رۆژنامەنووسیش وەک ناوەندی پارێزەری بەرژەوەندی
گشتی خەڵکی لێ ئاگادار دەکاتەوەو ڕای گشتی لەبارەوە دەوروژێنێت.
ئەم چاپکراوە لەسەر ئەرکی (د .تەها رەسوڵ) چاپکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5553 :

گەندەڵیی ئیداری – کۆمەڵە وتار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721392973317
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مێهدی مێهرپەروەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5554 :

گەورە بوونی رۆح
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798177
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فایلی پی دی ئێف:
یاسین قادر بەرزنجی
2009

هێشتا ئامادە نییە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5555 :

گەورەترین وانەکانی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122015282963436
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناونیشانی دووەم
بیست وانەی گرنگ بۆ ژیانێکی باشتر
نووسەر
هاڵ ئۆربەن
وەرگێڕ
رەفیق وەاڵتی
ژمارەی الپەڕەکان
160
ساڵی چاپ
2011
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
هۆگر سدیق
کەتەلۆگ
پەروەردە و دەروونناسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5556 :
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گەوهەری دێرینە :چیرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969043
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ساڵح سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5557 :

گەوهەری گەرمەسێر  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457446
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهەنگێکی کوردی  -عەرەبی زاری کەلهوڕییە ،ب( ،1أ خ)
نعمەت عەلی سایە ،بەغدا :دار الحریة للطباعة1988 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5558 :

گەوهەری گەرمەسێر  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101209211192397
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهەنگێکی کوردی  -عەرەبی زاری کەلهوڕییە ،ب( ،1أ خ)
نعمەت عەلی سایە ،بەغدا :دار الحریة للطباعة1988 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5559 :

گەوهەری گەرمەسێر  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457448
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهەنگێکی کوردی  -عەرەبی زاری کەلهوڕییە
نعمەت عەلی سایە ،بەغدا :دار الحریة للطباعة1988 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5560 :

گەوهەرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967316
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان شارباژێڕی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5561 :

گەڕان بۆ راستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011093011340562166
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆمەڵە لێکۆڵینەوەیەکی کوردی  /سلێمانی 2011
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (بابی اللۆ-کەمال
رەئووف محەمەد) سەبارەت بە (کتێبی نویی چاپکراوی) لە2011-9-29 :
22:07:56
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5562 :

گەڕان بۆ منداڵی سێوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082709304171902
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرمان ساڵح
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5563 :

گەڕان بۆ کاتی لەدەستچوو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823140140125473
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :سیامەند شاسواری
زۆربەی ڕەخنەگران “گەڕان بۆ کاتی لەدەستچوو” بە فراوانی واتای وشە
به ڕۆمانی مودێرن ئەزانن .ڕۆمانێک کە بە جەختکردن لەسەر ڕووداو و
یادەوەری؛ چەقبەستن لەسەر پەیوەندی نێوان ئەزموون و نووسین و
بەرداشت ئەکا بە یەکێک لە بنەماکانی ڕۆمانی مودێڕن .ڕۆمانێک کە پڕە
لە یادەوەری ناخودئاگا و بە ئەزموونی هەستەوەری وەکوو دەنگ و بۆن
ئەورووژێن و ،ژیل دیلۆز ،ئەڵێ گرنگیی جەختکردنی پرووست لەسەر
یادەوەری و ڕابوردوو ،بۆ تێگەیشتن و سوودوەرگرتن لە هێماکانە و لە
ئەنجامدا پەیوەندی لەگەڵ ڕۆژەڤ و هونەرمەندبووندا هەیە .پرووست لەوە
تێگەیشت کە هونەر ئەتوانێ ئەو شتانەی لەدەستچووە بەدی بهێنێتەوە و
النیکەم لە ئەندێشەماندا بیانپارێزێ ،هونەر بەسەر دەسەاڵتی کاولکەری
کاتدا زاڵ ئەبێ ،کاتێک کە لەدەست ئەچێ ،بەسەر ئەچێ و ،هەموو
دیاردەکان ئەبەسێتەوە بە خۆیەوە و چی هەیە بەبێ کات واتا بکرێ کە
واتاش بەستراوە بە کاتەوە .هونەر ئەتوانێ ئەزموونەکانی ژیان بژێەنێتەوە
و بەرەنجامکەی ناسین و پێگەیشتن بێ بە تێگەیشتن ...ڕۆمانێک کە
ئاندرە ژید ئەڵێ ،گەورەترین هەڵەی ژیانم ئەوە بوو ڕێگەم لەچاپکردنی
گرت .ئاندرە ژید پاشتر وەک داوای لێبوردن و پیرۆزبایی ،بۆ پرووستی
نووسی“ :چەندین و چەند ڕۆژە نەمتوانیوە پەرتووکەکەت دابنێم ”...
کە دەستت دایه ،لەگەڵی ئەڕۆی و ،ئەتبا بۆ ئەو کەوشەنەی خۆشت
نازانی بۆ لەگەڵی ئەڕۆی...
ڤیرجینیا وۆڵف بەمجۆرە وازی خۆی سەبارەت بە “گەڕان بۆ کاتی
لەدەستچوو” دەرئەبڕێ“ :خۆزگە بمتوانیبا شتێکی وەکوو ئەمە بنووسم ”!
هارۆڵد بلووم ،ڕەخنەگری بەناوبانگ بە یەکێک لە شاکارەکانی سەدەی
بیستەمی ئەزانێ.
ڤالدیمیر ناباکۆف ،نیوەی یەکەم بە باشترین بەرهەمی وێژەیی سەدەی
بیستەم دائەنێ.
گراهام گرین ،مارسێل پرووست بە گەورەترین ڕۆماننووسی سەدەی
بیسەم و،
سامرسێت موام ،ڕۆمانەکەی بە باشترین ڕۆمان تا کاتی خۆی ئەزانێ...
مارسێل کلێمنت مامۆستای زانکۆی نیۆیۆرک ئەڵێ“ :هیچ خۆتان ماندوو
مەکەن بۆ ئەوەی کاتی خوێندنەوە لە "گەڕان بۆ کاتی لەدەستچوو"
تێبگەن ،چونکە ئەوسا کە گەیشتنە کۆتایی ،بۆتان دەرئەکەوێ چەندە
شتی گرنگتر لە گەاڵڵەی چیرۆکێکتان خوێندۆتەوە”!
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5564 :
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گەڕان بە شوێن فەرهەنگی مادەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052523121964880
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
برایم فەرشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5565 :

گەڕان بەدوای بووندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519541
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەتا قەرەداخی
دەزگای سەردەم 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5566 :

گەڕان بەدوای جیهانێکی دیکەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011909461163892
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەدیق سەعید رواندزی
هەولێر 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5567 :

گەڕان بەدوای نەمرییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719275
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەولود ئیبراهیم حەسەن
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5568 :

گەڕان لە دووی سەروا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968619
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە سەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5569 :

گەڕانێک بە دوای لەتیف حامیدی جوانە مەرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968157
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد عەبدولڕەحمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5570 :

گەڕانێک بەدوای (لەتیف حامد)ی جوانەمەرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798068
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد عەبدولڕەحمان
سلێمانی1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی راپەرین
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5571 :

گەڕانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041116070164474
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسەر :چنوور نامق
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5572 :

گەڕانەوە بۆ ماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091709553231413
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هارۆڵد پینتەر
وەرگێڕانی :عەلی عوسمان یاقووب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5573 :

گەڕانەوە بۆ کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819651
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عارف قوربانی
کەرکوک 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

2755

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5574 :

گەڕانەوە بەرەو بەختەوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619939
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :فەهیمە رەحیمی
وەرگێڕ :پەریناز محەمەد کەریم
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5575 :

گەڕانەوە لە خەیاڵەوە بۆ واقیع
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519534
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەتا قەرەداخی
دەزگای سەردەم 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5576 :
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گەڕانەوە :چیرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968594
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی محەمەد ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5577 :

گەڕانەوەی ئەستێرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083109382160837
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :خەبات عارف
چاپی دووەم ،ستۆکهۆڵم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5578 :

گەڕانەوەی تارماییەکەی ژەنەراڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150117133217118875
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :سەمەد ئەحمەد
چاپی یەکەم2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5579 :

گەڕانەوەی خوشکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020921145664217
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەورامان وریا قانع
یانەی قەڵەم لە ساڵی  2008چاپی کردووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5580 :

گەڕانەوەی سۆشیال دیموکراتەکان بۆ حوکم لە سوید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966120
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نیاز سەعید عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5581 :

گەڕانەوەیەک بۆ سەرەتاکانی ئیسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719276
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کورت فریشلەر
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ حەمەی حەمە سەعید
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5582 :

گەڕەکی داهۆڵەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122921085919350
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5583 :

گەیاندن و تۆڕەکانی کۆمپیوتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052721334265245
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هێمن مەال کەریم بەرزنجی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💻کۆمپیوتەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5584 :

گەیشتن بە ئاگر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091421140967894
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دڵشاد عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5585 :

گەیشتن بە سۆشیالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010921531363740
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :هاری ماگدۆف و فرید ماگدۆف
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :سالم کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5586 :

الپەڕە پەرشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050713353878656
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5587 :

الپەڕەی بیرەەوەرییەکانم  1966-1949بەرگی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011022184584578
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمشید حەیدەری
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5588 :

الپەڕەی بیرەەوەرییەکانم  1991-1966بەرگی دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150110222022118721
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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جەمشید حەیدەری
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5589 :

الپەڕەیەک لە بنەماکانی موزیکی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111210533210691
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر  :ع .ج .سەگرمە
باڵوکراوەی ئینستیوتی کەلەپوری کورد ژمارە ()1
بابەت  :توێژینەوەی موزیکیی
بەرگ  :یەکەم
کۆمپیوتەر  :دیار ئیبراهیم توفیق
تیراژ 500 :
ژمارەی سپاردن  81 :ساڵی  2003وەزارەتی رۆشنبیریی
ساڵ 2003 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎵موزیک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5590 :

الدان لە شیعری لەتیف هەڵمەتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090618245077312
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ناز ئەحمەد سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5591 :

اللۆ منیش زیندانیی سیاسی بووم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122315235563496
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەتا مەال کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5592 :

اللۆ کەریم :چیرۆکێکە الیەک لە دەردی ژیانی کۆمەاڵیەتیمان دەرئەخات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967734
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال نەبەز
هەولێر1956-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە5593 :

اللەزار  -دیوانی حوسێنی 1933 - 1888
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092521501392363
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :کەمال مەعروف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5594 :

النەی جاسوسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090109373972674
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەباڵوکراوەکانی ی.ن.ک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5595 :

الوک ..حەیران ..لە فۆلکلۆری کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798208
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەسعەد عەدۆ
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5596 :

الکێشە رووناکەکان و ئەوانی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=201111082102401207
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ سەڕاج
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5597 :

الیالیەی دایکانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111710160810751
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی :هاشم سەلیمی -عوسمان محەمەد هەورامی
دیزاینی بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
مۆنتاژ :بازیان جەالل
چاپخانە :شڤان -سلێمانی
تیراژ2000 :
چاپی یەکەم2005 :
نرخ 1500 :دینار
ژمارەی سپاردن ( )790ساڵی ( )2005حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5598 :

الییسیتە چییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070818520071925
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شیدان وثیق
وەرگێڕانی :فازڵ مەحمود وەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5599 :

الیەنە رەوانبێژییەکان لە شیعری کالسیکی کوردیدا ،بەنموونەی حەمدی و
حاجی قادری کۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041114270264471
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .ئیدریس عەبدوڵاڵ مستەفا
لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای کوردی ژمارە 107
چاپخانەی حاجی هاشم – هەولێر
ساڵی 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5600 :

لودڤیگ فۆێرباخ و کۆتایی فەلسەفەی کالسیکی ئەڵمانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819302
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فریدریک ئەنگڵس
وەرگێڕانی؛ ساالر رەشید
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5601 :

لوڕ کوردە یان لوڕە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969668
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خوسرەو جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5602 :

لوڕستان لە سەفەرنامەی گەشتیاراندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011900154086613
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2767

محەمەد حوسین
وەرگێڕ :سەاڵح نیساری
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5603 :

لۆجیکی ئەرستۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619979
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .حەمید عزیز
ژمارەی الپەڕەکان
64
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5604 :

لۆچێک لە خەروار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121119541963212
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حامید رەشیدی زەرزا
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5605 :

لۆدڤیگ فۆێرباخ و کۆتایی فەلسەفەی کالسیکی ئەڵمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111921553373811
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فریدریک ئەنگڵس
وەرگێڕانی :ئیبراهیم فەتاح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5606 :

لۆرکا  -سێ تراژیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798231
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و.عەزیز گەردی
بەغداد1984-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5607 :

لۆرکا شاعیری نەمری ئیسپانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150422090513120937
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :وەرگێڕانی :عەبدوڕەزاق بیمار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
♖هەولێر

شارەکان:

باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5608 :

لۆژیک و هونەر ئەرگومێنتسازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011817081786622
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فاروق رەفیق
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5609 :

لۆغەت نامەی ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150508110346121060
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
ئەم کتێبە ،بریتییە لە فەرهەنگێکی (کوردی -عەرەبی) و لەالیەن زانای
ئایینی (شێخ مارفی نۆدێیی)یەوە لە سەدەی نۆزدەدا دانراوە .مەبەست
لەدانانی فەرهەنگەکە فێربوونی کاک ئەحمەدی شێخی کوڕێتی بە
زمانی عەرەبیی و هەر لەبەر ئەمەشە ناوی (ئەحمەدی) لێ
ناوە.فەرهەنگی ئەحمەدی بریتییە لە بەرامبەردانانی سەدان وشەی
کوردی بە عەرەبیی و بەشێوەی هۆنراوە و لەسەر کێشی عەروزی
عەرەبی داڕێژراوە و بەم دێڕە دەست پێدەکات:
(راس) سەرە( ،عین) چاوە
(بدن) الشە( ،اسم) ناوە
بە زمانێکی سادە و ڕەوان و لە دووبەش (ناو و کار) دا ڕێکخراوە و تا ئێستا
چەند چاپێکی لێ دەرچووە .دواجار لەالیەن (عەبدولڕەحیمی
مەحموودیی)یەوە کاری وێنەکێشان و ڕاستکردنەوە بۆ زۆبەری وشەکانی
ئەم فەرهەنگە کراوە .
سەرچاوە: http://www.khi03.com/
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5610 :

لۆال و سەگەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090211581560891
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵەچیرۆکێکی مندااڵنه
وەرگیڕانی لە ئینگلیزییەوە
عەبدوڵاڵ سڵێمان (مەشخەڵ)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5611 :

لۆلیتا
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150813092449125152
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ڤالدیمێر نابۆکۆڤ
وەرگێڕانی :توانا حەمەنووری
لە زنجیرە باڵوکراوەکانی ناوەندی غەزەلنووس -بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
مرۆڤ کاتێک تێکەڵ بە دونیای ئەدەب دەبێت ،هەست دەکات لە دونیایێکدا
دەژیێ جیاواز لەم دونیا حەقیقەتی کە لە ڕۆژدا بەسەری دەبات،
ئاوڕدانەوە لە هەر ژانرێکی ئەدەبی چێژێکی تایبەتی خۆی هەیە،
رۆمانیش دونیایێکە تەژی لە خەیاڵ و جۆرێکە لە بونیادنانی کەوکەبێکی
جیاوازتر لەوەی ئێمە هەستی پێ دەکەین ،کاتێک رۆمانی بەفر
دەخوێنینەوە ،لەگەڵ بەردەوامیی بەفربارین ئۆرهان پاموک لێزانانە خوێنەر
دەبات بۆ شاری (قارس) ،ئەو شارەی تەواوی بەرسەرهاتەکانی لێیەوە
ڕوو دەدات ،کاتێکیش دەست بۆ رۆمانی فاڵکیرەکانی پاوڵۆ کۆیلۆ دەبەین،
کۆیلۆ شارەزایانە دەمانباتە سەر خوان و گفتوگۆکردن لەگەڵ فریشتەکان،
بە بێ ئەوەی ئێمە ویستمان لەسەر بێت ،وەلێ رۆمانی لۆلیتا جیاوازتر و
سەیرتر دەردەکەوێ.
لۆلیتا رۆمانێک تەژی لە هۆگربوون و بیرکردنەوە لە رابڕدوو دواجار حەزکردن
بەوەی چی دەبوو ئەگەر لۆلیتا هی من بووایە ،تا توشی خوێنرێشتن
نەبوومایە .رۆمانی لۆلیتا لە نوسینی “ڤیالدیمێر نابۆکۆڤ” لە  1955لە
فەرەنسا دوای باڵوبوونەوەی ،بەهۆی جوانیی چیرۆکەکە و بلیمەتی لە
گێرانەوەی زۆر خێرا بۆ زمانە جیا جیاکان وەرگێردرا و تەوژمێک لە خوێنەری
بەدەوری خۆیدا کۆکردەوە ،کتێبی لۆلیتا باس لە چیرۆکی مامۆستایەکی
زانکۆ دەکات بە ناوی “هەمبێرت” کە لە ئەورووپاوە بۆ شارێکی چکۆاڵنە
هیجرەت دەکات ،لەم شارە وا رێک دەکەوێ ژوورێک بەکرێ بگرێت لە
ماڵی ژنێک بە ناوی “شارلۆت”ی بێوەژن ،شارلۆت بە تەنیا لەگەڵ
کچەکەی دەژیا لەم ماڵە بە ناوی “لۆلیتا” ،ڕەنگە واش بە زەینی شارلۆتدا
هاتبێت کە بەکرێدانی ژوورێک بۆ مامۆستایەکی زانکۆ خراپ نەبێت.
ئەوەی لەم رۆمانە دەبێتە جێی سەرنجی خوێنەران و دواجار دەستکەوتی
مەزن و نەمری نووسەری رۆمانەکەش”نابۆکۆڤ” ،ئەو هەوەزبازی و
ئەهلی کەیف و لێوگەزینی لۆلیتایە ،لۆلیتا بە شێوەیک هەڵسوکەوت
دەکات لەم رۆمانە بە راوچیێکی بە ئەزموون دەچێت لە چاو بچوکیی
تەمەنی لە فریودانی پیاواندا ،هەر ئەمەشە وا لە “هەمبێرت” دەکات
لەگەڵ یەکەم بینیی لۆلیتا ،ئەو دەمەی لە نێو باخچەی ماڵەکەیدا لەژێر
بارینی ئاو بە چەشنی باران کە خەریکی سەیرکردنی هەندێک وێنەی
شازە ،وا لە “هەمبێرت” بکات ناچار بێت بیر لە خۆشەویستی یەکەمی
بکاتەوە و نغرۆی ئەوینی رابڕدووی بکات .ئەگەر بە وردی بیر لە
سەرەتاکانی شەیدابوونی “هەمبێرت” بۆ لۆلیتا بکەینەوە ،ئەبینین
“هەمبێرت” بە دوودڵی و دڵەڕاوکێ و وەسوەسەیەکی زۆرەوە
دەردەکەوێت لەوەی مەیل و حەزی بۆ لۆلیتای تازە باڵغبوو و هەستبزوێن
دەچێت ،نەیدەزانی چۆن مامەڵە بکات لەوەی لۆلیتا بەالیەوە زۆر گرینگە و
هەست دەکات توشی داوی ئەو دەبێت ،لەالیەکی تریشەوە بچووکیی
تەمەنی لۆلیتا رێگا نادات تا هەمبێرت راستەوخۆی هەموو شتێک لەگەڵ
ئەودا باس بکات.
لۆلیتا ئەگەرچی بە تەمەن بچووک ،وەلێ بە کردە و ئاکارەکانی خۆی
ورووژێنەرتر و ناسکتر و کامڵتر دەردەخست ،لۆلیتا لەو کەسانە بوو
سیحرێک لە ناخی ئەو پەنگی دەخواردەوە ،فریوی ئەو پیاوانەی دەدا
ئەگەرچی بە ئەندازەیەکی زۆریش جیاوازی لە تەمەندا بەدی دەکرا ،هەر
ئەم سیفاتانەی لۆلیتایە کە هەمبێرت دەبێژێت من بوومەتە قوربانیی
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هەڵسوکەوتی کچێکی سیحری و دواجار رۆمانەکە بە تراژیدیایەکی ناشاد
کۆتایی دێت.
رۆمانەکە لەسەر زاری هەمبێرتەوە دەگێردرێتەوە و هەر ئەویشە وەسفی
لۆلیتا دەکات ،دوجار لۆلیتا شوو بە کەسێکی گەورەتر لە خۆی دەکات،
ئەم رووداوە وا لە هەمبێرت دەکات دەست بخاتە کوشتی هاوسەری
لۆلیتا ،بۆ هەتا هەتایە نەفرەتێک لە رابڕدوو بکات و رابڕدوو بە کلووبەفرێکی
بابردوو وەسف دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5612 :

لیبرالیزم و دیموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966434
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نۆربێرتۆ بۆبیۆ
وەرگێڕانی :رێباز مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5613 :

لیبراڵیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090714592261032
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :دەیڤد بەوز
چاپکردنی :چرای ئازادی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5614 :

لیریکای شاعیری گەورەی کورد مەولەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091114431061135
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئەنوەر قادر محەمەد
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5615 :

لیرەیەک لە گەنجینەی نەتەوەی کورد :کەلەپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968295
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەسعەد عەدۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5616 :

لیستی گیانبەخشیوانی دیبەگە و کەندێناوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092621013177642
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەرسیم دیبەگەیی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5617 :

لیستەی بەشێک لە قوربانیانی تێرۆری کۆماری ئیسالمی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021708061075812
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5618 :

لیستەی چوارەمی زاراوەکانی کۆڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967000
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەوڕەحمانی حاجی مارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :كۆرى زانیارى كورد  -بەغدا
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واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5619 :

لینگوا فرانکای کوردیی :زمانی ستاندەرد و فەرمیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012811011864078
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کامیار سابیر
ئەم کتێبە ساڵی  2009لە چاپخانەی رەنج لە سلێمانیی چاپکراوە .ژمارە
سپاردنی  1908ی دراوەتێ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5620 :

لیوای سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014103013283877857
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەختیار سەعید مەحمود
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5621 :

لیکدابڕان  -پێداچوونەوەیەک بە سەرچۆنێتی پێکهاتنی پێرەوانی کۆنگرەی
چواری حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042522361478729
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فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حوسێن بەخشی
2007

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5622 :

لیکۆلینەوەی رۆژنامە لە کتێبدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798263
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
سلێمانی2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5623 :

لیۆپۆلد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140914211116115727
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :الش کلینتینگ
لە سوێدییەوە بۆ کوردی :سیروان کاروانی
وێنە :الش کلینتینگ
لە باڵوکراوەکانی وەرزارەتی ڕۆشنبیری
چاپی یەکەم ،کوردستان -سلێمانی ()2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5624 :

لیۆناردۆ داڤنشی  -سیمبولی بلیمەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100320594573345
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەوەند محەمەد جەمیل
دەزگای ئاراس
2012
ئەم کتێبە لێکۆڵینەوەیەکە لە نووسینی "رەوەند محەمەد جەمیل"ە،
کرۆکی ئەم لێکۆڵینەوەیە لەسەر ژیان و تیۆرە هزری و وینە و تابلۆ هونەری
و زانستییەکانی هونەرمەندی گەورەی ئیتالی "لیۆناردۆ داڤنشی"ە.
گرینگترین ئەو بۆچوونانەشی کە لە لێکۆڵینەوەکە دا روونکراوەتەوە
(شیکردنەوەی تابلۆی مۆنالیزا) و تیۆرە هزرییەکانی لیۆناردۆ داڤنشییە،
لەگەڵ چەندین شتی دیکە ..کە پێشتر لەالی خوێنەران نامۆ بوون ،بەاڵم
نووسەر بەهۆی ئەوەی چەند سەرچاوەیەکی زانستی دەروونیشی بۆ
ئەم لێکۆڵینەوەیە کردووە ،ئەوا شتێکی جیاواز و نوێی روونکردۆتەوە
بەهۆی پشت بەستن بەسەرچاوە و بۆچوونی خۆی.
لە کۆتاییەکانی ساڵی  2011ئەم کتێبە لەالیان دەزگای ئاراس بەتیراژی
" "600دانە بۆ یەکەم جار بەچاپ گەیێنرا ،بەاڵم بەهۆی خواستی زۆری
خوێنەران لەسەر ئەم کتێبە بەماوەی چەند مانگێک سەرجەم تیراژی
چاپی یەکەم ساغکرانەوە .بۆیە هەر لەسەر خواستی خوێنەران ساڵی
 2012بۆ جاری دووەم بە بەرگێکی نوێ و بەتیراژی " "1000دانە دیسان
لەالیەن دەزگای ئاراس بەچاپ گەیێنراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5625 :

لێ گەڕێن مرۆڤ بژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100222085262182
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پیێر الکەرکڤیست
وەرگێڕانی لە سویدییەوە  :خەبات عارف
دەزگای ئاراس
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5626 :

لێبووردەیی و فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619984
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
رێبوار سیوەیلی -هیوا حاجی دێلۆیی -نەوزاد جەمال
ژمارەی الپەڕەکان
144
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5627 :

لێپرسراوێتی و خۆشگوزەرانی هاوبەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120315064063076
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پڕۆگرامی پارتی سۆسیال دیموکراتی فنلەندی لەمەڕ ئایندەی
خۆشگوزەرانی ،پەسەندکراوی چلەمین کۆنگرەی حزب
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :کارزان کاوسێن
سلێمانی 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5628 :

لێدوانێکی کورت لە مەقام و مۆسیقای کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967304
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان شارباژێڕی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5629 :

لێشاوی دەنگۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111412051562940
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فەریق حەسەن
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە5630 :

لێگەریانەک بۆ وەرزی پێنجێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969186
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەشیر مزوری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باکوور  -بادینی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5631 :

لێوی ئاگرین :حەوت چیرۆکی کورت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967900
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین میرزا کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5632 :

لێوی مەراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122122013563460
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چنوور نامیق حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5633 :

لێک ترازان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111413062362945
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵح عومەر
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5634 :

لێکبوردن لە ئەندێشەی بیرمەندانی خۆرئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010213320063629
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5635 :

لێکدانەوەی یاسای بەکرێدان (ژمارەی  )87ساڵی 1980
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798243
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال سەعدی
هەولێر1992-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5636 :

لێکدانەوەیەک دەربارەی ڕۆمانی نامۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150815140903125230
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پییر لویس ڕی
وەرگێڕانی :حەمەکەریم عارف
"لێکدانەوەیەک دەربارەی ڕۆمانی نامۆ" لێکۆڵینەوەیەکی "پییر لویس
ڕی"یە دەربارەی ڕۆمانی "نامۆ"ی ئەلبێر کامۆ" کە تیایدا بە وردی تیشک
خراوەتە سەر گەلێک الیەنی پەنهانی ئه و ڕۆمانە و لێکدانەوەی بۆ کراوە.
ئەم کتێبە "حەمەکەریم عارف" لە فارسییەوە کردوویەتی بە کوردی و
زنجیرەی 138ی کتێبی گیرفانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمە...
ئێستا لە بازاڕ دەست دەکەوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە
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⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5637 :

لێکۆلینەوەی سۆسیۆ مێدیایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309132654119653
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دکتۆر محەمەد عەلی بەدەوی
وەرگێڕانی :مەم بورهان قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5638 :

لێکۆڵینەوە زمانەوانییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620058
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .محەمەد معروف فەتاح
ژمارەی الپەڕەکان
432
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
حەمیدە یوسفی
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کەتەلۆگ
زمان و زمانەوانی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5639 :

لێکۆڵینەوە لە بنەڕەت و مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091022521261105
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .عەلی عەودە ئەلعیقابی
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە  :عومەر عەبدوڵاڵ حەسەن
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5640 :

لێکۆڵینەوە لەمەڕ چۆنیەتیی پەروەردە لە ئێراندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102610364273521
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەمەد بێهرەنگی
وەرگێڕ :سەاڵح نیساری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5641 :

لێکۆڵینەوە و بیبلیۆگرافیای چیرۆکی کوردی 1969-1925
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798262
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر مەعروف بەرزنجی
کۆری زانیاری کورد
بەغداد1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :كۆرى زانیارى كورد  -بەغدا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5642 :

لێکۆڵینەوەکانی پێش مێژوو لە کوردستانی عێراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619776
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
رۆبەرت جێ ی -برید ود -برۆس هاو
وەرگێڕ
ئاسۆس محەمەد مەال قادر
ژمارەی الپەڕەکان
208
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5643 :

لێکۆڵینەوەی ئەدەبی فۆلکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091710053431395
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عیزەدین مستەفا رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5644 :

لێکۆڵینەوەی رەخنەییی شیکاری لەبارەی  3رۆمانی کوردییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100119150573339
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نەجم ئەڵوەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5645 :

لێکۆڵینەوەی فیکری و سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122600500063512
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فازڵ قەرەداغی
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5646 :

لێکۆڵینەوەی کورتە باسێک لەسەر سۆسیالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101321374462351
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریمی حیسامی
بەفرانباری 1984
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5647 :

لێکۆڵینەوەی کولتووری ئازگار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150630034302124654
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەیوب کوێخا رۆستەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5648 :

لێکۆڵینەوەیەک دەربارەی خەیام لەبەر رۆشنایی
هۆنراوەکانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798251
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد محەمەد ئاباڵخی
سلێمانی1976-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی کامەرانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5649 :

لێکۆڵینەوەیەک لە بابەت قەالچۆکردنی نەخوێندەواری تەوزیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966305
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولستار تاهر شەریف
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5650 :

لێکۆڵینەوەیەک لە جوگرافیای هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823231542125492
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هاوڕێ یاسین محەمەدئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5651 :

لێکۆڵینەوەیەک لەسەر راپەڕینەکەی بەهاری 1991ی باشووری
کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111710292510762
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاوڕێ قادر رەسوڵ  -هاوڕێ باخەوان
چاپی یەکەم  -هۆڵندا . 1994 -
ئەم نامیلکەیە ساڵی  1994بە تایپڕایتەر و فۆتۆکۆپی لەالیەن نووسەرەوە
راکێشراوە .
ناوەڕۆکی ئەم نامیلکەیە وەک سەمینار لە ساڵی  1991لە رەواندز و
ساڵی  1993لە شاری ئامستەردام پێشکەشکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5652 :

لێکۆڵینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967056
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال رەشید ئەحمەد
دەزگای رۆشنبیری و باڵوکردمەوەی کوردی وەزارەتی رۆشنبیری و
راگەیاندنی عیراق
ژمارە 213
چاپخانەی دار الحریة للطباعة
بەغدا 1988
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5653 :

لە (ئەنفال)ەوە بۆ خوێندنەوەی روویەکی تاریکی ناسیۆنالیزمی عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319200713119798
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەرزان فەرەج
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5654 :

لە ئاستانەوە بۆ تەفلیس؛ سەفەرنامەی هێنری بێندەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619556
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێنری بێندەر
وەرگێڕانی :ئەبوبەکر خۆشناو
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5655 :

لە ئامێزی سۆسیال سایکۆلۆژیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101621281419889
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ بیارەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5656 :

لە ئاوێنەیەکدا ،لە نهێنییەکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091011334761079
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :یۆستاین گاردەر
وەرگێڕانی لە دانیمارکییەوە؛ بەهرۆز حەسەن
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن چاپخانەی رەنجەوە لە سلێمانی
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5657 :

لە ئوم رێعانەوە بۆ تۆپزاوا  -ئەو سایەق شۆفڵەی بەشێک لە ئەنفالەکانی
داپۆشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819649
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عارف قوربانی
کەرکوک 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5658 :

لە بارەی جاڕنامەی مافی مرۆڤەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083116133960850
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :پارێزەر هەژار عەزیز سورمێ
چاپخانەی رۆژهەاڵت  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5659 :

لە بارەی دیموکراسیەوە :وەاڵمێک بۆ کاک مەال بەختیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966795
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبین هەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5660 :

لە بارەی رۆشنبیری سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966528
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد ئەحمەد نەجار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5661 :

لە بارەی زمانی یەکگرتووی کوردی و چەند بابەتێکی تری کولتووری
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کوردییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111411191462933
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چەند وەاڵمێکی کۆمەڵێک پرسیاری گۆڤاری (بزاو)ە
محەمەدی مەال کەریم
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5662 :

لە بارەی مەالئیکەت و ژیانی دواڕۆژەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965787
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5663 :

لە بارەی هەندێ مەسەلەی تایبەتی شێوە و رێبازی کتێبی (سەرمایە)ی
کارل مارکس و سەرمایەداریی ئەم چەرخەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150710154604124805
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2795

نووسینی :جەالل دەباغ.
پەڕتووکێکی  45الپەڕەی نیوئەیفۆڕە.
ساڵی  1978لە بەغداد چاپکراوە .
نووسەر هەندێ مەسەلەی کتێبی (سەرمایە)ی کارل مارکس
شیدەکاتەوە و دەیبێستێتەوە بە سەرمایەداریی سەدەی بیستەم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5664 :

لە بازنەی تەقەدوسدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019013
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :زێنەب یووسفی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا لە سلێمانی باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5665 :

لە بزاڤەوە تا تێوری کۆمەاڵیەتی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619918
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
حومەیرا موشیر زادە
وەرگێڕ
مراد حەکیم
ژمارەی الپەڕەکان
223
ساڵی چاپ
2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5666 :

لە بنەماکانی فەڵسەفەی مارکسی  -مەتریالیزمی دایلەکتیکی 1 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2014063021234776841
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :جۆرج پۆلیتزەر ،ج.بیس ،جوریس مۆریس کاڤین ،ژان پایی
چاپی یەکەم ،سلێمانی ،چاپخانەی کاکەی فەالح
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :م .عبدالمجید پەزکەندی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5667 :

لە بنەماکانی فەڵسەفەی مارکسی  -مەتریالیزمی مێژوویی 2 -
http://www.kurdipedia.org/?q=20140630212704100966
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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دانانی :جۆرج پۆلیتزەر ،ج.بیس ،جوریس مۆریس کاڤین ،ژان پایی
چاپی یەکەم ،سلێمانی ،چاپخانەی کاکەی فەالح
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :م .عبدالمجید پەزکەندی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5668 :

لە بنەماکانی فەڵسەفەی مارکسی  -یاسا بنەڕەتییەکانی ئابووری
سەرمایەداری 3 -
http://www.kurdipedia.org/?q=20140630212802100967
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :جۆرج پۆلیتزەر ،ج.بیس ،جوریس مۆریس کاڤین ،ژان پایی
چاپی یەکەم ،سلێمانی ،چاپخانەی کاکەی فەالح
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :م .عبدالمجید پەزکەندی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5669 :

لە بواری فەرهەنگ نووسیی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967043
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەوڕەحمانی حاجی مارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5670 :

لە بیرەوەری یادی  15ساڵەی دامەزراندنی کۆمەڵەی رەنجدەرانی
کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090400262019223
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لە باڵوکراوەکانی (کومیتەی ریکخراوی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان
لە دەرەوەی واڵت)
مێژووی باڵوکردنەوەی 1985-06-10
ئامادەکردنی بۆ ئنتەرنێت :چاالک محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5671 :

لە بیرەوەرییە سیاسییەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080521074169209
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمیر قازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5672 :
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لە بیرەوەرییەکانم  -بەرگی 01
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090611521060987
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریمی حیسامی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5673 :

لە بیرەوەرییەکانم  -بەرگی 02
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090611521060988
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریمی حیسامی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5674 :

لە بیرەوەرییەکانم  -بەرگی 03
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090611521060989
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کەریمی حیسامی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5675 :

لە بیرەوەرییەکانم  -بەرگی 04
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090611521060990
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریمی حیسامی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5676 :

لە بیرەوەرییەکانم  -بەرگی 05
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090611521060991
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریمی حیسامی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5677 :

لە بیرەوەرییەکانم  -بەرگی 06
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090611521060992
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریمی حیسامی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5678 :

لە بیرەوەرییەکانم  -بەرگی 07
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090611521060993
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریمی حیسامی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5679 :

لە بیرەوەرییەکانم  -بەرگی 08
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090611521060994
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کەریمی حیسامی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5680 :

لە بیرەوەرییەکانم  -بەرگی 09
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090611521060995
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریمی حیسامی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5681 :

لە بیرەوەرییەکانم  -بەرگی 10
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090611521060996
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریمی حیسامی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5682 :

لە بیرەوەرییەکانم  -بەرگی 11
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090611521060997
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریمی حیسامی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5683 :

لە بێرلین دا هێشتا دادوەر هەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101017154562277
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ترور و دادگاە میکونوس
مهران پایندە
عباس خداقلی
حمید نوذری
پروژهیی از :آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران  -برلن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5684 :

لە بەرزایی شوراکانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150213021924119366
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2804

نووسینی :بەیان سەلمان
ئەم رۆمانە لە دووتوێی  332الپەڕە و بە ئەژماری  500دانە و ساڵی 2013
لەالیەن بەڕێوەبەرێتیی چاپ و باڵوکردنەوەی سلێمانییەوە چاپ و
باڵوکراوەتەوە .
کاری نەخشەسازیی بەرگی جەبار سابیر کردوویەتی و کاری
نەخشەسازیی ناوەوەشی رووپاک مەحمود ئەنجامی داوە.
سەرەتاکەی ئەم رۆمانە بەم چەشنە دەست پێدەکات :ئێوە دەچنە نێو
جیهانی شێتەکانەوە ،قەاڵ تەنها ناوێکە ،شوێنێکە بوونی نییە لەسەر
نەخشەی راستی جیهان ،رووداوەکانی ئێرە یان زۆریان راستن ،ئێمە
تەنها هەندێ رەوتیان رێکدەخەینەوە .هەر کەسێ خۆی لەم دەقەدا
ببینێتەوە ئەوە تەنها رێکەوتە و هیچی دی .
سەرجەمی ڕۆمانەکە لەسەر هاودژی ئەقڵ و شێتی بونیادنراوە ،کێ
زەکییە ''شێتی" کوشت؟ کێن ئەوانەی بەردەوام دەستدرێژییان بەسەریدا
دەکرد؟ کێ تاوانباری راستییە؟ کۆمەڵ؟ یان شێتی؟ یاخود ئەقڵ؟ ئەوەی
بیەوێ لەو جیهانە تێبگات ناچارە بچێتەوە ئەودیو شوراکان و له نزیکەوە بۆ
واڵم بگەڕێ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5685 :

لە بەرزاییەکانی مەزرابۆتانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122116390892749
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئازاد کەریمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5686 :
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لە بەرلیندا هێشتا دادوەر هەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092816503388475
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5687 :

لە بەڵگەنامەکانی کۆنفرانسی هاوبەشی قوتابیان و الوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966215
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یەکێتی قوتابیان و الوانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5688 :

لە پێناو تەندروستی سێکسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819623
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ریحانە فەرهەنگی
سەاڵحەدین بایەزیدی
سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

☢زانست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5689 :

لە پێناو چیدا؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101322385362356
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریمی حیسامی
بنکەی سارا بۆ چاپەمەنی و باڵوکردنەوە
سوید  -ستۆکهۆڵم 1988 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5690 :

لە پێناو دەسەاڵتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798273
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فاتیح رەسوڵ
هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5691 :

لە پێناوی پتەوکردنی برایەتی عارەب و کورددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010515290774703
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مەسعود محەمەد
وەرگێڕانی :حەکیم کاکەوەیس
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5692 :

لە پێناوی دادپەروەریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070313403571652
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دوو چیرۆکە یەکێکیان وەریگێراوە و لەساڵی  1960لەچاپخانەی ژین
چاپکراوە.
عوسمان عوزێری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5693 :

لە پێناوی دێموکراسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918641
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کاوسێن بابەکر
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5694 :

لە پەراوێزی (ئەنفال)دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818926
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :تەها سڵێمان
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5695 :

لە پەراوێزی چاکسازیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150409104801120840
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەباڵوکراوەکانی مەکتەبی بیر و هۆشیاری (ی.ن.ک)
نووسینی :هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5696 :

لە پەراوێزی کەسێتی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121113015887321
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال فاروق
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5697 :

لە پەراوێزەکانی پەروەردە و فێرکردنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112711212592682
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شنۆ یەحیا شوارێ
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5698 :

لە پەرۆشەکانی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719270
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :مەسعود محەمەد
ئەم کتێبە ،سەرەتا بە عارەبی نووسراوە و لە کۆتای هەشتاکانی
سەدەی بیستەمد لە بەغدا – بە ناوی (من هموم الحیاة)  -باڵوبۆتەوە .لە
ناوەڕاستی نەوەدەکاندا نووسەر خۆی تەرجەمەی کوردی کردوە و لە
ستۆکهۆلم – لە الیەن (کیتابی ئەرزان) ـەوە  -باڵوکراوەتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5699 :

لە پەنجەرەی ژوورەکەما
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010822544063730
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام یاسین
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5700 :

لە پەیوەندییەوە بۆ خۆشەویستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618550
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رێبوار سیوەیلی
چاپ و وەشانی سپیڕێز 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5701 :

لە پەیوەندییەوە بۆ خۆشەویستی خوێندنەوەیەکی کۆمەڵناسیانەی
پەیوەندیی خۆشەویستی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150211233548119343
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رێبوار سیوەیلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە: 5702

لە تارمایی 11ی سێپتێمبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122221235863469
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :سیاوەش گۆدەرزیی  -ماکوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5703 :

لە تۆپخانەوە بۆ عەرعەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819650
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عارف قوربانی
کەرکوک 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5704 :

لە تۆوە فێری بێوەفایی بووم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798326
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام تەنیا
هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5705 :

لە تێکستەوە بۆ مانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071110102171966
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام سدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5706 :

لە تەالرسازی مۆدێرنەوە بۆ تەالرسازی پۆست مۆدێرنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798420
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبین رەسوڵ ئیسماعیل
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5707 :

لە جینۆسایدەوە بۆ خۆبەڕێوەبردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110609540610581
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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FROM GENOCIDE TO SELF-RULEلەنووسینی (جۆرج کریستیان
سیان)ە کەنووسەرێکی نەرویجی-یە کتێبەکە بەوێنە دەدوێت بەزمانی
ئینگلیزیی و لە دووتوێی  183الپەڕەدا باڵوبۆتەوە بە بەرگ و دیزاینێکی
زۆرجوان و مۆدێرنەوەو دەیان وێنەی رەنگاو رەنگی ناوچە جیاجیاکانی
کوردستان لەخۆدەگرێت.
لەپێشەکی کتێبەکەیدا نووسەر باس لە سەرەتاکانی ئاشنابوونی خۆی
دەکات لەگەڵ گەلی کورد کە چۆن ئەو کات لەهەفتاکانی سەدەی رابردوو
دۆستایەتی پەیدا کردووە لەرێگەی ئەو خوێندکارە کوردە پەنابەرانەی
واڵتی سویدو هەرئەوانیش هانیانداوە کە سەردانی کوردستان بکات.
نووسەر باس لە چەندین سەردانی خۆی دەکات بۆ کوردستان لە چەند
قۆناغێکی جیاوازدا لە سەرجەم پارچەکانی کوردستان و ئەو سەردانانەی
بوونەتە مایەی نووسینی چەندین بابەت لە رۆژنامەکان و نووسینی کتێب
و کردنەوەی پیشانگا سەبارەت بە پرسی کورد.
سەبارەت بەم کتێبەی نووسەر دەڵێت کە ئەمە زیاتر پیشاندانی
ئەزموونی خۆیەتی وەکو وێنەگرێکی فۆتۆگرافی.
شانبەشانی ئەو وێنانە چەند بابەتێکی کورتیشی نووسیوە لەسەر گەلی
کورد وەک:
کوردەکان کێن؟لێرەدا نووسەر دەڵێت ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆئەوەی کە ئەم پرسیارە
دەبێت لە کێ بکرێت ،کورد درێژەپێدەری کلتورێکی دێرینن کە مێژوو
بەشێوەیەکی ناڕەوا مامەڵەی لەگەڵدا کردوون و باسێکی ئەو زوڵمانە
دەکات کە لە گەلی کورد کراون بەدرێژایی مێژوو.
کوردستان – واڵتێکی دابەشکراولەم بەشەدا بەچەند دێڕێک باس لە دابەشبوونی سیاسیانەی کورد
دەکات بۆ چوار دەوڵەت و ژمارەی کورد لەهەریەک لەو پارچانەی
کوردستانی گەورە.
جوگرافیاو سامانە سروشتیەکاننووسەر لێرەدا وەاڵمێکی خوالێخۆشبوو مستەفا بارزانی بەنموونە
دەهێنێتەوە کە وەاڵمی رۆژنامەنووسێکی رۆژئاوایی داوەتەوە سەبارەت بە
سنوری کوردستان ،بارزانی نەمر وتبووی "با حوشتر بکەین بە دادوەرو با
بەرەو باکور بەڕێبکەوێت و لە کوێ راوەستا ئەوا سنوری کوردستان لەوێوە
دەستپێدەکات" ،دواتر نووسەر باسێکی پوختی جوگرافیاو دەوڵەمەندی
کوردستان دەکات لەڕووی سەرچاوە سروشتییەکانەوە ،هەروەها چەندین
بابەتی تر کە بە پوختی باسکراون ،چونکە هەر لەسەرەتادا باسمان کرد
کە کتێبەکە زیاتر ئەزمونێکی فۆتۆگرافیی نووسەرە.
لەکۆتاییدا نووسەر بەشێکی زۆری نوسینەکەی تەرخانکردووە بۆ ئەزمونی
خۆبەڕێوەبردنی کوردو یاساکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان
بەتایبەتیش سەبارەت بەئازادیی رادەربڕین و مافی ئایینەکانی تر لە
هەرێمی کوردستان.
سەرچاوە :بەرزان وەهاب  -ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5708 :

لە جێی نووستنی ئەو کچە ...بمنێژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031623200653383
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
زمکان عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5709 :

لە جەنگی تیرۆرەوە بۆ جەنگی ئەتۆم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032509205484986
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕانی کۆمەڵێک وەرگێڕ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5710 :

لە چ ئێستایەکدا دەژین؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111113574073653
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەریوان وریا قانیع
دیزاینی بەرگ :هونەرمەند باسم رەسام
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە 2012 :سلێمانی
دەزگای باڵوکردنەوە :ئەندێشە بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5711 :

لە چاوترووکانێکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111617052162897
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پیتەر ئاسموسن
وەرگێڕانی لە دانیمارکییەوە :بەهرۆز حەسەن
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5712 :

لە چاوەنواڕی فەرەجوڵاڵی قەهاردا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140906125717115637
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سەعدی ئەلمالح
وەرگێڕانی :ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5713 :

لە چاوەڕوانی پیاوێکی کراس زەردی گوڵگوڵیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090921194577361
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنوەر عەرەب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5714 :

لە چاوەڕوانیی گۆدۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092621070577643
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ساموێل بێکێت
وەرگێڕانی :سەرکەوت جەلیل
لە چاوەڕوانیی گۆدۆدا ،دەقێکی شانۆییی بەناوبانگی جیهانە ،کە ساموێل
بێکێت نووسیویەتی و سەرکەوت جەلیل لە عەرەبییەوە وەری گێڕاوە.
ساموێل بێکیت دەڵێت“ :ئەو کاتەی ماندوو بوویت ،ئەو کاتەی لە پەلوپۆ
کەوتیت ،گرینگ نییە ،دیسان بەرگری بکە ،دیسان تێ بکۆشە و شکست
بخۆ .ئەمجارە شکستێکی باشتر بخۆ ”.لە ڕاستیدا هەمیشە شکست
دەخۆیت و شکست چارەنووسی مرۆڤە .بەاڵم بۆ شکستی دووبارەش،
مرۆڤ دەبێت هەوڵ بدات و ماندوو نەبێت .چونکە هیچ ڕێیەکی تر بوونی
نییە .کەواتە کتێبی “لە چاوەڕوانیی گۆدۆدا” هەم تراژیکە و هەمیش بە
گاڵتەجاڕییەوە دەڕوانێتە چارەنووسی مرۆڤی ئەمڕۆ .کە داڕووخاو و ماندووە
و هەوڵی گەیشتن بە پووچی دەدات .دڵی بە هیوا پووچەکان خۆش
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دەکات و چاوەڕێی شتێک دەکات دەزانێت هەرگیز نایەت ،چونکە هەموان
چاوەڕێی گۆدۆی هەرگیزنەهاتووی خۆیانن.
بە پێی گوتەیەکی پڕۆفیسۆر نیلسۆن ،ئەوەی کە وای کردووە شانۆییی
“لە چاوەڕوانیی گۆدۆدا” هێندە نەمر بێت ،ئەوەیە کە خودی شانۆیییەکە
ڕێی بە جۆرێک لە فرەتەفسیری داوە .بە تایبەت ئەم شانۆیییە دەتوانێت
بەرگەی زەمەن بگرێت چونکە نێوەڕۆکەکەی دەربارەی ڕەوتی زەمەنە.
لە الیەکیشەوە ،نمایشی پرسیارە فەلسەفییە گرینگەکان دەربارەی ژیان
و مەرگ و ئامانجی ناڕوونی ئەوەی لەم نێوانەدا ڕوو دەدات ،دەخاتە ڕوو و
بە جۆرێک پرسیارەکان تایبەت بە زەمەن و شوێنێکی دیاریکراو نیین.
نمایشی ئەم شانۆیییە لە سەراسەری دنیادا سەلمێنەری ئەم
قسەیەیە.
لە الیەکی ترەوە دەکرێت بگوترێت هیچ قەیران یان گرفتێکی کۆمەاڵیەتی
بەبێ “گۆدۆ” بوونی نییە .ئەم شانۆیییە لە دەیەی نەوەتدا لە سارایڤۆ کە
داگیر کرابوو نمایش کرا ،لە ئەفریکای باشوور ،پێشوازییان لەم نمایشە
کرد وەک سکااڵیەک دژ بە ئاپارتاید و نمایشکردنی لە نیۆئۆرلیان پاش
کڕێوەی کاتەرینا ،پێشەکییەک بوو بۆ نوژەنکردنەوەی ئەوێ.
یەکێک لە نمایشە سەیرەکانی “لە چاوەڕوانیی گۆدۆدا” ئەوە بوو کە لە
بەندیخانەی سێن کۆئینتین لە کالیفۆرنیا لە پەنجاکاندا نمایش کرا،
شوێنێک کە زۆربەی بەندییەکان پێیان وابوو ئەمە حەدیسی نەفسی
خۆیانە.
هاوڕێیەتیی پڕۆفیسۆر نیلسۆن لەگەڵ بێکێتدا ،میراتێکی پڕناوەڕۆکی بۆ
زانکۆی ڕیدینگ پێ بوو ،ئەم زانکۆیە ئەمڕۆ شوێنی هەڵگرتنی مەزنترین
ئەرشیفی بەرهەمەکانی بێکێتە .ساموێل لە سەرەتای حەفتاکاندا زۆرێک
لە دەستنووس و یادنووسەکانی خۆی لە کیف ،سندووق ،یان جانتادا،
دایە دەست نیلسۆن و بەم جۆرە “بونیادی نێونەتەوەییی بێکێت” بوو بە
مەزنترین سەرچاوەی لێکۆڵینەوە لە بارەی ئەم نووسەرەوە.
یەکەمین نمایشکردنی شانۆییی “لە چاوەڕوانیی گۆدۆدا” بە بێ کێشە
نەبوو .تەنانەت ئەگەری هەبوو ئەسڵەن نمایش نەکرێت .نە بڕیار بوو
ئەکتەرێکی بەرچاو ڕۆڵی تێدا بگێڕێت و نە کەسێکی نێودار پشتگیریی
بکات .نمایشەکە پشتی بە ڕاجێر بلینی ئەکتەر و دەرهێنەر و بودجەیەکی
کەم بەست.
هیچ یەک لە ئەکتەرانی یەکەم نمایشی “لە چاوەڕوانی گۆدۆدا” ئێستا
زیندوو نیین و هۆڵی نمایشیش چەند ساڵ دوای ئەوە داخرا .بلین لە
چاوپێکەوتنێکیدا کە لە شەستەکاندا لەگەڵ تەلەڤزیۆنی فەرەنسەدا
ئەنجامی دا ،لە بارەی هێزی ئەم شانۆیییەوە گوتی“ :بە خۆمم گوت ئەم
بەرهەمە نایابە و دەبێت نمایش بکرێت و بە نرخی گیانیشم بووبێت
بەرگری لێ دەکەم”.
نمایشکردنی “لە چاوەڕوانیی گۆدۆدا” لە لەندەنیش ،بە زمانی ئینگلیزی،
دوو ساڵ پاش نمایشەکەی فەرەنسە ،بە دەرهێنەریی پیتەر هۆڵ،
جەنجاڵیی لێ کەوتەوە .ئەمە لە کاتێکدا بوو کە هارلۆد پینتەر ئەوکات 24
ساڵی بوو .پینتەر بێکێتی بە “دلێرترین و نەمرترین نووسەری ڕۆژگار”
وەسف کرد و لە بەرامبەریدا ،بێرنارد لڤین ،لەو بارەیەوە نووسی
“گەمژەییی بێحەدوحدوود”.
پڕۆفیسۆر نیلسۆن ،لە گرینگترین ڕایەڵی دنیای ئەمڕۆیە لەگەڵ بێکێتدا،
هۆکاری سەرنجکێشیی بێکێت ،لە کەسایەتییە تەمومژاوییەکەی ئەودا
دەبینێت .نووسەرێک کە بە توندی دوورەپەرێز بوو .ئەو لەگەڵ ئەو باوەڕەدا
کە بێکێت “ڕەشبین” بووە ،کۆک نییە و دەڵێت“ :بێکێت زۆربەی کاتەکان
قسەخۆش و کەیفساز و کەسێکی دڵنشین بوو بۆ قسەکردن”.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5715 :

لە چمکێکی نیشتمانەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032007431856189
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەوڕەحمان بزوەشی
ساڵی چاپ1 :ـ11ـ2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5716 :

لە چیاکانی زاگرۆسەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012614480933038
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک لە بیرەوەری یەکانی تەیمور مستەفایی یە کە لە کۆتایی
یەکانی ساڵی  1357ی هەتاوی ،هەتا ساڵی 1370ی هەتاوی لە خۆ
گرتووە و دەگێرێتەوە و بەشێک لە بیرەوەری یەکانی خستۆتە سەر کاغەز
و چاپ و باڵوی کردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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بابەتی ژمارە5717 :

لە چەشنی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083119571977080
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵح نیساری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5718 :

لە حزووری زکری ئەمشەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968555
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەژاڵ ئیبراهیم خدر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5719 :

لە خۆڵەمێشی یادگارییەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101112543162287
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کانی هەڵەبجەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5720 :

لە خەوما
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111215401362914
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمیل سائیب
چیرۆکێکی کۆنی کوردییە لە دەوری شێخ مەحموود ئەدوێ
پێشکەشکردن و لێکۆڵینەوەی :جەمال بابان
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5721 :

لە دادگای بااڵی تاوانەکانی عێراقەوە دۆسیەی بارزانییەکان 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20150308235543119637
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :تەها سلێمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5722 :

لە دادگای بااڵی تاوانەکانەوە دۆسیەی ئەنفال 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150308233120119634
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :تەها سلێمان
چاپی یەکەم 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5723 :

لە دادگای بااڵی تاوانەکانەوە دۆسیەی ئەنفال 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150317112823119768
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :تەها سلێمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5724 :

لە دادگای بااڵی تاوانەکانەوە دۆسیەی فەیلییەکان 4
http://www.kurdipedia.org/?q=20150308233408119635
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :تەها سڵێمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5725 :

لە داوێنی :حەمە سەعید حەسەن لە هەولێر دادگایی کرا! فایلی
دیرۆکی جوان و ژیاننامە خاوێنەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121116584063208
فایلی پی دی ئێف:
هوشیار ساڵح ئەمین

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5726 :

لە دووڕیانی مەرگ و ژیاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819640
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئاسۆ حەسەن
دەزگای موکریانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5727 :

لە دیکتاتۆرییەوە بۆ دیموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818606
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .جین شارپ
کارزان محەمەد
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5728 :

لە دەرونشیکارییەوە بۆ لێکدانەوە 2007-1997
http://www.kurdipedia.org/?q=20150710131508124804
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئەحمەد رەزا
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5729 :

لە دەروونزانی مناڵدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150123011259118997
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :محەمەد عودە ئەلریماوی
وەرگێڕانی  :ئاری عوسمان خەیات
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5730 :

لە دەروەندەوە هەتا ئەیرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051910123265112
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئیدریس عەبدوڵاڵ ئومەرگومەتی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5731 :

لە دەستەی خاڵە مەال تا رێکخراوی خەبات  -زەبیحی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021514160925222
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سادق هەورامی
چاپی یەکەم  -ساڵی 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5732 :

لە دەفتەری گەشتێکی رێگای ژیانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966107
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل دەباغ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە5733 :

لە دەوڵەتی دەسەاڵتەوە تا دەوڵەتی ئەقڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819305
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەمال پوالدی
وەرگێڕانی؛ سیروان جەبار زەندی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
موکریانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5734 :

لە دەوڵەتی دەسەاڵتەوە تا دەوڵەتی عەقڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619886
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
کەمال پوالدی
وەرگێڕ
سیروان جەبار زەندی
ژمارەی الپەڕەکان
302
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
کۆمەڵناسی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5735 :

لە دەوڵەتی راهیبی سۆمەرەوە بەرەو شارستانییەتی دیموکراسییانە -
بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121110533763206
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ ئۆچ ئاالان
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5736 :

لە دەوڵەتی راهیبی سۆمەرەوە بەرەو شارستانییەتی دیموکراسییانە -
بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970023
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5737 :

لە رقەوە تا خۆشەویستی؛ دیدارێکی هەمەالیەنە لەگەڵ گەزیزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793095
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کامەران سوبحان
سلێمانی2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5738 :

لە رێی ئەدەب و لە پێناوی نالیدا :رەخنەیە لە کتێبی د.مارف خەزنەدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967992
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەدی مەال کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5739 :

لە رەهەندی مێژووییەوە بۆ رەهەنی یۆتۆپیایی ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062707363083064
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبوار سیوەیلی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5740 :

لە ژێکافەوە بۆ کۆمار ،مێژوونووسیی حیزبی لە ژێر تیشکی رەخنەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091913303661978
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەیوب ئەیوب زادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5741 :

لە سایەی چەقۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091316243177437
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە سەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5742 :

لە ستایشی ئەدەبدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519536
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
شێرزاد حەسەن
دەزگای ئاراس 2001
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5743 :

لە ستایشی خۆشەویستیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150708191709124796
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئاالن بادیۆ
وەرگێرانی :دانا شوانی
لەباڵوکراوەکانی ماڵی وەفایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5744 :

لە ستایشی فەلسەفەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619225
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەرستۆتالیس
وەرگێڕانی لە هۆڵەندییەوە؛ نەوزاد جەمال
ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانییەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5745 :

لە سۆراخی گوڵەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798293
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەهزاد حەوێزی
هەولێر2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5746 :

لە سێبەری ئەدەب و ئاستانەی سیاسەتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20111220222359320
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پشکۆ نەجمەدین
سلێمانی 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5747 :

لە سێبەری پرسیاردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412119395
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەمەد ئەحمەد
یانەی قەڵەمی سلێمانی 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5748 :

لە سێبەری پیاوساالریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090710401161014
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ بیارەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5749 :

لە سەرگوزشتەکانی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010819472663714
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەدەبی گاڵتەوگەپ ،روداوی مێژوویی ،بیرەوەری
نووسینی :شێخ محەمەدی خاڵ
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5750 :

لە سەرگوزشتەکانی ژیان ئەدەبی گاڵتەوگەپ ،روداوی مێژوویی ،بیرەوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150125003940119023
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:شێخ محەمەد خاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5751 :

لە شارەوە بۆ شاخ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150705170512124729
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پەڕتووکێکی بیرەوەری مێژووییە کە لەالیەن پێشمەرگەی دێرین (جەالل ئیلنجاغی) نووسراوە.
نووسەر بەشداری هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و شۆڕشی نوێی کردووە بە تایبەت لە شۆڕشی
نوێدا سااڵنێکی زۆر پێشمەرگە بووە و تەنانەت یەکێک بووە لەو چەند پێشمەرگەیەی کەوا لەدوای
پڕۆسەی ئەنفال کوردستانیان بەجێنەهێشت و بە شێوەی (پارتیزان) لە دۆڵ و چیاکانی کوردستان
مانەوە هەتا راپەڕینی  .1991نووسەر وەک بەشێک لەو مێژووە و بەشدار لەو ڕووداوانەی کە
بەچاوی خۆی بینیوەیەتی و ئاگاداریان بووە تۆماری کردوون و بۆ خوێنەران و نەوەی نوێ
دەیانگێڕێتەوە .ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2005چاپکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5752 :
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لە شارەوە بۆ شاخ (جەالل ئیلنجاغی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150707013721124772
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پەڕتووکی (لە شارەوە بۆ شاخ) نووسینی جەالل ئیلنجاغی ساڵی 2005
چاپکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5753 :

لە شانۆی ئەبسێردەوە  /رۆژە خۆشەکان – خۆڵەمێش بۆ خۆڵەمێش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091022171561102
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سامۆێل بیکێت  -هارۆڵد پینتەر
وەرگێڕانی :بەختیار سابیر حەمە
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5754 :

لە شانۆی فەرنسییەوە  /پادشا دەمرێت ،چوارینە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091022475261104
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ناوی نووسەر :یۆژین یۆنسکۆ
وەرگێڕانی :عەلی کەریم
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5755 :

لە شنروێوە بۆ ستۆکهۆڵم :چەند الپەڕەیەک لە بیرەوەریەکانم لە شۆڕشی
کوردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969900
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمەی فەرەج
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5756 :

لە شۆڕشی فەرەنسیەوە بۆ شۆڕشی عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080721081567536
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هاشم ساڵح
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
چاپی یەکەم 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5757 :

لە شۆڕشی فەڕەنسیەوە بۆ شۆڕشی عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051021212564696
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم ساڵح
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5758 :

لە شیعری تەغریبییەوە باڵندە نابیناکانی وەهم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798297
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
الوەند سەرمەدی
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5759 :

لە شەریعەتەوە بۆ حەقیقەت  -سەرهەڵدانی سۆفیگەری لە پانتایی
کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012815440166938
فایلی پی دی ئێف:
حەیدەر لەشکری

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5760 :

لە شەکری شووتیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011515154463847
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ریچارد براتیگان
وەرگێرانی لە فارسییەوە :کەژاڵ ساڵحی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5761 :

لە غوربەتا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968934
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد عومەر عوسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5762 :

لە غوربەتی شوێنەوە بۆ غوربەتی رۆح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120222403474107
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەدیق سەعید رواندزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5763 :

لە فێمینیزمەوە تا هیومانیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091616590873146
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەهاباد قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5764 :
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لە قاودانی مافیای نەوت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090212504988984
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئێڤا یۆلی
وەرگێڕانی :ناسر حەقپەرەست
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5765 :

لە گاسنەوە بۆ کۆمپیوتەر  -گۆڕان ،رەفتاری بە کۆمەڵ ،بزووتنەوەی
کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072220341277083
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان :محەمەد حەمەساڵح تۆفیق
چاپی یەکەم 2010 -
چاپخانەی سەردەم  -سلێمانی
لە چاپکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
زنجیرەی کتێبی گیرفانی ژمارە 110
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5766 :

لە گوڵەوە هەتا سووتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798304
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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شێرکۆ بێکەس
سلێمانی2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە5767 :

لە لینینەوە بۆ پوتین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120321362574124
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەحموود تلووعی
وەرگێڕانی :رەسوڵ سوڵتانی
ناوەندی باڵوکردنەوە :دەزگای موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5768 :

لە میدیای کوردییەوە  -وەفاداری بۆ رابەرمان سەرۆک مام جەالل...
چادری حیکمەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012714215675356
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ی.ن.ک
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5769 :

لە نائاگاییدا هەموومان ئازا و ئازادین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618557
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پۆاڵ سەعید
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5770 :

لە نیویۆرکەوە تا کابول
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218731
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یوسف ئەبازەری /موراد فەرهادپوور
وەرگێڕانی؛ مەنسوور تەیفوری /فەرهاد ئەمین پوور
ئەم کتێبە لە ساڵی 2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5771 :

لە نێوان بێڕەنگی و نەبوونی هەستی نەتەوەیی نیشتمانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051908320664776
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ بیارەیی
سوید 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
🌏دەرەوە

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5772 :

لە نێوان بەغدا و هیچ جێیەکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091515085873103
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بریگیتا برۆبل
وەرگێڕانی :ئەنوەر محەمەد ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5773 :

لە نێوان مام جەالل و من دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010820290063719
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئازاری  - 1999شوباتی 2001
نەوشیروان مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5774 :

لە هاوخەباتیەوە بۆ تەخوین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052222062264844
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5775 :

لە هونەرمەندە بلیمەتەکانی جیهان  /جۆرجۆنی-داینێکا-لێناین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798320
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و.محەمەد عارف
سەردەم
سلێمانی2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5776 :
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لە هونەرمەندە بلیمەتەکانی جیهان -جۆر جۆنی  -داینێکا  -لێ ناین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798319
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و.محەمەد عارف
سلێمانی2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5777 :

لە هویردان نەچد تاوانبارەیل وەیرەو رەتبین!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122021590163438
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عەبدوڵاڵ ئیبراهیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5778 :

لە هۆرکهایمەرەو تا هابرماس :قوتابخانەی فڕانکفۆرت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718901
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .عەال تاهیر
وەرگێڕانی؛ ئیسماعیل کوردە و جەمال پیرە
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و
ئەدەبی نماەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5779 :

لە هیگڵەوە هەتا قاسملوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718593
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیدریس ئەحمەدی
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5780 :

لە هەناوی ئیخوانەوە بۆ چەخماخەی چەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081616234818889
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیدریس سیوەیلی
چاپی یەکەم  ،2009چاپخانەی شڤان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5781 :

لە هەیڤدا بۆ رووی تۆ و لە پەیڤدا بۆ خۆم دەگەڕێم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091615190931790
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمەسەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5782 :

لە وتە بەنرخەکانی مەسعود محەمەدی فەیلەسووف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062721322971594
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی حەیدەر عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5783 :

لە واڵتەدا و چەند چیرۆکیکی دیکەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072409593277110
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :عەلی ئەشرەف دەروێشیان
وەرگێڕ :گوشاد حەمە سەعید
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5784 :

لە ڕۆهەاڵتی گڕگرتوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150422091857120940
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :گۆتفرید یۆهانز میولەر
وەرگێڕانی :بەدران ئەحمەد حەبیب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5785 :

لە کاروانێکی دوور و درێژدا :کورتەی خەبات و ئەزموونی  50ساڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969890
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فاتیح رەسوڵ
1997
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📝یاداشت

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5786 :

لە کالسیکەوە بۆ مۆدێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100221212418653
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :دانا رەئوف
چاپخانەی رەنج
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5787 :

لە کولتوورەوە بۆ ئەدەبیات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111411221262934
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولخالق یەعقووبی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5788 :

لە کۆتاییدا بیرم کەوتەوە تەماشای خۆم بکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091223060377417
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دڵسۆز حەمە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5789 :

لە کۆشکی ئالیزییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619550
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بیار بیون
وەرگێڕانی :شێرزاد هەینی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5790 :

لە کۆڕی خەباتا :چیرۆک لە بەرهەمی دوای شۆڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967709
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فایلی پی دی ئێف:
حسین عارف

هێشتا ئامادە نییە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5791 :

لە کۆکردنەوەی موزیکی میللیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319465
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مود کار بلیس و ئەرنۆڵد باکیە
تاریق سالح و جەلیل بۆتانی
ئینستیوتی کەلەپوری کوردستان 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5792 :

لە کییە هاردییەوە بۆ گۆردن براون
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718594
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سلێمان عەبدوڵاڵ یونس
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5793 :

لە کەرکوکەوە بۆ ڤێستەرۆس؛ بەدەم پیاسەوە لەگەڵ سەالم محەمەدی
شاعیردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011521154286680
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ سڵێمان (مەشخەڵ)
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5794 :

لە کەشکۆڵی پیشمەرگەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798303
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەلیل گادانی
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5795 :

لە یادی  19ساڵەی کارەساتی بەرلین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091709132861709
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک بابەت و نووسراوە سەبارەت بە تیرۆری دکتۆر سادق و
هاوڕێیانی
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5796 :

لە یادی هەڵەبجە تا هەڵواسینی سەدام
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020322150675570
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەعی سەقزی قایشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5797 :

لە یۆنانی کۆنەوە تا بە ئێستا دەگات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966647
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەروەر کەریم /شادیە حەسەن
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5798 :

لەئەدەبی رووسییەوە کۆمەڵە وتار و بەرهەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150407143059120822
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئەنوەر قادر محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5799 :

لەبابەت رێزمانی هۆرامییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141231015229118578
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال حەبیب ئەاڵ (بێدار)
ساڵ و شوێنی باڵوبوونەوە 2012 :سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5800 :

لەبابەت مێژووی ئەدەبی کوردیەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798329
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
بەغداد1984-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5801 :

لەبارەی باشووری کوردستانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018655
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەهاباد کوردی
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5802 :

لەبارەی چەمکی دەوڵەتی مەدەنییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072220304977082
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هاشم ساڵح
وەرگێڕانی :ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
چاپی یەکەم 2012 -
چاپخانەی سەردەم  -سلێمانی
لە چاپکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
زنجیرەی کتێبی گیرفانی ژمارە 120
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5803 :

لەبارەی رۆژنامەگەری کوردییەوە  -چواردە لێکۆڵینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719582
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیدریس عەبدوڵاڵ مستەفا
دەزگای موکریانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5804 :

لەبارەی رۆژنامەنووسیی کوردییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102610404173522
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمەد ساڵح فەرهادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5805 :

لەبارەی شێخ زاناوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082115023960765
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بابەت :هزری کۆمەالیەتی
نووسەر :نیهاد جامی و زیرەک عەبدوڵاڵ
ئەم پەڕتووکە بەتایبەتی لەالیەن (نیهاد جامی)ەوە لە رۆژی 2011-09-15
بۆ کوردیپێدیا نێردراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5806 :

لەبارەی گۆڕی بەکۆمەڵی منداڵە ئەنفالکراوەکانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032420403082610
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عارف قوربانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5807 :

لەبارەی کێشەی کوردەوە ،سەبارەت بە دوورخستنەوە و باڵوەپێکردنی
کوردان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102409474062502
فایلی پی دی ئێف:
جەالدەت عالی بەدرخان
وەرگێڕ :زریان رۆژهەاڵتی
بنکەی ژین 2006 -

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5808 :

لەبنی دەریا ...مرواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092421571073288
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حوسێن مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5809 :

لەبەر ئاوازێک نایەوێ ببێتە گۆرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092421311273287
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
تەڵعەت تاهیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5810 :

لەبەر با لەبەر باران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070612541976910
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5811 :

لەبەر دەرگای دەرەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111217065662918
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ڤۆڵڤگانگ بۆرشێرت
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :ئەنوەر محەمەد ئەحمەد
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5812 :

لەبەر رۆشنایی هێڵە سەرەکییەکانی ستراتیژیەتی یەکگرتووی ئیسالمی
کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011412021763827
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵحەدین بابەکر محەمەد
2002

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5813 :

لەپێناوی دیموکراتیزەکردنی حوکم لە عیراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100414350062207
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مەحمود رەزا
باڵوکراوەکانی مەکتەبی بیر و هۆشیاری ی .ن .ک.
سلێمانی 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5814 :

لەپەراوێزی مەرگی شاپەروەردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112023475466789
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :برایم محێدین عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5815 :

لەپەراوێزی کەسێتی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827121739125575
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەمال فاروق
خانەی موکریامی بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
چاپی یەکەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

♖هەولێر
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5816 :

لەپەراوێزەکانی پەروەرده و فێرکردنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827122931125577
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی  :شنۆ یەحیا
موکریانی بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
چاپی یەکەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5817 :

لەتاریکییەوە بۆ رووناکی (بەڵگەنامەکانی شۆڕشی )1880
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419159
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە؛ جەمال میرزا عەزیز
ئەم کتێبە لە ساڵی  1999دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوه
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5818 :

لەتیف هەڵمەت :هەڵبەستڤانی تەپەسەر و هەژاران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968832
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی  -تیپی التینی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5819 :

لەتێ پیاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123113240874559
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەهاباد قەرەداغی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5820 :

لەتێ دڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798418
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
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سلێمانی2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5821 :

لەتەک فینۆمینە ئەدەبییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519507
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاوە جەالل
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5822 :

لەچاوەڕوانی بەربەراندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150514151814121120
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5823 :

لەچاوەڕوانی پیاوێکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718895
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ژوان ئاوارە
ئەم دیوانە شیعریە لەساڵی 2006دا لەالیەن مەکتەبی ناوەندی
راگەیاندنی یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5824 :

لەخاچدانەوەی کریست
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090921234277362
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نیکۆس کازانتزاکیس
وەرگێڕانی :غەفور ساڵح عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5825 :

لەخەزانی رەزێکەوە هەتا ..ئاڵیی گوڵهەنارێک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150104185405118630
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
پشکۆ نەجمەدین
کۆبەندی شیعرەکان
2013-1986
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5826 :

لەدوای ئەنفالەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040416034421397
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کارا فاتیح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5827 :

لەدیارەوە بۆ نادیار
http://www.kurdipedia.org/?q=20141222024255118407
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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بەختیار عەلی
2011سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5828 :

لەزمانی بەڵگەنامەکانەوە  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150414113854120887
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی و بەدواداچوون :عەدالەت عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5829 :

لەژێر ئاسمانی بەستەڵەکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091013064661085
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :جاک لەندەن
وەرگێڕانی :شێخ عەلی شێخ محەمەدی بەنا
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5830 :

لەژێر ئاسمانی شیعردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818934
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕانی؛ عیسا چیایی
ئەم کتێبەلە ساڵی  2005دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5831 :

لەژێر ئااڵی کوردستاندا ژیان و رێبازی مەال مستەفا بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150408220630120829
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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پاوڵ شیسمەن
د .خۆشەوی مەال ئیبراهیم
وەرگێڕانی :ئەردەاڵن گۆران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5832 :

لەژێر تیشکی رەخنەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519513
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساڵح سووزەنی 2006 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5833 :

لەژێر شەپۆلەکانی خۆردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418816
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەرهەنگ حەمەساڵح (خامۆش)
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لە هەولێر باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5834 :

لەستایشی خۆشەویستیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150708191710124797
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئاالن بادیۆ
وەرگێرانی :دانا شوانی
لەباڵوکراوەکانی ماڵی وەفایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5835 :

لەسەر باڵی هەورەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092521014724938
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمەسەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5836 :

لەسەر جەستەی رووتت لە خاچم دە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070510382076897
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ناڵە حەسەن
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5837 :

لەسەر رێگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111720024373777
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :قەیسەر عەبدوڵاڵ محەمەد
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5838 :

لەسەر زەردەخەنەیەک :چیرۆکێکی درێژ و کورتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967804
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد رەحیم رەمەزان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5839 :

لەسەر زەمینەی مۆلەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121819423163363
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
توندوتیژی دژی کەمینەکان لە ناوچە جێناکۆکییەکانی پارێزگای نەینەوا
راپۆرتی هیومان رایتس ۆچ 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5840 :

لەسەردەمی سەرۆکایەتیمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032823085382629
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لوقمانی حاجی کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5841 :

لەسەفەردا پیر بووم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825222021125527
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :بەدر ئیسماعیل شیرۆکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5842 :

لەشکری نەفرەتلێکراوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082612521280542
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سیڤن هێسڵ
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە  :شێرکۆ ئەحمەد حەوێز
چاپخانەی ڕۆشنبیری
چاپی یەکەم 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5843 :

لەشۆرشی فەرەنسییەوە بۆ شۆرشی عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798368
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوان ئەحمەد
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5844 :

لەشەڕ و پێکدادانی حیزبایەتیەوە ،بۆ شەڕی زاراوە و ئەلفوبێی سۆرانی،
التینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150317231556119779
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سیروان کاوسی
ساڵ 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5845 :

لەگۆڕەپاندا؛ یادەوەرییەکانی سەرکەوتن ،شکست و ژیانەوە....
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112323171063011
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ریچارد نیکسن
وەرگێڕانی :سارۆ ئەفرۆز
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5846 :

لەگەڵ ئەقڵی خۆرئاوادا؛ جەند گفتوگۆیەکی فەلسەفی و ئەدەبی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165499
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5847 :

لەگەڵ رووداوەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701051500124671
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەمیل عیسا
بەرگی یەکەم ساڵی 2015
ئەم کتێبە کۆمەڵە وتارێک دەگرێتەخۆ کە بابەتەکانی هەموو جۆرو هەمە
چەشنی تێدایە ،نووسەر بیروبۆچوونی خۆی لە سەر رووداوەکان و مێژووو
جوگرافی و ئابووری و سیاسی کوردستان و ناوچەکە دەخاتەڕووو
هیچیشیان بەدوور نین لە خەم و ئازارو نەهامەتییەکانی گەلی کورد .
نووسەر بۆچوونی خۆی لەسەر رووداوەکان لە رۆژنامەکاندا باڵوکردۆتەوه و
لە ئێستاش دا هەموویان لەناو کتێبێکدا کۆکردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5848 :

لەگەڵ سایکۆلۆژیادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052200350878503
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سۆزان جەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5849 :

لەگەڵ شانۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011109284163775
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامەران حاجی ئەلیاس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5850 :

لەگەڵ شاکارە نەمرەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967422
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5851 :

لەم نزیکییەدا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012101214233124455
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زەینەب یووسفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5852 :

لەم واڵتەدا و چەند چیرۆکێکی دیکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967959
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەلی ئەشرەف دەروێشیان
وەرگێڕانی :گوشاد حەمە سەعید
باڵوکراوەیم موکریانی
چاپی یەکەم 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5853 :

لەماتەمینی هێمندا؛ چەند دەقێکی شین و الواندنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071209234876972
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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گرد و کۆی:
عوسمان دەشتی و عەلی بداغی
هەولێر 2014 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5854 :

لەناو بەلەمە بچکۆلەکەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090322440777242
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەی .دی .سالنجەر
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :ژوان جەالل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5855 :

لەنووسراوانێکی قاچاغی قۆناغی خۆیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111810281710772
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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شێرکۆ هەژار
وێڕای پاشکۆیەکی چەند شیعری قاچاغی جەماوەری قاچاغ 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5856 :

لەنێو ئەم دڕکوداڵەدا مەمدە دەست خۆم!
http://www.kurdipedia.org/?q=2015050611004085242
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن خورشید
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5857 :

لەنێوان ئەنکەرە و هەولێردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798396
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەهرۆز گەاڵڵی
ئەنکەرە2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇷🇹تورکیا

2880

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5858 :

لەنێوان بلیمەتی و شێتیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019011
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هاشم ساڵح
وەرگێڕانی؛ نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەموە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5859 :

لەنێوان دەنگی خاک و دەنگی رۆحدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072522362889466
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەتا قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5860 :

لەنێوان سایکۆلۆجیا و سیاسەتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150123011724118998
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
نووسینی :حەسەن هەمزە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5861 :

لەهەر شتێ مشتێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012614500633039
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید کاوە (کوێستانی)
کۆمەڵە چیرۆکێکه ،پێشاندەری گۆشەیەک لەنێوان ساڵەکانی دەورانی
رژیمی کۆماری ئیسالمی ئێرانە ،و چەند چیرۆکێکی کورت لەخۆی دەگرێ
کە لە ساڵی 1994زاینی چاپ و باڵوکراوەتەوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5862 :

لەهەر گوزارشتێک چەند ئامۆژگاریەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20141210153830118252
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسینی کۆمەڵە نوسەرێک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5863 :

لەهەواری یادەوەرییەکانمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052812443669205
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حاجی مەمۆ
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5864 :

لەو دیو دەرگا داخراوەکانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619569
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئارێز عەبدوڵاڵ
سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

2883

بابەتی ژمارە5865 :

لەودیو شتە جوانەکانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090713001577326
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :رەوف حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5866 :

لەودیو شەپۆلی رەشەباکانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620028
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم مەال زادە
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5867 :

لەودیو هەستەوە ڕێبەرێک بۆ بیرکردنەوەی رەخنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502113533121013
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ڤێنسێنت ڕایان ڕۆگیرۆ
وەرگێڕانی :هەرێم هادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە5868 :

لەودیو هەناسەکانی شیعرەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419488
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەبار سابیر
سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5869 :

لەودیو وشە شووشەییەکانی عەبدولقادر سەعیدەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968888
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولقادر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5870 :

لەوێ بووم لەماڵی دڵێکی تەنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052814444064924
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شاخەوان سدیق
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5871 :

لەوێم لەورەی دەریادا لەوێش نیم ..من!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122921370163584
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شیرین تاهیر
سلێمانی 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5872 :

لەڕادەبەدەر خۆشمویستیت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051908055964768
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2886

ئەسیر عەبدوڵاڵ نەشمی
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5873 :

لەکۆتایی چاوەڕوانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119038
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عومەر سەید
ئەم کتێبە لە ساڵی 2008دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5874 :

لەکەرکووکەوە بۆ ڤێستەرۆس بەدەم پیاسەوە لەگەڵ سەالم محەمەدی
شاعیردا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141222214319118424
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەم کتێبە ئاوڕدانەوەیەکە لە ژیان و ئەزموونی شیعریی سەالم
محەمەد
عەبدوڵاڵ سلێمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5875 :

لەکەناری دانوبەوە بۆ خڕی ناوزەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080518521369246
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5876 :

لەکەناری رووباری رایندا لەسەرووی عاشقبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019022
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دوو نۆڤلێت
نووسینی :زانا خەلیل
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانیەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5877 :

لەیادی ئەستێرەیەکی پرشنگداری ئاسمانی هونەری کوردەواری،
شاعیری نیشتمانپەروەر مامۆستا هێمن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061311391270101
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی رەحمان نەقشی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5878 :

لەیال و مەجنوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020613101864183
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی کتێب :لەیال و مەجنوون
نووسەر :خانای قوبادی
ئامادەکار :غەفار ئیبراهیمی
مێژووی دەرچوون2011/22/2:
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5879 :

لەیلێ و مەجنوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798410
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فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ئەمین هەورامانی
بەغداد1985-

هێشتا ئامادە نییە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5880 :

ماجەراکانی سەلمانی فارسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112303480563009
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یوسف عیزەدین
لە چاپکراوەکانی یانەی قەڵەم لە سلێمانی 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5881 :

ماچستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018664
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دارا ئەحمەد
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5882 :

ماچی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120312101673393
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم کاکە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5883 :

ماچەکانی ئێوارە کازیوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072418403177120
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فازیل شەوڕۆ
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5884 :

مادام بۆڤاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091220401577413
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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گۆستاڤ فلۆبێر
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5885 :

ماددە بێ هۆشکەرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967241
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال جەالل غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5886 :

ماددە هۆشبەرەکان و باڵوبوونەوەی لە ئێران و رۆژهەاڵتی کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122615394463525
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەهدی بەدری
هەولێر 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5887 :

ماددەی  140لە دەستووری هەمیشەیی عێراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121209105087304
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :د .ئازاد عوسمان
خانەی موکریانی بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
چاپی یەکەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5888 :

ماددەی  140و کێشەی کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041114060064469
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر /پشتیوان ئەحمەد
بابەت /سیاسیی ،دەستووری
چاپ2012 /
تیراژ 1000 /دانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5889 :

مادمازێل کەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619829
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
میترا ئیلیاتی
وەرگێڕ
سەاڵح نیساری
ژمارەی الپەڕەکان
58
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5890 :

مارا  -ساد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100221514562178
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پیتەر ڤایس
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە  :شێرزاد حەسەن
دەزگای ئاراس
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5891 :

مارتن هایدگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819287
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مارتن هایدگەر و کۆمەڵێک نووسەری تر
وەرگێڕانی؛ ئیسماعیل کوردە
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکریی
ئەدەبی نماوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5892 :

مارشال هیرمان ویلهیلم کورنک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918622
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جۆرج لۆکاچ و کۆمەڵێک نووسەری تر
جگەرسۆز پێندرۆیی
سلێمانی 2000
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
http://www.pertwk.com/ktebxane/node/672
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5893 :

مارف خەزنەدار دنیایێک لە وشە و مەملەکەتێک لە کتێب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120911593578177
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی حەمید ئەبوبەکر بەدرخان
هەولێر 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5894 :

مارلین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070822515289625
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5895 :

مارکس لە تەرازووی ژیریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150406221553120813
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد ساڵح شارەزوری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5896 :

مارکسیزم و ئەنارکیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083109401060838
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:Daniel Guerin
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :هەژێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5897 :

مارکسیزم و رەخنەی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111322290762926
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تێری ئیگلتۆن
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :عەبدولخالق یەعقووبی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5898 :

مارکۆز و پۆپەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091022551861106
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5899 :

مارەکەیان بکوشتایە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719250
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :یەشار کەمال
وەرگێڕ :ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل
دەزگای چاپ :دەزگای ئاراس
ساڵی چاپکردن2002 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5900 :

ماساکۆ و دیانا  -دوو پرێنسیسی نازداری بێ ناز
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518519
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بن هیلز ..تینا براون
شێرزاد هەینی
دەزگای ئاراس 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە5901 :

ماسۆنیزم چییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021517461884781
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی وەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5902 :

ماسۆنییەت کورتە باسێکی مێژوویی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150719153907124848
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :حەسەن بارام
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5903 :

ماسی کۆلکە زێڕینە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140629102455100964
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر مارکووس فیستێر
وەرگێڕ :لەیال ساڵحی
ماسی کۆلکە زێڕینە یەکێکی دیکە لە کتێبەکانی لەیال ساڵحییە کە بۆ
مندااڵنی کوردی ئامادە کردووە و یەکێکە لە دەیان کتێبی ئامادەی چاپی
بۆ مندااڵن .ئەو کتێبە تەنیا چیرۆکێکی مندااڵن نییە ،بەڵکوو لقێکە لە
زنجێرە کتێبێک هەر بەو ناوەوە .لەو زنجیرە کتێبە کە ناوەکانیان بریتین لە
-1ماسی کۆلکە زێڕینە -2ماسی کۆلکە زێڕینە و رووداوێکی دیکە -3
ماسی کۆلکە زێڕینە و نەهەنگی پیر  -4ماسی کۆلکە زێڕینە و
ئەشکەوتی دێوەزمەکان  -5ماسی کۆلکە زێڕینە و هاوڕێکانی جودا لە
چیرۆک بۆ مندااڵن بە شێوەیەک فەلسەفە و پێوەندییە
کۆمەاڵیەتییەکانیش لە چوارچێوەی چیرۆک دا فێری مندااڵن دەکا و ئەو
واتایانە لە چواچێوەی چیرۆک دا بۆ مندااڵن دەگێڕێتەوە .ئەو زنجیرە کتێبە
یەکێک لە پڕۆژەکانی لەیال ساڵحییە و وەکی خۆی لە وتوێژێک دا دەڵێ
ماوەی  5ساڵە هەموو کاریان تەواو بووە .بەرگی یەکەمی لە الیەن
"ناوەندی ئیزێرتوو" وەوە چاپ و باڵو کرایەوە و بەرگەکانی دیکەی ماون ...
سەرچاوە: alanamirzad@yahoo.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5904 :

ماسیی رەشی بچکۆلە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015041619273267712
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەمەد بێهرەنگی
وەرگێڕانی :تێکۆشەر خالید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5905 :

ماسییەک لە وشکانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015073113014485793
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :مستەفا سەعید عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5906 :

ماسییەکان پێ دەکەنن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111413184462947
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سورخی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە5907 :

ماسییەکی رەشی چکۆلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120116522363061
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەمەدی بێهرەنگی
وەرگێڕانی :ناسر ئەمین نژاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5908 :

ماسیە رەشە بچکۆلەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170217
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەمەدی بیهیرەنگی
وەرگێڕانی :فەرهاد پەهلەوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5909 :

مافی ئافرەت لە نێوان رەگەز ساالری و مرۆڤ ساالریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966297
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر عەلی غەفور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مافی مرۆڤ
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5910 :

مافی بڕیاردانی چارەنووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050812072578644
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕ :ئەبوو بەکر ساڵح ئیسماعیل
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5911 :

مافی چارەی خۆنووسین لە ئەدەبیاتی یەکێتی نیشتمانی کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060213563160147
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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1975 - 1992
نووسینی :نەوزاد عەلی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5912 :

مافی دانەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798440
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال سەعدی مستەفا
هەولێر2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5913 :

مافی ژیانی تایبەت لە یاسا و ئیتیکی رۆژنامەگەریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090618292877313
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوان ئادەم ئەیڤەس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📰راگەیاندن
♬یاسایی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5914 :

مافی مرۆڤ  -بۆ پۆلی چوارەمی گشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012822175669011
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەزارەتی پەروەردە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
مافی مرۆڤ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5915 :

مافی مرۆڤ و گەرەنتیەکانی لە ئیسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040222004469112
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .مستەفا زەڵمی
وەرگێڕانی :عومەر عەلی غەفور
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
مافی مرۆڤ
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5916 :

مافی مێژووی غەیرە کورد بەسەر کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052714582564897
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ئامادەیە

فایلی پی دی ئێف:
سەالم ناوخۆش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5917 :

مافیا دەوڵەتی سامان و خوێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090921482861061
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمال عەوێزە
ئامادەکردن و وەرگێڕانی شێرزاد هەینی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئاراس 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5918 :

مافەکانی تۆمەتبار لەکاتی دەستگیرکردن و وەرگرتنی وتە و راگرتندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141116215611118140
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەردار عەلی عەزیز
وەرگێڕانی :کاروان رەحیم شەریف
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5919 :

مافەکانی گەلی کورد لە دەستوری  2005ی عێراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102403070688217
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێبین محەمەد سۆفی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5920 :

مافەکانی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798455
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێکخراوی نەتەوەیەکگرەوەکان بۆ مندااڵن دەریکردووە
هەولێر2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مافی مرۆڤ
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5921 :

مام برایمی نەتەوەیی و داستانە خوێناویەکەی ئەزمەڕ و کۆمەڵە
داستانێک
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969136
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5922 :

مام جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112303064019214
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مامۆستا جەعفەر
مەکتەبی بیر و هوشیاری (ی .ن .ک) 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5923 :

مام جەالل جێگری سەرۆکی سۆسیالیست ئینتەرناسیۆنال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120822114463169
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی مەکتەبی بیروهۆشیاری
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5924 :

مام حەیدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070422140971697
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی ئەشرەف درەویشیان
وەرگێڕانی سیاوەش گۆدەرزی
1998
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5925 :

مام رێوی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321211443120572
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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پەشێو مەریوانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە5926 :

مام هۆمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967694
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
موحەررەم محەمەد ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5927 :

مامان برازا بزر کرد خااڵن خوارزا مەزن کرد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140925145957116413
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5928 :

مامزێک لە ئاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110121475262699
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەجیبە ئەحمەد
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە5929 :

ماملێی هونەرمەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967314
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد کەساس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5930 :

مامۆستا جەعفەر ،ئازاد هەورامی و جەمالی عەلی باپیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111922210177991
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5931 :

مامۆستا جەمال تاهیر قارەمانی شۆرش و زیندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798477
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5932 :

مامۆستا حەسەن زادە و پۆلیمیکی سیاسی؟!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122310271263479
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەسەن ئەیوب زادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5933 :

مامۆستای سەرکەوتوو لە کەسایەتی و کاری پیشەییدا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012042515015864621
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەیدەر محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5934 :

مامۆستای نەزان پێنج وانە سەبارەت بە رزگاری هزری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150720201213124861
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ژاک ڕانسیەر
وەرگێڕانی لە فەڕەنسیەوە :مەنسوور تەیفووری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5935 :

مامە خەمە (چیرۆک و لێکدانەوە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090115575760877
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :محەمەد ساڵح سەعید
مۆتیڤ :جەبار سابیر
ژمارەی باڵوکراوە62 :
دیزاینی بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
ڕێکخستنی الپەڕەکان :کاروان ساالر
چاپخانە :ئاراس هەولێر
تیراژ1000 :
چاپی یەکەم 2008
ژمارەی سپاردن )525( :ساڵی ( )2008حکومەتی هەرێمی کوردستان
ناوەرۆک:
بەشی یەکەم :
چیرۆکەکان :چاکەیەکی مامە خەمە -سەوزەی مامە خەمە -خەمێکی
مامە خەمە -مامە خەمە و کلک و گوێی کەری  -مامە خەمە و مەکری
ژنەی  -پەندی کوڕە کەچەڵ و مەکری ژنی مامە خەمەی  -ماڵی گڵی
دەست لە دڵی  -پاشکۆیەک و چیرۆکێکی تری مامەخەمە-
بەشی دووەم:
چەند کورتە باسێک دەربارەی زمان و فۆلکلۆر  :زمانی چیرۆک  -دەقی
فۆلکلۆری  -ناوەرۆکی چیرۆکەکانی مامە خەمە -رەوشـــی رێــزمـانــی
چیرۆکی فۆلکلۆریی  -کەسێتی و قارەمانی -چەند سەرنجێک  -پوختەی
ئامانج  -سەرچاوەی چیرۆکەکان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5936 :

مانا و چەمکەکانی چەند زاراوەیەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150607091908121319
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فارس نەوڕۆڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5937 :

ماناو دەاللەتە شاراوەکانی دەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091116310661147
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانا عەسکەر
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5938 :

مانای هونەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091114392861134
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :هێربرت رید
وەرگێڕ :سەربەست خەسرەو عارف
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5939 :

مانشێت 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110721150310609
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ناوی کتێب  /مانشێت
ناوی نووسەر /کاوە محەمەد
چاپی یەکەم  -ساڵی 2010
چاپخانەی شەهید ئازاد هەورامی
ئەرکی چاپ /مەکتەبی راگەیاندنی (ی.ن.ک)
خستنەڕووی /جەواد حەیدەری
کتێبی مانشێت پێکهاتووە لە کۆمەڵێک بابەت کە نووسەر لە سااڵنی نێوان
 1999بۆ  2001لە رۆژنامەی کوردستانی نوێ سەبارەت بە مەسەلە
جیاوازەکانی ناوخۆ و ناوچە و جیهانی نووسیویەتی.
نووسەر لە پێشەکی کتێبەکەی دا ئاماژەی بەو داوە نووسینی ئەو
بابەتانە لە کاتێک دا بووە کە هێشتا لە رۆژنامەی کوردستانی نوێ
بەرپرسیارێتی مەرکەزی وەرنەگرتووە و کوردوتەنی دەستی کراوە تر و
درەفەتی زیاتری لەبەردەستدا بووە بۆ ئەوەی کە راوبۆچوون و
تێبینییەکانی خۆی سەبارەت بە مەسەلە ناوخۆیی و ناوچەیی و
جیهانییەکان دەربڕێت و لە گۆشەی "مانشێت " لە رۆژنامەی کوردستانی
نوێدا باڵویبکاتەوە.
بە وتەی نووسەر ئەو کتێبە زیاتر بۆ بەرچاوروونی خوێنەران و ئەو
کەسانەیە کە بە دواداچوون بۆ مەسەلە و رووداوە جۆراوجۆرەکانی
کوردستان و ناوچە و نێودەوڵەتییەکان دەکەن کە لە کۆتایی سااڵنی
هەزارە ی دووەم و سەرەتای هەزارەی سێیەم دا روویان داوە.
نووسەر هەروەها ئاماژەی بەوەشدا داوە کە هەندێک لەو بابەتانەی کە
دەبنە هۆی کوالنەوەی هەندێ لە برینە کۆنەکانی ناو خەڵکی کوردستان
خۆی بواردووە و نەیخستونەتە ناو کتێبەکەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5940 :

مانگ و خۆر و حەوتەوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032212221457038
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەال شاخی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5941 :

مانگ و روخسار ..چیرۆکی ئاشقانەی هیندۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798488
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و .ئەبوبەکر خۆشناو
سلێمانی2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5942 :

مانگا سورەکە دیالنێ ئەکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170415
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یۆیا وتۆماس ڤیە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە5943 :

مانگی ئاشوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072710352177146
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فرووغ فروخزاد
وەرگێڕانی :جەبار تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5944 :

مانگی رووی خودا ماچکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052015521164806
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :مستەفا مەستوور
وەرگێڕ :جەبار سابیر
لە باڵوکراوەکانی یانەی قەڵەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5945 :

مانیفستۆی ئازادی ژن لەسەدەی بیست و یەکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020709232675637
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای ژنی ئازاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

👩ژنان
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زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5946 :

مانیفستۆی شارستانێتی دیموکراتیک 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2015070714391385703
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5947 :

مانیفێستی ئازادیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122120284463452
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەکێتی شۆڕشگێڕانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5948 :

مانیفێستی حزبی کۆمۆنیست!
http://www.kurdipedia.org/?q=20150821234041125422
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مانیفێشتی حزبی کۆمۆنیست .لەنوسینی کارڵ مارکس /فریدریک
ئەنگلس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
رامیاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5949 :

مانیفێستی دژەگەندەڵی  -پاکڕەوشتیی دژ بە گەندەڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091717203428426
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد حەمە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5950 :

مانێشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011417275874831
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سجاد جهانفرد “ژیار”
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

2920

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5951 :

ماهراکۆ ..باسێکی رووداوی راستەقینەی کچە کوردێکی قارەمانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798493
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
میرزا محەمەد ئەمین مەنگوری
چاپخانەی راپەرین
سلێمانی1971-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی راپەرین
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5952 :

ماکیاڤیللی و بیری رێنسانس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619858
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :رامین جەهانبەگلو
وەرگێڕ :موسلح ئیروانی
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

2921

بابەتی ژمارە5953 :

ماکیاڤێللی و ماکیاڤێللیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091321584561214
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رامین جەهانبەگلو
وەرگێڕانی :نەوید مێهراوەر
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5954 :

ماڵئاوایی لە چەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719248
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەرنست هەمنگوای
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە؛ عەبدولخالق ئەحمەد عەزیز
دەزگای چاپ و پەخشی ئاراس ئەم رۆمانەی لە ساڵی  2002دا
باڵوکرۆتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5955 :

ماڵکۆڵم ئێکس ..پەیامی رابوونی گەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011322111263819
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فازڵ قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5956 :

ماڵی بووکە شووشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092417314362071
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هینرێک ئبسن
وەرگێڕ :تەیمور تاهیر قەرەدەاخی
بەڕێوبەرایەتی خانەی وەرگێڕان
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5957 :

ماڵی رووناکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219093
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەڵبژاردەی کۆمەڵێک چیرۆکی نوێی فارسی
وەرگێڕانی؛ عەتا نەهایی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5958 :

ماڵی من سێبەر و دڵی تۆش باخچە (بەشی یەکەم)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040815134118578
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن حەمە جەزا
شیعر(...دو تێکستی درێژ)
دەزگای چاپ :کوردستان  /سلێمانی /بەڕێوەبەرایەتی چاپ و
باڵکردنەوەی سلێمانی
ساڵی چاپکردن2012 :
چاپی دووەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5959 :

ماڵی ڕێحان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150213015115119363
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هۆشەنگ شێخ محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە5960 :

ماڵێک بۆ خۆشبەختی عاشقەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205110911119228
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سارا جەعفەر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5961 :

ماڵێک پڕ لە تەنیایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112121094978006
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دڵشاد حسێن
ئەم کتێبە حەوت دەقی شانۆیی خۆماڵی لە خۆ دەگرێت بەرهەمی
نووسەرێکن ئاشنا بە شانۆ و هونەری کوردی .لە کاتێکدا شانۆی کوردی
پێویستی بە بوونی دەقی خۆماڵی هەیە ،دەشێ ئەم شانۆنامانە
کەلێنێک لەو بۆشاییە پڕبکەنەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5962 :

ماڵێک لەناو زەریا ماڵێک لەتەنیشت بیابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219081
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :دالوەر قەرەداغی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە5963 :

ماڵێکی لێکترازاو و ویژدانێکی بیمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718914
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فاروق رەفیق
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن چاپخانەی رەنجەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5964 :

ماڵە وێرانەکەمان لە گش ڕووێکەوە :زوان ،تۆرە ،دنیاوینی.
http://www.kurdipedia.org/?q=20150422091407120939
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :بەدران ئەحمەد حەبیب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
♖هەولێر

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5965 :

مایا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221190361173
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یۆستاین گاردەر
و :بەهرۆز حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5966 :

محاسبەی نیابت (بو موکلە محترمەکانم)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112621385187601
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد ئەمین زەکی بەگ
1928
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5967 :

محەمەد ئیقبال :فەیلەسووف و ئەدیبی شۆڕشگێڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969650
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد مەال ساڵح شارەزووری
چاپی دووەم 2015 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5968 :

محەمەد ئەمین زەکی :دوو تەقەالی بێ سوود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969839
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەباحی غالب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5969 :

محەمەد پاشای رواندز ..لێکۆڵینەوەیەک لە کەسایەتی و قۆناغی
حوکمەکەی لە روانگەی ئایینی و دەروون ناسیییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798504
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5970 :

محەمەد عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050513475864662
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و کۆکردنەوەی :بەختیار سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5971 :

محەمەد عەبدە تازەگەری ئیسالم
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015032220475384961
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :محەمەد عیمارە
وەرگێڕانی :بەرزانی مەال تەها
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5972 :

محەمەد قودسی نەمر :قارەمانی شەهیدی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969615
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامەران موکری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5973 :

محەمەد مەولوود مەمی شاکارنووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619962
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
د .ئازاد حەمە شەریف
ژمارەی الپەڕەکان
335
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5974 :

محەمەد و سێوێ و سوورمێ خان و قورشێدێ چاو بەخار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968222
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تارق جامباز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5975 :

محەمەد وەک لە کتێبی جولەکە و دیانەکان هاتووە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121821032663367
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :عەبدولئەحەد داود
وەرگێڕانی ئیبراهیم ئەحمەد شوان
هەولێر 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5976 :

محەمەدی قازی و پەیامی وەرگێڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021021315484747
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی :عیرفان قانیعی فەرد
وەرگێڕانی :ئیسماعیل زارعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5977 :

محەمەدی قازی کێیه و چی کردووە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903054822125801
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هەڤپەیڤین  :سەید عەلی ساڵح
وەرگێڕانی  :ڕێباز مستەفا
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
چاپی یەکەم2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5978 :

مراوییە کێوییەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150329124215120701
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هینریک ئیبسن
وەرگێڕانی لە نەرویجییەوە :هاودەم ساڵح جاف
لە باڵوکراوەکانی زنجیرەی کتێبی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5979 :

مردن و پاکیزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219094
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئێریەڵ دۆرفمەن
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە؛ فاروق هۆمەر
ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5980 :

مردنی نووسەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082021533772329
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تاهیر عوسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5981 :

مردنێک لەودیو پەنجەرەکەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019010
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هێمن مەحمود
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن وەزارەتی رۆشنبیرییەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5982 :

مردنێکی بەختەوەرانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051712403985327
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلبێر کامۆ
وەرگێڕانی لە فەڕەنسییەوە :هەژار خەلیل ئیبراهیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5983 :

مردنێکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070818532871941
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خۆرخە لویس بۆرخیس
وەرگێڕانی :یاسین عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5984 :

مردوو خەون نابینێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798513
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدوڵاڵ سەڕاج
بەغدا1980-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5985 :

مردوویەک ئاگای لە هەمووانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118703
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەباح رەنجدەر
دەزگای سەردەم 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە5986 :

مردووە بێ کفن و دفنەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080720522667545
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ژان پۆل سارتەر
وەرگێڕانی :وەلید عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5987 :

مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121522001863325
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نادر فەتحی  -شوانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە5988 :

مرۆڤ ئازادیی خۆی فرۆشتووە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918984
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :کریشنا مۆرتی
وەرگێڕانی  :یاسین عومەر
ئەم کتێبە لە ساڵی 2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

2937

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5989 :

مرۆڤ بوو خودای خولقاند
http://www.kurdipedia.org/?q=20150113124917118773
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسین و لێکۆڵینەوەی (دکتۆر  :ئالف .ب)
وەرگێرانی  :عادل مەریوانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5990 :

مرۆڤ بەچی دەژی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091121400961159
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تۆڵستۆی
ئاوات عەبدوڵاڵ بابان
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5991 :

مرۆڤ لە روانگەی فرۆیدەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818944
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :قاسم حسێن ساڵح
وەرگێڕانی :عەبدولموتەلیب عەبدوڵاڵ
دەزگای سەردەم 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5992 :

مرۆڤ و ئاژەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101312282692401
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سادقی هیدایەت
وەرگێڕانی :رێباز مستەفا
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5993 :

مرۆڤ و ئایینەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619907
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :میشێل مالرۆب
وەرگێڕ :هیوا مەال عەلی سوورە دێیی
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5994 :

مرۆڤ و ئیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966007
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5995 :

مرۆڤ و خاچ و بیر :شانۆگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967947
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەهدی ئومێد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5996 :

مرۆڤ و دەوروبەر  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719255
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5997 :

مرۆڤ و دەوروبەر  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092214185773232
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5998 :

مرۆڤ و دەوروبەر  -بەشی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092214202173233

2941

فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5999 :

مرۆڤ و زەمەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012522312992827
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد سلێمان عەباس
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6000 :

مرۆڤ وەک بەخشندە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412119394
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رێبوار سیوەیلی  -وتار و چاوپێکەوتن
چاپخانەی رەنج 2006 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6001 :

مرۆڤ کوشتن پیشەی منە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798518
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی رۆبێرت مێرل
وەرگێڕانی بۆ فارسی :ئەحمەد شاملو
وەرگێڕانی بۆ کوردی :محەمەد شەهدی
باڵوکراوەی دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی ڕۆژهەاڵت
چاپی یەکەم 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6002 :

مرۆڤی ئاسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170489
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوری سەعید قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن
چیرۆک
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6003 :

مرۆڤی یاخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042520285264623
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی (ئالبێر کامۆ)
وەرگێڕانی (ئازاد بەرزنجی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6004 :

مرۆڤێک لە ئیرادە مرۆڤێک لە گڕکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020713050375642
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ڤیان جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6005 :

مرۆڤێک ناوی لە ناواندا نییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091617012731488
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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واسینی ئەلئەعرەج
وەرگێڕانی :سەباح ئیسماعیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6006 :

مرۆڤە باشەکەی سێچوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100608591173392
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بێرتۆڵد برێشت
وەرگێڕانی :کەریم پەڕەنگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6007 :

مریشکە سوورە؛ چیرۆکی فۆلکلۆری بۆ منااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052423460378470
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوەی :هیوا عومەر ئەحمەد
1978
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6008 :

مریشکە کونجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170395
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوری سەعید قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6009 :

مریەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170672
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد بەرزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە6010 :

مریەم خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319463
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل مەال حەسەن خۆشناو
ئینستیوتی کەلەپوری کوردستان 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6011 :

مزگەوتەکانی رۆژئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619963
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئیسماعیل تەنیا
ژمارەی الپەڕەکان
145
ساڵی چاپ
2008
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
موراد بەهرامیان
کەتەلۆگ
لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6012 :

مژدانەی شەکراوێکی تاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967902
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ کەریم مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6013 :

مستەفا بارزانی لە هەندێک بەڵگەنامە و دۆکیومێنتی سۆڤیەتیدا - 1945
1958
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092809232962136
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تۆمارێکی زێڕین لە مێژووی گەلی کورد
د .ئەفراسیاو هەورامی
دەزگای ئاراس 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6014 :

مستەفا ساییب ئەستێرە گەشەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968567
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کەمال رەئووف محەمەد  -بابی اللۆ
1998
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6015 :

مسۆرەی فێڵباز دان بە تاوانی خۆیدا دەنێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829001908125621
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :واریسی ئەلکندی
وەرگێڕانی :ئەحمەد زەردەشت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6016 :

مشتومڕ لەگەڵ مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091115535361145
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هاری کریسلەر
و :عەزیز رەئووف
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6017 :

مشتێک لە پاشماوەی خەرمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798546
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فاتیح رەسوڵ
هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6018 :

مشک و بنیادەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111010272673637
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جۆن شتاینبێک
وەرگێڕ :ئەدیب نادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6019 :

مشکی برسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828193355125614
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەمەد بیهرەنگی
وەرگیڕانی :عەبدولرەحمان فەهیمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە6020 :

مشکەکانی رۆح
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091308103877427
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حوسێن شێربەگی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6021 :

ملمالنێ لەگەڵ پرسیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120611404574204
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دانا عەسکەر
لە باڵوکراوەکانی یەکێتیی نووسەرانی کورد -لقی کەرکووک ژمارە ()124
چاپخانە :کارۆ
چاپی یەکەم2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6022 :

ملمالنێ لەگەڵ ژیاندا  - 1983 - 1971بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102800324173548
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .عەبدولستار تاهر شەریف
چاپی یەکەم
کەرکوک 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6023 :

ملمالنێی نێوان پارتە سیاسیەکانی باشووری کوردستان لە نێوان سااڵنی
1985 - 1975
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020214324375524
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2952

محەمەد تۆفیق محەمەد عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6024 :

ملمالنێی نێوان دیکتاتۆر و ئۆپۆزسیۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310210751119666
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ولیام جەی دۆبسۆن
وەرگێڕانی :د .بایەزید حەسەن عەبدوڵاڵ
کاتێک بەهاری عەرەبی لە ساڵی 2011دا وەبیر هەموو کەسێکی
هێنایەوە تەنانەت لە نێو پاشەکشەی ئابووریی جیهانیشدا ،کە
پرینسیپەکانی ئازادیی سیاسی و ئابووری گرنگییان لە دەست نەداوە.
ئێستاش خەڵک لە هەموو شوێنێک خوازیاری ئازادین .ئەوەی گۆڕاوە،
سروشتی دیکتاتۆریەتەکانە .دیکتاتۆر و ستەمکارانی ئەم ڕۆژگارە ،زۆر
شارەزا و زیرەک و لێزانترن لەوانەی پێش خۆیان .کاتێک ئەو دیکتاتۆرانە
ڕووبەڕووی فشاری زیاد دەبنەوە ،زۆر زیرەکەکانیان نە ڕژێمەکانیان دەکەنە
دەوڵەتێکی پۆلیسی و نە خۆشیان لە جیهان دادەبڕن؛ بەڵکو شت فێر
بوون و خۆیان دەگونجێنن...
لە باڵوکراوەکانی زنجیرەی کتێبی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6025 :

ملمالنێی هەڵبژاردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918629
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
دەنیس کاڤاناک
ئەبوبەکر خۆشناو
مەکتەبی بیرو هۆشیاری
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6026 :

ملوانکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150226010851119460
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هاوڕێ نەهرۆ
کۆمەلێک کورتە چیرۆک لەگەل دوو چیرۆکی دەرگێڕدراو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6027 :

ملوانکەی ستیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102722023418553
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد فەریق حەسەن
دەزگای ئاراس 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6028 :

ملوانکەی شین
http://www.kurdipedia.org/?q=200908051527001921
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی کتێبێکە کە کۆمەڵە شیعرێکی مامۆستا شەریف حسەین پەناهی
ی لە خۆی گرتووە .پێشەکیی ملوانکەی شین نووسینی مامۆستا
هێمنە .ئەم کتێبە تەنیا بەرهەمی شەریفە کە تا ئێستا چاپ بووە .ساڵی
 1358ک.ە ( 1979ز) شەش کەڕەت لە چاپ دراوە:
چاپی یەکەم 300 :دانە ،خەرمانانی  1979ز
چاپی دووهەم 500 :دانە ،گەاڵرێزانی  1979ز
چاپی سێهەم 500 :دانە ،بەفرانباری  1979ز
چاپی چوارەم 500 :دانە ،بەفرانباری  1979ز (لە مەهاباد)
چاپی پێنجەم 500 :دانە ،رێبەندانی  1979ز
چاپی شەشەم 1000 :دانە ،رەشەمەی  1979ز
زۆربەی شیعرەکانی ئەم دیوانە شیعرە ،لە الیەن گۆرانیبێژەکانەوە کراون
بە گۆرانی.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە6029 :

ملوانەکەی شین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150814102712125177
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
شەریف حوسێن پەناهی
ئامادەکردنی :ئەنوەر حسێن ،لوقمان رەئوف
چاپی سێیەم سلێمانی 2013
ئەم دیوانە شیعرە لەکۆمەڵێک شیعری نەتەوەیی و نیشتمانپەروەریی
پێکهاتووە کە هەرکام له و شیعرانە باس لەخولیاو حەزو تاسه و ئاوات و
هیواو تامەزرۆیی شاعیر شەریف حوسێن پەناهی دەخەنەڕوو.
هێمن موکریانی ،پێشەکی بۆ ئه و دیوانە شیعرە نووسیوه و تێیدا ئاماژەی
بەوە داوە کە خۆشی له و شیعرانە هاتووە.
هێمن لەبارەی شیعرەکانی شەریف لە "ملوانەکەی شین" دا دەنووسێ:
خەیاڵی ناسک و هەستی هونەرمەندانی تێدا بەدی دەکات و داوا
لەشاعیر دەکات زیاتر خۆی ماندوو بکات و وشەی رەسەنی کوردی
بەکاربهێنێت و هیوای ئەوە دەخوازێت کە بەرهەمی باشتری لێ ببینێت .
هێمن لەبارەی ناوەڕۆکی شیعرەکانی شەریفەوە دەنووسێ :بەشی
هەرەزۆری شیعرەکانی شەریف لەسۆزو عاتیفه و کوڵ و کۆی دەروونی
شاعیر سەریهەڵداوە کە بۆتە هۆی ئەوەی کە هەستی خوێنەر یان گوێگر
ببزوێنێت.
هێمن لە درێژەی پێشەکییەکی خۆیدا داوا لە شەریفی شاعیر دەکات کە
لە شیعری خۆی ڕازی نەبێت و دەبێ هەوڵی زیاتر بدات کە شیعری
باشتر بخوڵقێنێت و هەروەها داوا لە شاعیر دەکات زیاتر خزمەت بە زمانی
شیعرییەکەی بکات و هەوڵی ئەوە بدات کە وشەی رەسەنی کوردی
بەکاربهێنێت و خۆ لەوشەی داتاشراو و دەستکرد بهێنێت.
پێویستە بوترێت کە شیعرەکانی شەریف لە ملوانکەی شین ،لەالیەن
زۆربەی گۆرانیبێژانی کوردەوە بەتایبەتی ناسری رەزازی ،نەجمەی
غواڵمی ،کاڵێ ،مەزهەر خالقی و سمایل ئاغای چەوگالی ،کراون
بەگۆرانی و چوونەتە ناو خانەی گۆرانی کوردییەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6030 :

من بڕوام بە دیموکراسی کوردی نییه!
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718909
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :مامۆستا جەعفەر (فازیل کەریم ئەحمەد)
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن مەکتەبی بیر و هۆشیاریەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6031 :

من بێتاقەتم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150329130609120705
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەستەکانی تۆ
نووسینی :برایان مۆزس
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6032 :

من ترس رۆحی سمیوم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092022390488620
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد ماغوت
شوان ئەحمەد کردوویەتی بە کوردی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6033 :

من ترسنۆکم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150329131343120707
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەستەکانی تۆ
نووسینی :برایان مۆزس
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6034 :

من جاسووس نیم ،من رۆژنامەنووسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090713180619624
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێرانی شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6035 :

من چەوساوەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150329131013120706
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەستەکانی تۆ
نووسینی :برایان مۆزس
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6036 :

من خەون دامئەگیرسێنێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040709390278882
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بەرزان هەستیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6037 :

من دەبێت خۆم بسمیلبکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082312392366425
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەژاڵ ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6038 :

من دەتوانم  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101122462562299
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمەندە کلینتۆن پرۆفیسۆری دەرونناسی و خاتوو ئێلڤیا ئەمێستی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کۆمەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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بابەتی ژمارە6039 :

من دەتوانم  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101123004262300
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمەندە کلینتۆن پرۆفیسۆری دەرونناسی و خاتوو ئێلڤیا ئەمێستی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کۆمەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6040 :

من دەتوانم  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101123075862301
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمەندە کلینتۆن پرۆفیسۆری دەرونناسی و خاتوو ئێلڤیا ئەمێستی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کۆمەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6041 :

من دەتوانم  -بەرگی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101123104362302
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەمەندە کلینتۆن پرۆفیسۆری دەرونناسی و خاتوو ئێلڤیا ئەمێستی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کۆمەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6042 :

من دەتوانم  -بەرگی 5
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101123122462303
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمەندە کلینتۆن پرۆفیسۆری دەرونناسی و خاتوو ئێلڤیا ئەمێستی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کۆمەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6043 :

من دەتوانم  -بەرگی 6
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101123140962304
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمەندە کلینتۆن پرۆفیسۆری دەرونناسی و خاتوو ئێلڤیا ئەمێستی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کۆمەک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6044 :

من شێواندوومە لێتان ..یان هەر خۆتان سەر لێ شێواون
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798562
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال نەبەز
1989
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6045 :

من لە ئاوشفیتز دەرباز بوومA-6171
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042214315485131
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فێرێنک گوێندوێر
وەرگێڕانی :عەتا محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6046 :

من لە خودا و پێغەمبەر و دەوڵەت دەترسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219420
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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برایم فەرشی
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6047 :

من مەاللەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062905204885661
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەاللە یوسفزەی
ئەم کتێبە لە الیەن د .شێرکۆ عەبدواڵوە بۆ سەرزمانی کوردی وەرگێڕدراوە
و هیوا فاوەندەیشن مافی باڵوکردنەوە بە زمانی کوردی وەرگرتوە و لە
رابردوشدا چەند کتێبێکیان باڵوکردەوە کە سەرجەمیان مافی
باڵوکارەکانیان پارێزراو بوو ،بەرەزامەندی ئەوان باڵوکرابووەوە.
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مافی مرۆڤ
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6048 :

من ناوم سوورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111808473745603
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئۆرهان پاموک
وەرگێڕانی لە تورکییەوە :بەکر شوانی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6049 :

من هەبم یاخود نا ..ئەمەیە مەهزەلەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091615015031941
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تەرزە جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6050 :

من هەم من شەڕانگێزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052113061678510
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2965

وەرگێڕانی :سۆزان جەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6051 :

من هەڵەبجەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968572
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خورشیدە بابان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6052 :

من و ئەو
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221013920118376
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
کارزان عەلی
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6053 :

من و تۆ بۆ لەدایک بوین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121619214987195
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمیر شەیدا
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6054 :

من و خۆم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102122484668663
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کاکەڕەش
چاپەمەنی ژێنەر 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6055 :

من و قالە و سەگەکەی پاڤلۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011110544063779
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6056 :

من و واسیتەکارانم ،یادداشت لە بارەی دامەزراندنمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011320305563810
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرگوزشتەی  4ساڵ واسیتەکردن و هەولدانی دامەزراندنمە لە
فەرمانگەی میری ...تەواوی کتێبەکە گێرانەوەی بەسەرهاتە بێ دەرچوون
و الدان ،لە شێوەی چیرۆک بە زمانی کۆمێدیا ...
عەلی سدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6057 :

من و کامێراکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015090214215266622
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام کاکەی فەالح
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6058 :

من کوڕی سەدام بووم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969891
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف یەحیا (وەک هاوشێوەی عودەی لە خزمەتی
دیکتاتۆری عێراق سەددام حوسێن)
نووسین و وێنەی مێژووییی بەسەرهاتەکانی لەتیف یەحیا و
تۆمارکردنیان :کارڵ ڤیندل
لە ئەڵمانییەوە بۆ کوردی :ساالر حەمەسوور "باسیرە"
چاپی یەکەم ،ئەڵمانیا ()1997
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاداشت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6059 :

من کێم؟ ئەز کی مە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120414353463096
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دڵشاد تاقانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6060 :

من یەک ساواکیم (بەرگی یەکەمی سیانەی جەگەن)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011321313886694
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :بزورگی عەلەوی
وەرگیڕانی  :سیامەند شاسواری
بابەت :رۆمان
ژمارەی الپەڕە344 :
وەشان: The A King
نۆرەی چاپ :چاپی یەکەم 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6061 :

من :خودی مرۆڤ و بزووتنی گەردیلەکان لە نێوان فەلسەفە و ئاییندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965520
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6062 :

مناڵ و ئەدەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071075
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6063 :

مناڵ و بوکەشوشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071073
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6064 :

مناڵ و پەپولە و ماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071081
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرزان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6065 :

مناڵ و چیرۆکی منااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968276
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد رەحیم رەمەزان
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6066 :

مناڵ و گوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071079
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان محەمەد هەورامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6067 :

مناڵ و گیانداران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071078
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرزان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6068 :

منداڵ لە بەرهەمی هونەرمەندە جیهانییەکاندا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798578
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.محەمەد عارف
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6069 :

منداڵ و ئەدەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518821
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەوزاد عەلی ئەحمەد
چاپی سێهەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 2007دا لەسەر ئینتەرنێت
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6070 :

منداڵ و چۆلەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170229
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/لەتیف هەڵمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6071 :

منداڵ و ئەدەب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150724222332124908
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەوزاد عەلی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6072 :

مندااڵنمان چۆن پێدەگەن ؟
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828123757125606
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:نەهرۆ عەلی حەمەد
باڵوکراوەی:کتێبخانەی حاجی قادری کۆیی  -هەولێر
چاپ:یەکەم 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە6073 :

مندااڵنی ئاگر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919656
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئینریک ماردێن
کەریم مستەفا
دەزگای ئاراس 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6074 :

منداڵباز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019002
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد پیرباڵ
ماڵی شەرەفخانی بەتلیسی 2003
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (فەرهاد پیرباڵ) سەبارەت بە (رۆمانی منداڵباز) بۆ کوردیپێدیا لە -09-09
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6075 :

منداڵی ئاخر زەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619917
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەزیز نەسین
2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6076 :

منداڵی سووتاو
http://www.kurdipedia.org/?q=20141010120648116977
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ستیگ داگەرمان
وەرگێڕانی :دالوەر قەرەداغی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6077 :

منداڵی گوێ گران و پێوەندی لەگەڵ خێزان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141228194154118546
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی
فاتمە ئەنامقی (کازیوە)
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6078 :

منداڵی کورد و فەرهەنگی کورد لە هەندەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798583
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمجەد شاکەلی
سوید1989-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6079 :

منداڵیم ئاسکێک بوو بەسەر پەلکە زێڕینەکاندا بازبازێنی دەکرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619576
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کاروان کاکەسوور
دەزگای ئاراس 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

بابەتی ژمارە6080 :

منداڵێک بە دزییەوە کتێب دەخوێنێتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412119388
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاروان کاکەسوور
پاشکۆی رەخنەی چاودێر 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6081 :

منداڵەکەت بۆ وا ئەکات !؟
http://www.kurdipedia.org/?q=20150527123917121218
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و کۆکردنەوەی :شێرزاد فەقێ عەلی
سەرپەرشتی زانستی  :د .عەبدولباقی ئەحمەد
دکتۆری تایبەتمەندی دەروونیی منداڵ
PhD،MBChB،Dr Abdulbaghi Ahmad
IACAPAP Ambassador
Assisting Professor & Founder of
Child Mental Health & Metin Health House
Kurdistan Region - Iraq،Duhok
Associate Professor & Senior Consultant in
Child and Adolescent Psychiatry
Uppsala University - Sweden
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fax: 0046186112565،Office Phone: 0046186112555
E-mail: abdulbaghi.ahmad@neuro.uu.se
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎒پەروەردە

جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6082 :

منداڵەکەت لە تەمەنی قوتابخانەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150527153021121220
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :شێرزاد فەقێ عەلی مستەفا
سەرپەرشتی زانستی  :د .عەبدولباقی ئەحمەد
دکتۆری تایبەتمەندی دەروونیی منداڵ
PhD،MBChB،Dr Abdulbaghi Ahmad
IACAPAP Ambassador
Assisting Professor & Founder of
Child Mental Health & Metin Health House
Kurdistan Region - Iraq،Duhok
Associate Professor & Senior Consultant in
Child and Adolescent Psychiatry
Uppsala University - Sweden
fax: 0046186112565،Office Phone: 0046186112555
E-mail: abdulbaghi.ahmad@neuro.uu.se
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6083 :

منظومه کردی  -مەولودنامەی شەمس
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015010412153484506
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سید بهاءالدەن شمس قریشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6084 :

منم شاعیری ژنانی چاوەڕوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110722044762840
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یونس رەزایی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە6085 :

موبارەک و سەردەمەکەی ،لە سەکۆوە بۆ گۆڕەپان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082013511072293
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد حەسەنێن هەیکەل
وەرگێڕانی :عومەر عەلی غەفور و سەباح ئیسماعیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6086 :

موجاهیدینی خەڵق لە عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092312594373257
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جێرمیا گۆلکا ،لیدیا هەنسڵ ،ئیلیزابێس وێڵک و جودیس الرسن
وەرگێڕانی :لەیال حەمید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6087 :

موحاکەمەکردنەکەی پێشەوا قازی محەمەد لە یاداشتەکانی (قوام
السلطنە)دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018683
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :موکری
دەزگای ئاراس 2007

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6088 :

موحەڕەم محەمەد ئەمین
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012120222481674108
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
موحەڕەم محەمەد ئەمین
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :ئازاد حەمە شەریف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6089 :

موخابەراتی عێڕاقی و بن الدن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082022263568410
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرتیپ جەوهەر بابان
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6090 :

موزیکی سەدەی کالسیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083122001977198
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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زۆزک قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎵موزیک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6091 :

موسا و یەکتاپەرستیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305120712119559
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سێگمۆند فرۆید
وەرگێڕانی :هاوژینی مەالئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6092 :

موسافیر و چاوەڕوانیی نەورەسێک
http://www.kurdipedia.org/?q=201206101651496816
6
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئاسۆ جەبار
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6093 :

موسافیرانی دۆزەخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080715214067562
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەسوڵ یۆنان
وەرگێڕانی :جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6094 :

موسوڵمانان لە گێژاوی مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122601295363513
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەباس قادر کەریم
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6095 :

موعجیزاتی ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966011
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6096 :

موعجیزەکانی عەشق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150609144557121403
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:مەسعود لەعەلی
وەرگێڕانی :سەردار حەسەن خاڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6097 :

موفتی پێنجوێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071087
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئومێد ئاشنا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6098 :

موقەدەس و دونیای مۆدێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040318531369253
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاوە ئەحمەد و هیمداد شاهین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6099 :

موقەدەس و کولتور
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798599
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عەبدولکەریم
سلێمانی2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە6100 :
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موالزم تەحسین و شتی تریش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082916282360812
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد پیرباڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6101 :

موالزم موحسین و مودیری ئەمنی سلێمانی رێزیان لێگرتم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010919560963737
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چەند سەرنجێک لەسەر بیرەوەرییە  29ساڵەکەی نائب
عەبدوڵاڵ
قادر رەشید (ئەبو شوان)
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6102 :

موالزم کەریم بە رووبەندی پۆاڵوە کوردستانی دەبینی و نەمرایەتی لە
چاوانی دەبریسکایەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091423252977471
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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زانیار سەردار
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6103 :

مووسا شازادەی میسر  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619966
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
هاوارد فاست
وەرگێڕ :ئەبو بەکر ساڵح ئیسماعیل
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6104 :

مووسا شازادەی میسر  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619965
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
هاوارد فاست
وەرگێڕ :ئەبو بەکر ساڵح ئیسماعیل
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6105 :

مکالمات ترکیة عربیة و (حاشیة کردیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080514321369553
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نعوم فەتحوڵاڵاللە سحار
موصل 1896 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6106 :

مۆتەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111907550287761
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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چیخۆف
وەرگێڕانی :ئازاد نەجم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6107 :

مۆتەکە چەند چیرۆکێکی دیکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221093711118385
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
ئازاد نەجم
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6108 :

مۆدێرنیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619824
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
مالکم برادبری  -جێمس ماکفارلن
وەرگێڕ
بەهزاد حەوێزی
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6109 :

مۆدێرنە و پۆست مۆدێرنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019008
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پیتەر کریستۆ
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ شۆڕش جوانڕۆیی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6110 :

مۆدێرنە و حیکایەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150104151821118629
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2991

ئاسۆ جەبار
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6111 :

مۆدێرنە و راسیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218741
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جۆرج تەرابیشی
وەرگێڕانی؛ شوان ئەحمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6112 :

مۆدێرنە و کۆمەڵگا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309030711119644
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2992

نووسینی د .محەمەد مەخلوف
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6113 :

مۆدێرنەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091122225461162
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رامین جیهانبەگلو
و :ئازاد بەرزنجی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6114 :

مۆدێل و مۆدێلەکانی رێزمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798606
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2993

وەرگێڕانی
د .محەمەدی مەحوی
ساڵ و شوێنی باڵوبوونەوە 2008 :سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6115 :

مۆرانە :سووڕی ژیانی ،زیانی ،قەاڵچۆکردنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967194
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەدرەدین نورەدین ئەبوبەکر1 /ن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌾کشتوکاڵ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6116 :

مۆرفۆ سینتاکس لە شێوەزاری کۆیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083121554677197
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یارا قادر حەمەد مەالزادەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6117 :

مۆزایکی خۆشەویستی و مردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011310140674796
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ناتالیا ڤیکۆ
وەرگێرانی :عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگنە
چاپی یەکەم 2012 -
لە باڵوکراوەکانی یەکێتی نووسەرانی کورد لقی کەرکوک ژمارە 174
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6118 :

مۆزەخانەی ئەتنۆگرافیای کورد لە باشووری کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091122211461161
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فاروق حەفید
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6119 :

مۆزەخانەی پاکیزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062821340171599
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

2995

ئۆرهان پاموک
وەرگێڕانی :بەکر شوانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6120 :

مۆساد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083009501457369
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەاڵح االمام
وەرگێڕان و ئامادەکردنی :شێرزاد هەینی
چاپخانەی رۆژهەاڵت هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6121 :

مۆساد دەزگای مردنی خوێناوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798610
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دەوەن حەسەن
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6122 :

مۆساد لە عێراق و واڵتانی دراوسێ  -داڕمانی ئومێدی ئیسڕائیلی و
کوردەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082509473669946
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر  :شلۆمۆ نکدیمۆن
وەرگێڕ :رەهەند عەبدولغەفور
چاپی یەکەم 2011:
چاپخانەی زانا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6123 :

مۆسیقا فەرامۆشی کردم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150811193743125135
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شااڵو حەبیبە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

2997

بابەتی ژمارە6124 :

مۆسیقای بێدەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092416400662068
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الش نۆرێن
وەرگێڕ :دانا رەئوف
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6125 :

مۆسیقای مەرگی ناوەختە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419150
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەاڵح جەالل
ڕۆمان 2007 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6126 :

مۆمیای عەرشی سپێدەیەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968923
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل کوردە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

2998

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6127 :

مۆمێکی نوێی تەمەنم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150125040635119035
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ناڵە حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6128 :

مۆمەکانی سپێدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071809281577038
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی فەتحی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6129 :

میترا تۆ کوڕی کێی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090716113661038
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

2999

کنێر حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6130 :

میتۆلۆجیای یۆنانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019373
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئێریک ئێریکسۆن
کەریم مستەفا
کۆمەک 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6131 :

میتۆلۆژیای زەردەشتی و شوێنەواری لە کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798783
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولخالق سەرسام
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3000

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6132 :

میدالیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091413471277452
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەهاباد قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6133 :

میدیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969669
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئی.م .دیاکۆنۆف
وەرگێڕانی :بورهان قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6134 :

میدیا و بابەتیبوون لە سەدەی بیستویەکەمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150815140515125229
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3001

نووسینی :د .محمد منیر حجاب
وەرگێڕانی :د .یەحیا عومەر ڕێشاوی
ئەم کتێبە کە دانراوی مامۆستا و ئەکادیمییەکی میسریی ناسراوی بواری
ڕاگەیاندنە ،کە خاوەنی زیاتر لە ( )30کتێبی چاپکراوە لە بوارە جیاجیاکانی
ڕاگەیاندندا و شوێندەستی لە ناوەندە ئەکادیمییەکەی میدیادا دیارە،
شیاوی ئەوەیە کە هەموو ڕاگەیاندکار و ڕۆژنامەنووسێک و بگرە زۆرێک لە
ڕۆشنبیران و سیاسییەکانیش بیخوێننەوە .
ئەم کتێبە زنجیرەی 137ی کتێبی گیرفانی دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمە ...بەم زووانە دەکەوێتە بەر دیدەی خوێنەران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📰راگەیاندن

جۆری پەڕتووک:

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6135 :

میدیا و دەسەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041609592964551
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێرش رەسوڵ
چاودێر 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6136 :

میدیا و دەسەاڵت؛ میدیای دەسەاڵت و دەسەاڵتی میدیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140907095543115652
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3002

فاروق ئەبوزەید
وەرگێڕانی :فاروق جەمیل کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6137 :

میدیای کوردی لە سەردەمی ئاسمانە کراوەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033013460467077
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولخالق ئیبراهیم
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6138 :

میر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969716
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3003

نیلۆلۆ مەکیاڤیللی
پێشەکی :کەمال مەزهەر ئەحمەد
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :حسێن عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6139 :

میر 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150424093356120952
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نیلۆلۆ مەکیاڤیللی
وەرگێڕانی :بەختیار ئەحمەد ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6140 :

میر ئیڤان و گورگەبۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919669
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3004

وەرگێڕانی :بەدران ئەحمەد حەبیب
دەزگای ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6141 :

میر بەدرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798755
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لوتفی
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6142 :

میر عەبدال خانی بدلیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121912541212997
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3005

نووسەر :بوار نورەدین
مەکتەبی بیر و هوشیاری (ی .ن .ک) 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6143 :

میرئاخوڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091309152777431
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عەبدوڵاڵ
ستۆکهۆڵم 1989 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6144 :

میرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110523013562782
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کریستۆفێر فرانک
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :عەلی غواڵمعەلی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3006

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6145 :

میراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968280
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەلیل کاکە وەیس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6146 :

میرایەتی بابان لە نێوان بەرداشی رۆم و عەجەمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011622005974855
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا ئەمین
چاپی دووەم
سلێمانی 1998
چاپخانەی خــاک
چاالک محەمەد ،ئامادەیکردووە بۆ ئنتەرنێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6147 :

میرزا ئۆلقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798760
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3007

محەمەد ئەمین هەورامانی
کۆری زانیاری کورد
بەغداد1984-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :كۆرى زانیارى كورد  -بەغدا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6148 :

میرنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091821033988723
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :جان دۆست
وەرگێر :سەباح ئیسماعیل
2013
رۆمانی (میرنامە) وەکو درامایەک وایە کە لە بیست و سێ ئەڵقە
پێکهاتووە ،لە فەزایەکی سۆفی گەریدا ئاشنامان دەکات بە ڕابردووی
خۆمان ،بەلۆژیکەوە باسی ئەوە خەمە هەمیشەیی زانا و رۆشنبیرەکانی
کورد دەکات لە بەرامبەر فەرمانڕەوا و سەرۆک دەسەاڵت دارەکان ،کە
هەمیشە شیری ماڵەوە ڕێوی دەرەوەبوون( ،جان دۆست) پێماندەڵێت کە
هەر لە دێرزەمانەوە سەرۆکەکانی کورد هەمیشە لەبەرامبەر بێگانەدا
ملکەچ بوون لە پێناوی کورسی و ساماندا ،دەیان جار چانسی سەربەخۆ
بوون هاتۆتە پێشەوە بەاڵم ئەوان خۆیان لێدزیوەتەوە بە پاساوی جۆراو و
جۆر لە ڕاستیدا ئەم گرفتە هەتا ئێستاش بەردەوامی هەیە .زانا و شاعیر
(ئەحمەدی خانی) وەکو پاڵەوانی سەرەکی ڕۆمانەکەیە ،هەروەها (جان
دۆست) پێماندەڵێت هەر لە دێرزەمانەوە سەرکردەکانی کورد دژی ئەوە
بوون خەڵکی هوشیار بێت ویستوویانە هاواڵتی وەکو کۆیلە مامەڵی
لەگەڵ بکرێت و بخەسێرێن لەبەردەم میر و فەرمانڕەواکان .فەزای
ڕۆمانەکە زۆر نایابە دەیان چیرۆکی بەتام دێتە ڕێت ،وە هەستی
بەردەوامی خوێندنەوە هەمیشە ئەتبزوێنێ چونکە بە تەکنیکێکی زۆر
نایاب نوسراوە و گرێدانی ڕوداو کارەکتەرەکان زۆر بە لۆژیک کراوە ،بە
ئاشکرا هەست دەکەیت کە نوسەر زۆر بە سەلیقەوە ئەم بەرهەمەی
خولقاندووە و بە جوانی ڕۆچۆتە ناو ناوەڕۆک و پەیامی سەرەکی
ڕۆمانەکە .لەسەروو هەموو ئەمانەش توانا و لێهاتووی وەرگێر (سەباح
ئیسماعیل) ئەوەندەی تر ڕۆمانەکەی ڕازاندۆتەوە ،ئەم شاکارەی وا
لێکردووە کە تامی خواردنەوەی ئاوی سارد دەدات لە جامی فافۆندا لە
چلەی هاویندا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:

3008

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6149 :

میرنشینی ئەردەاڵن ،بابان ،سۆران لە بەڵگەنامەکانی قاجاریدا -1799
1847
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081810050860719
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد حەمە باقی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6150 :

میرنشینی بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140915112118115739
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی خەزنەدار
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6151 :
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میرنشینی سۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091511145877475
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی خەزنەدار
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6152 :

میرنیشینی سۆران  -میر سولەیمان بەگ و خانزاد لە هەریر  -میر
محەمەد پاشای گەورەی رواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798762
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەال خالید فریزی
هەولێر2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6153 :

میری ئاوایی وەرزێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798763
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاکەمەم بۆتانی
هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆمان
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6154 :

میری شەپقە لەسەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321232229120578
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شانۆنامەی منداالن
نینە ئۆسۆن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6155 :

میژووی ئەدەبی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798766
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
هەولێر2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6156 :

میسر چۆن دەنیشێتەوە؟!
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128144715119089
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی هاوار مستەفاخان
کتێبی (میسر چۆن دەنیشێتەوە) لە نووسینی هاوار مستەفاخان
رۆژنامەڤانێکی کوردە لە گۆڕەپانی شۆڕشی میسردا .ستران عەبدوڵاڵی
رۆژنامەنووس لە پێشەکی کتێبەکەدا بە پەندێکی فارسی دەستپێدەکات
کە کوردییەکەی دەبێتە ئەوەی کە" دیتن کەی وەکو بیستنە" .لە
پێشەکییەدا هاتووە کە شۆڕشی میسر هەر دەرفەتی رزگاری نەبوو بۆ
میسرییەکان ،بەڵکو دەرفەتیش بوو بۆ هاوار مستەفاخانی ڕۆژنامەنووسی
کورد لە نزیکەوە دیتن و تێگەیشتنی خۆی لە گۆڕەپانی تەحر بگۆازێتەوە بۆ
میدیای کوردی .
پاشان نووسەری کتێبەکە لە پێشەکییەکدا باس لەوە دەکات کە ئەگەر
پاڵنەری بەهێزی سەرهەڵدان و دەرکەوتنی شۆڕشی یەنایەر لە میسر
کێشە و گرفتە کەڵەکەبووەکانی حکومەتە  31ساڵەکەی موبارەک بێ
ئەوا سەرکەوتنی شۆڕشە سپییەکەی گەلی تونس یەکڕاست دەرفەتی
زێڕینی دایە میسرییەکان و گڵۆپی سەوزی بۆ هەڵکردن تا ئەوانیش وەخۆ
کەون و بە جارێ ترس و دڵەڕاوکێ لە خۆیان دەرکەن و سنگیان بکەنە
قەڵغان و هەرچی توڕەییان هەیە بەرامبەر بە دارودەستەکەی موبارەک
هەڵیڕێژن.
نووسەر لە بەشە جیاجیاکانی ئەم کتێبەدا دید و بۆچوونی خۆی
سەبارەت بە رووداو و بارودۆخی میسر دەخاتە ڕوو و دەنووسێ میسر بە
ئاسانی ناکەوێتەوە دەست عەلمانی و لیبرالەکان و بە ئاسانیش
ناگەڕێتەوە سەردەمی خەاڵفەتی ئیسالمی .باسی لەوە کردووە کە چۆن
ئەزهەر فەتوایدا هەر کەسێک بەناوی شیعەگەرایی بێتە ناو خاکی
میسرەوە قاچی لە بنەوە دەبڕدرێت .میسر ئەگەر تینی بگاتی جگە لە
ئیسالمی قیبتی و مەسیحی قیبتی جێگای هیچ هێزێکی تری تێدا
نابێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6157 :

میسرناسی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150510073053121086
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
نووسینی :شااڵو حەبیبە
لە باڵوکراوەکانی غەزەلنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6158 :

میسیۆ برایم و گوڵەکانی ناو قورعانەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619233
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئێریک ئیمانۆئیل شمیت
وەرگێڕانی لە سویدیەوە؛ سەاڵح گادانی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانیەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6159 :

میعراجی پێغەمبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966013
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6160 :

میللەت و ناسیۆنالیزم و بەرنامەی کۆمۆنیزمی کرێکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011321484763818
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6161 :

میللەتی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798771
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم زەند
سلێمانی1970-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی کامەرانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6162 :

میلیە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798773
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد عارف
1985
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6163 :

میم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011110514063778
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6164 :

مین و ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170241
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فەریق حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە6165 :

مینا قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041020055778840
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاکشار ئۆرەمار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6166 :

مینای چکۆالنە  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919661
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پۆاڵ سەعید
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6167 :

مینای چکۆالنە  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052222280464846
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پۆاڵ سەعید
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6168 :

مینۆرسکی و کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619777
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ڤالدمییر مینۆرسکی
وەرگێڕ
ئەنوەری سوڵتانی
ژمارەی الپەڕەکان
256
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6169 :

مینیماڵیزم ژیانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083121421577194
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد تەرەغە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6170 :

میهرەجانی مەولەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968996
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەید عەبدولڕەحیمی کوڕی مەال سەعیدی تاوەگۆزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6171 :

میوانی ئازیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170859
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وریا عومەر ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6172 :

3018

میوانی ئاو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150225211420119454
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدولموتەلیب عەبدواڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6173 :

میوە بەسوودەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120713021963142
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :قوباد حاجی فەفێ قەاڵدزێی
فینالند
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6174 :

میکیاڤیللی؛ سێبەری شەیتان لەسەر زەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030119570666574
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :خالید هەرکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6175 :

میۆ جگەرگۆشەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111816421645602
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسترید لیندگرێن
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :مەحمود زامدار
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6176 :

مێ لە سایەی ستەمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082909301889041
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمە سەعید حەسەن
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6177 :

مێ و خواستە خەفەکراوەکانی خوود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022422594564305
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یوسف خەلیل
چاپی یەکەم 2009 -
چاپخانەی ئازادی
لە باڵوکراوەکانی رێکخراوی راسان بۆ داکۆکیکردن لە مافەکانی ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6178 :

مێتافیزیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091922390261998
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەرستۆ
وەرگێڕانی :محەمەد کەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6179 :

مێجەر نوئێل :سەرنجدانێکی بارودۆخی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969971
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەقیب یوسف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6180 :

مێخەک ،کەمێک دوور لە سیاسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050909232678636
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ستران عەبدوڵاڵ
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە6181 :

مێردەکەی ئاسکەخاتوون  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092322324325307
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەلی محەمەد ئەفغانی
وەرگێڕانی :بۆ کوردی :سەاڵح نیساری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6182 :

مێردەکەی ئاسکەخاتوون  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120810491974228
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەلی محەمەد ئەفغانی
وەرگێڕانی :بۆ کوردی :سەاڵح نیساری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6183 :

مێرگی مەرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121809302063348
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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شوان عوسمان
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6184 :

مێرگی هەتاو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150407140225120820
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شیرکۆ بێکەس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6185 :

مێروولەکان بە ژێڕ روناکیی مانگدا دەرۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150210002549119312
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەختیار حەمەسوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6186 :

مێرووی توێشکداری نەرم :سووڕی ژیانی ،زیانی ،قەاڵچۆکردنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967196
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەدرەدین نورەدین ئەبوبەکر1 /ن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌾کشتوکاڵ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6187 :

مێری مەیدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798621
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال گردەسۆری
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6188 :

مێزگردی پێداچوونەوە و هەڵسەنگاندنی رێکخراوی یەکێتی بێکاران لە
کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090421050088930
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
بەشداربووان; سیروان عەلی – گۆران عەبدوڵاڵ – ئاکۆ محەمەد
(ئەزموونی خەباتی جەماوەریی سااڵنی  1992تا )1998
چاپی یەکەم ئۆگوستی 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە6189 :

مێزگردی پێداچوونەوە و هەڵسەنگاندنی ڕێکخراوی یەکێتی بێکاران لە
کوردستان (ئەزموونی خەباتی جەماوەریی سااڵنی  1992تا )1998
http://www.kurdipedia.org/?q=20150729210451124954
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەستەی ئامادەکار  :گۆران عەبدوڵاڵ ،سیروان عەلی ،ئاکۆ
محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6190 :

مێزەر و گوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090412172857849
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فرانسوا نیکۆلۆ
وەرگێڕانی بۆ عەرەبی :سلیمە لبال
وەرگێڕانی بۆ کوردی :شێرزاد هەینی  -سوید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6191 :

مێزەرفڕێنەکانی شەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121121515374307
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمەفەریق حەسەن
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6192 :

مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031921453764425
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال مەزهەر ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6193 :

مێژوو چییە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619775
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئی.ئێیچ.کاڕ
وەرگێڕ
ئاسۆس محەمەد مەال قادر
ژمارەی الپەڕەکان
191
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6194 :

مێژوو لە تەرازوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061418353469244
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەلسەفەو لۆجیکی مێژوو
نووسینی :عەبدولحسەین زەڕینکوب
وەرگێڕانی :د.قادر محەمەد حەسەن  /سۆران بهاو ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6195 :

مێژوو لە جوگرافیایەکی نوستوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141211003729118259
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد جەمال
ساڵی 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6196 :

مێژوو لە حەوزی دیجلە  -فوراتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121717203563344
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ ئوجەالن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6197 :

مێژوو و فەلسەفەی یارسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111320031287849
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ت .تاهیری
وەرگێڕانی :بێهزاد خۆشحاڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6198 :

مێژوو وەک دامەزرێنەری ناسنامە لە شەرەفنامەی شەرەفخانی
بەدلیسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012815080967790
فایلی پی دی ئێف:
حەیدەر لەشکری
زانکۆی کۆیە

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6199 :

مێژووی  641ساڵەی فەرمانڕەوایی ئەردەاڵنییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919316
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی نەقی ئەلحوسەینی
ئاسۆس هەردی
دەزگای سەردەم 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
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باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6200 :

مێژووی ئابووری و بیری ئابووری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204144343119210
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەرشەد تەها خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6201 :

مێژووی ئارامیەکان لە کوردستاندا حەرانی ،جوو ،ئاسۆوری ،سریانی...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969872
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شاسوار هەرشەمی
ساڵی  1999چاپی دووەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6202 :

مێژووی ئااڵی کورد و کوردستان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013120321380387453
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاکۆ بورهان محەمەد و بژار عوسمان ئەحمەد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6203 :

مێژووی ئاینی زەردەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121816073963358
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ موبلغی ئابادانی
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :وریا قانع
سلێمانی 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6204 :

مێژووی ئایینەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081611043289143
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :د .کەیوان ئازاد ئەنوەر
ژمارەی الپەڕە224 :
قەبارە2333 :
ساڵ و شوێنی باڵبوونەوە 2009 :سلێمانی
باڵوکەرەوە :ئەندێشە بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6205 :

مێژووی ئەدەبی کوردی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102421312862542
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .مارف خەزنەدار
ئەم کتێبە لە ساڵی 2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6206 :

مێژووی ئەدەبی کوردی  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102521344462561
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .مارف خەزنەدار
ئەم کتێبە لە ساڵی 2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6207 :

مێژووی ئەدەبی کوردی  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102621514462605
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .مارف خەزنەدار
ئەم کتێبە لە ساڵی 2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6208 :

مێژووی ئەدەبی کوردی  -بەرگی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719264
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .مارف خەزنەدار
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6209 :

مێژووی ئەدەبی کوردی  -بەرگی 5
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110121515862700
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .مارف خەزنەدار
ئەم کتێبە لە ساڵی 2005دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6210 :

مێژووی ئەدەبی کوردی  -بەرگی A6
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110321374162732
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .مارف خەزنەدار
ئەم کتێبە لە ساڵی 2006دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6211 :

مێژووی ئەدەبی کوردی  -بەرگی B7
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110523053562783
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .مارف خەزنەدار
ئەم کتێبە لە ساڵی 2006دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6212 :

مێژووی ئەدەبی کوردی ()1975-1945
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798712
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6213 :

مێژووی ئەدەبی کوردی لەسەدەکانی چواردەم-هەژدەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798713
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6214 :

مێژووی ئەدەبی کوردی لەسەرەتاوە تا سەدەی چواردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798714
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6215 :

مێژووی ئەدەبی کوردی نیوەی دووەمی سەدەی نۆزدەم و سەرەتای
سەدەی بیستەم ()1914-1851
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798716
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6216 :

مێژووی ئەدەبی کوردی نێوانی هەردوو جەنگی یەکەم و دووەمی
سەدەی بیستەم ()1945-1914
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798715
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6217 :

مێژووی ئەدەبیاتی جیهان  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619797
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
بوکنەر ب .تراویک
وەرگێڕ
حەمە کەریم عارف
ژمارەی الپەڕەکان
324
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6218 :

مێژووی ئەدەبیاتی جیهان  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619790
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
بوکنەر ب .تراویک
وەرگێڕ
حەمە کەریم عارف
ژمارەی الپەڕەکان
446
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6219 :

مێژووی ئەدەبیاتی جیهان  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419484
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بوکنەر ب .تراویک
حەمە کەریم عارف
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6220 :

مێژووی ئەدەبیاتی رووسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798735
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم عارف
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6221 :

مێژووی ئەدەبییاتی خۆرئاوا لە ئەدەبی کورددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070815162771904
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوەو ووردبوونەوەو لێ کۆڵینەوەی؛ بابی اللۆ -کەمال رەئووف
محەمەد ،سلێمانی 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6222 :

مێژووی ئەردەاڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918978
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەستوورەی کوردستانی
وەرگێڕان و لێکۆڵینەوەی؛ هەژاری موکریانی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6223 :

مێژووی ئەردەاڵن 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798736
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد ئیبراهیم ئەردەاڵنی
وەرگێڕانی :ئەنوەر سوڵتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6224 :

مێژووی ئەفشار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061222402767531
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
میرزا رەشید ئەدیبوششوعەرا ،وەرگێڕان لە فارسییەوە :سەاڵحەدین
ئاشتی ،بنکەی ژین ،سلێمانی .2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6225 :

مێژووی بزاڤی خوێندکاری لە ئێراندا 1999 - 1953
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051220171578573
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەحمان ئەمیری
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6226 :

مێژووی بالوبوونەوەی ئایینی مەسیحی لە ناوچەی کەرکووکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111710210810756
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :سمکۆ بەهرۆز (ئەژی)
پێداچوونەوە :مامۆستا عەبدوڵال حەسەن زادە
دیزاینی بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
مۆنتاژ :مریەم موتەقیان
چاپخانە :شڤان سلێمانی
تیراژ1500 :
چاپی :یەکەم
ژمارەی سپاردن ( )1007ساڵی ( )2005حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6227 :

مێژووی بنەماڵەکانی حەقیقەت و ناودارانی هاوچەرخی ئالی حەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092520245424995
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد عەلی سوڵتانی
وەرگێڕانی :عەدنان بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6228 :
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مێژووی بیری سیاسی سەدەی بیستەم  -بەرگی دووەم  -لیبرالیزم و
کۆنسەرڤاتیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100210170788431
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :د .حسێن بەشیرییە
وەرگێڕ :ناسر ئیبراهیم زادە
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6229 :

مێژووی بیری سیاسی سەدەی بیستەم  -بەرگی یەکەم  -بیری مارکسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013093011334788443
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :د .حوسێن بەشیرییە
وەرگێڕ :ناسر ئیبراهیم زادە
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6230 :

مێژووی بیری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090515373060972
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مامۆستا جەعفەر
سلێمانی 2009
لەباڵوکراوەکانی مەکتەبی بیر و هۆشیاریی ی.ن.ک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6231 :

مێژووی بە عەرەبکردنی ئاین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101116324568971
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەرەفات کەرەم مستەفا
وەرگێڕانی :مەال ملحم محەمەد ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6232 :

مێژووی بەلوچ و بەلوچستان  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103121355962678
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مێژووی رەسەنایەتیی (بەلوچ) لە کوردە مادەکان
نووسینی :میر نەسیرخان ئەحمەد زەیی بەلوچ
وەرگێڕانی :هیوا محەمەد زەندی
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6233 :

مێژووی پارتی کرێکارانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727225325124941
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەڤاڵ جومعە
بەرگی دووەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6234 :

مێژووی پێوەندییەکانی رووسیا و کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102322253662484
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خالید موراد چەتۆیێف
لێکۆڵینەوە و بەڵگەنامە
وەرگێڕانی بۆ کوردی ،تێبینی و پەراوێز بۆ نووسینی :د .نەجاتی عەبدوڵاڵ
بنکەی ژین 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6235 :

مێژووی پێکهاتن و پەرەسەندنی بیری تۆرانیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120414462463097
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عەبدوڵاڵ
سلێمانی 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6236 :

مێژووی پەخشانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719274
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی  :عەالئەدین سەجادی
ساڵی 2000 :
لە باڵوکراوەکانی چاپخانەی ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6237 :

مێژووی پەروەردە و فێرکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618545
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
قادر وریا
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6238 :

مێژووی پەکەکە  -بەشی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040822553268954
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :ئەلیزا مارکۆس
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە  :ماجد خەلیل
باڵوکراوەی  :خانەی چاپ و پەخشی ڕێنما
چاپی یەکەم  2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6239 :

مێژووی پەیوەندیەکانی کورد و ئەمریکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120223170174113
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وریا رەحمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6240 :

مێژووی تورکیای هاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101022554124663
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمید بۆزئەرسالن
وەرگێڕانی :نەجاتی عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6241 :

مێژووی تەبەری  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823013203125454
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :زانەر محەمەد
بەرگی یەکەم
ساڵی 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6242 :

مێژووی تەبەری  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823014005125455
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :زانەر محەمەد
بەرگی دووەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6243 :

مێژووی تەبەری  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823112442125461
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :زانەر محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6244 :

مێژووی تەبەری  -بەرگی 4
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150823113044125462
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :زانەر محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6245 :

مێژووی تەبەری  -بەرگی 5
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823113514125463
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :زانەر محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6246 :

مێژووی تەبەری  -بەرگی 6
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823121805125471
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :زانەر محەمەد
ساڵی 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6247 :

مێژووی تەبەری  -بەرگی 7
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823114317125465
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی :زانەر محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6248 :

مێژووی تەبەری  -بەرگی 8
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823114111125464
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :زانەر محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6249 :

مێژووی تەلەفزیۆن و کەناڵی ئاسمانی زاگرۆس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798726
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دکتۆر سەپان
هەولێر2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6250 :

مێژووی جوواڵنەوەی مامۆستایان لە پۆڵەندە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966072
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :عوسمان عوزێری
1959
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6251 :

مێژووی جەنگی پارسەکان  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060521110276604
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی لە یۆنانییەوە :عەلی فەتحی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6252 :

مێژووی جەنگی پارسەکان  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150107102536118693
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە یۆنانییەوە :عەلی فەتحی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6253 :

مێژووی چاپخانەکانی شاری سلێمانی 2010-1920
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082717543869101
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مارف ناسراو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
مێژوو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6254 :

مێژووی چاخەکانی ناوەڕاست لە ئەوروپا 1500 - 476
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082011000972285
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .عەبدولقادر ئەحمەد یوسف
وەرگێڕانی :شاناز رەمزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6255 :

مێژووی حوکمدارانی بابان ،لە قەاڵچواالن تا دروست کردنی شاری
سولەیمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052210122258087
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :تۆفیق قەفتان

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6256 :

مێژووی حەسەن وەیهی و عەییاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969782
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد جەمیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6257 :

مێژووی خوێناوی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121321533387266
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
باقر یاسین
وەرگێڕانی :حەمەساڵح گەاڵڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6258 :

مێژووی خەباتی گەلی ڤێتنام
http://www.kurdipedia.org/?q=20150709004253124800
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :محمد عباس جالل .
وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە و بەدەستکاریەوە :فەرهاد هەمزە محەمەد.
پەرتووکێکە سەبارەت بە مێژووی خەباتی گەلی ڤێتنام لە هەموو قۆناغە
مێژووییەکاندا بەدرێژایی چەرخەکانی کۆن و ناوەڕاست و نوێ دژی
دەسەاڵتی بێگانە و دەرەبەگ و بۆرژوازی .
سەرپەرشتی لە چاپدانی :سامی عەزیز رەسول.
ساڵی  1984لە بەغداد چاپکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6259 :

مێژووی درۆی ئایین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091911385161969
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نادر فەتحی (شوانە)
بانەمەڕەی 2711ی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6260 :

مێژووی دۆزەخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071215585676977
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :جۆرجیس مینۆس
وەرگێڕ :هێمن مەهدی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6261 :

مێژووی دیپلۆماسی و پەیوەندییە نێونەتەوەییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619792
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .ئەحمەد نەقیب زادە
وەرگێڕ
مستەفا مەعروف
ژمارەی الپەڕەکان
354
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
یاسا و پێوەندی نێودەوڵەتی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6262 :

مێژووی دێرینی کوردستان  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918976
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فازل قەرەداغی
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2005باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6263 :

مێژووی دێرینی کوردستان  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918977
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فازل قەرەداغی
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2005باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6264 :

مێژووی دێرینی کوردستان  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101513070762382
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فازل قەرەداغی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6265 :

مێژووی دەسەاڵتدارێتیی ئایینی لە ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091000421561072
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سیروان کاوسی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6266 :

مێژووی دەنگی کوردستانی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798643
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وریا جاف
هەولێر2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6267 :

مێژووی دەوڵەتی سەفەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030600225033983
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد سهێل تەققوش
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :شاخەوان محەمەد
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6268 :

مێژووی رادیۆ کوردییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903002915125762
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەرتیپ قەشقەیی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
مێژوو
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6269 :

مێژووی رادیۆی کوردیی بەغداد  ،1958-1939بەرگی  ،1جزمی 1
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150420143839120924
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال رەئووف محەمەد (بابی اللۆ)
هەولێر 2014 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6270 :

مێژووی رادیۆی کوردیی بەغداد  ،1958-1939بەرگی  ،1جزمی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150420143840120925
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال رەئووف محەمەد (بابی اللۆ)
هەولێر 2014 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6271 :

مێژووی رادیۆی کوردیی بەغداد  ،1958-1939بەرگی  ،1جزمی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20150420143841120926
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کەمال رەئووف محەمەد (بابی اللۆ)
هەولێر 2014 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
📰راگەیاندن

جۆری پەڕتووک:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

♖هەولێر

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6272 :

مێژووی رووناکبیریی فەڕەنسا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825193320125522
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :جەمال نەجاڕی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە6273 :

مێژووی رۆژنامەڤانی دیاربەکر 2013-1908
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102710590188156
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :رێناس نەورۆزی
چاپی یەکەم 2013 -
چاپخانە :خانی
باڵوکراوەکانی وەزارەتی رۆشنبیری و الوان  /بەڕێوەبەرایەتی گشتی
راگەیاندن  /بەڕێوەبەرایەتی راگەیاندن لە پاڕێزگای دهۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6274 :

مێژووی ریشەی نەژادی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819278
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیحسان نووری پاشا
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ وریا قانع
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6275 :

مێژووی رەچەڵەکی هەمەوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020512292675591
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەریوان حاجی ئەحمەد والە هەمەوەندی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6276 :

مێژووی رەخنەسازی  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073022151789373
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :د .کامل حەسەن بەسیر
لە باڵوکراوەکانی دەزگای رۆشنبیری و باڵوکردنەوەی کوردی
زنجیرەی ژمارە 296
چاپخانەی دار الحریة للطباعة  -بەغدا 1993
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6277 :

مێژووی رەگ و رەچەڵەکی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118690
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیحسان نوری پاشا
حەمە کەریم عارف
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6278 :

مێژووی زانایانی شێخەڵمارینیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150111024238118727
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی ::سەالحەدین عەبدولقادر واعیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6279 :

مێژووی زانایانی کورد  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823012840125453
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانراوی :مەال تاهیر مەال عەبدوڵاڵ بەحرەکەیی
بەرگی یەکەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6280 :

مێژووی زانایانی کورد  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823012309125452
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دانراوی :مەال تاهیر مەال عەبدوڵاڵ بەحرەکەیی
بەرگی دووەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6281 :

مێژووی زانایانی کورد  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823011454125451
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانراوی :مەال تاهیر مەال عەبدوڵاڵ بەحرەکەیی
بەرگی سێیەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6282 :

مێژووی سانەکانی هەورامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011116585463785
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3067

قازی عەبدوڵاڵ شەیدا مەردۆخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6283 :

مێژووی ستراتیژییەکی شکست خواردوو  -حیزبی کۆمەڵە و بە
ئێرانیکردنی دۆزی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053122580178398
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەیوب ئەیوب زادە

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6284 :

مێژووی سۆفیگەری و سۆفیگەرێتی لە مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090618384677314
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6285 :

مێژووی سیاسی و جوغرافیایی نەتەوەیی کورد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011121717124163343
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :غواڵمڕەزا ئینساف پوور
وەرگێڕانی :حامید رەشیدی زەرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6286 :

مێژووی سینەما
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121521554063324
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :گیتا گرکانی
وەرگێڕانی :ستار کەریم
سلێمانی 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6287 :

مێژووی شارستانییەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719259
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئیزاک ئاسیمۆڤ و فرانک وایت
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ حامید گەوهەری
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6288 :

مێژووی شارستانییەت  -بەرگی 01
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903223110115594
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ویل دورانت
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ رەسوڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6289 :

مێژووی شارستانییەت  -بەرگی 02
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903223110115595
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ویل دورانت
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ رەسوڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6290 :

مێژووی شارستانییەت  -بەرگی 03
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903223111115596
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ویل دورانت
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ رەسوڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6291 :

مێژووی شارستانییەت  -بەرگی 04
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903223111115597
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ویل دورانت
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ رەسوڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6292 :

مێژووی شارستانییەت  -بەرگی 05
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http://www.kurdipedia.org/?q=20140903223111115598
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ویل دورانت
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ رەسوڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6293 :

مێژووی شارستانییەت  -بەرگی 06
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970024
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ویل دورانت
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ رەسوڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6294 :

مێژووی شارستانییەت  -بەرگی 07
http://www.kurdipedia.org/?q=20150628234846124643
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ویل دورانت
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ رەسوڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6295 :

مێژووی شارستانییەت  -بەرگی 08
http://www.kurdipedia.org/?q=20150628234859124644
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ویل دورانت
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ رەسوڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6296 :

مێژووی شارستانییەت  -بەرگی 09
http://www.kurdipedia.org/?q=20150628234912124645
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ویل دورانت
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ رەسوڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6297 :

مێژووی شارستانییەت  -بەرگی 10
http://www.kurdipedia.org/?q=20150628234926124646
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فایلی پی دی ئێف:
ویل دورانت
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ رەسوڵی

هێشتا ئامادە نییە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6298 :

مێژووی شارستانییەت  -بەرگی 11
http://www.kurdipedia.org/?q=20150628231817124642
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی  :عەبدوڵاڵ رەسوڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6299 :

مێژووی شارستانییەت  -بەرگی 12
http://www.kurdipedia.org/?q=20150628231034124641
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی بۆ کوردی :عەبدوڵاڵ رەسوڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6300 :

مێژووی شارستانیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150106150349118678
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەیوب ئەیوبزادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6301 :

مێژووی شارستانیەتی میزۆپۆتامیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102800394273550
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یوسف مەجید زادە
وەرگێڕانی :سەمیر حسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6302 :

مێژووی شارستانێتی بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798738
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ویڵ دیۆرانت
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی ،نەبەز کەمال نوری ،دانا ئەحمەد مستەفا
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
چاپی یەکەم  2007 -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6303 :

مێژووی شانۆ لە ئەدەبیاتی کوردیدا لە کۆنەوە تا 1957
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967419
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد پیرباڵ
دەزگای ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6304 :

مێژووی شانۆ لە هەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967400
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ حەمە الو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6305 :

مێژووی شوێنەواری شمشارە لە ناوچەی رانیەی پارێزگای سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798660
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فازل قەرەداغی
1995
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6306 :

مێژووی شۆڕشی روسیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121912530112996
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :لیۆن ترۆتسکی
وەرگێڕان :عەزیز ئاالنی
سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6307 :

مێژووی شیکاریی راگەیاندنی رووسیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091114455661136
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :سەید عەلی رەزا مورتەزەوی
وەرگێڕ :بەهادین محەمەد
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6308 :

مێژووی شێتیی لە چەرخی کالسیکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150206014703119260
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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میشێل فۆکۆ
وەرگێڕانی :ئارام ئەمین شوانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6309 :

مێژووی عەشیرەتی زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012622042833048
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی محەمەد عەبدولڕەحمان زەنگنە
چاپی یەکەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6310 :

مێژووی فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010214161574598
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :برایان ماگی
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :عوسمان حەمە رەشید گورون
سلێمانی 2010 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6311 :

مێژووی فەلسەفە (هیگڵ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619927
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
هیگڵ
وەرگێڕ
عرفان مستەفا
ژمارەی الپەڕەکان
416
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6312 :

مێژووی فەلسەفە لە ئیسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012423182892824
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :ت .ج .دیبۆر
وەرگێڕ :ئارام ئەمین شوانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6313 :

مێژووی فەندەمێنتالیزمی ئیسالمی سوننە لە ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919339
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
م .عەلی سینا
دەزگای موکریانی 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6314 :

مێژووی قەدەغەکردنی کتێب لەکتێبخانەی گشتیی کەرکوکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121215354563244
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسەر :حەمەدیان
سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6315 :

مێژووی گریان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120911324263179
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵح حەسەن پاڵەوان
سلێمانی 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6316 :

مێژووی گۆرانی و مۆسیقای کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091616503831498
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد پیرباڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6317 :

مێژووی گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی ئەمریکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619786
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
فرشتە نورائی
وەرگێڕ
هەورامان فەریق کەریم
ساڵی چاپ
2007
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6318 :

مێژووی مۆسیقای کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102522162562563
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد حەمە باقی
دەزگای ئاراس 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6319 :

مێژووی میرایەتیی سۆران
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013122016351087149
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :حسێن نازم بەگ
وەرگێڕ :حسێن حەسەن کەریم  -سدیق ساڵح
مێژووی دەرچوون2013/15/9:
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6320 :

مێژووی میسۆپۆتامیا و زاگرۆس؛ پێش ماد تا کۆتایی ساسانییەکان -
بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090920292277359
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەران :ماریژان مۆڵە ،هێرتزفێڵد ،گێرشمەن
وەرگێڕ :ئەردەاڵن مام وسو دزەیی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6321 :

مێژووی میسۆپۆتامیا و زاگرۆس؛ پێش ماد تا کۆتایی ساسانییەکان -
بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20140909203707115675
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەران :ماریژان مۆڵە ،هێرتزفێڵد ،گێرشمەن
وەرگێڕ :ئەردەاڵن مام وسو دزەیی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6322 :

مێژووی میسۆپۆتامیا و زاگرۆس؛ پێش ماد تا کۆتایی ساسانییەکان -
بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20140909203856115676
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەران :ماریژان مۆڵە ،هێرتزفێڵد ،گێرشمەن
وەرگێڕ :ئەردەاڵن مام وسو دزەیی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6323 :

مێژووی میسۆپۆتامیا و زاگرۆس؛ پێش ماد تا کۆتایی ساسانییەکان -
بەرگی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=20140909204027115677
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەران :ماریژان مۆڵە ،هێرتزفێڵد ،گێرشمەن
وەرگێڕ :ئەردەاڵن مام وسو دزەیی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6324 :

مێژووی مێتافیزیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011521303586679
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
راجر هەنکاک
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :فاتح سەعیدی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6325 :

مێژووی مەردۆخ مێژووی کورد و کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798733
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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شێخ محەمەد مەردۆخی کوردستانی  -ئایەتوڵاڵ مەردۆخ
وەرگێڕانی :زانەر محەمەد
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6326 :

مێژووی ناودارانی کورد ،عارفان ،زانایان ،وێژەوانان ،شاعیران  -بەرگی
دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041114013664468
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بابەشێخ مەردۆخ روحانی (شیوا)
وەرگێڕانی :ماجد مەردۆخ رۆحانی
لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای کوردی
چاپی یەکەم
هەولێر 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6327 :

مێژووی ناودارانی کورد ،عارفان ،زانایان ،وێژەوانان ،شاعیران  -بەرگی
یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041113585464467
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بابەشێخ مەردۆخ روحانی (شیوا)
وەرگێڕانی :ماجد مەردۆخ رۆحانی
لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای کوردی
چاپی یەکەم
هەولێر 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6328 :

مێژووی نەتەوە کۆنەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798687
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شاخەوان فایەق ئەلیاس
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6329 :

مێژووی نەژاد و پەیوەستەگی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798685
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەشید یاسمی
سلێمانی1969-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی کامەرانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6330 :

مێژووی نەوتی کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011113423474791
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد حەمزە محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6331 :

مێژووی نەورۆز و کرۆنۆلۆژیای ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070121071991140
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولکەریم رەزایی
وەرگێڕانی :شەریف سەاڵح
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6332 :

مێژووی هاوچاخی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120623185063135

3089

ئامادەیە

فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دیوید مک داول
وەرگێڕی فارسی :ئیبراهیم یونسی
وەرگێڕی کوردی :حامید رەشیدی زەرزا

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6333 :

مێژووی هاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090110144760862
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەوروپا لە شۆڕشی فەڕەنسییەوە تا جەنگی دووەمی جیهانی
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :خالید هەرکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6334 :

مێژووی هاوچەرخی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970084
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردن و وەرگێڕانی :یاسین سەردەشتی و بەرزانی مەال تەها
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6335 :

مێژووی هاوچەرخی تورکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032112265384945
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئێریک جەی .زوچەر
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :یاسین سەردەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6336 :

مێژووی هاوچەرخی شاری بۆکان و ناودارانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122121101963455
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەعفەر قزڵجی
وەرگێڕان و ئامادەکاری :ئەنوەر سوڵتانی
بنکەی ژین 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6337 :

مێژووی هزری سیاسی لە رۆژئاوادا  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619941
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :د.کەمال پووالدی
وەرگێڕ :ئازاد وەڵەدبەگی -سیروان زەندی
2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6338 :

مێژووی هزری سیاسی لە رۆژئاوادا  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619920
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د.کەمال پووالدی
وەرگێڕ
ئازاد وەلەدبەگی_ سیروان جەبار
ژمارەی الپەڕەکان
236
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6339 :

مێژووی هزری سیاسی لە رۆژئاوادا  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619908
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .کەماڵ پووالدی
وەرگێڕ
ئازاد وەڵەدبەگی -سیروان جەبار
ژمارەی الپەڕەکان
256
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6340 :

مێژووی هزری کۆمەاڵیەتی (لە کلتوورە زارەکیەکانەوە بۆ یۆنان و رۆم)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798695
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبوار سیوەیلی
هەولێر2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6341 :

مێژووی هونەری فۆتۆگراف لە کوردستاندا ...مێژووی هونەری دیزاین و
چاپخانەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798696
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد پیرباڵ
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6342 :

مێژووی هۆزی جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150424105957120962
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :خوسرەو جاف
لەباڵوکراوەکانی دەزگای چاپ وباڵوکردنەوەی بەدرخان
کوردستان ساڵی 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە6343 :

مێژووی هۆزی گەڵباخی لە سەرچاوە مێژووییەکانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032514281580057
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزادی موهەندیس
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6344 :

مێژووی وێژەی کوردی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111322435862929
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سدیق بۆرەکەیی  -سەفی زادە
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6345 :

مێژووی وێژەی کوردی  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111322444962930
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سدیق بۆرەکەیی  -سەفی زادە
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6346 :

مێژووی وێژەی کوردی  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112110135663000
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سدیق بۆرەکەیی  -سەفی زادە
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6347 :

مێژووی کتێب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619779
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
سوند دال
وەرگێڕ
د .ئەدهەم عەبدولڕەحمان
ژمارەی الپەڕەکان
376
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6348 :

مێژووی کورد لە سەد و دوازدە ساڵدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090708223977315
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد مەحمود عەلی (مەال ئەحمەدی پێنجوێن)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6349 :

مێژووی کورد لە سەدەی 16هەمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091514121268202
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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شەمسی محەمەد ئیسکندەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6350 :

مێژووی کوردستان  -رەگەز و بناوانی شارستانیەتی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091414255777456
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ج .کوردۆ
جەمال رەشید ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6351 :

مێژووی کوردستانێتیی شاری موسڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032211002919910
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دەرسیم دیبەگەیی
لێکۆڵینەوەی مێژوویی و رامیاری
بەرگی 2-1
چاپی دووەم  ،2011دانیمارک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6352 :

مێژووی کوردەکانی جەزیرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101716130662405
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئومێد بەهرامی نیا
وەرگێڕانی :عەبدولڕەحیم معرفتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6353 :

مێژووی کڵێسای کوردی لەسەردەمی ساسانیەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819279
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئارام داود
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6354 :

مێژووی کۆماری کوردستان لە وێنەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041020033578841
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
ئارام محەمەد غەریب و کاکشار ئۆرەمار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6355 :

مێژووی کۆمپیوتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110615494069950
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💻کۆمپیوتەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6356 :

مێژووی کۆنی میسر و عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072222014677089
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد ئەمین سەلیم
وەرگێڕانی :فەیسەڵ خەلیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6357 :

مێژووی کۆنی کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318783
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کامەران کوێخا جەالل
ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانیەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6358 :

مێژووی کۆیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798674
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تاهر ئەحمەد حوێزی
بەغداد1962-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6359 :

مێژووی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان 1976-1975
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060114344560142
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی د.سەروەر عەبدولرەحمان عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6360 :

مێژووی کوردەکانی جەزیرە  656-447ک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150125010543119026
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:ئومێد بەهرامی نیا.
وەرگێڕانی :عەبدولرەحمان مەعرفتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6361 :

مێژوویەک له یادەوەریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061215302785538
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ساالر ڕەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

☭ئەدەبی کرێکاری
مێژوو
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6362 :

مێژوویەکی پڕ لە شانازیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062017223370179
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بیرەوەریەکانی قادری میرزا کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📝یاداشت

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6363 :

مێژووێتیی هزری عەرەبی ئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919328
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .محەمەد ئارکۆن
نەریمان تاڵیب
دەزگای موکریانی 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6364 :

مێژووێک لە ئاگر  -نهێنیی خۆڕاگری بزووتنەوەی ئاپۆچی  -دیمانەیەک
لەگەڵ (جەمیل بایک)دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041217554173404
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەسەن جودی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6365 :

مێشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092417015462070
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ژان پۆل سارتەر
وەرگێڕ :نەجاتی عەبدوڵاڵ
دەزگای ئاراس
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6366 :

مێشەکەرانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111614294873726
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئێتل لیلیان
وەرگێڕ :محەمەد ئەدیبی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6367 :

مێنتەلێتیی خێڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111622541845604
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فەریق حەسەن
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6368 :

مەترسیەک لە ناو دارستانەکەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170668
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/هەورامان وریا قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6369 :

مەتەڵ بۆ مندااڵن  -بۆ زاخاوی مێشک و جوواڵنەوەی هزر و
بیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121110162474294
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان دەروێش شکور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6370 :

مەتەڵ لەناو شەبەکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111911185010789
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و شیکردنەوەی :هەردەوێڵ کاکەیی
پێداچوونەوەی :بـوار نورەدیـن
ژمارەی بالوکراوە75 :
دیزاینی بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
ڕێکخستنی الپەڕەکان :کاروان ساالر
چاپخانە :ئاراس هەولێر
تیراژ1000 :
چاپی یەکەم2008 :
ژمارەی سپاردن 2498 :ساڵی  2008حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6371 :

مەتەڵۆکەی هووەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062707394383066
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبباسی میالنی
وەرگێڕانی عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6372 :

مەجبور
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798786
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد هەینی
سلێمانی2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6373 :

مەجلیسی ئەولیا  -بەرگی  1و 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060621095278345
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دانراوی :مەال محەمەدی شەڵماشی
1991
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6374 :

مەجنونێک بۆ بێتاقەتیت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019016
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سروە شەریف زادە
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6375 :

مەحرەمی راز  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619783
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئەکرەم عەنەبی
ژمارەی الپەڕەکان
556
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
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دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6376 :

مەحرەمی راز  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619788
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ئەکرەم عەنەبی
ژمارەی الپەڕەکان
476
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6377 :

مەحرەمی راز  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619789
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
ئەکرەم عەنەبی
ژمارەی الپەڕەکان
418
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6378 :

مەحوی لە نێوان زاهیرییەت و باتنییەت و سەرچاوەکانی عیشق و وێنەی
مەعشووقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221014310118377
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .ئەحمەدی مەال
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

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

بابەتی ژمارە6379 :

مەحوی ..بەشێک لە بابەتەکانی فیستیڤاڵی مەحوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219090
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ژمارەیەک لێکۆڵەوە و نووسەران
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ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6380 :

مەحویی لە نێوان زاهیریەت و باتینییەت و عیشق و مەعشوق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969057
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەال محەمەدی مەال عوسمانی باڵخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6381 :

مەدالیای سەرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968589
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6382 :
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مەرجەکانی وەر گرتنی کردەوە الی خوای گەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081510125772142
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناونیشان :مەرجەکانی وەر گرتنی کردەوە الی خوای گەورە
زمان :کوردی
نووسەر  :ساالر چۆمانی
پێداچوونەوە  :پشتیوان سابیر عەزیز
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (مەرجەکانی وەر گرتنی
کردەوە الی خوای گەورە) لە19:29:52 2012-8-14 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6383 :

مەرگی ئیلزە باسکوالیت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121010590574279
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :حسێن عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6384 :

مەرگی ئیڤان ئیلیچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110617554362817
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لیۆن تۆلستۆی
وەرگێڕانی :ئەمین گەردیگالنی
لەباڵوکراوەکانی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6385 :

مەرگی بێ کۆتا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081710051260709
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رزگار کەریم
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6386 :

مەرگی بەختەوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050720185878654
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولقادر سەعید
ساڵی  1984لە چاپخانەی سه رکەوتن لە سلێمانی چاپکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

زمان  -شێوەزار:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6387 :

مەرگی بەسێ سمیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011121174863788
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئێدوارد ئەلبی
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :عەبدوڵاڵ سڵێمان مەشخەڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6388 :

مەرگی تاقانەی دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081610572589144
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :بەختیار عەلی
ساڵ و شوێنی باڵوبوونەوە 2012 :سلێمانی (چاپی چوارەم)
باڵوکەرەوە :ئەندێشە بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6389 :

مەرگی گوڵفرۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110321452562733
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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یاسین عومەر
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6390 :

مەرگی مرۆڤ و نیوێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103021082862659
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رۆمانی کۆچ و  15کورتە چیرۆک
مەهاباد قەرەداغی
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6391 :

مەرگی من رۆژێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070121322271628
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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فروغ فەڕوخزاد
وەرگێڕانی :مەریوان هەڵەبجەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6392 :

مەرگی مووچەخۆرێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041821265764562
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیز نەسین
وەرگێڕانی :جەلیل عەباسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6393 :

مەرگی وەنەوشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122120092363448
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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یاسین قادر بەرزنجی
سلێمانی 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6394 :

مەرگی کریشنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100222025662181
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جان کلۆد کارێر و ماری هێلێن ئێستیان
وەرگێڕانی لە فەڕەنسییەوە  :مستەفا قەسیم
دەزگای ئاراس
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6395 :

مەرگە خەون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110613084573601
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەمین گەردیگالنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە6396 :

مەرگەساتی ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083009013360814
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :زەمان عەبده
لە باڵوکراوەکانی یەکێتی پەرلەمانتارانی کوردستان
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6397 :

مەرگەساتی شالیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100221574262180
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شەکسپیر
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە  :شێرزاد حەسەن
دەزگای ئاراس
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6398 :

مەرگەمووش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010923011063741
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موکەڕەم رەشید تاڵەبانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6399 :

مەروانە هەرەشەی دێوان بروانە جەوهەری پیاوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798816
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی کتێب :مەڕوانە هەڕەشەی دێوان ،بڕوانە جەوهەری پیاوان
ناوی ئامادەکار :زیاد محەمەد ئەمین
جۆری بابەت :ئەفسانەی فۆلکلۆریی
ژمارەی سپاردن1627 :ی ساڵی 2010
چاپی :یەکەم
ناوی چاپخانە :شڤان  -سلێمانی
ئەم کتێبە ،دە ئەفسانەی تایبەت بە (دێو) لەخۆ دەگرێت کە لە فۆلکلۆری
ناوچەی پشدەردا هەن و ئامادەکار لە کەشکۆڵەکانی خۆیدا تۆماری
کردوون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6400 :

مەرکانە شکاوەکانی جەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798797
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
چنوور نامیق حەسەن
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6401 :

مەزاری ئاژەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798819
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جۆرج ئۆروێل
وەرگێڕانی :کەریم دانشیار
سلێمانی2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6402 :

مەزرای ئاژەاڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091109372961110
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :جۆرج ئۆروێڵ
وەرگێڕانی  :ئەدیب نادر
لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئاراس ( -ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6403 :

مەزرای ئاژەاڵن 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112214375463001
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جورج ئوروێڵ
وەرگێڕانی مەنسور مروەتی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6404 :

مەزهەری خالقی  -قەقنەسێک بەسەر ئاویەرەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090421491288926
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :ئارێز
چاپخانەی کاردۆ
سلێمانی 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6405 :

مەزەندەی ژمارەی کرێچی لە هەرێمی کوردستان بۆ ساڵەکانی -2013
2018
http://www.kurdipedia.org/?q=20150315091824119721
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کۆمەاڵیەتی
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6406 :

مەستوورە  -چەند الپەرێک لە مێژوویەکی تەم داگرتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798830
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەماڵ ئەحمەدی ئایین
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6407 :

مەسخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070515314376906
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فرانتس کافکا
و :مەنیژە میرموکری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6408 :

مەسعود محەمەد  -ئێستێتیکای شێوازاندنی هزرێکی خۆکرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011310113374795
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هەندرێن
چاپی یەکەم2012:
چاپخانە :شەهاب
لە باڵوکراوەکانی سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکریی و ئەدەبی نما
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6409 :
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مەسیح لە خاچ دەدەنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419152
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نیکۆس کازانتزاکیس
وەرگێڕانی؛ دالوەر قەرەداغی
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن دەزگای چاپ و
پەخشی ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6410 :

مەسیحیەت و شمشێر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150719154513124849
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەتران بارتۆلۆمی دی الس کازاس
وەرگێرانی؛ بورهان حاتەم گۆمەتاڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6411 :

مەسەلەکانی ئافرەت لە نێوان مەعریفە و ئایدۆلۆژیا لە کۆمەڵگای
ئیسالمیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718569
فایلی پی دی ئێف:
فاتیمە عومەر رێشاوی

ئامادەیە
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2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6412 :

مەسەلەی توتنەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032110082821553
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ستران عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6413 :

مەسەلەی ژنکوشتن و شەرەف و نامووس پەرستی لە ئەدەبی جیهاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121922045663423
فایلی پی دی ئێف:
ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6414 :
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مەسەلەی قڕکردنی ئەرمەن لەبەردەم دادگادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051311063664699
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی  :حەسەن جاف
سلێمانی 2012 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6415 :

مەسەلەی ویژدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042906582420365
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد موختاربەگی جاف
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6416 :

مەسەلەی کورد لە پەرڵەمانی ئەڵمانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966185
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆردۆ عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6417 :

مەسەلەی کورد لە عێراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092822430662144
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەزیز شەریف
وەرگێڕانی :حەمە کەریم عارف
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6418 :

مەسەلەی کورد و ئاییندەیەکی گەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966216
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نیاز سەعید عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6419 :

مەسەلەی کورد و یاسای نێو دەوڵەتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798827
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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د.جاسم تۆفیق خۆشناو
سلێمانی2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6420 :

مەشقە تایبەتیەکانی تۆپی پێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150424100450120955
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :شوان ئەفراسیاب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🏀وەرزش
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6421 :

مەشکە لە نێوان کۆڵەکە و تەرواڵەدا  -بەشی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030521323680354
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەباس موحەممەدی
ئەم نووسینە لە بەندینخانەیەکی واڵتی ئینگلیسدا نووسراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6422 :

مەعریفە و ئیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091222295673052
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن قەرەداغی و بەختیار عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6423 :

مەفهوومی زەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150805154558125054
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مارتین هایدگێر
وەرگێڕانی :هیوا قارەمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
جۆری کەس:

💪وەرزشەوان

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
دەربەندیخان
کورد
باشووری کوردستان
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە6424 :

مەقامەکانی سێوەی هونەرمەندی کورد لە تەرازووی رەسەنایەتیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072822313989402
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریم شارەزا
لە باڵوکراوەکانی ئەمیندارێتیی گشتیی رۆشنبیری و الوان
چاپخانەی حسام  /بەغدا 1982
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6425 :

مەگەر لە واڵت خوەتان خەر نییە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=20150103181639118622
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیز نەسین
وەرگێڕان :سارۆ خوسرەوی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6426 :

مەگەر لە واڵتی ئێوەدا کەر نییه
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013115243875465
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیز نەسین
وەرگێڕانی :حامید گەوهەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6427 :

مەال ئیدریسی بەدلیسی :رۆڵی لە یەکخستنی میرنشینە کوردییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101810261162417
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەسەن مەحموود حەمە کەریم
2008زایینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6428 :

مەال جەمیل ڕۆژبەیانی ،شەهیدی قەڵەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014081213213265357
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :مەحمود نەجمەدین
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6429 :

مەال عومەری رەنجووریی شاڵەپەگی :بەشێک لە ژیان و بەرهەمی زانا
و...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969703
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەقیب یوسف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6430 :

مەال مەحمودی بایەزیدی ( )1860 - 1799یەکەمین چیرۆکنووس و
پەخشاننووسی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011121533063792
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تۆژینەوەیەکە لەبارەی سەرهەڵدانی یەکەمین چیرۆکە کوردییەکان لەنێوان سااڵنی 1860 - 1856دا
فەرهاد پیرباڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6431 :

مەال و سێدارە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150117150612118883
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەهتەر یەزدانی
وەرگێڕانی :هەمزە ئاگوشی
ساڵی چاپ 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6432 :

مەالی رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032221485855804
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیزی مەالی رەش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6433 :

مەالی گەورە (مەال محەمەدی کۆیی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798846
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مومتاز حەیدەری
هەولێر1975-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6434 :

مەالی گەورە و زانا و ئەدیب و شاعیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798845
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هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولخالق عەالئەدین مستەفا
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6435 :

مەلی ئاوات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112821463563037
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سێ شانۆنامە
وەرگێڕانی :محەمەد فەریق حەسەن
دەزگای ئاراس 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6436 :

مەلەکوت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070818520071923
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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بەهرام سادقی
وەرگێڕانی :سەعید سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6437 :

مەلەی دژەڕەوت :پەروەردە لە ڕوانگەیەکی ڕەخنەگرانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091020354777382
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :عەبدولڕەحمان ئەحمەد وەهاب
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6438 :

مەم و زین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018665
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەدی خانی
وەرگێڕانی هەژار موکریانی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6439 :

مەم و زین 5
http://www.kurdipedia.org/?q=20140829204959115535
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تەڵعەت سامان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6440 :

مەم و زین :کاکە مەم و خاتوو زین :چیرۆک بە هۆنراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967962
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەتا محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6441 :

مەم و زینی ئەحمەدی خانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102123321262473
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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پێشەکی و لەچاپدانەوەی :نەجاتی عەبدوڵاڵ
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە6442 :

مەم وزین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081115273372116
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یەکەم شانۆنامەی چاپکراو لەشاری سلێمانی ،شانۆنامەی (مەم وزین)ە کەلە ساڵی 1934
لەچاپخانەی (ژین) لەالیەن پیرەمێردی شاعیرەوە چاپکراوە و هەرخۆشی داستانەکەی بەشیعر و
پەخشان داڕشتووە وئامادەی کردوە لەشەش پەردەی ( )22الپەڕەدا .بەمەش دەبێتە دووەم
تێکستی چاپکراو لەدوای شانۆنامەی چاپکراوی (مەمی ئاالن) کەلەالیەن (عەبدوڕەحیم رەحیمی
هەکاری) لە گۆڤاری (ژین)ی ئەستەمبوڵ لە ژمارە ( )15ی ساڵی 1919دا بەدوو پەردە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (داناز عەبدولڕەحمان) سەبارەت بە (یەکەمین)
لە14:58:44 2012-8-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6443 :

مەملەکەتی ئێسکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119061
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :سەمەد ئەحمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لە سلێمانی لەسەر ئەرکی نووسەر
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6444 :

مەملەکەتی تیشکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060301130465011
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەلیل قەیسی
وەرگێڕانی :نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6445 :

مەملەکەتی دڕکاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060421272585481
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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جومعە کانی لەلەیی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6446 :

مەملەکەتی فارگۆنەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412119401
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسیـنی  :شێرزاد هەینی  1998 /سوید
چاپی یـەکەم  :سلێمانی  /ساڵی 2000
دەستکاری و نوسینەوەی  :مانگی یەکەمی ساڵی 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6447 :

مەملەکەتی گورگەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111719534910766
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمە سەعید کەالری
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6448 :

مەملەکەتی ماد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120821483487358
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد مەحمود ئەلخەلیل
وەرگێڕانی :حەمە سەعید کەالری
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6449 :

مەملەکەتی ماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091716373673186
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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37حکایەتی فۆلکلۆری
کۆکردنەوەو تۆژینەوەی :محەمەد فەریق حەسەن
چاپی سێیەم ،چاپخانەی ئاراس ،هەولێر2010 ،
215الپەڕە
چاپی یەکەم :سلێمانی ،لەسەر ئەرکی کۆمیتەی کوردانی هانۆڤەر
1996
چاپی دووەم :هەولێر ،وەزارەتی رۆشنبیری1997 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6450 :

مەملەکەتی مێش هەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121012372963189
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەژار عوسمان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6451 :

مەملەکەتی نەزاکەتشا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150210223408119328
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئەحمەد رەزا
مەملەکەتی نەزاکەستشا بیرۆکەی درامای تەلەفزیۆنیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6452 :

مەملەکەتی کەالوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412119400
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد هەینی
هەولێر 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6453 :

مەموندی و بۆچوونەکانی سەبارەت بە پەیدابوونی  -بەرگی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012722273286549
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :رێکار ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6454 :

مەناقیبی حاجی کاک ئەحمەدی شێخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112810014610916
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :خواجە ئەفەندی
وەرگێڕانی بۆ کوردی :پیرەمێرد
چاپ :چاپخانەی ژیان
قەوارە 80 :الپەڕە
ساڵی چاپ و باڵوکردنەوە1939 :
لەسەر ئەرکی حەپسەخانی نەقیب لەچاپ دراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6455 :

مەنفا و خوێندنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019385
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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توانا ئەمین
پاشکۆی رەخنەی چاودێر 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6456 :

مەنفا و مەملەکەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150210000003119310
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلبێرت کامو
وەرگێڕانی :د .موحسین ئەحمەد عومەر
ئەم کۆمەڵەچیرۆکە بە ئاڕاستەی “زەماوەند و هاوین” و “ڕوو و شوێن” و
چیرۆکەکانی تر نووسراون .لەم کۆمەڵەچیرۆکەدا توانای گێڕانەوە و فۆرم و
هونەری چیرۆکنووسین و تایبەتمەندیی نووسەر دەردەکەون.
لەم چیرۆکانەدا هەست دەکەین نووسەر خۆی لە قەرەی بابەتی سەخت
داوە ،کە تێیدا زۆر سەرکەوتوو بووە ،ئەگەرچی هەندێ لە ڕەخنەگرانی
فڕەنسی پێیان وایە نووسەر لەم چیرۆکانە سەرکەوتووییەکەی لە
پلەیەکی دیاریکراودایە ،هۆکاری ئەم ڕوانینەش بە پلەی یەکەم
دەگەڕێتەوە بۆ ئەو دیاردەیەی کە لە فڕانسا چیرۆک و کورتەچیرۆک و
کورتەڕۆمان هەردەم لە دوای ڕۆمانەوە هاتوون ،بە ڕای ئەوان و
بەتایبەتیش لە سەردەمی کامودا تەنیا ڕۆمان توانیویەتی نهێنییەکانی
قوواڵیی ئینسان بخاتە ڕوو .لە دوای ڕۆمانی “کەوتن” و “مەنفا و
مەملەکەت” ،سەردەمی گرفت و قەیران لە الی کامو کۆتایی دێ ،وەک
پاڵەوانی چیرۆکی “ژۆناس یان هونەرمەند لە کارا” کامو-ش باوەڕی بە
(ئەستێرەی خۆی) نەمابوو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6457 :

مەنفاکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082713153468636
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەیمس جۆیس
وەرگێڕانی :عەزیز رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6458 :

مەهاباد لە ئۆلومپیادەکانی خوادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219410
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەلیم بەرەکات
هەندرێن
سوێد 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6459 :

مەهێڵە کاڵبێتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061615281670110
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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رەنج سەنگاوی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6460 :

مەهەپە و گورگە بۆرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141231025519118580
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێکەوت ئیسماعیل ئیبراهیم
ساڵی 2014
ئەم کتێبە توێژینەوەیەکە لە سەر گورگە بۆرەکان و پارتی نەتەوە پەرستی
لە تورکیا کە الیەن رێکەوت ئیسماعیل ئیبراهیم لە دوو توێی  310الپەڕەو
بە ئەژماری هەزار دانەو لە ساڵی  2014چاپ و باڵوبۆتەوە .نووسەر لە
پێشەکی کتێبەکەدا ئاماژە بەوە دەکات کە خستنەڕووی مێژووی پارتێکی
سیاسی و رەوتێکی سیاسی وەک مەهەپە لە تورکیادا کارێکی هێندە
ئاسان و سادە نییە ،بەڵکوو زۆر قورس و تاقەت پڕوکێنەو بۆ ئەوەی لە
مەهەپە تێبگەین دەبێت بگەڕێنەوە بۆ مێژووی بەرلە دروستبوونی
مەهەپە .ئەم پەرتووکە لە چوار بەش پێکهاتووە کە لە هەر بەشێکیدا
نووسەر باس لە رووداو و پێشهاتەکان و گۆڕانکاری و مەسەلەکان دەکات.
لە بەشی یەکەمدا نووسەر دەنووسێت :تۆرانیزم لەسەدەی نۆزدەدا لە
ژێر کاریگەریی بزوتنەوە نەتەوەییەکانی ئەوروپا سەریهەڵداوە ،بریتیە لە
ئایدۆلۆژیای نەتەوە پەرستی تورک کە ئامانجی یەکخستنی هەموو
نەتەوەی تورک زمانەو ئەم ئایدۆلۆژییایە دەکرێت لە چوار چێوەی کەلتوری
یا خودی سیاسیدا بێت .سەبارەت بە ئایدۆلۆژیای پانتورکیزم سابیر زیان
بەدرەدین کە خۆی ئایدۆلۆژیستێکی تورکە دەڵێت :پانتۆرکیزم هەوڵدانە بۆ
یەکخستنی هەموو نەتەوە تورکەکان لە چوارچێوەی یەک دەوڵەتی
سەربەخۆ یان لە دەوڵەتێکی فیدراڵیدا .لە کۆتایی سەدەی نۆزدەدا بیری
ناسیۆنالیزمی تورکی بە تەواوی ریشەی خۆی لە نێو کۆمەڵگەی تورکیدا
داکوتاو هەر ئەمەش وای کرد کە حزبی ئیتحادو تەرەقی دابمەزرێت و لە
دروستبوونی ئەو حزبەشدا جولەکەکانی تورکیا رۆڵێکی گرنگیان بینیوەو
چەند کەسێک لە جولەکەکان بوونەتە ئەندامی سەرکردایەتی ئەو
حزبەش کاریگەریی فەرهەنگی خۆرئاوا بە تایبەتی فەرەنساو بەریتانیاو
ئەمریکاو ئەڵمانیا بۆ سەر تورکیا ناکرێت نادیدە بگیرێت و ئەمەش
کاریگەری لەسەر بیرمەندان و روناکبیرانی تورکی داناو سێ رەوتی
جیاوازی هێنایە ئاراوە (یەکێتی ئیسالمی ،یەکێتی تورکی و یەکێتی
عوسمانی) بەاڵم سوڵتان عەبدول حەمید تەنها خەمی بەهێزبوونی
ئیمپراتۆڕی ئیسالمی دەخواردو بە توندی دژی یەکێتی تورکی و یەکێتی
عوسمانی بوو و هەر ئەمەش بووە یەکێک لە هۆکارەکانی بۆ ئەوەی
تۆرانییەکانی ناو حزبی ئیتیحادو تەرەقی لە ساڵی  1908دژی دەسەاڵتی
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سوڵتان عەبدول حەمید کۆدەتا بکەن و بۆ یەکەمجار دەستور بۆ تورکیا
دابڕێژن .نووسەر لە درێژەی ئەم بەشەدا باس لە چۆنێتی دروستبوون
مەهەپەو هۆکارەکانی دروستبوون و ئایدۆلۆژیای دروستبوونی مەهەپەو
دەزگاکانی ئایدۆلۆژیای مەهەپە ئوزال و مەهەپەو چەند بابەتی
پەیوەندیدار بە مەهەپە دەکات .لە بەشی دووەمی ئەم کتێبە کە تەرخان
کراوە بۆ بابەت گەلێکی وەک دەزگای مەرگ و رەشەکوژی لە تورکیا چۆن
سەریهەڵداوەو باس لە ئەرگەنەکۆن و گالدیۆو تورکیای بەر لە پەیمانی
ناتۆو یەکێتی ئەوروپاو روخساری ئابووری و سیاسی ناتۆ و چۆنێتی
دامەزراندنی دەزگای میت و کودەتاکانی یەک لە دوای یەکی تورکیا
دەکات .لە بەشی سێیەمدا نووسەر باس لە توندبوونەوەی ناسیۆنالیزم
لە تورکیا دەکات و دەنووسێت :کێشەی کوردو خراپی باری ئابووری تورکیاو
هەرەسهێنانی بلۆکی خۆرهەاڵت و سەربەخۆبوونی کۆمارە تورکەکان وای
کرد کە پرسی ناسیۆنالیزم لە تورکیا تۆخترو توندتر بێتەوە .لەم بەشەدا
نووسەر باس لەو تاوانانە دەکات کە سەربازانی تورک دژی کوردەکان
کردوویانەو بەڵگە دەیخاتە کە چۆن سەربازانی تورک چیرۆکی ئازاردان و
کوشتنی هاوواڵتیانی کورد دەگێڕنەوە .هەر لەم بەشەدا باس لە پارتی
خوا ،بزوتنەوەی چەپگەرایی لە تورکیاو کاریگەرییەکانی لەسەر پرسی
کورد ،تورکیاو پرسی باشووری کوردستان و پەپەکە لە باشووری
کوردستان بەشێکی دیکەی بابەتەکانی بەشی سێیەم پێکدێنن .بەشی
چوارەم کە بەشی کۆتایی کتێبەکەشە نووسەر باس لە مەهەپەو گورگە
بۆرەکان لە ئەوروپا ،گروپەکانی بازرگانی مادە هۆشبەرەکان ،مەهەپەو
کۆمەڵکوژی پاریس دەکات و هەروەها باس لە چۆنێتی ئاشکرابوونی
ئەرگەنەکۆن و دەوڵەتی باخچەلی و تورکیای نوێ و ئایندەی مەهەپە و
پڕۆسەی ئاشتی دەکات و بەڵگەنامەکانی ویکلیکس دەخرێتەڕوو .ئەوەی
لێرەدا پێویستە بوترێت پێویستە ئەم کتێبە بە وردی بخوێندرێتەوە چونکە
کۆمەڵێک زانیاری و بابەتی تێدایە کە پەیوەندی بە مەسەلەی کوردو
پرسی کورد لە تورکیا هەیەو نووسەر راشیگەیاندووە کە خەون بەوە
دەبینێت کە ئەم بابەتە بەردەوام بێت و بەرگی دووەمی ئەم کتێبەش
ئامادە بکات .ناوی کتێب /مەهەپەو گورگە بۆرەکان ناوی نووسەر /رێکەوت
ئیسماعیل ئیبراهیم بابەت /توێژینەوە تیراژ  1000 /دانە چاپخانەی شڤان-
ساڵی  2014لەسەر ئەرکی نووسەر چاپ و باڵوکراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6461 :

مەواددی موخەددیر (مادە بێهۆشکەرەکان) و باڵوبوونەوەی لە ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418810
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەهدی بەدری
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ئەم کتێبە لە ساڵی 2002دا باڵوکراوەتەوه
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6462 :

مەوسوعەی جودی بۆ چەمک و زاراوەکانی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100921114688360
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود عەبدولخالق
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📙ئەنسیکلۆپیدیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6463 :

مەوالنا خالید و تەریقەتی نەقشبەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122314413963494
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەید محەمەد تاهیر سەید زادەی هاشمی
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :دلێر میرزا
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6464 :

مەوالنا خالیدی نەقشبەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052823072178415
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6465 :

مەوالناو ڕازی نەی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150712030515124822
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :خوسرەو جاف
لەباڵوکراوەی ناوەندی ئاویر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6466 :

مەوالنای رۆمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798874
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئازاد رەئووف
بەغداد1985-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6467 :

مەولودنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012721522664049
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاک ئەحمەدی موفتی زادە
ئامادەکردنی :عوسمان سەنگاوی
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6468 :

مەولودنامەی پێغەمبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022520284282378
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەال محەمەدەمین رواندزی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6469 :

مەولوودنامەی نەوئەسەر یا تەئریخی پێغەمبەر (د.خ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965724
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێخ محەمەدی خاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6470 :

مەولەوی ژیان و بەرهەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019027
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەدی مەال کەریم
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە6471 :

مەولەوی و تەقینەوەی زمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111413323462950
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەکیم مەال ساڵح
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6472 :

مەکبێس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100321275062195
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ویلیەم شکسپیر
وەرگێڕ :عەبدولخالق یەعقووبی
دەزگای ئاراس
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

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

بابەتی ژمارە6473 :

مەکتوب
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619205
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پاولۆ کۆیلۆ
وەرگێڕانی؛ یاسین عومەر
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6474 :

مەکتووبات :سەرجەمی پەیامەکانی نوور  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965928
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6475 :

مەکیاڤیللی لە تای تەرازوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040611572578922
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .موحسین محەمەد حوسێن
وەرگێڕانی :سەباح ئیسماعیل
لە چاپکراوەکانی :دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6476 :

مەکیاڤیللی و ئەندێشەی رێنیسانس
http://www.kurdipedia.org/?q=20141210153050118251
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبوار حەمە تۆفیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6477 :

مەڵۆیەک لە خەرمانی بیری پاسۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030121500633390
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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زنجیرەی پاسۆک بناسە
پاسۆک
هەشتاکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی سۆسیالیستی کورد  -پاسۆک
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6478 :

نائومێدیەکانی شانۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082114585218883
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :نیهاد جامی
جۆری کتێب :لێکۆڵینەوەی شانۆیی
دیزاین و بەرگ :قاسم مەهدی
تایپ و هەڵەچنی :نووسەر
تیراژ500 :
چاپخانەی :ئەرابخا -کەرکوک
پڕۆژەی چاپکردنی کتێبی تیپی شانۆی سێ کانی کەرکوک1/
ئەم پەڕتووکە بەتایبەتی لەالیەن (نیهاد جامی)ەوە لە رۆژی 2011-09-15
بۆ کوردیپێدیا نێردراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6479 :

ناپلیۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970054
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ی.و.تارلە
وەرگێڕ :عومەر رەسول خدر
باڵوکراوەی نێوەندی باڵوکردنەوەی ئارام
چاپی سێیەم  2003سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6480 :

ناپەسەندەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719260
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چەند وتارێک دەربارەی کێشەی کورد لە روانگەی کۆمەڵێک نووسەری
دانیمارکیەوە
وەرگێڕانی؛ ئازاد مەولود
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6481 :

ناپەسەندەکان ...تا سیفر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102613500577821
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هێمن حەمە جەزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6482 :

ناتوانن پەیڤەکانم زیندانیی بکەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119230003118939
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :فەهمی قەرەداغی
کۆکردنەوەو رێکخستن و پێشەکیی  :فوئاد قەرەداغی
ناوی کتێب  :ناتوانن پەیڤەکانم زیندانیی بکەن
بابەت  :کۆمەڵێک وتاری رۆژنامەوانی
نووسینی  :فەهمی قەرەداغی
چاپ  :چاپی یەکەم ...سلێمانی
نەخشەسازی بەرگ  :دیاری جەمال
تیراژ )1000( :دانە
ژمارەی سپاردنی ( )177ی ساڵی  2004ی وەزارەتی رۆشنبیریی پێدراوە
بەشەکان و بابەتەکانیان.
پێشەکی
هەڵوێست لە شەهیدێکی گومناو
لە مام جەالل  -ەوە بۆ کوردستانی نوێ ی بەڕێز ...فەرامۆشکردنی
کەسوکاری شەهیدەکان شەرمەزارییە بۆ هەموومان  :مام جەالل
نیشتمانپەروەرێکی گومناو  :صەالح شێخ شەرەف
بێدەنگییەکی ناچاری لە ئاستی تێکۆشەرێکی گومناوو ئاوڕدانەوەیەکی
دڵسۆزانە  :فوئاد قەرەداغی
وەفدێکی مەڵبەندی سلێمانی و کەرکوک سەردانی ماڵی شەهید
فەهمی قەرەداغی یان کرد
بەشی یەکەم ...زادەی بیرو پێزی قەڵەم
1.گوتارە سیاسییەکان
یەکی ئایار جەژنی یەکێتی و سەرکەوتنی زەحمەتکێشانەچۆن سەرکەوتنە مەزنەکەی دیان بیان ڤۆ وەدەست هات ؟
یەکی ئایار هاندەری یەکخستنی کرێکارانی کوردو عەرەبە
سەرکردەی نەقابی وسەربەستیی رەخنەی بەسوود
یەکی ئایارو خەباتی یەکگرتووی کرێکارانی کوردو عەرەب
یەکی ئایار چۆن بوو بە جەژنی کرێکاران ؟
دەوری رووخێنەرانەی ئەمریکا لەناو بزووتنەوەی نیقابی کرێکارانەدا
با هەر شەکاوە بێت ئااڵی شۆڕشی ئۆکتۆبەری مەزن
ئەمەریکا چی ئەکات و چی ئەوێ ؟
پێداچوونەوەکەی کاک " میم " لەبەر تیشکی مارکسیزم – لێنینیزم دا
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پارتی کۆمۆنیستی سۆڤیەت لە چی پێکهاتووە ؟
2.بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان
دیسانەوە بەزمی خونفسییەت
سەرەمقەستێک دەربارەی ئافرەت و جیاوازی و چەوساندنەوە
خۆشەویستیی راستەقینە هەیە
کێ بردویەتییەوە ؟!
روونکردنەوەیەک دەربارەی خونفوسییەت ...خونفوسییەت چۆن بنبڕ
دەکرێت ؟!
ئافرەتانی ڤێتنام بەشێکن لە هێزی شۆڕشگێڕ
کێ زۆردارەو ..کێ زۆرلێکراو ؟!
رزگاری و یەکسانی ئافرەت لە چەپکە وشەیەکدا
باوکان و ناردنی کچ بۆ دانیشگا
لە ناخی کۆمەڵی کوردستانەوە ...هەرەوەز
3.نووسەران و خەباتی رۆشنبیریی
چەند تێبینییەک دەربارەی نووسەرە چەپڕەوەکان
راگەیاندنی شۆڕشگێڕانە ئەبێ چۆن بێت ؟
رۆشنبیرانمان و بیروباوەڕی ئەم سەردەمە
منااڵنی ئەڵمانیای دیموکرات چی ئەخوێننەوە ؟
چاپخانەی ژمارە پێنج لە پەکین
نووسەری شۆڕشگێڕ ئەبێ وا بیربکاتەوە
4.وشە ئەدەبییەکان
پاڵەوان ئەبێ کۆڵنەدەربێ
دیسان رەجەب و پیاوخۆران
الی ئێوە
لە بازاڕی تلیاکفرۆشەکاندا
پووچەڵکردنەوەی فێڵەکانی دایکی دێو
خولیای ناتری گەرماوەکە
پەندی خەبات و ئازادی و پاڵەوانێتی لە کەلەپوری فۆلکلۆریی روسیدا
کودەتایەک لە واڵتی بەنگکێشەکاندا
رازو گلەیی
الی ئێوە
بووکە بە بارانێ
دەزگیرانەکەم
5.زانیاری و ژیاننامە
نۆرمان باثیۆن شەهیدی رێگای نێونەتەوەیی پڕۆلیتاریایە!
الیەنێکیتری ژیانی جینی مارکس
لە سەماکەری بالێوە بۆ سەرەک کۆماری
کەی پاتریس لۆمۆمبا شەهیدکرا ؟!
هەشتا ساڵ لە تەمەنی " ماو " بەشێکە لە مێژووی پرشنگداری گەلی
چین
فرمێسکی بەخوڕ بۆ کاکە یاسین
6.زانیاریی گشتی
سەرچاوەکانی میکۆنگ
چۆن لە ئەڵمانیای دیموکراتی زەوی سازئەکرێ ؟
کەڵچەری ماددی کوردەکان
لەگەڵ نەوە تەمەن درێژەکاندا
خەاڵتی نۆبڵ و دوو هەڵوێست
رووداوە گرنگەکانی مانگی ئەیلوول
7.چەند وتارێک بە زمانی عەرەبی
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الحل السلمي للقضیة الکردية والحل العسکري لقضیة فلسطین ﺿربات
قاصمة لالمبریالیة
"الشباب " مع شباب الطلیعة الکردية التقدمیة
تحیة للنور
بەشی دووەم ...پێنووسی پەیامنێرێک و کاروباری رۆژانەی شار
هونەرمەند ئیسماعیل خەیات شەیدای داروبەردی سروشتی ئەم
خاکەیە!
نوێ لە هونەری تەشکیلی دا
جیهانی هەنگ و هەنگوین و پسپۆڕێکی میللی لە کوردستانەوە
لەگەڵ ئیبراهیم محەمەدی هونەرمەند دا
گەشتێک بەناو تابلۆکانی پێشانگای هونەرمەندانی سلێمانیدا
خەریکە شەپۆلی خونفوسییەت سلێمانی ئەگرێتەوە
کتێبگرەوە نموونەیەکیتری دواکەوتوویی گەلەکەمان
پرسە لە سلێمانی
لەگەڵ دەرهێنەرو ئەکتەرەکانی چیرۆکی شانۆیی " پاڵەوانێتی گەل"
لەگەڵ مامۆستایانی مەڵبەندەکانی قەالچۆکردنی نەخوێندەواریی لە
سلێمانیدا
بزووتنەوەی شانۆگەریی لە قوتابخانەکاندا
دەنگوباسی ئاهەنگەکانی یادی بیستەمین ساڵەی دامەزراندنی
یەکێتیی قوتابیانی کوردستان
دەربارەی جگەرەی کوردی چی ئەزانی ؟
دەستەی دامەزرێنەری تیپی شانۆی پێشڕەوی کوردی بۆ (هاوکاری)
ئەدوێن
هەالجیی لە کوردستاندا
لەگەڵ کۆنترین وێنەگر لە سلێمانیدا
ئاهەنگی دەرچوونی دەستەی یەکەمی قوتابیانی زانکۆی سلێمانی
دوانێک دەربارەی لەناوبردنی بێکاریی
چ کتێب و گۆڤارو رۆژنامەیەک زۆرتر ئەخوێندرێتەوە ؟
دیدەنییەک لەگەڵ خوێندکارانی بەشی کوردی لە زانستگای سلێمانی
دوانێک دەربارەی بڕینەوەی مووچە بۆ کەسوکاری شەهیدانی کوردستان
ئاهەنگی بیرەوەریی ( )25ساڵەی دامەزراندنی پارتی لە شاری هەڵمەت
و قوربانی
چەپکێ گوڵی نوێ لە باخی هونەردا
ئاهەنگی جەژنی تەمموزی  1971لە سلێمانی
"هاوکاری " لەگەڵ کرێکاران و جووتیارانی کوردستاندا
لەگەڵ یاریدەدەری پارێزگاری سلێنانیدا
دیسانەوە پەیکەرەکەی پیرەمێرد
لەگەڵ قوتابیانی دانیشگای سلێمانی
پەراوێزەکان
پاشکۆی وێنەکان
پێڕست
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6483 :

ناتەبا لەگەڵ خۆم کۆک لەگەڵ ناکۆکیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012401265264020
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گۆران رەسوڵ زەوقە
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6484 :

ناتەواوییە جنسییەکان و چارەسەرکردنیان بە خۆراک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826123038125544
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :شهریار یاربخت
وەرگێڕ :هێڕش محەمەد ئیبراهیم
باڵوکراوەی:کتێبخانەی حاجی قادری کۆیی  -هەولێر
چاپی:نۆیەک 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6485 :
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نارنجی فڕین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150522094859121168
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەمین گەرديگالنی
ئەم کتێبە ساڵی  2012لە الیەن بەڕێوەبەرێتیی گشتیی ڕۆژنامەنووسی و
چاپ و باڵوکردنەوەی وەزارەتی ڕۆشنبیری و الوانەوە لە سلێمانی چاپ
بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6486 :

نازم حیکمەت؛ دوا هۆنراوەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082310350066206
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :هەژین
چاپی یەکەم ،ئۆگوست 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6487 :

نازی
http://www.kurdipedia.org/?q=201108092211166061
9
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :زێنەب بابایی
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6488 :

نازی تاوس و ئاورینگی قوڵینگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091420511268079
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موحسین ئاوارە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6489 :

نازیال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031823374855938
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یاسین خێاڵنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6490 :

ناساندنی چەوساندنەوە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012020112492664152
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی توێژینەوە :ئومێد حەسەن باتاسی
زانکۆی سۆران  -کۆلیژی پەروەردە.
بەشی :زمان-زمانی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6491 :

ناسری رەزازی  -گوڵە گەنمێکی قەرسیلی سەوز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090421424088928
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئارێز
چاپخانەی کاردۆ
سلێمانی 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6492 :

ناسنامە بکوژەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618530
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین مەعلوف
کەژاڵ ئەحمەد
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2003
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6493 :

ناسنامە و کێشەی ناسیۆنالی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091314575669721
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال نەبەز
لەندەن 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6494 :

ناسنامەی با
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798892
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعدوڵاڵ پەرۆش
هەولێر2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە6495 :

ناسنامەی حزبە کوردستانیەکان..
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082510355969997
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود عەبدولخالق
چاپ /یەکەم 2012
باڵوکراوەی  /کتێبخانەی حاجی قادر  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6496 :

ناسنامەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042313304378758
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاوڕێ قەندیل
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان پۆست
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6497 :

ناسنامەی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان بە پێی بەڵگەنامە
نێودەوڵەتییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111608331087824
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مەسعود عەبدولخالق
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6498 :

ناسک و ورچەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170359
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و /محەمەد بەرزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6499 :

ناسکوێژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091710142631338
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شوکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6500 :

ناسین و بەڕێوەبردنی تۆتۆمۆبێل
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051712264085326
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :ئەمین محەمەد ساڵح
ناوەڕۆکی کتێبەکە پێکدێت لە دوو بەش:
بەشی یەکەم :تیشک دەخاتەسەر سیستم و کۆمەڵەکانی ئۆتۆمۆبێل
(سیستمی میکانیکی ،سیستمی کارەبایی ،سیستمی سەالمەتی و
ڕاگیرکردن) ،کە بەسوودە بۆ ناسینی سیستم و پێکهاتەکان و چۆنێتی
کارکردنیان.
بەشی دووەم :تیشک دەخاتەسەر چۆنێتی بەڕێوەبردن و پاراستنی
ئۆتۆمۆبێل ،کە چەندین ڕێنمایی تێدایە کە یارمەتی شۆفێر دەدات بۆ
دیاریکردن و چارەسەرکردنی هەندێک لە کێشەکانی ئۆتۆمۆبێلەکەی،
ئەوەش گرنگە بەتایبەت ڕەنگە لەکات و شوێنێکدا ئۆتۆمۆبێل کێشەی تێ
بکەوێت کە بە زەحمەت شۆفێر دەستی بگات بە وەستای چاکسازی
ئۆتۆمۆبێل.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6501 :

ناسینی گیانداران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827020457125567
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :محەمەد عیزەت عەبدولقادر
ساڵ 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە6502 :

ناسیونالیزمی شوانکارەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030518552380446
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەریدە کوهی کەمالی
وەرگێڕانی :یاسین سەردەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6503 :

ناسیونالیزمی کورد و روانگەی رۆژئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012083009444337745
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی( :مارتین ڤان بروینسێن ،مایکێل گونتەر ،جانیت کالین ،ئاندرو
کورتیس ،دەیڤید رۆمانۆ ،هاکان ئوزئوغلو)
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :وریا رەحمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6504 :

ناسیۆنالیزم (گۆڕانکاری ،تیۆری ،رەخنە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918639
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەکرەمی میهرداد
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2006
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6505 :

ناسیۆنالیزم و دژەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090713575461030
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سمکۆ محەمەد
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6506 :

ناسیۆنالیزم و موزیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061616513666680
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نزار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
♬موزیک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6507 :
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ناسیۆنالیزم و کەمینەکان لە سیاسەتی نێودەوڵەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118700
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەودەت ئیسماعیل لوتفی /سیروان عارف
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6508 :

ناسیۆنالیزمی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518834
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کاوە ئەمین
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6509 :

ناعەقاڵنییەت لە گوتاری جەبهەی تورکمانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122616434163531
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :جەبار قادر
وەرگێڕانی :سەباح ئیسماعیل
کەرکوک 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6510 :

نالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081421020867295
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکراوەی کتێبفرۆشی هێمن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6511 :

نالی لە کاڵوڕۆژنەی شیعرەکانییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968026
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەدی مەال کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6512 :

نالی و خوێندنەوە نوێکانی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419492
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساڵح سووزەنی
سەنتەری روناکبیری ئێڵبەگی جاف 2006
لە بازنەکانی دەسەاڵت  -مەعریفەی مێژوو بۆ دەرخستنی جوانکاری و
ستاتیکا و ئەزموونی راڤەکاری نوێ .هەر بۆیە دیاردەناسان لە پانتایی
رەخنەی ئەدەبیدا گرینگی ئەوتۆ دەدەنە خوێنەر و تێئۆری وەرگرتن
خوێنەری باشی چاالک الی ئەوان ئه و خوێنەرەیە کە لە کاتی خوێندنەوە
یان دیتنا ،واز لە فەلسەفە و زانستی مێژوویی خۆی بێنێ و له و تەقینەوە
کاتییەی بکۆڵێتەوە کە وێنەیەکی شیعری (بۆ وێنە) لە دەروونیدا سازی
دەکا..دیاردەناسان هەروەها هەوڵدەدەن خۆیان لە بۆچوونی زیهنی
(سوبژێکتیو) دوورەپەرێز بگرن و لە رێگەگەلی عەینی (ئوبژێکتیو) دەقەکە
بەره و خۆیان بگوێزنەوە .ئەمە وەک دواجار باسی دەکەین رێچارەیەک بوو
کە نالی سەبارەت بە بابەتگەلی جیاواز رەچاوی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6513 :

نامبینیت چۆن پایز ئەبمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022611011880607
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال غەمبار
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6514 :

نامۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918990
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ئامادەیە

فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەلبێر کامۆ
وەرگێڕانی؛ حەمە کەریم عارف
چاپی سێهەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6515 :

نامۆی ناو زیندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419156
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هێمن عوسمان بەرزنجی
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6516 :

نامۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798920
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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غیاسەدین عەلی نەقشبەندی
چاپی یەکەم ،ئەدیالید-ئوسترالیا ""2002
چاپخانەی: North East Print & Copu Center
ISBN 0-9581676-0-5
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6517 :

نامۆیی لە رۆمانەکانی (سەاڵح عومەر)دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051415234664742
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەرکەوت سەعدی قادر
هەولێر 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6518 :

نامیلکەی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966068
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6519 :

نامیلکەی لێدوانێک لەسەر نامیلکەی (چەند سەرنجێکی رەخنەگرانە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060321205665015
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لە باڵوکراوەکانی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان  -رێکخراوی سلێمانی
زنجیرەی 7 -
چاپی دووەم
خستنە سەر نیت :چاالک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان  -باشوور
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6520 :

نامیلکەی نەورۆز و ئاگر خوێندنەوەیەکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502091422121004
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد قەزاز
2000
هۆڵندا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6521 :
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نامیلکەیەک بۆ رۆژنامەنووسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092313084025469
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رۆژنامەنووسانی بێ سنوور بۆ ئازادیی رۆژنامەوانی
گۆران سەباح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6522 :

نامێلکەی تایبەت بە بۆنەی  45ساڵەی بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی
ساڵەکانی 47 - 46
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050822183478638
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6523 :

نامە دیپلۆماتییەکانی شەریف پاشای خەندان لە ئەرشیفخانەکانی
بەریتانیا و فەرەنسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090716244461040
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :نەجاتی عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6524 :

نامە عاشقەکانی پەیامبەریێک  -جبران خەلیل جبران-
http://www.kurdipedia.org/?q=20141223005545118429
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی
خەلیل عەباس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6525 :

نامە کراوەکانی تاراوگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968078
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولقادر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6526 :

نامەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021411053884775
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسەین لەتیف
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6527 :

نامەکان بەر لە مردن ناخوێنرێنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032720291329132
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :کازیوە ساڵح
کۆمەڵە چیرۆک
دەزگای چاپ :دەزگای ئاراس
ساڵی چاپکردن2004 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6528 :

نامەکان ...هەڵبژاردەیەک لە شیعرەکانی عەباس مەعروفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102614004577822
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی لە فارسییەوە :جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6529 :

نامەکان :لە زیندانەوە بۆ زیندان  -نامەها :از زندان بە زندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042110404375907
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرزادی کەمانگەر  -فرزاد کمانگر
وەرگێڕان و ئامادەکردنی :سیاوەش گۆدەرزی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇷🇮فارسی

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6530 :

نامەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090911571732772
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3179

ئازاد بابان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6531 :

نامەکانی دوورەواڵتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052813305164922
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خەسرەو پیرباڵ
2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6532 :

نامەکانی روانینوانێک و مەرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419503
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئارتۆر رامبۆ
وەرگێڕانی :هەندرێن
هەولێر 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6533 :

نامەکانی ریلکە کافکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070818532871940
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی غەفور ساڵح عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6534 :

نامەکانی مەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619577
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد مەولود (مەم)
دەزگای ئاراس 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە6535 :

نامەکانی نامۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010820551663725
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئاوێزان نوری
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6536 :

نامەی شەهیدان کە لە زیندانەکانی بەعسەوە بەر لە سێدارەدانیان
نووسراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092323082892333
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم محەمەد
لە باڵوکراوەکانی یەکیەتی نیشتمانی کوردستان
1981
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6537 :

نامەی مەسعود محەمەد بۆ سەعدون حەمادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092216413525889
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3182

وەرگێڕانی :محەمەد مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6538 :

نامەیەک بۆ ئەو کۆرپەڵەیەی کە هەرگیز چاوی بە ژین نەپشکوت!
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419143
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئۆریانا فاالچی
وەرگێڕانی؛ یوسف عەلی پور
ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا لەالیەن سایتی کتێبخانەی کوردییەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6539 :

نامەیەک بۆ بەهەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121116050963207
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :باران
سوید 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6540 :

نامەیەک دەربارەی لێکبوردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819297
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جۆن لۆک
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ شۆڕش جوانڕۆیی و فەرەشید شەریفی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانیەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6541 :

نامەیەک لە بارەی لێبووردەیییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092218312925582
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3184

جۆن لۆک
وەرگێڕانی :عەبدوڕەزاق عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6542 :

نامەیەک لە قوبرسەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122116531792750
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئازاد کەریمی
بابەت :کورتەچیرۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6543 :

نامەیەکی نەنێردراو  -هەڵبژاردەیەک لە چیرۆکە بیانییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021012401375683
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ئازاد نەجم
هەولێر 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6544 :

نان و شەراب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519204
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئینیاتسیو سیلونە
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ رزگار ئەمین نەژاد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2000دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6545 :

نان و شەراب 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101321174162348
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئینیاتسیۆ سیلونە
وەرگێڕانی کەریمی حیسامی
دەزگای ئاراس 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6546 :

نانی رووت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050722073778647
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد شوکری
وەرگێڕانی لە فڕەنسییەوە :نەجاتی عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6547 :

ناو و نازناو و ناوناتۆرە و ساناکردنی ناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967123
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەحمود زامدار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6548 :

ناوچەکانی ملمالنێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121213340763239
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :هەورامان کەمال میرزا
تاریق رەئوق محەمەد
سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6549 :

ناوچەی کەرکوک و هەوڵی گۆڕینی باری نەتەوەییی ئەم ناوچەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102722185162610
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوری تاڵەبانی
وەرگێڕانی :محەمەدی مەال کەریم
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6550 :

ناوداران  100 -کەسایەتی لە  1000کەسایەتی جیهانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101220451973411
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەجدی سەید عەبدولعەزیز
وەرگێڕانی :حوسێن مستەفا
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6551 :

ناودارانی ئەدەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619977
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
حەمە کەریم عارف
ژمارەی الپەڕەکان
261
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6552 :

ناودارانی موزیکی جیهانی  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091109394061111
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :زۆزک قەرەداغی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎵موزیک

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

بابەتی ژمارە6553 :

ناودارانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719262
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :میر بەسری
وەرگێڕانی؛ عەبدول خالق عەالئەدین
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2002دا لەالیەن لەالیەن دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6554 :

ناودارانی کورد لە دێرێکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798951
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هۆشیار نوری لەک
هەولێر2010-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6555 :

ناونامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060122535276556
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناونامە بۆ مندااڵنی کورد
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی
کوردیپێدیا
07-09-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

جۆری دۆکومێنت:

⊶زمانی یەکەم

زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6556 :

ناوی من سوورەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619241
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئورهان پامووک
وەرگێڕانی لە تورکییەوە؛ زریان رۆژهەاڵتی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانییەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6557 :

ناوی کچ و کوڕانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618535
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گیو موکریانی
دەزگای ئاراس 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6558 :

ناوی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557506
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەالئەدین سەجادی
بەغدا :چاپخانەی مەعاریف1953 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6559 :

ناوی کوردی  -سەاڵح کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122416580487086
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سەاڵح کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6560 :

ناوی کوردی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122415540066388
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ئامادەکردن :دیاکۆ هاشمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6561 :

ناوەڕۆکی راستەقینەی ئینجیلەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053023410078402
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کری ڤۆڵڤ
وەرگێڕانی :ناسری ئەمین نژاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6562 :

ناکردن لە کوردیدا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014101715240477778
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ حوسێن رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6563 :

ناکۆکییە بەردەوامەکانی ئادەم و حەوا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150122001908118969
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی:د .فوئاد ئەحمەد بابان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6564 :

ناکۆکییەکانی ناو سیاسەت  -سەرەتایەک بۆ تیۆری سیاسی فێمێنیستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110519174462757
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مارییا ڤێندت هۆیە  -سیسلیا ئۆسە
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :رێبوار رەشید
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3194

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6565 :

ناڵەشکێنە گۆرانییەکانی حەسەن زیرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319448
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎵موزیک
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6566 :

ناڵەی بەفر و پشکۆی ئاگر
http://www.kurdipedia.org/?q=201006251106314511
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەمی هیوا سەعید
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لە هەولێر باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6567 :

ناڵەی پێشمەرگەیەک بۆ مێژوو  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012053123325364974
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سابیر کۆکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6568 :

ناڵەی جودایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082723210458283
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6569 :

ناڵەی چیا ..پەنایەک بۆ تاشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119052
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەالم عومەر
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6570 :

ناڵەی درەخت :کورتە چیرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968343
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد نوری تۆفیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6571 :

ناڵەی دەروون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110821111462853
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵە وتارێکی وێژەیی و مێژوویی و ئاینی و کۆمەاڵیەتین
شێخ محەمەدی خاڵ
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هەمەجۆرە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6572 :

نرکەی کوردستان دوای راپەڕین
http://www.kurdipedia.org/?q=2015070422081985691
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی (شەهید رێباز)
1992
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6573 :

نزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031016421234773
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلێکس کارل  -د .عەلی شەریعەتی
وەرگێڕانی :موسعەب ئەدهەم
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6574 :

نزا سپییەکانی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968822
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان شەیدا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6575 :

نزای بەرخەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082711594368598
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەزا قاسمی
وەرگێڕانی :رەفعەت مورادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6576 :

نزیکبوونەوە لەدەق بەرەو خوێندنەوەیەکی تازەی شیعرەکانی هەژار
موکریانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798971
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد خدر مەولود
هەولێر1996-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6577 :

نسکۆ و دابڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031710095484886
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مستەفا هیجری
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6578 :

نهێلیزم و رەهەندەکانی بیرکردنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091922463561999
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد کەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6579 :

نهێنی سەرکەوتن لە بازاڕەکانی کاردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619847
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئ .کیهان نیا
وەرگێڕ :ئەدهەم ئەمین
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئابووری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6580 :

نهێنی یاری کاغەز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121521024763320
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یۆستاین گاردەر
وەرگێڕانی لە دانیمارکییەوە :بەهرۆز حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6581 :

نهێنیی کریسمس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502112156121010
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یۆستاین گاردەر
وەرگێڕانی :سیروان مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە6582 :

نهێنییەکانی ئایینی میترایی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011120412152663090
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فرانتس کۆمۆن
وەرگێڕانی :فەرهاد عەزیز خۆشناو
دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6583 :

نهێنییەکانی بەستنی پەیمانی 1975ی ئەلجەزایر (لە ئەرشیفی تەواو
نهێنی ساواک)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082615555772375
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عیسا پژمان
وەرگێڕ :ناسر ئیبراهیمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6584 :

نهێنییەکانی چات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120722182463151
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بیرەوەرییەکانی چات ،بەشی یەکەم
نووسینی :نامۆ
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6585 :

نهێنییەکانی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141224194523118466
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی
ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6586 :

نهێنییەکانی سندووقە رەشەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090110511960866
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :غەسان شەریل
ئامادەکردنی شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6587 :

نهێنییەکانی سەری زمانی من و گۆی مەمکەکانی تۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010811314763701
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەزا چنگیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6588 :

نهێنییەکانی مۆساد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081616293060691
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گۆردۆن تۆماس
شەفیقی حاجی خدر
هەولێر 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6589 :

نهێنیە گەورەکەی دەروون؛ نهێنیە شاراوەکە ئاشکرابوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051621591670010
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :بڕیار بەکر
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6590 :

نهێنیەکانی شا و فەرەح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042421501978745
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :فەرەح پەهلەوی
وەرگێرانی بۆ کوردی :مەجید مارابی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6591 :

نهێنیەکانی کتێبی پیرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051323220064716
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لە ساڵی  2010دا لە شاری سلێمانی چاپ کراوە.
نووسینی  :محەمەد حەسەن مامە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6592 :

نوا بەتریقە ئەمینەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828235137125617
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :واریسی ئەلکندی
وەرگێڕانی :پەریان ئەحمەد زەردەشت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6593 :

نوبهارا بچوکان (عەرەبی کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357390
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەدی خانی
بەغدا :چاپخانەی ئەلڕەشید64 ،1990 ،ل.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باکوور  -بادینی

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

واڵت:

♬🇮ئێڕاق
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6594 :

نوخبی خواوەندێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011222160563807
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دڵشاد عەبدوڵاڵ
دەزگای ئاراس 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6595 :

نوربەخشی شیعرەکانی مەلیکی کوردستان شێخ مەحمودی بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798999
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر مەعروف بەرزنجی
چاپی یەکەم  2006سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6596 :

نورەدین زازا  -بەشی 1
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011111322163762924
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :باست حەمە غەریب
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📝یاداشت

جۆری پەڕتووک:

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6597 :

نوستووی بەر باران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118705
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
نەژاد عەزیز سورمێ
هەولێر 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6598 :

نوسین بۆ تەفزیۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111922051877985
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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پەیمانگای  BBCبۆ رۆژنامەوانی
وەرگێڕانی :فاروق جەمیل کەریم
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📰راگەیاندن

جۆری پەڕتووک:

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6599 :

نوسین بۆ وێنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041120204964480
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل ئەلئەمین
وەرگێڕانی :مەم بورهان قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6600 :

نوورەکانی حەقیقەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204135605119206
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
وەرگێرانی :فارووق رەسووڵ یەحیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6601 :

نووسین بەئاوی خۆڵەمێش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090917071988831
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6602 :

نووسین بەبێ وشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799015
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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بنکەی چاپ و باڵوکردنەوەی ئاپێک
چاپی یەکەم ،سوێد ()1999
ISBN 91-89014-48-0
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6603 :

نووسین خۆکوژییەکی تەواونەکراو؛ کۆمەڵێک وتار و گفتوگۆی ئەدەبی و
فیکرییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080316264089314
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6604 :

نووسین لەسەر برژانگەکانت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418807
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هۆشەنگ شێخ محەمەد
ئەم دیوانە شیعریە لە ساڵی 2007دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6605 :

نووسین هەڵوێستە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112613261673932
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک ووتار
هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6606 :

نووسین و ئەزموون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122921280663583
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نۆ گفتوگۆ سەبارەت بە کێشەکانی ئەدەب و رۆشنبیری
کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :حەمە عەباس
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6607 :
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نووسین و بێدەنگی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304174526119553
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رەبیع جابر
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6608 :

نووسین و بەرپرسیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150211232028119342
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رێبوار سیوەیلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔎لێکۆڵینەوە

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6609 :

نووسینگەی رۆژنامەوانێکی بەرپرس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111912242544003
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مارگریت سولیفان
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :محەمەد عەبدوڵاڵ کەالری
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📰راگەیاندن

جۆری پەڕتووک:

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6610 :

نووسینی چیرۆکە هەواڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062111081985584
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :لوقمان غەفور
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6611 :

نووسینی چیرۆکەهەواڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150815140107125228
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :ئینستیتوی ڕۆژنامەوانیی جەنگ و ئاشتی
وەرگێڕانی :لوقمان غەفوور
"نووسینی چیرۆکەهەواڵ" کتێبێکی گیرفانە ،کە ئینستیتوی ڕۆژنامەوانیی
جەنگ و ئاشتی ئامادەی کردووە و "لوقمان غەفوور" لە عەرەبییەوە
کردوویەتی بە کوردی .ئەم کتێبە زنجیرەی 136ی کتێبی گیرفانی دەزگای
چاپ و پەخشی سەردەمە و ئیستا لە بازاڕ دەست دەکەوێ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6612 :

نووسینی کوردی بە ئەلف و بێی عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967072
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەوڕەحمانی حاجی مارف
بەغداد1986-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6613 :

نووسینی کوردی بە التینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967053
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جەمال نەبەز
1957
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6614 :

نووسینەوەی ئاسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310212652119670
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کاوە محەمەد
سەفەرنامە
"ئەم چەند الپەڕەیە ،تەنیا یاداشتکردنی ڕۆژانەی گەشتێک نییە ،بەڵکو
هەموو ئەو سەرنج و تێبینیانەیش لەخۆ دەگرێ کە واڵت بە واڵت و شار بە
شار الم دروستبوون ،لە ژیانی کۆمەڵگەکانیان وردبوومەتەوە ،سیستمە
سیاسییەکانیان ،پەیوەندیی دەسەاڵت و خەڵک ،شار و
شارستانییەتەکانیان ،دیدی ژیاندۆستی و هیومانیستانەی تاک و کۆیان،
مێژوو و شارستانیی عەقڵگەرانەیان ،هەڵوەستەیان پێکردووم ،ئینجا لە
هەندێکیاندا لەگەڵ واقیعی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و کولتووری لە
هەرێمی کوردستان و بەشە دواکەوتووەکەی ناوچەی خۆرهەاڵتدا
بەراوردکاریم کردووە و ئەو جیاوازییە گەورانەم دەرخستوون کە لە
نێوانماندا هەن"....
لە زنجیرەی کتێبە چاپکراوەکانی دەزگای چاپ و بەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎡گەشتنامە

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6615 :

نووسینەوەی دڕک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119043

3216

فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :ئارام کاکەی فەالح
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن چاپخانەی رۆژنامەی ئاوێنەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6616 :

نووسینەکان  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111412024562939
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم عەبدوڵاڵ
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6617 :

نووسینەکانم لە بواری رەخنە و لێکۆڵینەوەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092515254773293
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دانانی :حوسێن عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6618 :

نووسینەکانی ئەژدەر و سرووت لە پەنهان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120823002092721
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد یوسف کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6619 :

نووسینەکانی کەنار دەریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020117052570826
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گابریل گارسیا مارکیز
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :رەئوف بێگەرد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6620 :

نووسەر و نووسینەوەی زمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101910401073437
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نیهاد جامی
لە باڵوکراوەکانی یەکێتیی نووسەرانی کورد-لقی کەرکوک.
دەزگای چاپ :کاردۆ
ساڵی چاپکردن2011 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6621 :

نووسەر ،نووسین و ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030723142134243
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود محەمەد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6622 :

نووسەران و هەڵبژاردنی مەرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418784
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئارام سدیق
ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا لە سلێمانی باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6623 :

نووسەرانی بوێر و ئازا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091715320730563
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نازم حیکمەت ،یەشار کەمال و عەزیز نەسین
وەرگێڕانی :شوکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6624 :

نووسەرنامە  -وەشانی 1ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052823460765638
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی ناو و ژیاننامەی نووسەران کوردستان و ئەوانەشی لەسەر
کوردستان و کوردیان نووسیوە
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا
28-05-2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6625 :

نوکتەی شاخ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150227142240119479
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی و کۆکردنەوەی :مامۆستا ئازاد سابیر (عەلی شۆراوی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6626 :

نوکتەی شاخ بەرگی دوو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150227142524119480
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی و کۆکردنەوەی :مامۆستا ئازاد سابیر
بەرگی دوو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6627 :

نوێبونەوە و هەڵبژاردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918638
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەکر سدیق
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6628 :

نوێژ و پێویستیەکانی لە شەریعەتی ئیسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966021
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەال جەمال رەحیمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6629 :

نوێژی تەراویح و روونکردنەوەی ژمارەی رەکعەتەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150805013737125041
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :م .مەال عەبدولکەریمی مودەریس
وەرگێڕان و لێکۆڵینەوەی :عەبدوال عااڵیی
چاپی یەکەم  2015هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6630 :

نوێژی تەڕاویح و روونکردنەوەی ژمارەی رەکعەتەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061809472585572
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی مەال عەبدولکەریمی مودەڕیس
وەرگێڕانی و لێکۆڵینەوەی عەبدوڵاڵ عااڵیی
هەولێر 2015 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6631 :

نوێکار :بۆ فێربوونی زمانی ئینگلیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967128
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد حەمە شەریف1 /ن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
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زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇧🇬ئینگلیزی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6632 :

نوێکردنەوەی ئەقڵی عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010812093263705
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەدۆنیس
وەرگێڕانی :نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
سلێمانی 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6633 :

نوێکردنەوەی بیری ئاینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619948
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .محەمەد شەریف
وەرگێڕ
مەال عومەر چنگیانی
ژمارەی الپەڕەکان
146
ساڵی چاپ
2008
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
محەمەد هیشام
کەتەلۆگ
دین
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سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6634 :

نۆ کورتە چیرۆکی نوێی پەرییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919663
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .میشێل وێست
عەلی جەوشەنی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6635 :

نۆرینگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110609322162790
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حسام بەرزنجی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6636 :

نۆژەنکردنەوەی وەاڵمەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070422565076888
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەژێن
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6637 :

نۆڤێچێنتۆی پیانۆژەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091114495161137
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئەلیساندرۆ باریکۆ
وەرگێڕ :ئازاد بەرزنجی
بابەت :مۆنۆلۆگی درامایی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6638 :

نیتشە و پاش تازەگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221372361180
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
د .محەمەد کەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6639 :

نیتشە و فیمینیزمی هاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718574
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوشین شاهنده
وەرگێڕانی محەمەد کەریم
دەزگای سەردەم 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

👩ژنان

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6640 :

نیچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965699
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6641 :

نیچە 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050713450182790
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پۆل ستراتێرن
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6642 :

نیچە فەیلەسووفێکی بەرزەفڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150720205143124869
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی :حەیدەر عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6643 :

نیچە و سەرچاوەی چەمکی مۆدێرنیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111021561362893
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رابێرت ب .پی یین
وەرگێڕانی بۆ فارسی :محەمەد سەعید حەنایی کاشانی
وەرگێڕانی بۆ کوردی :ئیسمایل ئیسمایل زادە
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6644 :

نیچە و مەسیحیەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090514163560969
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :کارل یاسپرێس
وەرگێڕان :مەسعود بابایی
سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6645 :
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نیشتمان باڵوکەرەوەی بیری کۆمەڵەی ژ .ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091921172961990
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکار :عەلی کەریمی
مێژووی دەرچوون2009/11/11:
بنکەی ژین
http://www.binkeyjin.com/Kteb_Direje.aspx?Jimare=162
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6646 :

نیشتمان پڕە لە میلۆدی حەسرەت
http://www.kurdipedia.org/?q=201108311642329791
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :عەبدولقادر سەعید
دەزگای چاپ :پڕۆژەی کتێب  :یەکێتی نوسەرانی کورد
ساڵی چاپکردن2011 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6647 :

نیشتمانی بێ میدیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111912054944005
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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تێبینی ،بۆچوون و رەخنە سەبارەت بەڕاگەیاندنی کوردی
سیروان رەحیم
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📰راگەیاندن

جۆری پەڕتووک:

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6648 :

نیشتمانی پەپوولەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226212156118517
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامیل داوەری (هەژیر)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە6649 :

نیشتمانی داستان؛ کەلتوری کوردی لە چاوی توێژەرانی رووسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015053113113585418
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:

🇺🇷رووسی

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6650 :

نیشتمانی شیعری سەعدوڵاڵ نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042615204975988
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعدوڵاڵ نوری
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6651 :

نیشتمانی فەلسەفە؛ گەشتێک لەگەڵ دکتۆر محەمەد کەمالدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030522171633942
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هەرێم عوسمان
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6652 :

نیشتمانی ماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051115341376255
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵە چیرۆکێکی مندااڵنە
فوئاد قەرەداغی لە عەرەبییەوە وەریگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6653 :

نیشتمانێک بۆ کرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150707121410124780
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەالم مستەفا
سلێمانی 2015
کتێبی نیشتمانێک بۆ کرێ کە نوێترین بەرهەمی نوسەرو شاعیر"سەالم
مستەفا" یه و کە ئەم کتێبە پێکهاتووە لە کۆمەڵێک شیعری نەتەوایەتی و
هەست و سۆز پێکهاتووە شاعیر دەیەوێت لەم کتێبەدا پەیوەستی بکات
بە بارودۆخی ئێستای کوردستان و لەناخی خۆیەوە دەڕوانێت نیشتمان
وەک لە بەرگی کتێبەکەدا هاتووە "نیشتمانێک بۆکری" لە پارچەیەک لە
نوێترین شعریدا دەڵێت:
نیشتمانێک بۆ کرێ
ئەتوانم نیشتمانێک دروست بکەم
بەاڵم ناتوانم تیا بژیم
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بێچووی مەملەکەتی رەنگم
سەرم گزگلیی هەڵکەوتووەو
نەخشەی خاک دەمانچەیی
روو دەنێمە هەر پەنایەک
یەک دوو تفی سەر روخسارم دەسڕمەوەو
هەنگاوێکیش "پی" دەنێتە نێو واڵتم
وەک مەسینەی سەر ئاو دەستێک
دێم و دەچم....دەچم و دێم ...بۆ مەبەستێک
گەورەیی من لەوەدایە داکوتراوم!
داکوتراوم...وەک چرایەکی پێنەبوو....
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6654 :

نیشتمانێک لە شووشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091916033761981
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نیگار نادر
چاپ وباڵوکردنەوەی ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە6655 :

نیشتمانێکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968999
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نەوزاد ئەحمەد حسێن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6656 :

نیگارکێشانی روخسار بە رەنگی ئاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072422165577128
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6657 :

نیگاری تۆ لە دیواری زیندانەکەم هەڵدەکۆڵم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968620
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد شاکەلی
نیگار :ڕێبوار سەعید
بنکەی چاپ و باڵوکردنەوەی ئاپێک
چاپی یەکەم ،سوێد ()1994
ISBN 91-972384-2-2
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6658 :

نیگاکان؛ بەشێکی تری الپەڕە پەرشەکان؛ فیکر  -ئەدەب  -شانۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050714085878655
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6659 :

نیگای چاوێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018681
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کارزان سلێمان خالید
دیوانی شیعر 2007 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6660 :

نیگای دەست
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040816081951894
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هەندرێن ،ئیلئنۆرا برو ،شێروان خدر و عەبدولموتەلیب
عەبدوڵاڵ
چاپەمەنی دیالن
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6661 :

نیگایەک بەسە بۆ مردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118701
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناڵە حەسەن
دیوانی شیعر  -هەولێر 2007 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6662 :

نیگایەک پڕ لە گرفتاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070818532871939
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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فاروق هۆمەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6663 :

نیگایەک لە ئەدەب بینینێک بۆ سیاسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021120225584756
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پشکۆ نەجمەدین
دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
2014سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6664 :

نیلۆفەری شین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083122220177199
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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فەیزوڵاڵی خۆراسانی
نووسینەوەی :دالوەر قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6665 :

نیما یوشیج و عەبدوڵاڵ گۆران ،نوێکردنەوە و دابڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419500
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامر طاهر
چاپ و وەشانی سپیڕێز 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6666 :

نینا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011113016500463051
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سابت رەحمان
وەرگێڕانی :کەریم دانشیار
بنکەی هەنگاو بۆ باڵوکردنەوەی رۆشنبیری کوردی لە چاپیداوە 1986 -
فایلی پەیوەندیدار:
سابت رەحمان
و :حەمەکەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6667 :

نیوتایمز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719600
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تاتیانا ریپکۆڤا
محەمەد مستەفا قەرەداغی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6668 :

نیوەی پڕی من نیوەی بەتاڵی ئاوێنه
http://www.kurdipedia.org/?q=20150522104828121175
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :گوڵباخ بەهرامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6669 :

نیوەی پڕی من نیوەی بەتاڵی ئاوێنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111120552073660
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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گۆڵباخ بەهرامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6670 :

نیکۆس کازانتزاکیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519535
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یۆرگۆس ستاسیناکیس
ئازاد بەرزنجی
دەزگای سەردەم 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6671 :

نێچیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012040923283764455
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کنزا بۆرۆ ئاوێ
وەرگێڕانی :جەبار سابیر
لە باڵوکراوەکانی یانەی قەڵەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6672 :

نێرگزەکانی قەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011070722164058311
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک ئەفسانە و هەقایەتی کوردییە ،حسێن سابیر عەلی
سەرپەرشتی کردووە رێکی خستووە.
ئەم کتێبە لەالیەن کۆلێژی قەاڵی بەهرەداران سەر بە وزارەتی پەروەردەی
حکومەتی هەرێمی کوردستان چاپ و باڵوکراوەتەوە .
الپەرەی قەبارە ناوەندا چاپکراوە و ئەمساڵ
"نێرگزەکانی قەاڵت" لە 101
ِ
باڵوکراوەتەوە .
جگە لە پێشەکی بۆ کتێبەکە و بیرۆکەی ئەم کتێبە کە لە شێوەی
پرۆژەیکدایە ،وەک ئەوەی مامۆستای زمان و ئەدەبی کوردی حسێن
ِ
سابیر عەلی ئاماژە پێکردووە ،باس لە ئەفسانە ،هەقایەت و جیاوازی
نێوان ئەو دوو ژانرە ئەدەبییە کراوە .
لەم پەرتووکەدا چەندین هەقایەت و ئەفسانەی کوردی لەخۆگرتووە،
لەوانە ئازایەتی ژن و پیاو ،ئاشەوان ،ئەحمەدۆک و فاتمۆکە ،ئە پاشایەی
بووە مەیتەر...هتد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6673 :

نێرییەکی قۆچ درێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919670
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حاجی مەمۆ
دەزگای ئاراس
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6674 :

نێو لە کۆمەڵی کوردەواریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557516
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناسری رەزازی ،ستوکهۆلم344 ،1991 ،ل.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6675 :

نێوان دێرەکان بخوێنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141223001920118426
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
رزگار شێخانی
ساڵی 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6676 :

نێڵسۆن ماندێال ،ئەو کوڕە شوانەی بوو بە سەرکۆمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100621480062232
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی گونیلال لوندگرێن و شەشتین گیدفۆش
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :فەرهاد شاکەلی
چاپی یەکەم 2009
باڵوکراوەی ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6677 :

نە نەتەوەیی کورد فاشییە نە مزگەوت هاوسەنگەری مونەزەمەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090812270988873
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کاکەوەیس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6678 :

نە کورد کۆتایی هات و نە تورکیش حەسایەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112223014478018
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەحمود نەجمەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6679 :

نەبەردی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071620335291432
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەدۆڵف هیتلەر
وەرگێڕانی :گەرمیان محەمەد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6680 :

نەتەوایەتی و دەوڵەتی نەتەوەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118698
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مۆنتسرات گیبرنا
کەمال رەشید شەریف
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6681 :

نەتەوایەتی کورد و ئیسالمەتییەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101811194262424
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لە وەالمی مامۆستا عەلی باپیردا
نووسینی :حەکیم کاکەوەیس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6682 :

نەتەوایەتی ،نیشتمان پەروەری ،ناونانی کوردی...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011511014763845
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەال عەبدوڵاڵ مەال سەعید گرتکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6683 :

نەتەوە لەناوچووەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150824152327125502
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی  :هارون یەحیا
وەرگێڕانی  :شاهۆ عومەر عارف
باڵوکراوەی  :خانەی چاپ و باڵوکردنەوەی چوارچرا
چاپی یەکەم 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6684 :

نەتەوە و حەکایەت  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619794
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
رێبوار سیوەیلی
ژمارەی الپەڕەکان
544
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6685 :

نەتەوە و نەتەوایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090921545961063
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئازاد مستەفا
ستۆکهۆڵم 1996 -
ئەم نامیلکەیە لەالیەن چاالک محەمەدەوە بۆ ئنتەرنێت ئامادەکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6686 :

نەتەوەخوازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061122380368502
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(توێژینەوە و لێکدانەوە)
دوکتۆر عەبدوڵاڵ ئەبریشەمی
وەرگێڕان لە فارسییەوە :سەاڵحەدین ئاشتی
چاپخانەی شڤان ،سلێمانی .2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6687 :

نەتەوەخوازی :تیۆری و ئایدۆلۆجی و مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102821251462627
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەنتۆنی دی سمیس
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :هوشیار عەبدولڕەحمان سیوەیلی
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6688 :

نەتەوەی زێرابەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032823001358195
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەبار جەمال غەریب
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6689 :

نەخشە رێگای دامەزراندنی دەوڵەتی کوردستانی وەهمەکان،
ئەستەنگەکان ،رێگاچارەکان و میکانیزمەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080513595569672
فایلی پی دی ئێف:
د .شێرکۆ کرمانج
ئارام رەفعەت

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6690 :

نەخشەڕێگای دامەزراندنی دەوڵەتی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083009591857368
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نیعمەت عەبدوڵاڵ
لە باڵوکراوەکانی یەکێتی پەرلەمانتارانی کوردستان
چاپخانەی منارە  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6691 :

نەخشەڕێی الوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011322175663821
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پەسەندکراوی کۆنفڕانسی وەرزش و الوان
هەولێر  15 -بۆ 2008-05-16
وەزارەتی وەرزش و الوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6692 :

نەخشەی پێکهاتەی نەتەوەیی و ئایینی ئوستانی ورمێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120915593974264
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سولەیمان چوکەڵی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🌏جوگرافیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6693 :

نەخشەی تێکشکانی هێرشەکانی داعش بۆ باشووری کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2015013122573369375
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔥کەرکوک

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6694 :

نەخشەی کوردستان 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150118031747118893
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی  :کەریم دانشیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🌏جوگرافیا

جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە6695 :

نەخۆشی ئایدز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150624184712124565
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :مەسرور سلێمانی عەزیز
پێداچونەوە و نووسینی پێشەکی :د .کاوە فەرەج سەعدون
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6696 :

نەخۆشی تاالسیمیا لە کوردستان ناساندن هۆکارەکان خۆپاراستن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081722234772233
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانەر :د .هالە سهیل – ئەندامی پەرلەمانی کوردستان -عێراق  /لە
باڵوکراوەکانی ئەنجومەنی نیشتمانیی کوردستان – عێراق  /لیژنەی
تەندروستی و کاروباری کۆمەاڵیەتی ( / )1چاپی یەکەم2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6697 :

نەخۆشیی شەکرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110321264862729
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەلیم سەعید زەنگنە
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
💊پزیشکی  -تەندروستی

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە6698 :

نەخۆشیی شەکرە 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052200561978497
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد سەاڵحەدین ئیبراهیم
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :سۆزان جەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6699 :

نەخۆشیی مەرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150812084422125142
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مارگرێت دوراس
وەرگێڕانی :کەریم تاقانە
لە زنجیرە باڵوکراوەکانی ناوەندی غەزەلنووس
ساختمانی چیرۆکەکە زۆر سادەیە :پیاوێک ،ژنێک ،زەریا ،مەالفە سپییەکە
و هەڵبەت مەرگیش .گێڕەرەوە دەنگێکە لە شوێنێکی نادیارەوە ڕاستەوخۆ
لەگەڵ پیاوەکەدا قسە دەکات .لەبارەی ئەو شتەوە قسە دەکات کە ڕووی
داوە .ئەو شتە کە بینیویەتی .ئەو شتە کە ئەو بیری لێ دەکاتەوە.
مەوداکە ،گشتییە .چ لە باری کات و چ لە باری شوێنەوە.
پیاوەکە ئەم ژنەی بۆ چەند ڕۆژێک بە کرێ گرتووە .دەیەوێت لەڕێگای
ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەو (مرۆڤێکی دیکە)دا ،لەگەڵ خۆیدا بەرەوڕوو
ببێتەوە .لەشی پیاوەکە ،تەنیا ماددەیەکی مردووە .ئەو ،سەرەڕای ئەوە
کە زیندووە – مردووە و ئەمەیش ئۆقرەی لێ هەڵگرتووە .ژنەکە دەتوانێت
ناو لە نەخۆشییەکەی بنێت .دەڵێت کە نەخۆشییەکەی ئەوی بینیوە،
دەڵێت کە هەر لەبەر ئەوەیش بووە لەگەڵیدا هاتووە.
دەقەکە بە جۆرێک دەبێتە لێکدانەوەی بارودۆخ :لەسۆنگەی نەخۆشیی
مەرگەوە .پیاوە ،چاوی بە ژنە دەکەوێت ،ژنە بە پیاوە دەڵێت کە تووشی
نەخۆشی بووە .نەخۆشیی کوشندە.
نەخۆشیی وەک“ :ئه و کەسەی تووشی بووه ،نازانێ که هەڵی گرتووە،
کە مەرگی هەڵگرتووە”.
نەخۆشیی وەک“ :ئه و دەبێ بمرێ بە بێ ئەوەی پێش لەوە ژیانێک
ژیابێ که بەهۆیەوه بمرێ ،بە بێ هیچ ئاشانایییەک لەبارەی شتێکی
وەک ژیانەوە که بەهۆیەوە بمرێ”.
ئه و دیدارانەی لەنێوان ژنەکە و پیاوەکەدا ڕوو دەدەن ،ناکرێت پێیان بڵێین
دیدار .پیاوەکە بە دوای یەکدا ستراتیژیی قێزەون تاقی دەکاتەوە .ئەو ،بە
دژی ژنەکە و بە هیوایەکی بێهوودەوە ،خۆی دەخاتە دۆخی نائومێدییەوە تا
بەڵکوو ژنەکە پێی بڵێت چیی لە باردایە .تا بەڵکوو ژنەکە پێی بڵێت کێیە،
یا ئەوەیە .ئەمە وەک ئەوە وایە ئاسن بە ساردی بکوتیت .نەک لەبەر ئەوە
کە ژنەکە نایەوێت ،بەڵکوو لەبەر ئەوە کە ژنەکە دەزانێت “خۆشەویستی”
بەو شێوەیە ناکرێت.
نەخۆشیی مەرگ بڕستی پیاوەکە دەبڕێت و لێ ناگەڕێت عاشق ببێت.
ئەو هەڵدەکوتێتە سەر ژنەکە و پاشان ناچار دەگەڕێتەوە دواوە .ئەمە
شێتی دەکات :ئەمە ،کە بەردەوام بەناچاری دەگەڕێتەوە نێو
خەسڵەتەکانی خۆی .پیاوەکە تێدەگات کە ژنەکە بەهێزترە .تێدەگات کە
ئەو لە زووەوە ملکەچی الوازیی خۆی بووە ،ملکەچی الوازیی خودی
بوون .یا :ژنەکە چی دەزانێت؟ ئەو ملکەچ بووە.
ئەو حەقیقەتە کە ژنەکە کراوەیە و ناسک ،دەبێتە هۆکار تا ژنەکە گەمەکە
بباتەوە ،تا لە پیاوەکە بباتەوە ،تەنانەت ئەو کاتانەیش کە خەوتووە و
پیاوەکە بیر لەوە دەکاتەوە بیکوژێت .پیاوەکە نایکوژێت .ژنەکە لەڕێگای
قبووڵکردنی الوازییەکەوە ،بە پێچەوانەی پیاوەکە ،پێگەیەکی دۆزیوەتەوە
کە دەتوانێت لێیەوە ژیان دەست پێ بکات .پیاوەکە قەت ئەوە ناکات .ئەو
ناتوانێت ئینسانییەتی خۆی بە شێوەیەکی دیکە ،بێجگە لەوە کە پێی وایە
مەسەلەکە لە پیاوەتیکەوتنە – لێک بداتەوە .بە وتەیەکی دیکە ،ئەو لە
دەست ژیان و لە دەست خۆشەویستی هەڵدێت .ئەو نەخۆشیی
مەرگی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6700 :

نەخۆشیەکانی دڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799062
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.ئەنوەر قادر ئیبراهیم
سلێمانی1980-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6701 :

نەخۆشیەکانی دڵ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121522401063328
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کامەران ئەمین ئاوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6702 :

نەخۆشیەکانی داڵن
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150829124011125635
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د.عمر عبدالکافی
وەرگێڕانی :عەبدولخەلیل عەلی
باڵوکراوەی:کتێبخانەی حاجی قادری کۆیی
چاپی:یەکەم  2007هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6703 :

نەخۆشیەکانی هەناو (باطنی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827121330125574
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د.کامەران ئەمین کاوە
خانەی موکریانی بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
چاپی یەکەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

💊پزیشکی  -تەندروستی

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6704 :

نەریت و کلتووری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091223283877421
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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زەکیە رەشید محەمەد ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6705 :

نەریمان چی لێهات؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020609522275604
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەدهۆش
چاپخانەی ژین  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6706 :

نەزانیی و بێشەرمیی ،بەشێک لە چەواشەکارییەکانی مەریوان
هەڵەبجەیی لە کتێبی (سێکس و شەرع و ژن)دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091800181961728
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر کەمال دەروێش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6707 :

نەژادی کورد لە لوبنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081709483560703
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خەلیل شەڵماشی
ئەنجامی لێکۆڵینەوەیەکی نووسەرە لەسەر ناسنامەی نەژادی کورد لە
واڵتی لوبنان .بەدواداچوونێکی بەپێزە سەبارەت بە مێژووی کۆچ و
چۆنیەتیی ژیانی کوردەکانی ئەو واڵتە کە بە ژمارەیەکی بەرچاو
دەژمێردرێن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6708 :

نەسرین  -تابلۆیەکی خوێناوی لە کوردستانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020803515684724
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .یوسف زەنگەنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6709 :

نەسیمێک بەرەو ئاسۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141227014137118524
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەحمەد موحەممەدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە6710 :

نەسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419495
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل زەنگابادی
حەمە کەریم عارف
2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6711 :

نەسین خواجە نەسرەدینی سەدەی بیستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052814480164925
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل زەنگابادی
وەرگێڕانی :حەمە کەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6712 :

نەشونماکردنی زانیاریی الی مناڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165424
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولستار تاهر شەریف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6713 :

نەفخ و وێنەکانی با
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411018995
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەاڵح جەالل
ئەم کتێبە لە ساڵی 2007دا لەسەر ئینتەرنێت باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6714 :

نەفرەت لە دۆستۆیڤیسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150117145453118882
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەتیق رەحیمی
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6715 :

نەفرەت لەو ساتانە دەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122822042163567
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئارام یاسین
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6716 :

نەفرەتی نانی رووت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721134873310
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد شوکری
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6717 :

نەفرەتی نەوت ئابووریی سیاسیی ستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052221384764839
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گۆردۆن جۆنسۆن
وەرگێڕانی عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6718 :

نەفەرە بێ بلیتەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091421375361193
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئاننیکا هۆڵم
لە سوێدییەوە بۆ کوردی :سیروان کاروانی
وێنە :سێسیلیا تۆرودد
لە باڵوکراوەکانی وەرزارەتی ڕۆشنبیری
چاپی یەکەم ،کوردستان -سلێمانی ()2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6719 :

نەقشبەندی لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080123242792057
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
ئەمیر وەزیری
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :عەلی میرزا عارف هەورامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6720 :

نەمری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150815142625125233
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :عەتا نەهایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6721 :

نەمری و گێڕانەوە..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102521121273517
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئارام سدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6722 :

نەمسا واڵتی کولتوورە هەمەڕەنگەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010819394063713
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حەمە کەریم کەشخە
چاپ :چاپخانەی کوردستان و لە باڵوکراوەکانی ماڵی رووناکبیری سەالم
تیراژ 900 :دانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6723 :

نەناسراوە گەورەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120319094987465
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بوو گوستاڤسۆن
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :رزگار شێخانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6724 :

نەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919659
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاکۆ محەمەد سابیر
ناوەندی راگەیاندنی ئارا 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6725 :

نەوتی کەرکوک لە نێوان 1972-1927
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072312571291440
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بابەت  :توێژینەوەیەکی مێژوویی ،سیاسیی ،ئابووری.
نووسینی :ئازاد مەجید محەمەد
تیراژ )500( :دانە.
ژمارەی سپاردن :لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کتێبخانە گشتیەکان ژمارە
( )1023ی ساڵی ( )2012ی ،پێدراوە.
چاپی یەکەم  -کەرکوک 2012
چاپ  :چاپخانەی شەهید ئازاد هەورامی  /کەرکوک.
ئەرکی چاپ :مەکتەبی راگەیاندنی (ی .ن .ک).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە6726 :

نەورۆز لە نێوان ئەفسانە و راستی مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968740
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئومێد ئاشنا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6727 :

نەورۆزی کورد لە ئەفسانەوە بۆ بەجیهانی بوون!
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110822224473626
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەولود ئیبراهیم حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6728 :

نەورۆزی ڕۆژانێکی ڕابردوو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150509102547121077
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکار :بنکەی ژین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6729 :

نەورەس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100609050773326
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنتۆن پاڤڵەڤیچ چێخەڤ
وەرگێڕانی :شیروان مەحموود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6730 :

نەوزاد رەفعەت شاعیری ئەفرێنەری شیعری نوێی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799082
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد خدر مەولود
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6731 :

نەوشێروان مستەفا لە شیری هەتا پیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799083
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعد عەبدوڵاڵ
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6732 :

نەونەمامە لەچک سورەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919317
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :جەنگیز ئەیتەماتۆڤ
وەرگێڕ :تۆفیق عەبدول
رۆمان
دەزگای چاپ :خانەی چاپ و باڵوکردنەوەی قانیع
ساڵی چاپکردن2004 :
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6733 :

نەوەکانی چریکەی دواڕۆژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071101
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کازم کۆیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6734 :

نەوەکانی مادایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030308441282425
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەیان سەلمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6735 :

نەوەکانی میسیۆلین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150720202328124864
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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فلیپ کلۆودێل
وەرگێڕانی :سەاڵحەدینی بایەزیدی
بەرگ :باسم ڕەسام
پیاوێکی پیر و تەنیا ،لە ناوجەرگەی خەڵکانێکی نامۆ و شارێکی غەریبدا.
پەنابەرێک بە مەلۆتکەیەکی نێو باوەشییەوە .میسیۆلین و نەوەکەی.
"نەوەکەی میسیۆلین" ،ڕۆمانێکە لەسەر ژیانی مەنفا ،پەنابەری و
هاوڕێیەتیی دەدوێ .میسیۆلین ناچار دەبێ لە زێد و نیشتیمانەکەی کە
دەستەویەخەی جەنگ بووە ،ڕابکا .کەسوکار و ماڵوسامانی لە دەست
داوە .بەسەر تەرمی بێگیان و هەالهەالبووی کوڕ و بووکەکەیدا کەوتووە.
تەنیا توانیویەتی نەوەکەی ڕزگار بکا و بە هەر نرخێک بووە ،دەیەوێ
بیپارێزێ .پەنا دەباتە بەر واڵت و شارێکی پانوپۆڕ و نەناسراو .پێ دەنێتە
جیهانێکەوە کە هیچ شتێکی بۆ ئەو ئاشنا نییە .بەاڵم ڕۆژێ لەسەر
کورسییەک تووشی کابرایەک دەبێ کە وەک ئەوانیتر لە زمانەکەی تێناگا،
بەاڵم هەست و غەمی هاوبەش دەیانکاتە دوو هاوڕێی گیانی بە گیانی .
ڕۆمانی "نەوەکەی میسیۆلین" بە زمانێکی یەکدەست و شێوازێکی
ساکار نووسراوە ،بەاڵم خوێنەر وەڕەز ناکا و دەیخاتە نێو بیرکردنەوەیەکی
قووڵەوە .هەر لە سەرەتاوە دەیکاتە هاوڕێیەکی نزیکی میسیۆلین و بە
پەرۆش و نیگەرانییەوە تا کۆتایی بەسەرهاتەکەی وازی لێناهێنێ .خوێنەر
بە ڕادەیەک لە کەسایەتییەکە نزیک دەبێتەوە ،کە سات بە سات لەگەڵی
دەژی و نازانێ تا کوێ دەچێ تا الپەڕەکانی کۆتایی نەخوێنێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6736 :

نەوەکەی میسیۆلین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150720202136124863
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فلیپ کلۆودێل
وەرگێڕانی :سەاڵحەدینی بایەزیدی
بەرگ :باسم ڕەسام
ڕۆمانی نەوەکەی مسیۆ لین ،لە پیاوێکی پیر و تەنیا دەدوێت ،لە
ناوجەرگەی خەڵکانێکی نامۆ و شارێکی غەریبدا ،بە مەلۆتکەیەکی نێو
باوەشییەوە؛ مسیۆ لین و نەوەکەی.
نەوەکەی مسیۆ لین ،ڕۆمانێکە لە بارەی ژیانی مەنفا ،پەنابەرێتی و
هاوڕێیەتییەوە .مسیۆ لین ناچار دەبێت لە زێد و نیشتیمانەکەی ،کە
دەستەویەخەی جەنگ بووە ،هەڵبێت .لەم هەڵهاتنەیدا هەموانی لە
دەست داون و تەنیا نەوەکەی پێ ڕزگار کراوە.
ڕۆمانی نەوەکەی مسیۆ لین بە زمانێکی یەکدەست و شێوازێکی سادە
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نووسراوە .بەاڵم وا لێ خوێنەر دەکات کە قووڵ بیر لە شتەکان بکاتەوە.
هەر لە سەرەتاوە خوێنەر دەکاتە هاوڕێی مسیۆ لین و وا دەکات بە
پەرۆشەوە بە دوای بەسەرهاتەکەیدا بڕوات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6737 :

هابرماس ...گوتاری رەخنەیی لە بیر و فەلسەفەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022422554764303
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەهزاد حەوێزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6738 :

هاتنی سوڵتان سولەیمانی قانوونی بۆ گرتنی بەغدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110614085662800
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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قەرەچەلەبی زادە
وەرگێڕان و لێتۆژینەوەی :ئەحمەد تاقانە
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6739 :

هاتنە ژوور قەدەغەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080922072560618
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مریەمی قازی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6740 :

هاتنەخوارەوەی فریشتەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170535
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆلین تۆمسون
وەرگێڕانی :جەبار جەمال غەریب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6741 :

هاتوینەتە دنیا تا دنیا بگۆڕین
http://www.kurdipedia.org/?q=20140514220321100545
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر  :مەسعود لەعلی
وەرگێڕ :جەبار تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6742 :

هاتینە دنیا تاوەکو خۆشبەخت بین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051622025676340
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعیدی گوڵ محەمدی
وەرگێڕانی :دایکی دیاکۆ
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6743 :

هارمۆنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111710180110753
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :باراشکیف خادجییف
وەرگێڕی عەرەبی :د .مەکی سەید ئەحمەد
وەرگێڕی کوردی :توانا خورشید محەمەد
تایپی نۆتەکان :وەرگێڕ
دیزاینی بەرگ و مۆنتاژ :حەمید رەزا ئازموودە
چاپخانە :شڤان سلێمانی
تیراژ1500 :
چاپی یەکەم ساڵی 2005
نرخ 2500 :دینار
ژمارەی سپاردن ( )798ساڵی ( )2005حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6744 :

هارۆڵد پینتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150816184143125271
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانا رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6745 :

هاژەی رۆح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968444
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەهاباد قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6746 :

هاشم؛ دەربازبوویەکی کۆمەڵگوژی ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040818323378861
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6747 :

هاملێت  -شازادەی دەنیمارک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100321311462196
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ویلیەم شکسپیر
وەرگێڕ :د .سەاڵح بابان
دەزگای ئاراس
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

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

بابەتی ژمارە6748 :

هاموون
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033100063179226
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :داریووش مێهرجوویی
وەرگێڕانی :شادی نیکخا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سیناریۆ
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6749 :

هاوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111912110631566
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەحالم مەنسوور
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6750 :

هاوار بۆ ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799102
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرزان ئەحمەد
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6751 :

هاواری دڵ :ژیان و گۆرانیەکانی مەزهەری خالقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967381
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بوار نورەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6752 :

هاواری هەست
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799108
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کازم کۆیی
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6753 :

هاوپەیمانیەتییە فەرامۆشکراوەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122715324863546
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
سپینسەر پ .بویەر و براین کاتۆلیس
وەرگێڕ
ئاسۆ کەریم
ژمارەی الپەڕەکان
96
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
سیاسەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6754 :

هاوسەرگیری بەزۆر ،ژیان و چارەنوسێکی دژوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052219081064833
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵەی خەڵک بۆ گەشەپێدانPDA
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6755 :

هاوسەرگیریی بەختەوەرانە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150522095802121169
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی؛ لیۆ تۆلستۆی
وەرگێڕانی؛ ئەمین گەردیگالنی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2012دا لەالیەن خانەی کتێبی ئاوێرەوە لە هەولێر
چاپ و باڵو کراوەتەوە.
هێشتا خەمبار و ڕەشپۆشی دایکم بووین کە پایزی ڕابردوو مردبوو ،سێ
مانگەی زستان لەگەڵ کاتیا و سۆنیا لە گوند ماینەوە.
کاتیا دۆستی لە مێژینەی بنەماڵەکەمان بوو و هەر وەها ئاگاداریشی لێ
دەکردین ،من و خۆشکم لە بەر دەستی ئەودا گەورە بووبووین و من لەو
کاتەوە کە وەبیرم دێ ئەوم لە ماڵی خۆماندا دیتبوو و خۆشم ویستبوو.
سۆنیا خوشکی چکۆڵەم بوو .زستان لە ماڵە قەدیمییەکەی ئێمە ،لە
گوندی پۆکرۆڤسکۆڤیا( ،)1زۆر تاڵ و دژوار و خەماوی بوو .هەواکەی سارد
و تووش بوو و تەزووی سەرما کاری لە ئێسکی لەش دەکرد .باڕن و بادەوە
گێژی دەدا و بەفری دێنا لەبەر پەنجەرەکەدا کۆی دەکردەوە .جاری وابوو
بارستاییەکی هێندە زۆر بوو وەک دیوار بەر پەنجەرەکەی دەتەنی.
شووشەکان هەمیشە لە دیوی ژوورەوە دەبوونە یەک پارچە سەهۆڵ و
ژوورەکە تاریک دادەگەڕا .بە دەگمەن میوانێک ڕووی دەکردە ماڵمان و
کەسانێکیش کە جار و بار دەهاتن هیچ خۆشی و شادییەکیان لەگەڵ
خۆیان نەدەهێنا و ڕوخسار و ئاکاریان خەمی لێ دەباری .هەموو بە سرتە
قسەیان دەکرد ،دەتگوت دەترسن کەسێکی خەوتوو خەبەر بکەنەوە و
تەنانەت زەردەیەک نەدەنیشتە سەر لێویان؛ هەناسەیان هەڵدەکێشا و
زۆر جار کە چاویان لە من و بە تایبەت سۆنیای خوشکم دەکرد کە خەمبار
و ڕەشپۆش بووین ،دەستیان دەکرد بە گریان .ماڵەکەمان دەتگوت
خەمخانەیە و تۆزی مەرگی لێ نیشتبوو .ترسی مەرگ و تەمی خەم
ماڵەکەی ڕەش داگێڕا بوو .دەرگای ژوورەکەی دایکم داخرا بوو و ترسی
خستبووە دڵمەوە و کاتێک بەالیدا تێدەپەڕیم و دەمویست بچمە ژوورەکەی
خۆم بخەوم ،وزەیەکی سەیر و ڕازاوی هانی دەدام کە چاوێک لەو ژوورە
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ساردوسڕ و تاریک و نووتەکە بکەم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6756 :

هاوسەری دووەمی کۆژراوەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150817125956125293
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هێمن بەرزنجی
دیزاینی بەرگ  :هەرێم عوسمان
چاپخانەی  :تاران
ناوەندی باڵو کردنەوە جەمال عیرفان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6757 :

هاوسەرێتی هەنگاو بە هەنگاو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150822151245125439
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ناوی کتێب:هاوسەرێتی هەنگاو بە هەنگاو
ناوی باڵوکار:ناوەندی ڕاگەیاندنی ئارا
جۆری کتێب:کۆمەاڵیەتی
نوسەر:خالید ئێرتوغروڵ
وەرگێڕانی:دۆستی عوسمان
پێداچوونەوەی :بەفراو جەمال
ژمارەی الپەڕەکانی 245:الپەرە
قەبارەی کتێب19،5 × 13،5:
ساڵی دەرچوون2015:
نرخی کتێب( 6000:شەش هەزار دینار)
نۆرەی چاپ(1 :یەکەم)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6758 :

هاوسەنگکردنەوەی تەرازوویەکی سەنگەال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418789
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەسعود محەمەد
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە؛ حەکیم کاکەوەیس
ئەم کتێبە سەرەتا بە زمانی عارەبی لە ژێر سەردێڕی (اعادة التوازن الی
میزان مختل) دا لە بەغدا ساڵی  1977باڵو کرایەوە .
(اعادة التوازن الی میزان مختل ) -
چاپخانەی کۆڕی زانیاری کورد ژمارەی سپاردن لە کتێبخانەی نیشتمانی
بەغدا 1183ی ساڵی 1977ە.
مطبعة المجمع العلمی الکردی  -بغداد 1977
رقم الیداع فی المکتبة الوطنیة ببغداد  1173لسنة 1977
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە بە زمانی عەرەبی لە ساڵی  1977دا لە بەغدا
باڵوکراوەتەوە و دواتریش لە ساڵی 2008دا لەسەر ماڵپەڕی مەسعود
محەمەد باڵوکراوەتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6759 :

هاوناز و خاڵخالۆکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170313
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کازیوە ساڵح محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6760 :

هاونەتەوەیی کورد و ماد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620032
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
حەبیبوڵاڵی تابانی
وەرگێڕ
جەلیل گادانی
ژمارەی الپەڕەکان
518
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
دووەم
دیزاینی بەرگ
هۆگر سدیق
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
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کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6761 :

هاوڕێ نیگارکێشەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119056
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :لینگا بوینگا
وەرگێڕانی لە سویدییەوە؛ هیوا قادر
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لە سلێمانی لەالیەن چاپخانەی رەنجەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6762 :

هاوڕێم بە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827015300125566
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەنتۆنی ڕوبینز
وەرگێڕ  :چیا عەبدوڵاڵ
باڵوکراوەی ناوەندی ڕاگەیاندنی ئارا
چاپی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6763 :

هاوڕێم گۆران؛ فێرگەی کوردایەتیم؛ دادم ،دادتان!
http://www.kurdipedia.org/?q=2015072108544185752
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاردۆخ
کۆمەڵی یەکسانیی کوردستان
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6764 :

هاوڕێنامە  -وەشانی 4ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140603224408100617
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رووداونامەیەکی کڕۆنۆلۆژییە بۆ مێژووی کوردستان و کورد ،هەر لە
سەرەتای مێژووەوە تاوەکو 2015
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا
15-01-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6765 :

هاوڕێنامە بۆ مێژووی کوردستان و کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111710240910757
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هاوڕێ باخەوان
چاپی یەکەم – بنکەی چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە (- )16
چاپخانەی روون – سلێمانی – .1999
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📅کڕۆنۆلۆژیا

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6766 :

هاوڕێی مناڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966054
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شاکر فەتاح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6767 :

هاوڕێیانی شەقامی جمهوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082111102567994
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئازاد ئەحمەد ئەسوەد
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
🔥کەرکوک

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6768 :

هاوڕێیانی هەنگ (کوردی ئینگلیزی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907011046126075
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئازا یوسف
وەرگێڕانی :سەنگەر بالیسانی
ساڵی دەرچوون2014 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

شارەکان:

♖هەولێر

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6769 :

هاوڕێیەتی ،مۆبینگ ،بەرپرسیارێتی لە پرۆسەی فێرکارید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150815030413125192
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کەریم مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6770 :

هاوڕێیەتیی ورچ و پوورە هەنگێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111719301273772
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
غەزالە یونس
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6771 :

هاوکاتی و هاوشوناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618880
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رێبوار سیوەیلی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و وەشانی سپیرێزەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە6772 :

هاواڵتی بوون  -رامانێک لەودیو دەقە یاساییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032922350985032
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم ئەبوبەکر قادر
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6773 :

هاواڵتیبوون ،دەسەاڵت ،بەشداری سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011122090063793
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لەباڵوکراوەکانی پەیمانگای کوردی بۆ هەڵبژاردن
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6774 :

هاڕون ئەلڕەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081712093157450
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :محەمەد موکری
چاپی دووهەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 2006دا لە الیەن دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوەی ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

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

بابەتی ژمارە6775 :

هاڕون رەشید؛ سەردەم و خەالفەتەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102215594677794
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولجەبار ئەلجومرد
وەرگێڕانێ؛ رەسوڵ بەختیار
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6776 :

هایدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919671
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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یۆهەنا یاسین بانیخێاڵنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6777 :

هایدی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011818482486617
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یوهاننا شبێری
لە فەڕەنسییەوە :سەاڵهەدین بایەزیدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6778 :

هایدیگەر و شۆڕشێکی فەلسەفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091114215019267
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :د .محەمەد کەمال
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6779 :

هایکۆ ..تریفەی مانگ لەسەر دار کاژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118696
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جاناتان کلیمینتس
جەبار سابیر
چاپخانەی ئاکام 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6780 :

هزر و سیاسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011821150374924
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شێرزاد ئەحمەد نەجار
وەرگێڕانی :محەمەد وەسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6781 :

هزر و شێواز لە چیرۆکی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083113435160843
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :حەمە سەعید حەسەن
باڵوکراوەی ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6782 :

هزری ناتوندوتیژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819303
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رامین جەهانبەگلو
وەرگێڕانی؛ موراد حەکیم
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
موکریانیەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6783 :

هزرە سیاسییەکانی رۆژئاوا لە سەدەی بیستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619807
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :ملک یحی صالحی
وەرگێڕ:هیوا مەجید
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6784 :

هوتێل ئەوروپا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092022104626927
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد پیرباڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6785 :

هونەر چییە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620006
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
لیۆن تۆڵستۆی
وەرگێڕ
هەژار رەحیمی
ژمارەی الپەڕەکان
248
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
موراد بەهرامیان
کەتەلۆگ
هونەر
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6786 :

هونەر لە رواندزێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060113121178393
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زرار محەمەد مستەفا
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6787 :

هونەر و ئایین
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620042
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
کۆمەڵێک نووسەر
ژمارەی الپەڕەکان
127
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
حەمیدە یوسفی
کەتەلۆگ
هونەر
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6788 :

هونەر و تێکنۆلۆژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091921245127158
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد .رۆستەم زادە (نامۆ)
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6789 :

هونەر و ژیانی کۆمەاڵیەتی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619935
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
پلیخانۆف
وەرگێڕ
حەمە کەریم عارف
ژمارەی الپەڕەکان
104
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6790 :

هونەر و سایکۆلۆژیای مناڵ؛ بۆ مامۆستایانی قۆناغی خوێندنی
سەرەتایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965627
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تاریق کارێزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎒پەروەردە

جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6791 :

هونەر و سەرەتایەک لە مێژووی هونەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967309
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد ساالر
بەغداد1979-

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6792 :

هونەر و مەسەلەکانی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040520334978923
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :محەمەد فەریق حەسەن
نۆبەتی چاپ :چاپی دووەم
ساڵی چاپ2010 :
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6793 :

هونەر و مەسەلەکانی سەردەم 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967338
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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پشتیوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6794 :

هونەر و کارامەیی کارکردن لە ڕادیۆ و تەلەفزیۆندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205221257119249
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەلی عەبدولرەحمان
وەرگێڕانی :کاروان محەمەد
ساڵی چاپ  2013 :هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6795 :

هونەرمەندانی کۆمەڵی هەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=20141225090615118484
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ڕێبەر قەفتان
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6796 :

هونەرنامە  -وەشانی 1ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140601204535100611
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی ناو و ژیاننامەی هونەرمەندانی کورد
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی
کوردیپێدیا
01/06/2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6797 :

هونەری ئەتەکێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051619305676335
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
زەینەب سوبحی
وەرگێڕ :کارزان دوکانی
ئەم کتێبە لە چوار بەش پێک دێت  :ئەتەکێت وشەیەکی فەرەنسییەو
بریتیە لە ڕەفتار نواندنێکی زۆر چاک .ئەتەکێت بریتیە لە هونەری
مامەڵەکردن (ڕەفتار ،ڕەوشت ،هەڵسوکەوت ،ڕێزگرتن ،لە خودو لە
خەڵک ،هونەری خەسڵەتە بااڵکان ،هونەری هەڵسوکەوتی مەزنانە و
پەسەند لە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە) مامەڵەکردن لەگەڵ ئەوانی دیکە
هونەرێکە دەشێت زۆرێک لە ئێمە نەیزانین .پێویستمان بە هونەرەکانی
ئەتەکێتە بۆ خوڵقاندنی نەوەیەکی هوشیار،بۆ ئەوەی دەڕبرینەکان
دروست وزیرەکانە بن .لەم کتێبەوە فێر دەبین و ڕەوشتمان بەرەو
مەزنایەتی و شێوازێکی باشتر بەرزبکەینەوە .لە ئێستادا هونەری
ئەتەکێت بە یەکێک لە زانستە نوێیەکان دادەنرێت و بە شێوەی خول
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دەوترێتەوە
نۆبەتی چاپ :چاپی سێیەم
لەباڵوکراوەکانی ناوەندی ڕاگەیاندنی ئارا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6798 :

هونەری ئەوروپی سەدەکانی ناوەڕاست و رێنیسانس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019371
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەهبی رەسوڵ
دەزگای سەردەم 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6799 :

هونەری بەختەوەری ،بەرنامەیەک بۆ ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092017194362004
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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داالی المای پیرۆز و دکتۆر سی کوتلەر بە پێشەکییەکی نوێوە نووسیویانە
فوئاد ئەحمەد بابان لە ئینگلیزییەوە کردوویەتی بە کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6800 :

هونەری بەڕێوەبردن و بەڕێوەبردنی کەناڵە تەلەفزیۆنییە ئاسمانییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041911250378784
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دیاری عوسمان عارف
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6801 :

هونەری بەڕێوەبردن و ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718563
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مارلین منینگ /پاتریشیا هیدداک
عەلی ئەکبەر مەجیدی
سەنتەری نیشتمانی بۆ لێکۆڵینەوەی جێندەر 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە6802 :

هونەری پۆرترێت لە وێنەکێشاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090709065977318
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ستار قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6803 :

هونەری پەروەردە و فێرکردنی ستەملێکراوان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119232431118941
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:پاوڵۆ فرێری
وەرگێڕانی :جیهاد محەمەد کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6804 :

هونەری پەیکەرسازیی مۆدێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091021480761097
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی  :د .محەمەد جەالل
وەرگێڕانی  :جەزا بەکر
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6805 :

هونەری درامای رادیۆیی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090916575192168
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال رەئووف محەمەد  -بابی اللۆ
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6806 :

هونەری راوەژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052221520664842
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمەسەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6807 :

هونەری رۆژنامەنووسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619813
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
دانا حەبیب کەرکووکی
وەرگێڕ
سەمیرە ئەحمەد
ژمارەی الپەڕەکان
176
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
راگەیاندن
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6808 :

هونەری رۆژنامەنووسی؛ هەواڵ ،رێپۆرتاژ ،گفتوگۆ ،وتار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111211490473667
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاروان عەلی
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6809 :

هونەری رۆمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090713332461027
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی کەریم پەڕەنگ
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگەکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6810 :

هونەری سەرکردایەتی کارا  12کلیل بۆ گەیشتن بە لوتکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827005742125555
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د.إبراهیم فقی
وەرگێڕانی :گەرمیان محەمەد ئەحمەد
باڵوکراوەی خانەی چاپ و پەخشی ڕێنما
چاپی/یەکەم 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6811 :

هونەری سەرۆکایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121712535663341
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فایلی پی دی ئێف:
یەکێتی رۆشنگەری دیموکراتی- YRD

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6812 :

هونەری شیعر نووسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092421555662082
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئەحمەد رەزا
دەزگای ناوەندی راگەیاندن
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6813 :

هونەری شێوەکاریی مۆدێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103122165762688
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لە فرانچیسگا گۆیاوە تاکو سوریالیزم
نووسینی :گارا
پێشەکی و پێداچوونەوە :موحسین ئەحمەد عومەر
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6814 :

هونەری گوێگرتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799162
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەهزاد حەوێزی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6815 :

هونەری نواندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092423575062087
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ریچارد بۆلسالفسکی
وەرگێڕ :نەجمەدین ئەسعەد رەزا
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6816 :

هونەری نووسینی چیڕۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092521055473297
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
حەمەسەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6817 :

هونەری نیگارکێشان لەسەدەی بیستەمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019372
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شمیدت دیجینەر
وەهبی رەسوڵ
دەزگای سەردەم 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6818 :

هونەری نیگارکێشان مێژووی لە کورددا و لە جیهاندا.تەکنۆلۆجیا.تەکنیک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150803153337125020
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3308

نووسینی :وەهبی رەسول
چاپی یەکەم 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6819 :

هونەری هاوڕێگرتن و شێوازی هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ خەڵکیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965659
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دیل کارنگی
وەرگێڕانی :عومەر تۆفیق خەتات
باڵوکراوەی  :نارین  -هەولێر
چاپی هەشتەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6820 :

هونەری هێڵکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967596
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6821 :

هونەری هەمیشە لەسەر حەقبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072422143777127
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارتوور شەپەنهاور
وەرگێڕانی :محەمەد محەمەدمرادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6822 :

هونەری وانە ووتنەوە کتێبێک بۆ هەموو مامۆستایەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150607084151121314
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :م .جەمیل قادر عەبدوڵاڵ
چاپی یەکەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6823 :
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هونەری وتاربێژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061221211567546
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دیل کارنگی
وەرگێڕانی :حسەین نەجمەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6824 :

هونەری کاریکاتێر و کاریکاتێری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719580
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عادل شاسواری
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6825 :

هونەری یادەوەری تۆمارکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010713295274769
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکراوە لەالیەن سەدرەدین نورەدین
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6826 :

هونەرە فۆلکلۆری و میللییەکانی دەڤەری کەرکوک :ستران ،گۆڤەند و
موزیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111411313562937
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و نووسینەوەی نۆتەکان :بەشیر سەبری بۆتانی
پێداچوونەوەی تێکستە کوردییەکان :ئاوڕەحمان مەال سەعید زەنگنە
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6827 :

هونەرەکانی ئەدەب لە رۆژنامەگەریی نهێنی کوردیدا ()1991-1961
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799177
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

📰راگەیاندن
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6828 :

هۆپۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113011345811149
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی عەرەب شەمۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
واڵت:

🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6829 :

هۆرامان و هۆرامی و واتەو وەڵینا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141230135004118560
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی کتێب :هۆرامان و هۆرامی و واتەو وەڵینا -بەرگی یەکەم
ئامادەکردن :جەمال حەبیبڵاڵ فەرەج (بێدار)
ژمارەی باڵوکراوە175 :ی ئنستیتیوت -ئۆفیسی سلێمانی
چاپی یەکەم :چاپخانەی ئنستیتیوتی کەلەپووری کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6830 :

هۆز و دەسەاڵتە هۆزەکییە کوردییەکانی چاخی ناوەڕاست
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620024
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :د .زرار سدیق تۆفیق
وەرگێڕ :ئیدریس عەبدوڵاڵ مستەفا
2010
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6831 :

هۆزی فەیزوڵاڵبەگی؛ پەیوەندیی لەگەڵ حوکمڕانانی موکریان و باباندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140907090321115649
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیز کەیخوسرەوی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6832 :

هۆزی گەردی لە کوردستان و جیهاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799189
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمید گەردی
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

3314

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6833 :

هۆزی لەبیرکراوی گاوان و گاوانییە بەناوبانگەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111415190962957
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا جەواد
وەرگێڕانی :مامۆستا هەژار
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6834 :

هۆزی هۆرمزیار و رچەلەیەکی چەند بنەماڵەیەکیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032514235380058
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد عوسمان یابە سمایالوەیی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6835 :

هۆشبەرەکان مەترسییەکی سەردەمن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040900233969064
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەبوبەکر قادر کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6836 :

هۆشمەندی فیوداڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111009300662878
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :سۆران عەبدولقادر کۆستە
دەزگای وەشاندن :لەسەر ئەرکی تایبەتی نووسەر بەچاپ گەیەنراوە
چاپخانەی :شڤان لە سلێمانی
ساڵی چاپ2011 :
تیراژ1000 :
ڕێکەوت و ژمارەی سپاردن :ژمارە  1573ی ساڵی 2011
دیزاینی بەرگ :فەرەیدوون رەشید مەولود
کورتەیەک دەربارەی نامیلکەکە:
ئەم نامیلکەیە لە  124الپەڕە پێک دێت ،بابەتێکی فکری سیاسی
کۆمەاڵیەتیە باس لەڕەوشی فکری سیاسی کوردی دەکات لەسایەی
هەژموونی دەرەبەگایەتی و نێرساالریدا .لەکۆی نامیلکەکەدا هەموو ئەو
ئارگیومێنتە مێژوویی و لۆجیکیانە دەخاتە روو کە دەسەاڵتی سیاسی
کوردی بەدرێژایی مێژوو لەماکێکی فیوداڵیدا ژیان بەسەر دەبات و مانەوەی
لەم دۆخەدا ناهێڵێت بەرەو نوێ بوونەوەی جەوهەری هەنگاو بنێت.
ئەمەش وەک یەکێک لەکێشە سەرەکیەکان دەبینێتەوە لەبەرامبەر
پاشەکشەی دۆزی دادوەری کۆمەاڵیەتی و پاشەکشەی گەشەسەندنی
سیاسی .هەر بۆیە لەبەشەکانی کۆتایی ئەم نامیلکەیەدا کۆمەڵە
چارەسەرێکی جەوهەری بۆ بەرگرتن بە بەردەوامی کولتووری فیوداڵی
لەسیاسەتی کوردیدا خستوەتە روو ،بەو هیوایەی نەوەی نوێ بتوانێت
دابڕان و جیاکردنەوەیەک لەنێوان سیاسەتی خێلەکەی و سیاسەتی
زانستیدا درووست بکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6837 :

هۆشیاری ژینگەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140517095508100554
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئەحمەد عەلی ئەحمەد
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6838 :

هۆلۆکۆست
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319110
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ستیڤان برۆشفێڵد و پاوڵ ئا .لڤین
وەرگێڕانی :شۆڕش غەفوری
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6839 :

هۆلۆکۆست ئاگاداری نەوەکانتانی پێ بکەنەوە
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150831112707125679
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ستیفان بروشفیلد ،پۆل ئا .لیڤین
وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە :شێرزاد هەینی
باڵوکراوەی سەنتەری لێکۆلینەوەی فیکری و ئەدەبی نما
چاپی  - 2007هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6840 :

هۆمۆ سێکسوالی و داهێنان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150324115019120657
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد
لە باڵوکراوەکانی دەزگای رۆشنبیری جەمال عیرفان
چاپی یەکەم ساڵی 2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6841 :

هۆنراوە و چیرۆکی فۆلکلۆریی کوردەواری ب1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968964
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ئامادەیە

فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ساڵح تۆفیق
2000

تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6842 :

هۆنراوەکانی تیلەکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120714434469116
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عاسی عەلی تیلەکۆ
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6843 :

هۆنراوەکانی مامۆستا عەلی گەالوێژ  -ئاگری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121422144063311
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی گەالوێژ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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بابەتی ژمارە6844 :

هۆنراوەکانی مهستورە کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081521164865992
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6845 :

هۆنراوەی ئافرەتی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799209
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.کوردستان موکریانی
هەولێر1980-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
♖هەولێر

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6846 :

هۆنراوەی مەتەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071621140877021
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3320

بەشدار گۆمەشینی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6847 :

هۆکارەکانی رەفتاری تاوانکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799197
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەردار عەزیز خۆشناو
هەولێر2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6848 :

هۆکارەکانی سەرهەڵدان و بەردەوام بەهێزبوونی تیرۆریسمی نوێی
ئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052523243664882
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عادل ئەلیاسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6849 :

هۆکارەکانی سەرهەڵدان و رووخانی میرنشینە کوردییەکان لەسەردەمی
عەبباسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150824142902125499
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کامەران عەزیز عەبدوڵاڵ
هەولێر 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6850 :

هۆیەکانی بەختەوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919344
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەال ئەحمەدی قامیشی
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6851 :
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هیچ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150227143655119481
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کۆچەر ئەبوبەکر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6852 :

هیچ شتێ مەحاڵ نییە بۆ سەرکەوتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052809334464909
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .جۆزیف مۆرفی
وەرگێران :ئەیمەن شێخ محەمەد
لەباڵوکراوەکانی ناوەندی چاپ ،ئاوێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6853 :

هیچ کەس کامڵ نییە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150206025731119263
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی  :د .هێندری وایزینگەر
وەرگێڕانی  :ئەیمەن شێخ محەمەد بابەت
ئەم کتێبە دەتوانیت شێوازی ڕەخنە و وەرگرتنی ڕەخنە بە ئەرێنی بیت .بە
کورتە چیرۆک زیاتر بابەتەکان بۆ خوێنەر ڕوون کراونەتەوە .ئەوەی لە
ناوەرۆکی ئەم کتێبەدا ،بە دیار دەکەوێت - :شێوەی ڕەخنە یەکالیەنەیە،
ڕەخنە لێگیراوەکەش وا لێدەکات کاردانەوەیەکی نەرێنی هەبێت - .ڕەخنە
بە شێوە باوەکەی خۆی ،ڕەخنەگر بە شێوەیەکی بێ ویژدانانە تەنیا
پەنجە دەخاتە سەر خاڵە الوازەکان- .کاتێ ڕەخنەیەک بێ پێچ و پەنا و بە
شێوەیەکی تەواو و ڕاست دەرببرێت،ئەو ئەگەرە دەدات بە الیەنی کەمەوە
مەبە دروستی مەبەستەکەی ئێوە تێبگات - .پێش ئەوەی تواناکانی خۆتان
لە بواری ڕەخنەگرتن و ڕەخنەبیستنی کاریگەردا بخەنەگەڕ پێویستە
سەرەتا کاریگەریی گشتی ڕەخنە لەسەر بیروبۆچوون و هەست و
کردارتان تاقی بکەنەوە- .مرۆڤ ئاسودە نابێت،تاکو لە خۆی ڕازی نەبێت- .
ڕەخنە بە سەرچاوەیەکی نوێ بزانین کە دەبێ بە شێوەیەکی بەرچاو
هەڵبسەنگێنری- .کاتێ پیتی ) (Mلەسەر مێزەکەت دادەنێی خەڵکی
دیکە ئەکرێ بە پیتی ) (Wو )(Eیان هەرپیتێکی تر بیبینێت و بیخوێنێتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6854 :

هیگل و دوو لە قوتابییانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619809
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
عوسمان یاسین
ژمارەی الپەڕەکان
162
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6855 :

هیگڵ ..فەلسەفە و مۆدێرنیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719257
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رێبین رەسوڵ ئیسماعیل
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و
ئەدەبی نماەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6856 :

هینکر زیمان کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070614321471705
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ژ نشریات هی وی جوانا طلبة کوردان
چاپخانە نجم استقبال  -باب عالی  -ابو السعود
1921
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6857 :

هیوا و ترس ،مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستانی عیراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121220152763246
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەمنیستی ئنتەرناسیۆناڵ
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6858 :

هێربێرت مارکیوس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799214
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دیدار ئەبو زێد
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6859 :

هێربێرت مارکیۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620047
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د.فؤاد زەکەریا
وەرگێڕ
دیدار ئەبو زەید
ژمارەی الپەڕەکان
111
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
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وریا بوداغی
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6860 :

هێرش بۆ سەر ئاشەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150811111827125119
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی:ئەمیل زۆال
وەرگێڕانی :جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6861 :

هێز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092013384188641
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رۆندا بایرن
وەرگێڕ :ئازادبیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6862 :

هێز و ئاواز لە دیالێکتی کوردیی ژووروودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021410180775772
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :عەبدولوەهاب خالید موسا
چاپخانەی حاجی هاشم  -هەولێر ،سالی  146( ،2009الپەڕە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6863 :

هێزی خوێندنەوەی روو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111916431144001
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رۆز رۆزتری
وەرگێڕانی :لەیال حەمید محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە6864 :

هێزی وتەکان بەهێزیان کردم!
http://www.kurdipedia.org/?q=20150722113649124884
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئارام نەبی مەحموود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6865 :

هێزە بزوێنەرەکانی پرۆسە شۆرشگێرییەکەی ئێستای جیهان و
مەسەلەی گەلی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799219
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
م.گۆران
ستۆکهۆڵم1990-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
زیندانی سیاسی
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6866 :

هێشووی عەشق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091916134161982
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
مەهاباد قەرەداغی
چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6867 :

هێالنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968539
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حسێن عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6868 :

هێالنەی شیعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018662
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6869 :

هێالنەی نوغرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150514155329121124
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مارف عومەر گوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6870 :

هێالنەیەکی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071104
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6871 :

هێلکەی شووم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092113465662034
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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میخائیل بۆلگاکۆڤ
وەرگێڕانی مەنسوور تەیفووری
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6872 :

هێلکەی نامێ  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319467
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەولود ئیبراهیم حەسەن
ئینستیوتی کەلەپوری کوردستان 2006 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6873 :

هێلکەی نامێ  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319466
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەولود ئیبراهیم حەسەن
ئینستیوتی کەلەپوری کوردستان 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6874 :

هێلکەی نامێ؛ کۆمەلیێک ئەفسانە و حیکایەەی جۆراو جۆری نێو
کوردەوارییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799226
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەولود ئیبراهیم حەسەن
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6875 :

هێلین کلێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170414
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و /الڤە فەرهاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6876 :

هێمان هایە خەیاڵم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150317215130119775
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :عەلی محەمەد ئەرسەاڵنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی هەورامی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6877 :

هێماکانی داشبۆردی ئۆتۆمبیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150512124313121096
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6878 :

هێمن  -بیر و هەڵوێست و شیعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799232
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خالید دلێر
سلێمانی1993-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6879 :

هێمن دەربارەی ناوەرۆکی سیاسی و کۆمەالیەتی شیعرەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799233
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عوسمان دەشتی
ساڵی چاپ 2003 :
تیراژ 500 :دانە
چاپخانە چاپخانەو ئۆفسێتی تیشک  /سلێمانی
ژمارەی سپاردن 252 :ساڵی 2003
تایپ :کەمال عەبدولهادی
نەخشەسازی:سامان محەمەد ساڵح
بەرگ  :سامان محەمەد ساڵح
نرخی تێچوون1200:دۆالر
لە سەر ئەرکی مانگنامەی بەدرخان چاپکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6880 :

هێمن و بۆنی غەریبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111522374662900
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد فەریق حەسەن
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6881 :

هێندێک بیرەوەریی رۆژانی کاژیک
http://www.kurdipedia.org/?q=201105092056575781
8
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئازاد مستەفا 1985 -
چاپی :شێرکۆ هەژار 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6882 :

هێندێک لە شار ،شارۆچکە ،کێو و چۆمەکانی کوردستانی گەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112821375363036
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ح .س .سۆران
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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بابەتی ژمارە6883 :

هێندێک لە کێشە بنەڕەتیەکانی قوتابخانەی کوردیی سۆشیالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018673
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال نەبەز
رۆژنامەی میدیا 2001
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6884 :

هێوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111415265662958
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
میالن کۆندێرا
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :ئەدیب نادر
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6885 :

هێڵنج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120620290287379
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ژان پۆل سارتەر
وەرگێڕ :ئەسکەندەر مەحموود کانی تووەیی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6886 :

هێڵە سەرەکییەکانی رەخنەی سۆسیالیستی لە ئەزموونی شۆڕشی
کرێکاری لە سۆڤێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122411213463504
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەنسوور حیکمەت و ئیرەج ئازەرین
وەرگێڕانی :کامیل عەزیز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6887 :

هێڵەکانی خوێندنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091921274227066
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەنگەر زراری
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6888 :

هەبوون و نەبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080821413467518
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :ئێرسنت هەمینگوای
وەرگێرانی :جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6889 :

هەتا دەمری نازانی چیت بەسەردێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092316295577614
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە6890 :

هەتاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091921160461989
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕ :د.کوردستان موکریانی
ئامادەکار :سدیق ساڵح  -رەفیق ساڵح  -عەبدوڵاڵ زەنگنە
بەرگ :بەرگی یەکەم  -بەشی دووەم(ژمارە1
مێژووی دەرچوون2010/17/5:
بنکەی ژین
http://www.binkeyjin.com/Kteb_Direje.aspx?Jimare=140
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6891 :

هەتاوی نیوەشەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519515
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فوئاد سدیق
2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6892 :

هەتاوە جار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799417
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.کەمال میراودەلی
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هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6893 :

هەر رۆژەی پۆستێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018678
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پۆاڵ سەعید
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6894 :

هەر سەرۆک جاشێک ژیانی زۆرتر لە هەزار کوردی لە مردن پاراستووە،
قاسم ئاغا وەک نموونە!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121521165563322
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دەرسیم دیبەگەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6895 :

هەر هیچ ..تەنیا!
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818941
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی( :ساماڵ) محەمەد ئەحمەدی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 2001دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6896 :

هەراسانکردنی منداڵ لە نێوان ماڵ و قوتابخانەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110710335262829
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فایەق سەعید
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎒پەروەردە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3342

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6897 :

هەرچیت بینی بیکڕە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092216052726034
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیز نەسین
وەرگێڕان لە عەرەبییەوە :موسەدەد محەمەد ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6898 :

هەردوو کتێبی پیرۆزی یەزیدییان جلوە و مەسحەفی رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110709032262828
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ڤێننا ساڵی 1911
ماکسیمیلیان بیتنەر
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :حەمید عەزیز
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6899 :
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هەردیل و بەردیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170425
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6900 :

هەرزاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121810590863354
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سیروان کاروانی
سوید 1999 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6901 :

هەرمێیەکانی فیرعەون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020721123664196
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەدی مەال
کەرکوک 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6902 :

هەرێمی کوردستان  -هەڵسەنگاندنی پەرەپێدانی ئابووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100416075262219
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
راپۆرتی کۆتایی
کانونی یەکەمی 2008
رێکخراوی  RTIنێودەوڵەتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6903 :

هەرێمی کوردستان بریاری فیدرالی و نەبوونی دەستوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799269
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەردار عەزیز خۆشناو
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6904 :

هەرێمی کوردستان لەبەردەم بژاردەی سەربەخۆیی ئابوریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060712331285497
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :ئەلەند مەحوی
بزووتنەوەی گۆڕان
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6905 :

هەرێمی کوردستان و ئیرادەی ئایندەسازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030313201433693
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاوات محەمەد ئەمین
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6906 :

هەرێمی کوردستان و تورکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121213374263240
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسەر :مامۆستا جەعفەر
سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6907 :

هەرێمی کوردستان و دەستووری هەمیشەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070810044889654
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەختیار غەفور باڵەکی
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6908 :

هەرەس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081712124757441
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد موکری
چاپی چوارەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 2005دا لە الیەن دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوەی ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6909 :

هەرەسی بەفر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091617093931480
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تونجەر جویجەنئۆغڵو
وەرگێڕانی :بەکر شوانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6910 :

هەزار ئەشکەوت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967948
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر مەولودی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6911 :

هەزار خۆری پرشنگدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092216075126002
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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خالید حوسێنی
وەرگێڕانی :چرا نەوزاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6912 :

هەزار خۆری درەوشاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050713092378658
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خالید حوسەینی
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
2011
لەم ڕۆمانەدا خالید حوسەینی بەسەرهاتی ژیانی دوو ئافرەتمان بۆ
دەگێڕێتەوە کە ئەوانیش(مریەم)و(لەیال)ن ،بەاڵم نووسەر لەمیانی ژیانی
ئەم دوو ئافرەتەوە چیرۆکی ئەفغانستانی ئەم چەند دەیەیەی دواییشمان
بۆ دەگێڕێتەوە .ئەو واڵتەی کە هەر ماوەیەک و لەژێر سایەی دەسەاڵتێکدا
وێران و وێرانتر دەکرێ تا دواجار دەکەوێتە چنگی تاڵیبان و ئەوانیش
به ناوی ئایینەوە هەرچی ئاسەواری ژیارو شارستانی و ئەدەب و هونەرو
جوانییە ،دەیفەوتێنن و دەست دەنێنە بینەقاقای ئازادیی خەڵک و
بەتایبەتیش ژنان و لە هەموو مافێک بێبەشیان دەکەن؛ مافی خوێندن،
مافی کارکردن ،تەنانەت مافی چوونەدەرەوە لە ماڵیش .به درێژایی
حوکمی تاڵیبان ،ژنان لە کابوسێکی تۆقێنەردا دەژین و لە هەموو
بەهایەکی ئینسانی دادەماڵرێن و تەنها وەکو ئامرازێک بۆ خزمەتکردنی
ئەو پیاوانە سەیر دەکرێن ،کە هەڵگری مێنتاڵێتیی سیستەمە
حوکمڕانەکەن و لەودیو چارشێوە تاریکەکانیانەوە ژیانیان دەبێتە دۆزەخێکی
بەردەوام.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6913 :

هەزار دیوانی کەڵەگەت لە پرسەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418817
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ساڵح سووزەنی
ئەم کتێبە لە ساڵی  1995دا باڵوکراوەتەوە
ناوەندی کوردیکا 1995
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە6914 :

هەزار ماڵ لە خەون و ترس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080714264467575
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەتیق رەحیمی
ئازاد بەرزنجی لە ئینگلیزییەوە وەریگیراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6915 :

هەزار و پێنجسەد پرسیار و هەزار و پێنجسەد وەاڵم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150115112648118831
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :سەید مورتەزای حوسەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6916 :

هەزار و یەک شەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799276
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و .جەوهەر مەحمود داراغا
سلێمانی2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6917 :

هەزار و یەک وشە و شەوێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091421144177467
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد جەمال
وێنەی بەرگ :قادر میرخان
چاپخانە :چاپەمەنیی شڤان
ژمارەی سپاردن ( ،)173کوردستان ()2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6918 :

هەزار و یەک ڕاستی باوەڕپێنەکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502222605121018
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی :هێلین ئۆتوەی
وەرگێڕان و تایپ و نەخشەسازی :بەرهەم عوسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6919 :

هەژار بۆ کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141225093905118489
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەژار موکریانی
2012سنە (چاپی هەشتەم)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6920 :

هەژار موکریانی لە یەکێتی سۆڤیەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101321281962350
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
نووسەر  :فەخرەدین تاهیر
دیزاین  :لوقمانی رەشیدی
چاپ  :چاپخانەی شەهاب  2009هەولێر ،لەسەر ئەرکی نووسەر لە
چاپدراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6921 :

هەژاران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968754
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دۆستۆیڤسکی
وەرگێڕانی :حەمە کەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6922 :

هەژارنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052120351178507
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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لە نووسین و ئامادەکردنی :عەلی نادری
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6923 :

هەژاری مرۆڤ و دەوروبەری یا کارەساتی کۆمیدیاییەک  -بەرگی دووەم -
2010
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050920530257816
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شێرکۆ هەژار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🌏دەرەوە

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6924 :

هەژاری مرۆڤ و دەوروبەری یا کارەساتی کۆمیدیاییەک  -بەرگی سێیەم -
2011
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050920540757817
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شێرکۆ هەژار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6925 :

هەژاری مرۆڤ و دەوروبەری یا کارەساتی کۆمیدیاییەک  -بەرگی یەکەم -
2008
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111710323110764
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شێرکۆ هەژار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6926 :

هەژان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219077
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کاروان عەبدوڵاڵ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6927 :

هەژان  -ئیسماعیل تەنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965944
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئیسماعیل تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6928 :

هەژان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091021332561094
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دانا عەلی سەعید
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6929 :

هەژدەی بڕومێری لویی بۆناپارت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123000030787018
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :کارڵ مارکس
وەرگیڕ :سیامەند شاسواری
لە باڵوکراوەکانی :کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان
نۆرەی چاپ :چاپی یەکەم 1982
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان  -باشوور
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6930 :

هەژنی بەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799287
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
سلێمانی2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6931 :

هەساو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918646
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سۆران حوسێنی
جەوانبەخت  -بانە 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە6932 :

هەسپم هەورە و رکێفم چیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060614571460214
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدوڵاڵ پەشێو
شیعری 2005-1980
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6933 :

هەست بە گەورەیی خۆت بکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518507
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .واین دایر
ناسر سەاڵحی
خانەی چاپ و باڵوکردنەوەی چوارچرا 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6934 :

هەست دەکات کە رووتە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150226000043119457
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :هۆشەنگ شێخ محەمەد
هەولێر 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6935 :

هەستێک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309031526119646
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :خالید مەجید فەرەج
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6936 :

هەستە تێکشکاوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102722550788151
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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قاسم شێروانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6937 :

هەستە سەر رەشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050214433257207
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەربەست خەسرەو عارف
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6938 :

هەشت چیرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092511543562094
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :عەزیز نەسین
وەرگێڕ :عەباس شوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6939 :
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هەشت رێنمایی بۆ بەهێزکردنی پەروەردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082921480950963
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئیدریس الوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6940 :

هەشتەمین دانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170510
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان محەمەد هەورامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6941 :

هەشتەمین سەفەری سەندیباد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319106
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :بەهرامی بەیزایی
وەرگێڕانی؛ دالوەر قەرەداغی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6942 :

هەفتەنامەی (گۆڤار)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799291
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تاریق جامباز
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6943 :

هەقایەتی بەغدایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903052406125796
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی  :ئەنستاس ماری کەرمەلی
وەرگێرانی  :عەزیز گەردی
خانەی چاپ و باڵوکردنەوەی ئاوێر  -هەولێر
چاپی یەکەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6944 :

هەقتە بزانی!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111021374462890
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ژان پۆل مارتۆز
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :شێرزاد حەسەن
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6945 :

هەقمانە ئەگەر نیگەرانەبین!
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122314461974438
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
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زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6946 :

هەقیقەت و جوانی  -وانەکانی فەلسەفەی هونەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619815
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :بابەک ئەحمەدی
وەرگێڕ :مەسعود بابایی
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6947 :

هەگبە و هەوارگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319122
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەیوب رۆستەم
ئەم کتێبە لە الیەن مەڵبەندی رۆشنبیری هەورامانەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6948 :

هەگبەی بنار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011809312786631
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەال مستەفا رەشیدی  -زاواکێو
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6949 :

هەگبەی خەمەکانی قەاڵ سێوکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150501110601120990
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هێمن عەبدوڵاڵ
2013سلێمانی
باڵوکەرەوە :سەنتەری مارگرێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6950 :

هەگبەی مێژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799303
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هوشیار نوری لەک
هەولێر2004-
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6951 :

هەگبەی مەخمووری  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081914271460757
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :غەفوور مەخموری
هەولێر 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6952 :

هەالج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120509344863110
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەلی میرفترووس
وەرگێڕانی :تایر عەلیار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6953 :
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هەلدێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799314
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ حەسەن
هەولێر2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6954 :

هەلەالم بۊد ،گومد کردم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042920495676018
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید بانان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە6955 :

هەملێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100321214062193
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ویلیەم شکسپیر
وەرگێڕ :رەئووف موفتی زاده
دەزگای ئاراس
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

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

بابەتی ژمارە6956 :

هەموو بوون لە دەروونی تۆدایە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061709421466214
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :وین دایر
وەرگێڕانی :جەمال محەمەد هەڵەبجەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6957 :

هەموو رازی من ئاشکرایە و هەموو ئاشکرای تۆ راز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969037
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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شاعیر :فەرهاد شاکەلی
بەرگ و تابلۆکان :قەرەنی جەمیل
بنکەی چاپ و باڵوکردنەوەی ئاپێک
چاپی یەکەم ،سوێد ()2001
ISBN 91-89014-87-1
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6958 :

هەموو رێگاکان دەچنەوە قڕەجار؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012520201858051
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پەری کەریمی نیا
هەموو ڕێگاکان دەچنەوە قڕەجاڕ؟ ڕۆمانێکی پەری کەریم نیایە و لە
دووتوێی  234الپەڕەی قەبارە بچووکدا ،ناوەندی غەزەلنووس لە ساڵی
2015دا چاپ و باڵوی کردووەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6959 :

هەموو ژ تەدا ژیونەتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111417340862970
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نیگار نادر
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە6960 :

هەموو هەقیانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619896
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :مەنوچەهری کەریم زادە
وەرگێڕ :غەریب پشدەری
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6961 :

هەموومان مەفتونی جوانین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070323454766887
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد کوردۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6962 :

هەمیشە بەهار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967670
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەالئەدین سەججادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6963 :

هەمیشە ...ئەم گۆرانییە دڵم پڕ ئەکا!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081423330560674
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن حەمە جەزا
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6964 :

هەمەوەند لە سەردەمی دەوڵەتی عوسمانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121015432463202
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لە ناوەڕاستی سەدەی هەژدەوە تا جەنگی یەکەمی جیهان
سەرتیپ محەمەد ئەمین
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6965 :

هەناری رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012063023272471619
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بژار حەکیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6966 :

هەناسەکانی دڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829122423125634
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :محەمەد فەتحوڵاڵ گولەن
وەرگێڕانی :دەستەی وەرگێرانی دەزگای چاپ و پەخشی عیرفان
چاپی یەکەم 2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6967 :

هەناسەکانی زاهیدێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518840
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەروەر کەریم
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6968 :

هەناسەکانی سپێدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918630
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هۆگر رەنجدەر
چاپخانەی شەهاب 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6969 :

هەناسەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100821083092389
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل عازەبانی
ئامادەکردنی :ئارام شەمێرانی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6970 :

هەناسەی پێخەفە داخراوە ئەبەدییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119058
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :چنوور سەعیدی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن پڕۆژەی کتێبی یانەی قەڵەم لە
سلێمانی چاپکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

3374

بابەتی ژمارە6971 :

هەناسەی چیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083116542376803
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6972 :

هەنبانە بۆرینە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357431
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
(کردی فارسی)
عەبدولڕەحمان شرفکندی( ،یک جلدی)( ،هەژار) ،چ ،1تهران ،انتشارات
سروش1035 ،)1990( 1369 ،ل.
http://www.kurdi.info/ferheng/henbane-borine/index.htm
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇷🇮فارسی

واڵت:

🇷🇮ئێران

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6973 :

هەنجیری چل تام
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619822
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردن و کۆکردنەوەی :جەمال گردەسۆری
ژمارەی الپەڕەکان
134
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
ئەدەبیات
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6974 :

هەندێ ئامرازی سینتاکسی لە زمانی ئەدەبی ئیمڕۆی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967009
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم عەزیز ئیبراهیم
بەغداد1980-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6975 :

هەندێ بابەتی زمان و رێنووسی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969707
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6976 :

هەندێ بەراوورد و سەرنجی زمانەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012621142864035
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەزن عوسمان
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6977 :

هەندێ زانیاری گشتی دەربارەی هەڕەشە بایۆلۆجی و کیمیاییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819619
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رێکخراوی تەندروستی جیهانی
دەزگای سەردەم 2003
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

☢زانست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

3377

بابەتی ژمارە6978 :

هەندێ الدانی زمانی الی سێ شاعیری نوێخوازی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619997
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
دلێر صادق کانەبی
ژمارەی الپەڕەکان
152
ساڵی چاپ
2009
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6979 :

هەندێ الی ئەودیوەکەی بیری قانیع
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799369
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەدی مەال کەریم
بەغداد1972-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6980 :

هەندێ الیەنی رێزمانی دەسەاڵت و بەستنەوە ) (GBلەزمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021210195375753
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :د .سەباح رەشید قادر
چاپخانەی حاجی هاشم  -هەولێر ،ساڵی  172( 2009الپەڕە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6981 :

هەندێ لەو شوێن پێیانەی بەسەر شەختەدا مابوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218739
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەژاد عەزیز سورمێ
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لە هەولێر باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6982 :

هەندێ میوە و خواردنی فۆلکلۆریی (ناوچەی پشدەر)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111814435110776
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردن و سەرپەرشتی :رێبوار جەمال
پێداچوونەوە :د .حوسێن محەمەد عەزیز
دارشتن و دیزاینی بەرگ :مریەم موتەقیان
چاپخانە :وەزارەتی پەروەردە -هەولێر
تیراژ1000 :
چاپی یەکەم 2006
ژمارەی سپاردن ( )597ساڵی ( )2006حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6983 :

هەندێ میوە و خواردنی فۆلکلۆریی ناوچەی پشدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119194846118935
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی کتێب :هەندێ میوە و خواردنی فۆلکلۆریی ناوچەی پشدەر
ناوی ئامادەکار :ڕێبوار جەمال
جۆری بابەت :میوە و خواردنی فۆلکلۆریی
ژمارەی سپاردن597 :ی ساڵی 2006
چاپی :یەکەم
ناوی چاپخانە :وەزارەتی پەروەردە  -هەولێر
.
ئەم پەرتووکە ،لە چەند بەشێک پێمهاتووە و باسەکان بە وێنەوە
پێشکەش کراون .ناوەرۆکی کتێبەکە چەند باسێک لە خۆدەگرێت ،لەوانە:
هەندێ زانیاریمان لەسەر گوندی (گەناو) دەداتێ ،وەک سنووری
جوگرافیایی و ناوی گوندەکە .باسی هەمەالیەنەی تایبەت بە ترێ .باسی
سرکە یان ڕبەهەنار و سوودەکانی .باسی تایبەتمەندیی و جۆرەکانی توو
و باسی چۆنێتی هەنجیر وشککردنەوە هاتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6984 :

هەندێ مەسەلەی شانۆیی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967382
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد ساالر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6985 :

هەندێ وتار و چاوپێکەوتنی وێژەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799374
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خالید دلێر
بەغداد1985-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6986 :

هەندێک زانیاری سەبارەت بە نەخۆشییەکانی هەناو (باطنی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120520255087408
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کامەران ئەمین ئاوە
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
💊پزیشکی  -تەندروستی

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6987 :

هەندێک زانیاریی بەکەڵک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120713041563143
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :قوباد حاجی فەفێ قەاڵدزێی
فینالند
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە6988 :

هەندێک لە ئاکارە رەنگینەکانی رێزمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619940
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
پڕۆفیسۆری هاریکار د .شێرکۆ بابان
ژمارەی الپەڕەکان
146
ساڵی چاپ
2008
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
محەمەد هیشام
کەتەلۆگ
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی

3382

تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6989 :

هەندێک لە چاوپێکەوتن و وتارەکانی بارزانیی نەمر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799380
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وریا جاف
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6990 :

هەندێک لە گرفتەکانی گەنجان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031212303864396
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەندێک لە گرفتەکانی گەنجان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە6991 :

هەندێک مەسەلەی تایبەتی شێوە و رێسای کتێبی سەرمایەی کارل
مارکس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966109
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل دەباغ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6992 :

هەنسکی دوای مەرگی خۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030723311734246
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەغدید ئەحمەد
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6993 :

هەنگ بەخێوکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967181
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەدرەدین نورەدین ئەبوبەکر1 /ن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🌾کشتوکاڵ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6994 :

هەنگاو کەویت ناکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967938
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود پەرێشان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6995 :

هەنگاوێک بۆ ساغکردنەوەی دیوانی خاڵۆی کۆماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150522110028121176
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەو ئامادەکردنی :کاروان عوسمان عەلی
بەرگی یەکەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6996 :

هەنگاوێک بۆ سەرکەوتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966062
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
میرزا مەنگوڕی
ساڵی  1938لەچاپخانەی بەلەدییە لە سلێمانی بەتیراژی ( )1500دانە چاپکراوە ،بەاڵم ئەفسووس
هەر پاش باڵوبوونەوەی ئەو بەرهەمە ناوازەیە لەالیەن دەسەاڵتداریەتی پادشایەتی ئەو سەردەمە
لەسلێمانی میرزا مەنگوڕی دادگایی دەکرێت ،پاش ( )21دانیشتنی دادگا ،مەنگوڕی بە( )6مانگ
زیندانی و دەرکردن لەوەزیفەو یەک ساڵ چاودێرییو کۆکردنەوەی کتێبەکە لەکتێبخانەکاندا و
سووتاندنی تێکڕای کتێبەکە سزادەدرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6997 :

هەنگاوێک لەسەر رێگەی لێکۆڵینەوەی (دیوانی سالم)دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021410234475775
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد عەلی قەرەداغی
چاپخانەی حاجی هاشم هەولێر ،ساڵی  80( ،2009الپەڕە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6998 :

هەنگاوەکانی گەشەکردنی منداڵ  /قۆناغەکانی گەشەی جوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071112
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و /ئەبوبەکر کاروانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🎒پەروەردە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6999 :

هەنگەژاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092216220667044
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فەریق حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7000 :

هەوارگەی غەم :پەند و هۆنراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968146
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ میرزا ئەحمەد پێنجوێنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7001 :

هەواری خاڵی ،بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119033
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هەموو بەرهەمی هێمن ..بەرگی دووهەم
سەرپەرشتی؛ بەدران ئەحمەد و عوسمان دەشتی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7002 :

هەواری شاعیرانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101517350664663
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تالب دەرباز
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7003 :

هەواڵ و سەرچاوەی هەواڵ لە تەلەفزیۆندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072415570889477
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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لوقمان محەمەد رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7004 :

هەواڵ و هەواڵنووسینی رۆژنامەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091321472961211
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د.یونس شوکرخوا
د.حسێن قەندی
د.نەعیم یەدیعی
کارزان محەمەد
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

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

بابەتی ژمارە7005 :

هەواڵ ،راپۆرت و وتووێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619814
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
مەنسوور سدقی
ژمارەی الپەڕەکان
236
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
راگەیاندن
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7006 :

هەواڵنامەی کوردستان لە رۆژنامەکانی ئەوروپادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010414433674686
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ی .ن .ک  -لقی ئەوروپا ،ساڵی  ١٩٨٠باڵویکردۆتەوە
ئامادەکردنی :نەوزاد عەلی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7007 :

هەواڵنامەی کوردستانی عیراق  -یەکەمین هەواڵنامەی شۆڕشی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010415211274690
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :نەوزاد عەلی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7008 :

هەواڵنووسیی مۆدێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719592
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .یونس شوکر خاه
رەحیم سورخ
دەزگای موکریانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7009 :

هەورازەڕێ  -بیرەوەرییەکانی عەلی بچکۆل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103021381788116
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لە باڵوکراوەکانی بەرێوبەڕییەتی چاپ و باڵوکردنەوەی سلێمانی
چاپی یەکەم – 2008
چاپخانەی پەیوەند – سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7010 :

هەورامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518819
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عیزەت فەتاح حەمە ساڵح
ئەم کتێبە لە ساڵی 2006دا لەالیەن سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیجی
کوردستانەوە باڵوبۆتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7011 :

هەورامان باشتر بناسن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051414383364734
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3392

سدیق بۆرەکەیی
هەولێر 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7012 :

هەورامان باشتر بناسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013113221775447
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد رەشیدی ئەمینی ،چاپخانەی حاجی هاشم –
هەولێر ،ساڵی .2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7013 :

هەورامان بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319120
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەیوب رۆستەم
ئەم کتێبە لە الیەن مەڵبەندی رۆشنبیری هەورامانەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7014 :

هەورامان بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319121
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەیوب رۆستەم
ئەم کتێبە لە الیەن مەڵبەندی رۆشنبیری هەورامانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7015 :

هەورامان بەرگی یەکەم و دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150630041841124656
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەیووب ڕۆستەم
سلێمانی 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7016 :

هەورامی زمانی ئایینی یارسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090421095788929
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نامیق هەورامی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7017 :

هەورامی لەهجەیه یان زمان؟
http://www.kurdipedia.org/?q=20150508205924121067
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سوداد ڕەسووڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7018 :

هەوری پەمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083119500476858
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی لە فارسییەوە :جەبار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7019 :

هەوری خوێناوی مەستە کچێک
http://www.kurdipedia.org/?q=20141217222646118339
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەرسەالن چاڵەبی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7020 :

هەوریالر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018663
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی پێنجوێنی
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7021 :

هەورە بروسکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903105713125803
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :زەکەریا تامر
وەرگێڕانی :جیهان عومەر
موکریانی بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
چاپی یەکەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7022 :

هەورە برووسکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112412264987660
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زەکەریا تامر
وەرگێڕ :جیهان عومەر
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7023 :

هەورە سپیەکەی جەنگیزخان یان ئیعدامێک لە سارۆزیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419168
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەنگیز ئەیتماتۆڤ
وەرگێڕانی؛ تۆفیق عەبدول
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7024 :

هەورەکانی دانیال
http://www.kurdipedia.org/?q=20150316212335119753
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بەختیار عەلی
لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ ژمارە سفری ڕۆژنامەی ئەدەب و هونەری
ئەندێشە ،بەختیار عەلی دەربارەی نوێترین ڕۆمانی خۆی بەناوی
"هەورەکانی دانیال" ڕوونکردنەوەی داوە.
سەبارەت بە بیرۆکەی ڕۆمانەکە ،نووسەر دەڵێت" :بیرۆکەی ڕۆمانەکە
دەگەڕێتەوە بۆ بیستوسێ ساڵ لەمەوبەر ،بۆ چەند ڕۆژێک بەر لە
کۆڕەوەکە ،بۆ ساتێکی تایبەت .لە ژوورێکدا خەوتبووم و بۆ ساتێکی کورت
هەستمکرد هەم لە خەونێکدام و هەم لە دەرەوەش باران دەبارێت ،هەم
دەنگی بارانم لە دەرەوە گوێ لێ بوو ،هەم لە خەونەکەمدا ،ساتێکی
سوریالی تێکەاڵوبوونی خەون و واقیع بوو .بیرۆکەی ڕۆمانەکە لەوەوە
دێت ،گەر ئەم تێکەاڵوییە لەسەر ئاستێکی گەورەتر ڕووبدات چی دەبێت،
چی دەبێت گەر بە گشتی تووشی ئەو دەردە ببین خەون و حەقیقەتمان
بۆ جیانەکرێتەوە ،کە بە بڕوای من تووش بووین و تەواو بووە ،تووش بووین
و ئێستا باجە میژووییە قورسەکەی دەدەین ...ئەمە ناوەڕۆکی
ڕۆمانەکەیە".
زیاتر دەشڵێت" :ڕۆمانەکە لەسەر پەیوەندی توندوتیژییە بە وەهمەکانی
مرۆڤەوە .ئەوە خولیای سەرەکی من بووە لە ڕۆمانەکەدا ،کە وێنەی
دوژمن چۆن دەتوانێت ناخی کۆمەڵگەیەک بکێڵێت و بیگۆڕێت بۆ
کۆمەڵگەیەکی داخراو و توندوتیژ .ڕۆمانەکە هەوڵی خوێندنەوەی ژیانی
دوو گەنجە لە جۆرە کۆمەڵگەیەکدا کە بەشێوەیەکی سیستماتیک
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گەنجەکانی خۆی دەگۆڕێت بۆ جەنگاوەرو بکوژ .هەموو ئەم پەیوەندییە لە
ڕێگای پەیوەندی دوو شار یان دوو هەرێم یان دوو نەتەوەی خەیاڵییەوە
دەخوێنرێتەوە ،ئەوانیش دێالوار و مەمەدحەسارن .دوو جێگا کە لە واقیعدا
بوونیان نییە ،بەاڵم ئاسەواریان لە هەموو جێگا ڕاستەقینە و کۆمەڵگە
ڕاستەقینەکاندا ئامادەیە".
سەبارەت بە میژووی ڕووداوەکانی ئەم ڕۆمانە ،گێڕانەوەی مێژووی
هاوچەرخی کوردە ،بەختیار عەلی وتویەتی" :نا کورد نا ،ڕۆمانەکە
هاوچەرخە ،بەاڵم ناوی هیچ شارێک یان نەتەوەیەک لە ڕۆمانەکەدا نایەت،
پەیوەدنی نێوان دێالوار و مەمەدحەسار پەیوەندییەکی سیمبولییە ،بۆ
هەموو ئەو پەیوەندییە ترساو و شەڕانییەی لەنێوان پێکهاتەکانی ئێستای
خۆرهەاڵتدا هەیە .من ئارەزوویەکی زۆرم لە ڕۆمانی مێژوویی نییە ،کاتێک
ئێستا خۆی پڕە لە چیرۆک بۆ بگەڕێینەوە بۆ ڕابردوو؟ من وەک خوێنەرێک
زۆر چێژ لە ڕۆمانی مێژوویی دەبینم ،بەاڵم هەمیشە ڕۆمانێک زیاتر
دەمجوڵێنێت کە لەسەر ئێستا ئیش بکات".
ئەگەرچی بڕیاروابوو بەرگی سێیەم و کۆتایی ڕۆمانی کەشتیی
فریشتەکان ،باڵو بکرێتەوە ،بەاڵم وەک نووسەر دەڵێت ئەو ڕۆمانە
نەیهێشتووە بەرگی سێیەمی کەشتیی فریشتەکان تەواو بکات و دەڵێت:
"دوای ئەم ڕۆمانە کاتەکانم دەدەم بە تەواو کردنی بەشی سێیەم و
کۆتایی کەشتیی فریشتەکان .هەندێک تێکست وەک خۆرە وان ،یەکجار
پەالمارت دەدەن و وادەکەن لەپێناویدا واز لە هەموو شتێک بهێنێت.
دواکەوتنی هەموو نووسین و بەرهەمەکانم لەم ماوەیەدا ،پەیوەندی بە
نووسینی ڕۆمانی هەورەکانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7025 :

هەورەکانی کوردستانتان تۆران ،بەاڵم ناتوانن چرای دەنگەکان بکوژێننەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966233
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەئوف حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7026 :

هەولێر (ئیبن مستەوفی) بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012220074575131
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد هەینی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7027 :

هەولێر (تەعجیل) بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20141123215253118149
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد هەینی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7028 :

هەولێر (تەیراوە) بەرگی چوارەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150712025529124821
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3400

نووسینی :شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7029 :

هەولێر (سێتاقان) بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052723291883024
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد هەینی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7030 :

هەولێر لە سەردەمی ئەتابەگیاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020110310175473
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پ .د .موحسین موحەممەد حوسێن
عوسمان عەلی قادر کردویە بە کوردی ،چاپخانەی حاجی هاشم –
هەولێر ،ساڵی  473( ،2010الپەڕە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3401

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7031 :

هەولێر لە نێوان رابردوو و ئێستادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102722111362609
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەمیر ساڵح
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7032 :

هەولێر لە نێوان سااڵنی ( )1926 - 1918دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070413300576887
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەهرۆ محەمەد
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7033 :

هەولێر لە نێوان سااڵنی  1963 - 1958لێکۆڵینەوەیەکە لە بارودۆخی

3402

سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081722262072234
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوان محەمەد ئەمین تەها خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7034 :

هەولێر لەگەڵ کاروانەی فەلەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969736
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هادی رەشید چاوشلی
چاپی بەغدا 1987
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7035 :

هەولێر ...تا دبلن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122720124763555
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3403

شێرزاد هەینی
بەرلین 2000 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7036 :

هەولێرم وادیوە و ..بیستووە  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150607125902121322
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەولود قادر بێخاڵی
هەولێر 1997 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7037 :

هەولێرنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010115322274570
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3404

دانا بەشیر حسێن
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7038 :

هەولێری ،گوتارێک بۆ داشۆرین و گاڵتەپێکردن یان ئاوێنەیەک بۆ
لەخۆڕوانین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052122013964815
فایلی پی دی ئێف:
سەرنجێک لە گوتاری هەولێری لە نوکتەی کوردی ئەمڕۆدا
بەکر ئەحمەد

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7039 :

هەولێرەکۆن پەنجا ساڵ لەمەوبەر (پاییزی  1960پاییزی )1961
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012212015963976
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال نەبەز
پاشکوی روژنامەی رووداو  -ژمارە  - 188رۆژی 2011-11-28
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

3405

بابەتی ژمارە7040 :

هەوکردن بەڤایرۆسی ) (HIVو نەخۆشی ئەیدز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799404
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.زاهیر سۆران
ستۆکهۆڵـم 1993 -
هەولێر1997-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

💊پزیشکی  -تەندروستی

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7041 :

هەوڵێک بۆ کوشتنی کات
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119031
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دڵشاد عەبدوڵاڵ
ئەم دیوانە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە7042 :

هەوەڵین و دواهەمین ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150602115601121281
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3406

فەلسەفە و ئاین
نووسینی :کریشنا مورت
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :پەروێز ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7043 :

هەڕەشەی داینامیکی تیرۆریستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122214065763466
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
کیم کراگین و سارا ئا.دالی
وەرگێڕ
مەڕوان کاکل
ژمارەی الپەڕەکان
152
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
رامیاری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7044 :

هەڤپەیڤین لە تەک شێخ رەزای تاڵەبانیی!!
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042821064076004
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاوڕێ گەدایی

3407

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7045 :

هەکبەی رۆشنبیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799298
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .بایەزید حەسەن عەبدوڵاڵ
سلێمانی2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7046 :

هەاڵتن بۆ الی خودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091912130961976
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیۆ نیکۆاڵڤیچ تۆڵستۆی
وەرگێڕانی :نادر فەتحی (شوانە)
رێبەندانی 2711ی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

جۆری دۆکومێنت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو

بابەتی ژمارە7047 :
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هەاڵتن لە هەرێمی مردووەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150513114511121104
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئارام حەمە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
♖هەولێر

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7048 :

هەڵبژاردن لە نێوان عەلمانی و ئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919336
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود عەبدولخالق
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7049 :

هەڵبژاردن لە کوردستان 2010 - 1992
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031709482653566
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3409

محەمەد رەئوف
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7050 :

هەڵبژاردن ..شێوە و تایبەتمەندییەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918631
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حوجەتتواڵ ئەیوبی /ئەحمەد نەقیبزادە /دنیس کاو
ئەبوبەکر خۆشناو
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2003
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7051 :

هەڵبژاردنەکانی کوردستان 19ی ئایاری 1992
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966300
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدران ئەحمەد حەبیب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

3410

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7052 :

هەڵبژاردە لە شیعری فۆلکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799331
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال شارباژێری
سلێمانی1983-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7053 :

هەڵبژاردەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010909143574782
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شاسوار جەالل  -شەهید ئارام
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7054 :

هەڵبژاردەیەک لە چیرۆکی فۆلکلۆریی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913084922115708
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3411

فاروق حەفید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7055 :

هەڵبژاردەیەک لە گۆرانی فۆلکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967431
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فاروق حەفید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7056 :

هەڵبژاردەیەک لە گۆرانیی فۆلکلوریی ناوچەی ئەردەاڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111210513010690
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :ح .موسەنن
تایپ :سازان حامد شەوکەت
دیزاینی بەرگ :ئاسۆ مام زادە  /رێبین فەرهاد محەمەد
تیراژ)1000( :
چاپ :چاپی یەکەم 2005 /سلێمانی
ژمارەی سپاردن ()30ی ساڵی ()2005ی وەزارەتی رۆشنبیریی
حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7057 :

هەڵبژاردەیەک لە نووسراوەکانی مەنسوور حیکمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112410270310865
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساالر رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7058 :

هەڵبژاردەیەک لە نووسینەکانی شەهید ئارام
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111911423666677
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵەی رەنجدەران
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان پۆست
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7059 :

هەڵبژاردەیەک لە وتارەکانی دوکتور سادق شەرەفکەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100413001262205
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7060 :

هەڵبژاردەیەک لە :ئاغا و شێخ و دەوڵەت  -بەرگی دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050920491657815
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەربارەی نەریتی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی کوردستان  -بەرگی دووەم -
نووسینی م.م .فان بروونەسن  -وەرگێڕ :شێرکۆ هەژار 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7061 :

هەڵبژاردەیەک لە :ئاغا و شێخ و دەوڵەت  -بەرگی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111810331710775
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەربارەی نەریتی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی کوردستان  -بەرگی یەکەم -
نووسینی م.م .فان بروونەسن  -وەرگێڕ :شێرکۆ هەژار 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7062 :
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هەڵبژاردەیەک لەهۆنراوەی فۆلکلۆری کوردی ناوچەی گەرمیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111210500010689
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەو پێشەکی :ئیبراهیم باجەالن  -هەردەوێڵ کاکەیی
تایپ  :یاسەمین
نەخشەسازی :کاروان
چاپی یەکەم 2004 :سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7063 :

هەڵبەستەکانی ژیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968606
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامیل ژیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7064 :

هەڵپرووکانی پەڕەی گوڵێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091614585032197
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نەجیبە ئەبوبەکر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7065 :

هەڵپەڕکێ نەریتێکی کوردەواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082310112865697
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گۆران بابایی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7066 :

هەڵسانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102908244362636
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سامی شۆڕش
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7067 :

هەڵسوکەوتی ئافرەتانی موسڵمان لە ماڵەکانیاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141212130513118295
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
دایکی سوننە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7068 :

هەڵسەنگاندنی بیرۆکەی رامیاری پاراستنی ژینگە و دابینکردنی وزە لە
کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618876
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :قەیوان سیوەیلی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا باڵوکراوەتەوه
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7069 :

هەڵویستی رۆژئاوا لە بەرانبەر زەردەشتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150725213531124917
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :حەمەی کەریمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7070 :

هەڵوێستی (حزبی تودە) لەئاست کێشەی نەتەوایەتی گەلی کورد لە
ئێران ()1941 - 1983
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918628
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .یاسین سەردەشتی
ئینتەرنێت 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7071 :

هەڵوێستی هیزری ئیسالمی سەبارەت بە عەلمانیەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080511554469829
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەحمەد ئیبراهیم وەرتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7072 :

هەڵوەدای کوێرێک لەودیو ئاوەزای گەڕۆکەکانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082921444565922
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەنجەی نابینا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7073 :

هەڵوەستە و گۆشەنیگا چەند گۆشەبابەتێک لەسەر مەسەلەی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150409103836120838
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
لەباڵوکراوەکانی سەنتەری راگەیاندن و رووناکبیری ژنان
سلێمانی 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7074 :

هەڵکشان و داکشانی تەوژمی ئیسالمیی پێشکەوتووخوازیی لە ئێران
()1981-1965
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080621005389251
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دکتۆر وەلید مەحمود عەبدونناسر
وەرگێڕانی :بەرزانی مەال تەها
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7075 :

هەڵۆ سوورەکانی قەندیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092323093392334
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم محەمەد
ناوزەنگ
1981
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7076 :

هەڵۆ و بولبول
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013072615443789462
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕ /هەرێم حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7077 :

هەڵۆی سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072013344960464
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مامۆستا جەعفەر
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئەکادیمیای هۆشیاری و پێگەیاندنی کادیرانی
(ی.ن.ک)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7078 :

هەڵە باوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818164664097
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :محەمەد بن جمیل زینو :
وەرگێڕ  :ئەحمەد میرزا رۆستەمی ژێرو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7079 :

هەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170564
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7080 :

هەڵەبجە ( )1930 1889لێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی سیاسییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101810221662416
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عادل صدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7081 :

هەڵەبجە دوژمنانی کورد رسوا ئەکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966330
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شەوکەت حاجی مشیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7082 :

هەڵەبجە لەئامێری مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799321
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەکیم مەال سالح
چاپی دووەم 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7083 :

هەڵەبجە مەرگی ویژدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112415165692639
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاوژیر عوسمان ئەحمەد و رۆژگار مستەفا حەمەغەریب
سلێمانی 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

3423

بابەتی ژمارە7084 :

هەڵەبجە مەملەکەتی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110609592510583
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەم کتێبە لە ئامادەکردنی خەبات عەبدوڵاڵیە و تایبەتە بە  22هەمین
ساڵیادی هەڵەبجە.
وەک چۆن لە پێشەکی کتێبەکەدا ئاماژەی پێکراوە جیاواز لە سەرجەم
باڵوکراوەکانی سااڵنی پێشوو ،ئەمساڵ لەڕێگەی ئەم کتێبەوە مەبەست
تێیدا هەوڵدانێکە بۆ نیشاندان و ناساندنی هەڵەبجە وەک شارێکی
زیندوو ،وەک مەملەکەتی ژیان.
لەپێشەکی کتێبەکەدا ستافی پڕۆژەی (هەڵەبجە مەملەکەتی ژیانە)
دەڵێن "هەڵەبجە هەر بە تەنیا شاری کارەساتە گەورەکانی مێژووی ئێمە
نیە ،ئاخر هەڵەبجە شارێک بووە بە درێژایی النی کەم سەد ساڵ
لەمەوپێش ،مەیدانی چەندین جواڵنەوەی سیاسی و خاوەنی چەندین
کەسایەتی دیار و مەکۆی ئەدەب و هونەر و ناوەندێکی بازرگانی و
کۆمەاڵیەتی هەڵکەوتوو بووە".
لە ناوەرۆکی ئەم کتێبەدا چەندین توێژینەوە و بابەتی لە بوارەکانی
(دیرۆک ،سیاسی ،کلتور ،کارەسات و یادەوەری ،جینۆساید ،خوێندنەوە،
وێنە وەک شایەتحاڵ ،دادگا و قوربانی ،دۆکیومێنت) باڵودەکرێتەوە و
لەالیەن ستافێکی چاالک و دیاری بزوتنەوەی رۆشنبیری کوردییەوە کاری
تێدا کراوە و ماڵپەڕی (هەڵەبجە ئین فۆ) لە رۆژی  2010-3-16دا ئەم کتێبە
دەکاتە دیاری بۆ خوێنەرانی ماڵپەڕەکەی و سوپاسی خۆی ئاڕاستەی
ستافی پڕۆژەی هەڵەبجە مەملەکەتی ژیان دەکات ،کە بریتین لە (خەبات
عەبدوڵاڵ ،دانا رەشید ،هیوا رەحیم ،ئازاد حاجی ،عەبدولقادر شادی ،دیار
کەریم).
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7085 :

هەڵەبجە و ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799323
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ساالر حەمە سور باسیرە
سلێمانی2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7086 :

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112621175887602
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وریا رەحمانی
چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری ،هەولێر2013 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7087 :

هەڵەبجە و پەڕڵەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081911492672264
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :حەمە عەلی تۆفیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7088 :

هەڵەبجە و کۆسار ،مەهاباد و گوڵەباخ لە واڵتی چنار و هێمن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819648
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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برایم فەرشی 2006 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7089 :

هەڵەبجە کارەساتی کیمیابارانی ساڵی 1988
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819641
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هەورامان عەلی تۆفیق
گێرانەوەیەکی مێژووی لەمەڕ کارەساتی کیمیابارانی هەڵەبجە و
سەرەڕای لێکدانەوەیەکی کورت لەسەر هەڵەبجە وەک شارێک و دواتر
ناوچەی هەورامان و هەڵسەنگاندنی کاریگەریەکانی دوای کیمیاباران و
بوونی نەخۆشیەکان تائەمڕۆ و دواتر سەرژمێری و ناوی شەهیدانی
کیمیاباران و ئەم کتێبە لە دەزگای چاپ و بالوکردنەوەی ئاراس لەچاپ
دراوە و لە کتێبخانەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆشنبیری و هونەر ژمارە
 86ی ساڵی  2000دراوەتێ.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (هەورامان عەلی تۆفیق) سەبارەت بە
(هەڵەبجە کارەساتی کیمیابارانی ساڵی  )1988بۆ کوردیپێدیا لە -05-23
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7090 :

هەڵەبجەی شەهید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011519592819019
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەحمەد دەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7091 :

هەڵەبجەی مەرگ و تۆڵە :بەسەرهاتێکی واقیعی دایکێکی شاری
هەڵەبجەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968613
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر عینایەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7092 :

هەیئە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619231
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەالم عەبدوڵاڵ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7093 :

وابزانم بووم بە ..وشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219088
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەنوەری رەشی عەواڵ
ئەم دیوانە لە ساڵی  2004دا لەالیەن چاپخانەی رەنجەوە لە سلێمانی باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7094 :

واتا بینەییەکان خوێندنەوە لە سیستمەکانی نیگارکێشاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150803152820125019
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :وەهبی رەسول
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7095 :

واتا و وەرگێڕان  -لێکۆڵینەوەیەکی واتاسازییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620017
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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پەروین عوسمان
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7096 :

واتاسازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619883
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :کلۆد جێرمان  -ریمۆن لۆبالن
وەرگێڕ :د .یوسف شەریف سەعید
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7097 :

واتاسازی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620014
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
پ.ی.د عەبدولواحد مشیر دزەیی
ژمارەی الپەڕەکان
158
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
لێکۆڵینەوەی ئەدەبی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7098 :

واتای ژیان پێناسەیەکی پوخت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905130239125923
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :تێری ئیگڵتن
وەرگێرانی :عەبدولخاق یەعقووبی
لەباڵوکراوەکانی ماڵی وەفایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7099 :
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واریاسیون ئوردەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012521554775207
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نۊسەر  :دیڤید مەمت
وەرگێران  :نەسرین باباخانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی

بابەتی ژمارە7100 :

واژەنامە (کردی فارسی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357428
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دکتر محەمەد تقی الدین ئیبراهیم پور
تهران :انتشارات ققنوس)1994( 1373 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇷🇮ئێران

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7101 :

واقعیەتی گەالنی ئێران و ئەفسانەی م  -ماکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081910345489130
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رێکخراوی رووناکبیری کوردی ئێران
ئوتی 1971
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7102 :

واقیعی کوردستان و کردەوەی چاکسازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718590
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرۆ قادر
دەزگای موکریانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7103 :

وانەکانی مێژووی هزری کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150212222500119357
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رێبوار سیوەیلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7104 :

وانەی رەشبەڵەک (چیرۆکێکی شانۆیییە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799428
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد ساالر
سلێمانی1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎭شانۆ  /شانۆگەری

جۆری پەڕتووک:

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :چاپخانەی راپەرین
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7105 :

وانەی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041421031766739
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تایبەت بە خولی ناوەندی لە رۆژهەاڵتی کوردستان
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
زمانەوانی و رێزمان
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە7106 :

وانەی ئەم سەدەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021022053319427
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :ئیسماعیل زارعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7107 :

وتار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219419
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر ساڵح سووزەنی وتار و چاوپێکەوتن
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7108 :

وتارناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082709031889087
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ساالر عوسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7109 :

وتارنامە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011102409550962504
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەزا شەجیعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7110 :

وتووێژێک لەگەڵ ژنەهاوڕێ فەندەمێنتاڵیستەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310211741119668
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حەمید زنار
وەرگێڕانی :هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
ئەم کتێبە گفتوگۆی نووسەرە لەگەڵ خانمێکی مولتەزیمی مەزهەبی کە
لەڕێی چاتەوە ئەنجامدراوە بەبێ یەکتربینین ...لەو گفتوگۆیەدا دەربارەی
گەلێ دیاردە و کێشەی دینی هەر لە کۆنەوە تا ئێستا قسە کراوە و
چەندین پرسیاری گرنگ ورووژێنراون....
لە زنجیرەی کتێبی گیرفانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7111 :

وتووێژێک لەگەڵ سوڵتانی نەوت و پۆاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120216512163068
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ماکسیم گۆرگی
وەرگێڕانی :ناسر ئەمین نژاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7112 :

وتیارێک رووی لە کەس نییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062010160776754
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەلیل کاکەوەیس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7113 :

وتە بچووکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966009
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
وەرگێڕانی :فاروق رەسوڵ یەحیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7114 :

وتەکان :سەرجەمی پەیامەکانی نوور  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966008
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7115 :

وتەکانی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799472
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد عەبدولڕەحمان زەنگنە
هەولێر2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7116 :

وتەکانی وتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2015070615495185697
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کەژاڵ ئەحمەد
1999
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7117 :

وتەی گەورە پیاوانی جیهان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021918255064260
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان و نووسینی :نادر فەتحی شوانە
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7118 :

وتەی ناوداران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205223510119254
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :جەبار تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7119 :

ورچۆلە زۆر دەنوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150829002346125622
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :واریسی ئەلکندی
وەرگێڕانی :سەرگوڵ عیزەت مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7120 :

ورچی راونەکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111809365073782
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :حەمە عەباس
٢٠٠٧
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7121 :

ورچە ترسناکەکە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170665
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/هەورامان وریا قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7122 :

وردبوونەوە لە چەند باسێکی رێزمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219431
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود محەمەد
کۆڕی زانیاری کورد 1974 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7123 :

وردبوونەوەیەک لە بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی(یی) حیزبی دێموکراتی
کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120722135063150
فایلی پی دی ئێف:
هێڵی گشتی رێبازی ئێمە
حەسەن ئەیوب زادە

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7124 :

کوردستان لهسهردهمی رژێمی حهمهڕەزاشای پههلەویدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080122494389346
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سیروان کاوسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7125 :

وردە شەپۆلەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968855
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاوات حەسەن ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7126 :

وریابوونەوەی کورد  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619992
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جەرجیس فەتحوڵاڵ
وەرگێڕ :حەسەن جاف
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7127 :

وریابوونەوەی کورد  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619991
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەرجیس فەتحوڵاڵ
وەرگێڕ :حەسەن جاف
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7128 :

وزه و چەکی ئەتۆم لە عێراق و هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827014444125565
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :گەرمیان محەمەد ئەحمەد
باڵوکراوەی کتێبخانەی چوار چرا
چاپی یەکەم 2013
سەرەتایەک بۆ ئاشنابوون بە یۆرانیۆم و ئەتۆم و ووزەی ناوکی
ئەوانەی شارەزای بواری ناوەکی نین کاتێک گوێبیستی واژەی وزەی
ئەتۆم دەبن لە نێوان ترس و هیوادا تیا دەمێنن و نازانن دڵخۆش بن بەوەی
یەکێک لە کێشەکانیان چارەسەر دەبێت کە کێشەی دابین کردنی وزەیە
یان نیگەران بن بە هۆی ئەوی کە چەکێکی نوێ و ئێجگار زۆر بە مەترسی
هاتووەتە ئاراوە ،بۆ ئەمەش هیواکەیان پشت ئەستوورە بە توانای سوود
وەرگرتن لەم وزەیە بۆ دابین کردنی سووتەمەنی پێویست بۆ مرۆڤایەتی و
سەرچاوەی ترسەکەشیان لە بەکارهێنانی وەک چەکێکی یەکالکەرەوە
لەگۆڕەپانی جەنگدا وەک ئەوەی لەجەنگی جیهانی دووەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7129 :

وزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122814474174509
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان و ئامادهکردنی :کهریم دانشیار
سوید 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

☢زانست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7130 :

وزە لە نێوان مشتومڕی کۆمەڵگا و بڕیارە رامیاریەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618879
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :قەیوان سیوەیلی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا باڵوکراوەتەوه
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7131 :

وزە نوێبووەکان  -وزەی با
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072020442077047
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و دیزاینکردنی :سەربەست فەتاح محەمەد
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7132 :

وزەی خۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799443
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد بەرزی
کتێبێکی زانستییە باسی وزەی خۆر دەکات و بریتییە لە ( )430الپەڕە و
ساڵی  1999چاپکراوە و ژمارەی سپاردنی ( )131ی ساڵی 1999
وەزارەتی ڕۆشنبیری پێدراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7133 :

وشە پەڕتەوازەکان  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111710301610763
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاوڕێ باخەوان
سەرجەمی  100وتار و کورتە لێکۆڵینەوەیە کە لە نێوان سااڵنی  1995و
2005دا لە گۆڤار و رۆژنامە و ماڵپەڕە کوردی و بێگانەکانی کوردستان و
هەندەراندا باڵوکراونەتەوە  -ژمارەی سپاردنی ()1994ی ساڵی ()2008ی
پێدراوە – چاپخانەی سیما  – 2009 -کوردستان – سلێمانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7134 :

وشە پەڕتەوازەکان  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518830
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :هاوڕێ باخەوان
سەرجەمی ئەو وتار و دیمانانەیە کە لە کەناڵەکانی راگەیاندندا لە نێوان
ساڵی  2005و سێپتێمبەری 2009دا باڵوبوونەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7135 :

وشە پەڕتەوازەکان  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081710531018668
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاوڕێ باخەوان
سەرجەمی ئەو وتار و دیمانانەیە کە لە کەناڵەکانی راگەیاندندا لە
سێپتێمبەری 2009وە باڵوبوونەتەوە .بەباڵوبوونەوەی هەر نووسینێکی
نوێی نووسەر ،ئەم بەرگی سێیەمە نوێدەکرێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7136 :

وشە رۆنان لە زمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967073
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەوڕەحمانی حاجی مارف
بەغداد1987-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7137 :

وشە سازی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121917005963416
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
پ .ی .د رەفیق شوانی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7138 :

وشە گوڵینەکانی ئاویەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091514474865698
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
موحسین رازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7139 :

وشە و زاراوەکانی بابا تاهیر و بەراوردکردنیان لەگەل شێوەکانی زمانی
کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799445
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
محەمەد نوری عارف
هەولێر1997-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7140 :

وشەنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030410043464359
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هۆرامی  -کوردیی ناوەڕاست
دانەر -:جمال حبیباللە (بێدار)
لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای کوردی ژمارە 78
هەولێر 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی هەورامی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7141 :

وشەنامەکی ئیتیمۆلۆژیای زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418804
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :جەمال نەبەز
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 2008دا لەسەر ئینتەرنێت
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7142 :

وشەکان دەگەڕێنەوە مەداری خۆیان :رەخنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968038
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە سەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7143 :

وشەکانی بەهەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010323055163657
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :عەبدوڵاڵ سڵێمان مەشخەڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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بابەتی ژمارە7144 :

وشەی جوان گوڵە گوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968021
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لەتیف هەڵمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7145 :

وشەی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799451
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.ئەورەحمانی حاجی مارف
بەغداد1975-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :كۆرى زانیارى كورد  -بەغدا
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7146 :

ونبوون لە ونیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111416183762963
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئێدی ڤان وەسەل
یودیت نورینک و پاولین بەیکەر
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە7147 :

ونبوون لەبێشەکانی بادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799461
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنوەری رەشی عەواڵ
سلێمانی2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7148 :

وون بوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799467
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال سەعدی
هەولێر1984-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7149 :

وڕێنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968837
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خوسرەو جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7150 :

وڕێنە؛ سێ رۆژی کۆتایی فێرناندۆ پێسەوا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141009142745116974
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنتۆنیۆ تابوکی
وەرگێڕانی عەتا محەمەد
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

3452

بابەتی ژمارە7151 :

واڵتگیریی رەشەخاکی عیراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092419072825146
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
واقدی گوایە
وەرگێڕانی :جەمیل رۆژبەیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7152 :

واڵتی بێ پایتەخت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110521042162779
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد جەلیزادە
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7153 :

واڵتی بێ ساحێب
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903222254115591
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هیوا فریادڕەس
1993
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7154 :

واڵتی بەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112610162178061
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لوقمانی حاجی کەریم
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7155 :

واڵتی سامییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=201108161717366069
2
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سیروان کاروانی
ISBN 978-91-976638-0-9
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7156 :

واڵتی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799466
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ئەمین زەکی بەگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7157 :

واڵتی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080618542560574
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بیرەوەرییەکانی حاجی عەبدوڵاڵی قازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7158 :

واڵتی کەروێشکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219079
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3455

کۆمەڵە چیرۆکێکی فۆلکلۆریی ئەفریقا و ئەمریکای التینییە
وەرگێڕانی لە سویدیەوە؛ کاکەباس
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7159 :

واڵتێک بۆ مردن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150510083423121089
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدوڵال تایع
عەبدوڵاڵ تایع ،دەرهێنەر و نووسەری فەڕەنسینووسی مەغریبی ،ساڵی
 1973لە شاری ڕەبات لەدایک بووە .هەندێک لە کتێبەکانی بریتین لە:
مەغریبی من ،سوپای ڕزگاری ،نامە بۆ گەنجێکی مەغریبی ،ڕۆژی پاشا،
بێوەفا .ڕۆمانی ڕۆژی پاشا ،خەاڵتی ئەدەبی یفلۆری پێبەخشراوە .ڕۆمانی
واڵتێک بۆ مردن ،دوایین ڕۆمانی ئەو نووسەرەیە و ساڵی  2015لە الیەن
وەشانخانەی "سۆی" لە پاریس چاپ و باڵو کراوتەوە.
سەالحەدین بایەزیدی لە فەرەنسییەوە کردوویەتی بە کوردی
لەباڵوکراوەکانی غەزەلنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7160 :

واڵتێکی نوێ لە دەرەوەی پەنجەرەکەمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091115335661141
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
تیۆدۆر کەلیفەتیدس
و :بەیان ناسیح
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7161 :

واڵتەکەت باشتر بناسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103122042362685
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەال جەمیل رۆژبەیانی
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7162 :

ویژدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818957
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەحمودی حەکیمی
وەرگێڕانی؛ حەسەنی پێنجوێنی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2004دا لەالیەن ناوەندی رۆشنبیرەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7163 :

ویژدان و ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091709284968121
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەلەکەدین کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7164 :

ویستی عیراق و جیۆستراتیژیەتی رووسیا و کاریگەریان لەسەر کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022210203828518
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەحمان کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7165 :

ویستی فەلسەفاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111215355362913
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بادیو و ڤینگنشتاین
ئازاد حەمە
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7166 :

ویندۆز ئێکس پی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019349
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن مەال کەریم بەرزنجی
سلێمانی 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💻کۆمپیوتەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7167 :

وێرانە خاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090500002388918
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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T. S. Eliot
ئامادەکردن و گۆڕینی :مەحمود زامدار
دیاری ژمارە 41ی گۆڤاری رۆشنبیری نوێیە لە الیەن بەڕێوبەرایەتی
گشتیی رۆشنبیریی کوردییەوە دەرئەچێ.
چاپخانەی زەمان – بەغدا
ساڵ 1975
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
🇶🇮ئێڕاق

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7168 :

وێرانە :بەسەرهاتی کوردستانی عێراق لە ماوەی شەش مانگی 1988دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966190
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەهادین نوری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7169 :

وێژە و ئەدەبی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032211571056954
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کاوە ئەمین
کتێبی خوێندنی زمانی کوردی بۆ قوتابیانی ئامادەیی لەدەرەوە واڵت.
لەسەر ئەرکی ئینیستیتوی کوردی لە ستۆکهۆڵم لە چاپخانەی ئاپێک
چاپکراوە.
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7170 :

وێستگەکانی ژیانم  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112021120543990
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موحسین دزەیی
تاریق ئیبراهیم شەریف ،بە عەرەبی گفتوگۆیەکەی سازداوە
ئیسماعیل بەرزنجی ،کردوویەتی بە کوردی
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

بابەتی ژمارە7171 :

وێستگەکانی ژیانم  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091514572473102
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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موحسین دزەیی
تاریق ئیبراهیم شەریف ،بە عەرەبی گفتوگۆیەکەی سازداوە
ئیسماعیل بەرزنجی ،کردوویەتی بە کوردی
دەزگای ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

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

بابەتی ژمارە7172 :

وێستگەکانی ژیانم  -بەشی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20150513120743121108
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :موحسین دزەیی
وەرگێڕانی :ئیسماعیل بەرزنجی
ساڵی چاپ 2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7173 :

وێستگەکەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140906174544115641
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :محەمەد کەساس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7174 :

وێستگەیەک لەگەشتێکی فەلسەفی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141222025115118409
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فاروق رەفیق
2011سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7175 :

وێنەگەری و کۆڵین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071112415871988
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسێن حوزنی موکریانی
رواندز1934-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7176 :

وێنەنامە  -وەشانی 1ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140604221459100618
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی وێنە "مێژوویی"ەکان
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی
کوردیپێدیا
03-06-2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7177 :

وێنەکان دووبارە دەبنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219068
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئارام کاکەی فەالح
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7178 :

وێنەی شیعری لە رێبازی رۆمانسی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519537
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدولقادر محەمەد ئەمین
دەزگای سەردەم 2002 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7179 :

وێنەی هونەرمەند لە تافی الویدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620043
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :جێمس جۆیس
وەرگێڕ :د .ئازاد حەمە شەریف
2010
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7180 :

وێنەی هونەری لە شیعری (حەسیب قەرەداغی)دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060210385285453
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هەڵمەت عوسمان کاکل
کۆیە 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کۆیە
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7181 :

وێنەی کورد لە ئەرشیفی رۆژهەاڵتناسەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799483
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.فەرهاد پیرباڵ
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7182 :

وێنەی کورد لە ئەرشیفی کوردناسە ئەوروپاییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967389
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد پیرباڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7183 :

وێنەی کەسایەتییەکانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111516454762980
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کریس کۆچێرا
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7184 :

وێنەیەک پڕپڕ لە کزەی جەرگ و پەخشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968533
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تایبەتە بە هونەرمەندی شەهید (سیروان رەئوف)
کۆکردنەوەو ئامادەکردنی :سەالم مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7185 :

وێڵ بەدوای کچانی ئەنفالکراوی فرۆشراو بە میسر
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150903053606125799
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :سەدرەدین محێدین کەلوڕی
چاپی دووەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7186 :

وێڵگەی یادەوەرییە گریمانکراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090111034660867
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یوسف عیزەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7187 :

وەبیرم دێنۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102422113562548
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەقیلە رواندزی
دەزگای ئاراس 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7188 :

وەرچەرخان لە بیرکردنەوە دابڕان لە ستەمگەریی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418785
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هەندرێن
ئەم کتێبە لە ساڵی 2008دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7189 :

وەرچەرخانی مەزن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071114133771995
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ ئوجەالن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7190 :

وەردانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091221104065184
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید کاوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7191 :

وەرزشنامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140602225705100616
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لیستی ناو و ژیاننامەی وەرزشەوانانی کوردستان
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی
کوردیپێدیا
19-01-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:

🏀وەرزش

جۆری دۆکومێنت:

⊶زمانی یەکەم

زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7192 :

وەرزشەکانی ئیرۆبیک و دابەزینی کێش بۆ پیاوان و ئافرەتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090414322777253
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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رێباز ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🏀وەرزش

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7193 :

وەرزی بێتاقەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040815233056305
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :سۆران مامەحەمە
دوایین بەرهەمی شیعری نوسەر و رۆژنامەنوسی تیرۆرکراو سۆران
مامەحەمه
لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی روناکبیریی و کۆمەاڵیەتی کەرکوک
چاپخانە :ژێنەر
ساڵی چاپکردن2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7194 :

وەرزی سەهۆڵبەندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122601490463514
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رەفیق سابیر
مەڵبەندی رۆشنبیری کوردی  -لەندەن 1987 -
چاالک محەمەد ئامادەیکردووە بۆ نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7195 :

وەرزی کۆچ بەرەو باکور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111215330162912
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلتەیب ساڵح
وەرگێڕانی :سەباح ئیسماعیل
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7196 :

وەرزێک لە تەنیایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120315574063081
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئارام شوانی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7197 :

وەرزێک لە دۆزەخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091322505461220
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئارسەر رامبۆ
کەریم دەشتی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7198 :

وەرزێک لە دۆژ و درەوشانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519533
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئارتۆر رامبۆ
وەرگێڕانی :ئەحمەدی مەال
دەزگای ئاراس 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7199 :

وەرزێکی سپیی وشکوبرینگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042618300169054
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەندرێی برینک
وەرگێڕانی :شەفیقی حاجی خدر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7200 :

وەرزە بەردینە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968640
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەفیق سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7201 :

وەرزەکانی بەرزەخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091122115061160
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێ نووسەر
و :سەعید سلێمانی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7202 :

وەرگێردراوەکانی نەبەز گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831193511125694
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی :ئیبراهیم ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7203 :

وەرگێڕان هونەرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101517314362387
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
جەمال نەبەز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7204 :

وەرگێڕانی وەک ئەکتی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150815135417125227
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پێشڕەو محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7205 :

وەرگێڕاوی قورئانی پیرۆز به هۆنراوەی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141227013457118523
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێرانی
ڕێبوار هەجمنەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7206 :

وەرگێڕاوی کوردی گولستانی سەعدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150117152506118885
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی :مامۆستا مەال موستەفا رەسوول (سەفوەت)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7207 :

وەرن لەبری چیا روو لەشار بکەین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120709293463139
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تەها بەرواری
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7208 :

وەرەوە ماڵ ..حاجی لەقلەقە خۆشەویستەکەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122616342363530
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فازل قەرەداغی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7209 :

وەسوەسەی سێو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040810535817115
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناڵە عەبدولڕەحمان
چاپخانەی رۆشنبیری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7210 :

وەسیەتنامە خیانەتلێکراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081321353867458
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسین :میالن کۆندێرا
وەرگێران :کەریم پەرەنگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7211 :

وەفاداری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062108275778293
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار ئیحسان نوری
وەرگێڕانی :رەحیم محەمەدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7212 :

وەلی دێوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071221274472012
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خوسرەو جاف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7213 :

وەلی دێوانە و شەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796683
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد عەبدولڕەحمان زەنگەنە
بەغداد1981-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7214 :

وەنەوشەی شاژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110611453362796
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵە چیرۆکێکی هاوچەرخی فارسییە
وەرگێڕانی :کەریم سۆفی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7215 :

وەهای گوت زەردەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819291
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فریدریش نیتشە
وەرگێڕانی؛ عەلی نانەوازادە
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانییەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7216 :

وەهم و شوناس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021312561164237
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یوسف عیزەدین
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7217 :

وەهمەکان سەرکێشییەکانی مەسیحێکی دوودڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061815242276723
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ریچارد باخ
وەرگێڕانی کامیل محەمەد قەرەداغی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7218 :

وەهمەکانی ئەشق و تابۆکانی دەمامک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718923
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ساڵح سووزەنی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی 2004دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7219 :

وەهمەکانی دەستەبژێر یان رەخنەگرتن لە روناکبیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150409095141120836
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەلی حەرب
وەگێڕانی :هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7220 :

وەک باڵندەی ناو جەنگەڵە ترسناکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081211281667476
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەختیار عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7221 :

وەک رووبارە بەخوڕەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141009143414116975
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پاولۆ کۆیلۆ
وەرگێڕانی :سیروان مەحمود
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7222 :

وەاڵم بۆ مێژوو  -بیرەوەریەکانی شای ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082723343967906
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد ڕەزا شا پەهلەوی
وەرگێڕ :سەعید سەیدی
باڵوکراوەی ناوەندی چاپ و باڵوکردنەوەی سایە
چاپی یەکەم 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7223 :

وەاڵمدانەوەی پرسیارە دەبەنگەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150101213252118596
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فازڵ قەرەداغی
2014سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7224 :

وەاڵمدانەوەی چەند رەخنەیەک لە ئاینی ئیسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122614543457341
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فایلی پی دی ئێف:
نیزامەدین عەبدولحەمید

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7225 :

وەاڵمی نامەی سەرکردایەتی کاتی (ق .م) و فەرمانەکانی قۆناغی
ئێستای خەباتمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092710533162119
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لە باڵوکراوەکانی کۆمەڵەی مارکسی  -لینینی کوردستان
مارت 1979
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان  -باشوور
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7226 :

وەاڵمی ڕاست و دروست بۆ ژن و مێردی خواپەرست
http://www.kurdipedia.org/?q=20141212125928118294
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی
جەلیل ئیبراهیم عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7227 :

وەاڵمێکی پربەپێز بۆ چەواشەکاریەکانی هێمن
عەبدولعەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818210264103
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پربەپێز بۆ چەواشەکاریەکانی هێمن عبدالعزیز
وەاڵمێکی ِ
ئامادەکردنی :عبدالوالی عەبدولڕەحیم علی قزڵجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7228 :

وەاڵمێکی رەخنەگرانە بە تێڕوانینە ئیسالمییەکانی (ئەبوبەکر عەلی)
لەمەڕ کێشەی نەتەوایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010823080463731
فایلی پی دی ئێف:
؟
1999

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7229 :

ياقووت و زمرووتی کوردی ئایین و فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903054233125800
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :حوسێن محەمەد عەزیز
بەڕیوەبەرایەتی گشتی چاپ و باڵوکردنەوە سلێمانی
بەرگی دووەم 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7230 :

ڕابردووە هاودژەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309032609119647
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئازاد حاجی ئاقایی
ئەم کتێبە لەچەند بەشێک پێکهاتووە لەوانە:
بەشی یەکەم :گۆڕەپانی تێۆرێک
بەشی دووەم :ناسیونالیزم وەکو بیرەوەری گشتی
بەشی سێیەم :هەڵسەنگاندنی تێڕوانینەکان لەسەر شوناسی کورد
بەشی چوارەم :رۆژنامەی کوردستان 1920 -1898
بەشی پێنجەم :کردەوەی دیسکۆرسیڤ و دەمەتەقێی زمانی
بەشی شەشەم :دوای شەری یەکەم
بەشی حەوتەم :ناسیونالیزمی کورد دوای دامەزراندی دەولەتی تورکیا
بەشی هەشتەم :لەدایک بوون و گەشەی شوناسی سیاسی کورد لە
رۆژهەاڵت
ئەم کتێبە لەسەر ئەرکی (د .تەها رەسوڵ) چاپ و باڵودەکرێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7231 :

ڕاپەرینی ئەفسەرانی خۆراسان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902194713125759
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەبو ئەلحەسەن تەفریشیان
وەرگێرانی :گوشاد حەمە سەعید
هەولێر 2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7232 :

ڕاپەرینی عەلەویەکانی زاگرۆس یا لێکۆڵینەوەیەکی مێژووی لەسەر
ئەهلی حەق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831131617125683
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی لە فارسییەوە :حەسەن عەبدولکەریم و کەمال رەشید
سلێمانی 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7233 :

ڕازێک لە زاری درەختێکەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150508114427121064
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
نووسینی :فەرهاد ساڵح
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە 2014 :سلێمانی
باڵوکەرەوە :جەمال عیرفان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎵موزیک

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7234 :

ڕاگەیاندن و هۆشیاریی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082514393485902
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەرشەد خەلیل شوانی
چاپی یەکەم 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7235 :

ڕامانێک لە وتەکانی د.عەلی شەریعەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150712032940124824
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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د.عەلی شەریعەتی
وەرگێڕان :ڕێکان تەحسین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7236 :

ڕاوێژی دڵ گوتەکانی داالی الما
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221094234118386
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی
شێرکۆ جیهانی
2013هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری باڵوکراوە:

📃باڵوکراوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7237 :

ڕوانگەکرنی ئاسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907010340126073
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ناوی نووسەر :رۆژگار حەمید
ناوی وەرگێر :نووسین
ساڵی دەرچوون: 2014
ژمارەی الپەرە : 136ئارت ڕەنگاوڕەنگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7238 :

ڕوخنەو پێشنیار بۆ کتێبەکانی بابەتە کۆمەاڵیەتیەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804014517125021
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جیهاد خاوەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7239 :

ڕۆژ خۆر دروست دەکات ،ڕۆژگاریش ئێمە 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205144757119240
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :مەسعود لەعەلی  -فەهیمەی ئەرژەنگی
ئەم کتێبە بەدوو نمونەی بەرپرسی و بوون و بەرپرسیارەتی ئاشنامان
دەکات!
بزانە تەنها دڵێک بۆ تۆ لێدەدات ،ئەویش دڵی خۆتە.
وەرگێڕانی :جەبار تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7240 :

ڕۆژ خۆر دروست دەکات ،ڕۆژگاریش ئێمە 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205144214119239
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خۆت رزگار بکە ،نەک دنیا!
نووسینی :مەسعود لەعەلی  -فەهیمەی ئەرژەنگی
بۆ زاڵ بوون بەسەر تاریکیەکاندا سەرەتا چرای دڵتان داگیرسێنن.
وەرگێڕانی :جەبار تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7241 :

ڕۆژێکی باش بۆ ماسیگرتن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150410084656120843
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ستانلی فرانسیس
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :سەعید قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7242 :

ڕۆڵی کارکردن لە گۆڕینی مەیمون بۆ مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150120232057118957
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فردریک ئەنگڵس
وەرگێڕانی :کەریم مەال ڕەشید
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7243 :

ڕیشەکێشکردن و دیکتاتۆریی تاکباوەڕی لە عێراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150815133901125225
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :باقر یاسین
وەرگێڕانی :سەباح ئیسماعیل
پێشکەش نییە ،بەڵکو ئاواتێکی ڕاستگۆیانەیە...
ڕۆژانە مێژوو پێمان دەڵێت ،ڕیشەکێشکردن و دەسەاڵتخوازیی باوەڕمەندی
و سەپاندنی تاکڕایی ،شمشێرێکن بەسەر ملی خەڵکی عێراقەوە ،هەر
لە هەزارەی سێیەمی بەر لە زاینەوە تا ئێستا بەردەوامە .ئومێدەوارین
عێراقییەکان بتوانن ئەم شمشێرە لەسەر ئەستۆیان الببەن و ڕێبازی
لێخۆشبوون و لێبوردەیی و خۆشەویستی و ئاشتەوایی و ئاشتیی
کۆمەاڵیەتی بگرنەبەر ،چونکە لە واڵتێکی پڕ لە بەروبووم و شکۆی دێریندا
ڕێگەی چاکەیە بۆ هەمووان ...باقر یاسین
ئەم کتێبە لە زنجیرەی چاپکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم-ە
و بەم نزیکانە دەکەوێتە بەر دیدەی خوێنەران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7244 :

ڕێبەری کتێبسازە کوژراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141211191603118270
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەتا محەمەد
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە  2014 :سلێمانی (چاپی یەکەم)
هەرکەسێک ساتێک لە ژیانیدا هەیە ،بێئەوەی بەخۆی بزانێت،
هەستدەکات قورسایی کەم دەبێتەوە و سووک دەبێت ،ئەم
سووکێتییەش پەیوەندی بە جەستەوە نییە ،ئەوەندەی تەم و خوبارێکی
نیشتوو لەسەر ڕۆح لەدەچێت .وەک ئەو پەڕی لە باڵندەیەک بەردەبێتەوە و
شنەبایەک سوک سوک بەرەو الیەکیتری دەبات .یاخود بۆ ماوەیەکی زۆر
لە نێوان ئاسمان و زەویدا دەمێنێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7245 :

ڕێزمانی کوردی (کرمانجی سەروو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727223119124939
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :پ.ی.د.نەریمان عەبدولاڵ خۆشناو
الیەنی باڵوکردنەوە :ناوەندی ئاوێر
چاپخانە :ڕۆژهەاڵت /هەولێر
ژمارەی الپەڕە152 :
ژمارەی وشە16069:
ناوەرۆکی کتێب :کتێبەکە ئەم سەرە بابەتانە لەخۆوە دەگرێت :هەندێ
الیەنی جیاوازیی دەنگیی کرمانجی سەروو و کرمانجی ناوەڕاست ،نێر و
مێ ،ئامڕازی دانەپاڵ ،ناو ،جێناو ،ئاوەڵناو ،کار ،ئاوەڵکار ،ژمارە،
پێشبەند(پریپۆزیشن) ،ئامڕازی سەرسوڕمان و بانگکردن ،بکەرناديار.
ڕێزمانی کوردی(کرمانجی سەروو) بۆ؟
زمانی کوردی بەسەر چوار زاری سەرەکی دابەشبووە ،و هەر زارێکیش
چەندین شێوەزاری لەخۆوە گرتووە ،ئەمڕۆکە لە باشووری کوردستان دوو
زار ،کرمانجی سەروو و کرمانجی ناوەڕاست و لەنێو کرمانجی سەروو،
شێوەزاری بادینی ،و لە کرمانجی ناوەڕاستیش ،شێوەزاری بابانی بوونەتە
زمانی نووسین و زمانی دامودەزگاکانی حکوومەت ،ئەگەرچی کرمانجی
ناوەڕاست زیاتر زاڵترە و شێوەی زمانێکی بااڵی وەرگرتووە ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشدا نابێت نکۆڵی لەوە بکەین ،کە کرمانجی سەرووش لە دەڤەری
بادینان ،بەتایبەتی لە پارێزگای دهۆک ،زمانی دامودەزگای میرییە و زمانی
پەروەردە و خوێندنە.
به و واتایەی ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە و پێمان خۆشبێت یان ناخۆش،
ئەمڕۆکە لە باشووری کوردستاندا زمانی کوردی خاوەنی دوو زمانی
ستاندارده! ،ئەوانیش کرمانجی سەروو و کرمانجی ناوەڕاست ،بۆیە
لێکۆڵینەوە و توێژینەوە لەم دوو زمانە زۆر گرنگە.
لە ماوەی ڕابوردوودا چەندین نووسین و کتێبمان لەسەر کرمانجی
ناوەڕاست باڵوکردۆتەوە ،بۆیە وا دەخوازێ لەمە بە دواوە ئیشەکانمان بۆ
کرمانجی سەرووش تەرخانبکەین ،ئەمیش بۆ زیاتر خزمەتکردنی
زمانەکەمانە ،چونکە جگە لە دەڤەری بادینان ،ئەمڕۆ لە پرۆگرامی
خوێندنی شارەکانی تری کوردستان(هەولێر ،سلێمانی ،کەرکووک) ئاماژە
بە هەندێ الیەنی ڕێزمانی کرمانجی سەروو لە کتێبی ڕێزمانی کوردیدا
دەکرێت ،کە بەداخەوە تاڕادەیەک کێشە و گرفتی بۆ مامۆستایان و
قوتابییان دروستکردووە ،ئەمیش بەهۆی شارەزانەبوونیان یان کەم
شارەزاییان لە ڕێزمانی کرمانجی سەروو ،بۆیە ئەم ڕێزمانەی ئێمە
سەرەتایەکە بۆ ئاشنابوون بە چەند الیەنێکی ڕێزمانی کرمانجی سەروو،
به و هیوایەی لە داهاتوودا کاری باشتر و پوختری بۆ بکەین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

زمانەوانی و رێزمان
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7246 :

ڕێزمانی کوردی بەشێوازێکی ئاسان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141231013334118575
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .سولەیمان ڕەحیمی
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە  2013 :سلێمانی (چاپی یەکەم)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7247 :

ڕێنامە بۆ فێربوونی عەرەبی  -کوردی  -ئینگلیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015090708472070007
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی  :سەعید محەمەد
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

📘فەرهەنگ
زمانەوانی و رێزمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

زمان  -شێوەزار:

🇦🇸عەرەبی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7248 :

ڕێنما بۆ فێربوونی ڕێزمانی عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828020315125587
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لێکۆلینەوە و وەرگێڕانی :عزیز غەفور پااڵنی
چاپی دووەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7249 :

ڕێکەوت لە تەرازووی ژیریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828034641125593
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد مەال ساڵح شارەزووری
ساڵ 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7250 :

ڕەشبەخت یان گەشبەخت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502221812121017
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
وەرگێڕانی :گەرمیان محەمەد ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7251 :

ڕەشبەڵەکی ڕۆح 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150213015637119364
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ناڵە حەسەن
1996
پێشکەشە
بەو پەپوولە بێگوناهانەی کە غەریزە چەپێندراوەکانیان
بە شیعر تێر دەبێت و لە نێو لەزەتی ڕۆحیدا دەتوێنەوە!...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7252 :

ڕەنگی مردن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150601234643121274
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەلی پێنجوێنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7253 :

ڕەنگەکانی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150407121340120815
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئۆرهان پاموک
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :هیوا قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7254 :

ڕەوشی فەلسەفئ سەدەی 21
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823010242125449
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :مەسعود عەبدولخالق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7255 :

ڤاتساڵف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111922250844000
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساڵڤۆمیر مرۆژەک
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :کەریم پەڕەنگ
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7256 :

ڤاسیلیسای نازدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119041
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر:
چیرۆکی میللی رووسیا
وەرگێڕ:
کانی محەمەد حەمە ساڵح
چەندچیرۆکێکی میللی واڵتی رووسیا.
دەزگای چاپ:
بەڕێوبەرایەتی خانەی وەرگێڕان
ساڵی چاپکردن:
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7257 :

ڤاالنتاین ..خوێندنەوەیەکی گشتگیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110609565610582
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :سەباح مەجید
چاپی :یەکەم
ساڵی2010 :
بابەت :لێکۆڵینەوە.
چاپخانە :چاپخانەی چوارچرا
تیراژ )1000( :دانە
ئەم کتێبە یەکێکە لە بەرهەمەکانی نووسەر (سەباح مەجید) و
بەشێوەیەکی گشتگیر باس لە ڤاالنتاین دەکات ،لەم کتێبەدا نووسەر
بەتێروتەسەلی وشەی ڤاالنتاینی شیکردووەتەوە و بەسەرهات و هۆکاری
خێرا باڵوبوونەوەی ڤاالنتاینی خستۆتەڕوو.
جگە لەمانەش تێڕوانینی ئایینە ئاسمانییەکانی (ئیسالم و مەسیحی و
جولەکە) ی لەبارەی رۆژی ڤااڵنتاین شیکردۆتەوە ،ئەمە وێڕای خستە بەر
باس و لێکۆڵینەوەی چەندین رووی دیکەی ڤاالنتاین.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

3501

بابەتی ژمارە7258 :

ڤان ئیڕۆتیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091421321973086
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
قوباد جەلیزاده
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7259 :

ڤانکاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110514410192559
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی ئازاد نەجم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7260 :

ڤۆلتێر ،نامەیەک لەبارەی لێبووردەیییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040108450021784
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3502

وەرگێر هنرییت عەبودی لە زمانی دیکەی بیانی بۆ سەر زمانی
لە الیەن
ِ
وەرگێرانە عەرەبییەکە بۆ سەر
لە
عەلی
ەزاق
عەبدور
اوە،
ورەگێر
عەرەبیی
ِ
ِ
ِ
وەرگێراوە.
زمانی کوردی
ِ
الپەرەی قەبارە ناوەندا بە تیراژی ( )1000دانە لەالیەن
)
191
(
ئەم کتێبە لە
ِ
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس بەچاپ گەیشتووە و لە  28ئادار/
مارس  2011باڵویکردۆتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە7261 :

ڤۆیتسەک  -لیۆنتسە و لێنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100910540765930
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گیۆرگ بویشنەر
وەرگێڕانی :کەریم پەڕەنگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7262 :

ڤیستیڤاڵی سێیەمی هەڵەبجەی شەهید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967346
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لیژنەی بااڵی ڤیستیڤاڵی هەڵەبجە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:

3503

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7263 :

ڤیستیڤاڵێکی سەرکەوتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170667
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/هەورامان وریا قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7264 :

ڤیڤا زاپاتا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091421560161648
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جون شتاینبیگ
وەرگێڕانی؛ موکری
چاپی دووهەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 2007دا لە الیەن دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوەی ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7265 :

3504

کابینەی چوارەم :تەمەنێکی کەم و بەرهەمێکی زۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102522533462567
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چاالکییەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2002دا
ئامادەکردنی :هەڵمەت حەمید
پێداچوونەوەی بەدران ئەحمەد
دەزگای ئاراس 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7266 :

کات و کاکەشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091912091361975
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نادر فەتحی (شوانە)
رێبەندانی 2708ی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7267 :

کاتت ژیانتە چۆنی دەگوزەرێنی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204141657119208
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3505

نووسینی :محەمەد عەلی قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە7268 :

کاتژمێر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150117115357118870
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن ئەمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7269 :

کاتژمێر بیست و پێنج
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969441
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3506

کۆنستانتین گیۆرگیۆ
وەرگێڕ :سلێمان دڵسۆز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7270 :

کاتژمێر نۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120121434578109
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن بەرزنجی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7271 :

کاتژمێری شووم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719251
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
گابریل گارسیا مارکیز
وەرگێڕ
ئەسکەندەر مەحمود رەسوڵ
ژمارەی الپەڕەکان
224
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی

3507

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7272 :

کاتیا کۆلڤیچ ..هونەرمەندی مەزنی گرافیکی ئەڵمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797293
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد عارف
هەولێر2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7273 :

کاتیگۆرییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221583861184
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەریستۆ
و :د .محەمەد کەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

3508

بابەتی ژمارە7274 :

کاتێ قامیش بە ئاگا هات بوو بووە بلوێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797286
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سامان دزەیی
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7275 :

کاتێ قامیش بە ئاگاهات بوو بووە بلوێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797289
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7276 :

کاتێ نیچە گریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619894
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3509

ئیرڤین دی .یالۆم
وەرگێڕ :دڵشاد هیوا
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7277 :

کاتێک تەنیایی سەپێنراو روو لە ژن دەکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797288
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کنێر عەبدوڵاڵ
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7278 :

کاتێک چیاکان هەرەس دەهێنن؛ بووکی نەمر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060400144476584
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەنگیز ئایتماتۆڤ
وەرگێڕانی :موکەڕەم رەشید تاڵەبانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:

3510

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7279 :

کاتێک سێزدەساڵ بووم بوومە سامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091914330877546
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :مۆنیکا زاک
نلە سوێدییەوە بۆ کوردی :سیروان کاروانی
یگارەکان :یوناس ئاندەشۆن و ئان-ماری ئاندەشێن
وێنە الپەڕە ( )2بێپپێ ئارڤیدسسۆن
وێنە الپەڕە ( )31میککێ ساندستروێم
چاپی یەکەم ،سوێد -برومما ()2007
ISBN 91-973358-8-6
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7280 :

کاتێک شیعر زمانی دەپژێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020613421364186
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سوارە قەاڵدزێی
هەولێر 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

3511

بابەتی ژمارە7281 :

کار تایبەتمەندی و وەزیفە کارگێڕییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907092031126083
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر :د .سوعاد نائف بەڕنووتی
ناوی وەرگێر :کۆسرەت محەمەد ئەبابەکر
ساڵی دەرچوون2014 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7282 :

کار و چاالکییەکانی وەزارەتی رۆشنبیری و دام و دەزگاکانی لە سنووری
پارێزگاکانی هەولێر دهۆک و سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797221
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
روقیە عەبدولفەتاح
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7283 :

کار و چاالکییەکانی ی.پ.ک بۆ ساڵی 2008
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081911595372266
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ی.پ.ک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7284 :

کار و چاالکییەکانی ی.پ.ک بۆ ساڵی 2010
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081912213572267
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ی.پ.ک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7285 :

کار و چاالکییەکانی یەکێتی پەرلەمانتارانی کوردستان  K.P.U -ساڵی
2008
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060520314483047
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :عەلی توفیق هەورامی
لە باڵوکراوەکانی یەکێتی پەرلەمانتارانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7286 :

کار و چاالکییەکانی یەکێتی پەرلەمانتارانی کوردستان  K.P.Uلە
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 11/19/9002تا 1/1/9002
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083109311660835
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :عەلی توفیق هەورامی
لە باڵوکراوەکانی یەکێتی پەرلەمانتارانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7287 :

کارابوونی زمان لە پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122022474863440
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شیالن عوسمان عەبدولڕەحمان
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7288 :

کارامەییەکانی نووسین لە رۆژنامەگەری چاپکراو و ئەلیکترۆنیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110414442510568
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ناونیشانی کتێبێکە لە نووسینی ئەرسەالن رەحمان و عەبدولخالق
ئیبراهیم .
الپەەرەی قەبارە گەورەدا ،بەسپۆنسەری رێکخراوی
ئەم کتێبە لە ()304
ِ
نێودەوڵەتی ئایرێکس لە هەولێر ،بە تیراژی ( )1000دانە چاپکراوەو ئەیوب
محەمەد بابەکر کاری نەخشەسازی ناوەوە و بەرگی بۆ کردووە.
ئەم پەرتووکە لە حەوت بەش پێکهاتووە ،بەشەکانیش ئەمانەن" :هەواڵ"،
"راپۆرت و ستۆری" (چیرۆک)" ،ریپۆرتاژ"" ،گفتوگۆی رۆژنامەوانی"" ،وتاری
رۆژنامەوانی"" ،هەڵمەتی رۆژنامەوانی" و "رۆژنامەگەری ئەلیکترۆنی".
ئەم کتێبە لە چەند رۆژی رابردوو چاپ و باڵوکراوەتەوە ،لە هەمانکاتدا
کارگێری هەولێر ،لە الیەن
لەبەشی راگەیاندنی پەیمانگای تەکنیکی
ِ
قوتابیانەوە سوودی لێ وەردەگیرێت و دەخوێندرێت.
د.دلێر ئەحمەد سەرۆکی بەشی راگەیاندن لەپەیمانگای تەکنیکی
کارگێری هەولێر ،پێشەکییەکی بۆ ئەو بەرهەمە رۆژنامەوانییە نووسیووە،
ِ
تیایدا دەڵێت "ئامادەکردنی کتێبێک لەبواری رۆژنامەنووسیدا لەالیەن دوو
گەنجی بە ئەزموونی کوردەوە ،مایەی خۆشحاڵی و شایەنی
بروایەدام ئەم هەوڵە خزمەتێکی بەرچاو بە کتێبخانەی
دەستخۆشییە ،لەو ِ
راگەیاندنی کوردی دەکات و دەکرێت ئەم کتێبە بۆ قوتابیانی بەشی
راگەیاندن ببێت بەیەکێک لەسەرچاوە بەسوود و گرنگەکانی بەتایبەتی
ئەوەی پەیوەندی بە رۆژنامەگەری ئەلیکترۆنییەوە هەیە".
لە پێشەکی کتێبەکەشدا کە لە الیەن عەبدولخالق ئیبراهیم و ئەرسەالن
رەحمان هەردوو رۆژنامەنووس و مامۆستا لە بەشی راگەیاندنی لە
کارگێری هەولێر و نووسەری ئەو کتێبە ،نووسراوە،
پەیمانگای تەکنیکی
ِ
تیادا هاتووە "هونەرەکانی نووسینی رۆژنامەوانی لە هەرێمی کوردستاندا
لەرووی تیۆرییەوە زۆر شتیان لەبارەوە نووسراوە ،لە ئێستادا ژمارەیەکی
بەرچاو لە کتێب و لێکۆڵینەوەی زانستیانەی تایبەت بەو هونەرانەو هەرکام
لەژانرەکانی نووسینی رۆژنامەوانی نووسراون ،یاخود وەرگێردراون و چاپ
و باڵوکراوەتەوە".
هەر لە پێشەکی کتێبەکەدا هاتووە "ئەوەی لێرەدا پێویستە بگوترێت ئەو
کایەیە لەناو کتێبخانەی کوردیدا هێشتا پێویستی بە خزمەتی زیاترو برەو
پێدان هەیە ،بۆئەوەی هەرچی زۆرترو زیاترە رۆژنامەوانی کورد سەرچاوەی
پێویستیان لەبەردەستدا بێت و لە رێگەیەوە بتوانن ئاستی زانستیی
خۆیان لەبواری کارو پیشەی رۆژنامەوانی بەرز بکەنەوەو بە شێوەیەکی
پیشەییانەو زانستیانە ئەو ژانرانە بەکار بهێنن و بزاوتی رۆژنامەوانی
کوردیی لەهەڵەوە گیروگازە پیشەیی و تەکنیکی و زانستییەکانی دەرباز
بکەن".
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7289 :
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کاردۆ گەاڵڵی نووسەر و پارێزەر و سیاسەتمەدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041120162764479
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و کۆکردنەوەی ئیسماعیل تەنیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7290 :

کارزان و هاورێکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797215
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد کەساس
سلێمانی2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7291 :

کارگەی شەکری سلێمانی بناغەی ئابوری و هەرەسی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966324
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد کەریم محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

💰ئابووری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7292 :

کارل فۆن کالوزەڤتز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018654
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مایکل هۆوارد
کەمال رەشید شەری
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7293 :

کارما
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518501
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ن .الزیرین
جەالل دەباغ
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7294 :

کارمامز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081021215660643
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
نووسینی :عەلی حەسەنیانی  -هاوار
چاپەمەنی و کتێبفرۆشیی کالرا  -هۆڵندا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7295 :

کارنامەی دیموکراسی لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122312170784416
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کۆمەڵێک لە مامۆستا و پسپۆڕانی زانکۆکانی ئەمریکا
وەرگێڕانی :عەبدولمەجید زەنگەنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7296 :

کارنامەی شارەوانی سلێمانی 2012
http://www.kurdipedia.org/?q=20150724235931124912
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رێبوار فەرەج مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7297 :

کارنامەی شارەوانی سلێمانی 2013
http://www.kurdipedia.org/?q=20150724234527124910
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رێبوار فەرەج مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7298 :

کارنامەی شارەوانی سلێمانی 2014
http://www.kurdipedia.org/?q=20150724235546124911
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رێبوار فەرەج مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7299 :

کاروان و سەگوەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519196
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :محەمەد مەولود (مەم)
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7300 :

کاروانسەراکانی رۆژهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819628
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .ئەندازیار کارڵ میولەر
عەبدولموئمین دەشتی
دەزگای سەردەم 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7301 :

کاروانی ئەندێشە (کۆنفۆشیوس ،ئەرستۆ ،سوکرات ،ئەفالتوون ،کانت،
دیکارت و یۆنگ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122316243963498
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هەڵبژاردن و ئامادەکردن و وەرگێڕانی :جەلیل عەباسی (قەقنەس)
هەولێر 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7302 :

کاروانی پێنووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102608550862571
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ژیاننامەی  241شاعیر و نووسەری مەریوان و هەورامانە هاتە نێو
کتێبخانەی کوردییەوە .گالینگۆرە و لە باشترین جۆری کاغەزدا لە الیەن
باڵوکراوەی (ئاراس)ەوە لە چاپ دراوە.لە گەڵ باس کردن لە سەر هەر
نووسەر و شاعیرێک ریزی چاالکییە کان یان نموونەی شێعرێک لە گەڵ
وێنەیەکدا دانراوە.
کۆکردنەو ئامادەکردنی :فاتح مستەفایی
پیاچوونەوەی :عەزیز ناسری
پێشەکی ئەحمەدی قازی
رووبەرگ هێمن کانی سانانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7303 :

کاروانی رۆژنامەگەریی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351265120
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وریا جاف
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هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7304 :

کاروانی ژیانم  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827230413125581
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا ئیبراهیم زەڵمی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7305 :

کاروانی ژیانم  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827230744125582
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مستەفا ئیبراهیم زەڵمی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7306 :

کاروانی ژیانم  1و 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052300282876432
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا ئیبراهیم زەڵمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7307 :

کاروانی شیعری نوێی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797234
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە حەمە ئەمین قادر
کاکەی فەالح
کۆری زانیاری کورد
بەغداد1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :كۆرى زانیارى كورد  -بەغدا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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🇶🇮ئێڕاق

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7308 :

کاروانێک لە شەهیدانی حیزبی دێموکرات
http://www.kurdipedia.org/?q=20150711142037124817
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەحمان نەقشی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7309 :

کاروباری گێڕانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092216372966154
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی .زاهیر رۆژبەیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7310 :

کاروچاالکییەکانی وەزارەتی وەرزش و الوان لە کابینەی پێنجەمی
حکومەتی هەرێمی کوردستان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011120413103463093
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی بەڕێوەبەرایەتی گشتی راگەیاندن و پەیوەندییەکان -
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7311 :

کارکردنی بەکەڵک :چیرۆک بە شێوەی وتووێژ (شانۆیی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967693
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەفیق چاالک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7312 :

کاری داڕێژراو لە نێوان کوردی (دیالێکتی ژووروو) و فارسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070521543389684
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەلوا فەریق ساڵح
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7313 :

کاریتە یا ئەودیوی چیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969590
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
وەرگێڕان لە تورکییەوە :شوکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7314 :

کاریگەری ئیسالم لەسەر کەلتووری کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150824142251125498
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :تۆفیق کەریم
بەرگی یەکەم -پەند و حەکایەت ساڵی 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7315 :

کاریگەری باری سیاسی لەسەر گەشەکردنی هۆشیاری نەتەوەیی کورد
دوای راپەرینی 1991
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797238
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هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
چنار سەعد عەبدوڵاڵ
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7316 :

کاریگەری بزووتنەوە رۆشنبیری و ئەدەبییە کوردییەکان لەسەر کۆمەڵگای
کوردی باشووری کوردستان 2003-1970
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060421542965036
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد میرە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7317 :

کاریگەری بێهوودەیی لە کورتە چیرۆکی کوردی کرمانجیی خواروودا 1970
 1980http://www.kurdipedia.org/?q=2015032020311784935
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم لەتیف حوسێن
سەرچاوە :هەواڵنامەی کتێب

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7318 :

کاریگەری پەیماننامەی زەهاو  1639لەسەر کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111711555373746
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد حەمەدئەمین و دڵشاد مەحموود عبدولرەحمان
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7319 :

کاریگەری خێڵ و ئایین لەسەر بزووتنەوەی رزگاریخوازی کورد لە نێوان
سااڵنی 1881 -1847
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060513255176601
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گۆران سەالم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7320 :

کاریگەری سەتەالیت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619575
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
عادل شاسواری
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7321 :

کاریگەری هەڵچوون لە بەرپرسێتی تاوان و سزادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618861
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هیمداد مەجید عەلی
وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە؛ دلێر میرزا
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانیەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7322 :

کاریگەریی ئاسەوارە کۆمەاڵیەتییەکانی کیمیابارانی هەڵەبجە -نووسینی
فازڵ عەباس خەلیفە و سەرهەنگ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140414124032100412
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7323 :

کاریگەریی دەروونی لە بواری راگەیاندندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111517293062981
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولواحێد موشیر دزەیی
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📰راگەیاندن

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

بابەتی ژمارە7324 :

کاریگەریی قەرزە گشتییەکانی ئەمریکا لەسەر ئابووریی ئەمریکا و جیهان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111623354773742
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەیسەڵ عەلی
لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای هۆشیاری و پێگەیاندنی کادیرانی ی .ن .ک.
زنجیرەی 40
سلێمانی 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7325 :

کاریگەریی گۆرانی لەسەر کوردیی ناوەڕاست
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319444
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
میشێل لیزینبێرگ
عەزیز گەردی
دەزگای سەردەم 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7326 :

کاریگەریی نەست ،یاخود نهێنییەکانی کەسییەتی سەرکەوتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121819473263364
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .عەلی وەردی
سەمەد زەنگنە
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7327 :

کاریگەرییە یاساییەکانی تاوانەکانی ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=20140414124031100410
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .مونزر ئەلفەزل
خەلیل عەبدوڵاڵ کردویەتی بەکوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7328 :

کاریگەرییەکانی تورکیا لەسەر هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091314372361202
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
پەرویز رەحیم  -نەجات عەلی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7329 :

کاریگەرییەکانی لەشکرکێشی هێزە بیانییەکان لەسەر کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083113561575280
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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رەسوڵ ئیبراهیم رەسوڵ
باڵوکراوەی  :بەڕێوەبەرێتی چاپ و باڵوکردنەوەی  -سلێمانی
چاپی  - 2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7330 :

کاریکاتێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967320
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گرفتار کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7331 :

کاریکاتێر بە وشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082618564265532
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمەسەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7332 :

کارێکی ژەهراوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031711035784888
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :محەمەد حەمە ساڵح تۆفیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7333 :

کارە نائاسایەکانی نەست یان نهێنی کەسێتی سەرکەوتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797254
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرزان ئەحمەد
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەروونناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7334 :

کارەسات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111812023173790
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل مەلەکشا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7335 :

کارەسات :کارەساتە سروشتی و مرۆییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061614474367500
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :د.بیوار خنسی
وەرگێڕانی :گەرمیان محەمەد ئەحمەد
ژمارەی الپەڕە283 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە7336 :

کارەساتی (بارزان)ی زوڵملێکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619766
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3535

نووسەر
مەعروف چیاووک
وەرگێڕ
ئەبوبەکر سالح ئیسماعیل
ژمارەی الپەڕەکان
224
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7337 :

کارەساتی شەهیدکردنی ئیمام
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081720562472223
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عیرفان ئەحمەد کاکە مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7338 :

کارەساتی قەاڵی دمدم 1608-1606
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111911195510790
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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لێکۆڵینەوەی :د .سەروەر عەبدولڕەحمان عومەر
ژمارەی بالوکراوە76:
دیزاینی بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
ڕێکخستنی الپەڕەکان :کاروان ساالر
چاپخانە :ئاراس هەولێر
تیراژ1000 :
چاپی یەکەم2008 :
ژمارەی سپاردن 2496 :ساڵی  2008حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7339 :

کارەساتی هەکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090712035361025
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا ئەمین
چاپی چوارەم 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7340 :

کارەساتی هەڵەبجە (توێژینەوەیەکی سایکۆلۆژی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819637
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فریشتە کەوە
دەزگای ئاراس 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7341 :

کارەساتی کیمیابارانی هەڵەبجە بەهاری 1988
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966310
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شەوکەت حاجی مشیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7342 :

کارەکەرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061015072459645
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ژان ژینییە
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ دالوەر قەرەداغی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
⊷وەرگێڕدراو
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە7343 :

کازاخەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070323271776882
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :لیۆ تۆڵستۆی
وەرگێڕ :ئەمین گەردیالنی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7344 :

کازینۆی مندااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020723145475648
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاروان عومەر کاکەسوور
ڕۆژێکیان لە قەاڵت دەهاتە خوارێ و زۆر ماندوو بوو ،بەوەی بە درێژاییی ڕۆژ
لە کچەکەی گەڕابوو ،ڕێی کەوتە ئەو کازینۆیە ...سەرەتا چەند جارێک
گوتی:
_ئای گوڵباران ،گوڵباران !!...ئای گوڵباران ،گوڵباران!!...
دەمودەست (یەڵدا)ی شاگرد لە بەردەمی قوت بووەوە و بە گوێچکەیدا
چپاند:
_لێرە گۆرانی قەدەغەیە ،بە تایبەتی گۆرانیی گەوران ،بۆیە دەبێت
بێدەنگ بیت.
سەری هەڵبڕی و پێی گوت:
_گۆرانی ناڵێم ،ڕۆڵە ...کچەکەم ناوی گوڵبارانە و ون بووە.
ئەگەرچی (یەڵدا) دەیویست دەمکوتی بکات ،بەاڵم لەوە دەچوو ئەو
هەواڵەی بە الوە سەیر بێت ،یان ڕەنگە ناوی (گوڵباران) سەرنجی ڕاکێشا
بێت ،بۆیە بە چپە لێی پرسی:
_تەمەنی چەندە...؟
_گەورەیە ...بیست ساڵە.
_نابێت باسی هیچ شتێکی گەورەیی بکەیت ...ئەمە کازینۆی مندااڵنە.
ئەوسا گوتی:
_هێندە نابێت منداڵێکیشم مردووە ...نابێت باسی ئەویش بکەم...؟!
_نا ،نابێت ...ئەمەیش هەر بە گەورەیی ڕووی داوە.
لەو کووپەیەی الی سەرووی کازینۆکەی ڕوانی ،کە تک تک دڵۆپەئاوی
سازگاری لێ دەتکایە ناو قاپەکەی ژێری ...گریان قوڕگی گرت و گوتی:
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_ئاخر تایەکی گەرمی لێ هاتووە و دوای چەند ڕۆژێک لە ناوەڕاستی
حەوشە مردووە ...بۆم دەرکەوتووە تینووێتی زۆری بۆ هێناوە و هاتووە
لەوێ ئاو بخواتەوە ،بەاڵم دەستی نەکەوتووە و خنکاوە ...ئێ هەر وا
نییە...؟! مرۆڤ کاتێ تای گەرمی لێ دێت ،تینووی نابێت...؟! دەم و
قوڕگی وشک نابن...؟! ئەرێ چاوەڕێ ناکات یەکێ دەستێک بە پشتیەوە
بگرێت ،تاکو نەکەوێت و بە دەستەکەی تری ئاوی ساردی بداتێ...؟!
_لە بیر خۆتی ببەرەوە !!...ئەگەر خوشکێک یان برایەکت بە منداڵی
مردووە ،دەتوانیت باسیان بکەیت.
_من خوشکوبرام هەر نەبووە ...تاقانەم ،تاقانە !!..با ،برایەکم هەیە،
بەاڵم ئەویش......
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7345 :

کازیوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797259
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
بەغداد1978-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7346 :

کازێوە؛ کۆمەڵێک پەخشانی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050422285378677
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عومەر محەمەدی
ورمێ 1388 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7347 :

کاژیک؛ کامیل ژیر لە وەاڵمی  62پرسیاری هەڵۆ بەرزنجیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011721361786651
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7348 :

کاژیکنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090615475661007
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاژیک
سلێمانی 1961 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7349 :

کاسکێتەکەم بسپێرن بە پاییز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111217101162919
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
(ژیان و بەرهەمی شاعیری شەهید بەکر عەلی)
ئامادەکردنی :فەرەیدون عارف
دیزاینی ناوەڕۆک و بەرگ :ئاسۆ مامزادە
چاپی یەکەم /سلێمانی 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7350 :

کافتریاکانی شەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969515
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەسوڵ یۆنان
وەرگێڕانی :مەریوان هەڵەبجەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7351 :

کافکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718920
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :سادیقی هیدایەت و یوسف حاجی میرزایی
وەرگێڕانی؛ محەمەد کەریم
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7352 :

کالیگۆال لە ئاوێنەی ئەمڕۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123115443763602
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :زاباو کینا
وەرگێڕانی :رەئوف حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7353 :

کام رێگا؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219417
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بابەکر دڕەیی
2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7354 :

کامکارەکان ،خالقی ،قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319453
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
برایم فەرشی
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎵موزیک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7355 :

کامیل ژیر و هۆنراوەی نەتەوەیی لە هەڵوێست و رەخنەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797269
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ب.هەندرێن
بەغداد1985-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7356 :

کامێرای چاوەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091115092561140
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عومەر عەلی ئەمین
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📝یاداشت

جۆری پەڕتووک:

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7357 :

کامەران موکری :بەرهەمی باڵونەکراوە و لەیادکراوی (ب)2،1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968672
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامەران موکری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7358 :

کامەران موکریی چیرۆکنووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797270
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەسەن جاف
بەغداد1988-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7359 :

کانت نموونەیەک لە ژیان و کارە فیکرییەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619919
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
عیماد عەبدولسالم
وەرگێڕ
پەژارە عەبدولحەمید
ژمارەی الپەڕەکان
79
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7360 :

کاندید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102611293577817
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ڤۆڵتێر
وەرگێڕانی :بەیان سەلمان
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7361 :

کانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797271
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مارف ناسراو
سلێمانی2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7362 :

کانی مرادان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319462
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەاڵح پایانیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7363 :

کانیاوی غەزەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918648
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا پۆاڵدەرک (ڕامیار)
ئینتشاراتی هیوا  -تاران 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7364 :

کانیی خومان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100722013273401
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن عومەر خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7365 :

کانیی هەتوان  -تایبەتمەندیی میوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819630
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مورتەزا نەزەری
عەلی دارە گردەڵە 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7366 :

کاوالش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797280
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ سەراج
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هەولێر1997-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7367 :

کاوە  -فەرهەنگی فارسی  -کوردی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101314444924217
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :عەبدوڵاڵ ئیبراهیمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7368 :

کاوە  -فەرهەنگی فارسی  -کوردی  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101314484673415
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :عەبدوڵاڵ ئیبراهیمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە7369 :

کاوە  -فەرهەنگی فارسی  -کوردی  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101314511973416
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :عەبدوڵاڵ ئیبراهیمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7370 :

کاڕڵ مارکس و فردریک ئەنگلس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092421270421690
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕ :جەالل دەباغ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7371 :

کاک برایم و گوڵەکانی قورئان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150210011345119315
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3550

ئێرک ئێمانۆئێل شمیت
وەرگێڕانی :سەالحەدین بایەزیدی
کاک برایم و گوڵەکانی قورئان ،ڕۆمانێکی بچکۆالنەی ئیریک ئیمانوئیل
شمیتە و سەالحەدین بایەزیدی لە فەرەنسییەوە کردوویە بە کوردی.
ئەم کتێبە پێشتر چەند جارێک وەرگێڕدراوە .بەس بۆ یەکەم جارە لە زمانی
یەکەمەوە وەردەگێڕدرێت .هێندێک شوێنی ئەم ڕۆمانە بچکۆلەیە
هەمیشە لە زەیندا دەمێننەوە ،وەک “ئەگەر دەتەوێت سەفەر بکەیت و
هیچ نەبینیت ،بە فڕۆکە بیکە ”.یان “مرۆڤ یان لە پێاڵوەکانیدا دەژی ،یان
لە پێخەفەکەیدا ”.شمیت زۆر وردەکارانە و بە سادەیی جیهانەکان ئامێتە
دەکات ،جیهانە جیاوازەکان .بەاڵم ڕق و کینە نابەخشێتەوە .ئەدەبیات بۆ
ئەو گرینگترە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7372 :

کاک فوئاد مستەفا سوڵتانی؛ کێ بوو ،ئامانجی چی بوو ،چۆن گیانی
بەختکرد؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060212324676565
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەلەکە ،رەزا و حیشمەت مستەفا سوڵتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7373 :

کاک فوئاد؛ رێبەر ،سیاسەتمەدار و زانایەکی سیاسی ()1948-1979
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120922013278182
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسین و ئامادەکردنی :رەشاد مستەفا سوڵتانی
سوید 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
🌏دەرەوە

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7374 :

کاک نەبی ئەستێرەیەکی گەش بوو ،دەرکەوت و راخوشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120410043063088
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7375 :

کاکە ئەبو ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090411545160943
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شێرزاد هەینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7376 :
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کاکە ئەبو خەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083115141060846
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :شێرزاد هەینی
بابەت :سەربردەو ریپۆرتاژ و رووداو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7377 :

کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120809193587366
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پشکنین و لێکۆڵینەوە و توێژ هەڵدانەوەی :محەمەد ئەمین هەورامی
لەسەر ئەرکی عەلی بۆسکانی لە چاپدراوە
چاپخانەی الحوادث
بەغدا 1984 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7378 :

کاڵێ و گەوهەری بەخت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170673
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد رەحیم رەمەزان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7379 :

کایە بە قامکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100309041862187
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لەیال ساڵحی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7380 :

کایەکانی رۆژنامەنووسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797281
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال گردەسۆری
هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7381 :

کتێب خەڵوەتگەی رۆحی منە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052315461185365
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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شکار عومەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7382 :

کتێب سوتانی ئێران و میسر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082515511385904
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :ئوستاد مطهری
وەرگێڕ  :عەزیز حەسەنخاڵی
باڵوکراوەی  :انتشارات صدا و سیمای جمهوری ایران
چاپی یەکەم  1363هەتاوی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇷🇮ئێران

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7383 :

کتێب و دونیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141222022901118404
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی
مەریوان وریا قانع
2011سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7384 :

کتێب و گۆڤارەکانی هەواڵنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090322122977239
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :چاالک محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7385 :

کتێب؛ خوێندنەوەی بیست تێکستی هەمەجۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309020847119640
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەلیل کاکەوەیس
چاپی یەکەم 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7386 :

کتێبخانە گشتییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112110335087712
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :د .محەمەد فەتحی و د .نەبیلە خەلیفە
وەرگێڕ :یاسین قادر بەرزنجی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7387 :

کتێبخانە و ئەرشیفی نیشتمانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020622580821748
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ حەسەن
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7388 :

کتێبخانەی رۆژهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102400154362489
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لیستەی کتێبەکان و شیکارییەکی ئامارییە لەسەر کتێبە کوردییە باڵوکراوەکانی کوردستانی
رۆژهەاڵت
رەزا شەجیعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7389 :

کتێبخانەی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351165108
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا نەریمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7390 :

کتێبنامە؛ ئەفسانە و لەبەرگرتنەوە لە ئەفسانەی کوردییەوە بۆ زانستی
سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080413445889301
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەولود ئیبراهیم حەسەن
کوردستانی نوێ
04-08-2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7391 :

کتێبی ئاو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150615101617124498
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریم دەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7392 :

کتێبی ئێزیدییەکان (جلیوە و مەسحەفا رەش) و بیبلۆگرافیای ئێزیدیاتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091921283461993
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەجاتی عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7393 :

کتێبی بۆشاییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051908224764772
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەدیب نادر
کەرکوک 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7394 :

کتێبی پرسیارەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618527
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .گریگۆری شتۆک
زانیار فایق سەعید
دەزگای سەردەم 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە7395 :

کتێبی پۆلی ساوایان  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120315324563079
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :کەریم دانشیار
سوید 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7396 :

کتێبی پیرۆزی ئاشقان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110821165962855
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم دەشتی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە7397 :

کتێبی پیرۆزی ئێزیدییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101110334073405
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنستاس ماریی کەرمەلی
وەرگێڕانی :د .نەجاتی عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7398 :

کتێبی پەراوێزنووسان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221022404118383
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەتا محەمەد
2012سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7399 :

کتێبی خۆشەویستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052812533564917
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نزار قەبانی
وەرگێڕانی :جەالل دەباغ
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7400 :

کتێبی دیاربەکرییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061709562966020
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
ئەبووبەکر تارانی ،وەرگێڕان لە فارسییەوە :سەاڵحەدین ئاشتی ،بنکەی
ژین ،سلێمانی .2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7401 :

کتێبی ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966369
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کتێبی ژن کۆمەڵە وتار ولێکۆڵینەوه (1999دەزگای چاپ وپەخشی
سەردەم)
نووسینی کەژاڵ ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7402 :

کتێبی سفر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120711263974214
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عومەر جەالل
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7403 :

کتێبی سەر دەریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040320235178972
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7404 :

کتێبی سەوز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966400
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
موعەممەر قەزافی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7405 :

کتێبی شانۆکار 9
http://www.kurdipedia.org/?q=20150219122055119417
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نیهاد جامی
شانۆی فێمێنیستی
نێوەندی توێژینەوەی شانۆی کلتوریی و دەزگای جەمال عیرفان لە
پڕۆژەیەکی هاوبەشیاندا  100کتێبی شانۆیی لەژێر ناوی "کتێبی
شانۆکار" بە زنجیرە و قەبارەی کتێبی گیرفان چاپ و باڵودەکەنەوە،
دەستپێکی ئەم پرۆژەیەش بە چاپکردنی  10دانە لەو زنجیرە کتێبە
دەستپێدەکات کە بڕیارە بۆ ڕۆژی جیهانی شانۆ باڵوبکرێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7406 :

کتێبی شانۆکار 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150219110331119409
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵناسی شانۆ
نووسینی :نیهاد جامی
نێوەندی توێژینەوەی شانۆی کلتوریی و دەزگای جەمال عیرفان لە
پڕۆژەیەکی هاوبەشیاندا  100کتێبی شانۆیی لەژێر ناوی "کتێبی
شانۆکار" بە زنجیرە و قەبارەی کتێبی گیرفان چاپ و باڵودەکەنەوە،
دەستپێکی ئەم پرۆژەیەش بە چاپکردنی  10دانە لەو زنجیرە کتێبە
دەستپێدەکات کە بڕیارە بۆ ڕۆژی جیهانی شانۆ باڵوبکرێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7407 :

کتێبی شانۆکار 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150219110756119410
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ژیان ژینییە ئەفسانە و واقیع
نووسینی :دانا رەئووف
نێوەندی توێژینەوەی شانۆی کلتوریی و دەزگای جەمال عیرفان لە
پڕۆژەیەکی هاوبەشیاندا  100کتێبی شانۆیی لەژێر ناوی "کتێبی
شانۆکار" بە زنجیرە و قەبارەی کتێبی گیرفان چاپ و باڵودەکەنەوە،
دەستپێکی ئەم پرۆژەیەش بە چاپکردنی  10دانە لەو زنجیرە کتێبە
دەستپێدەکات کە بڕیارە بۆ ڕۆژی جیهانی شانۆ باڵوبکرێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7408 :

کتێبی شانۆکار 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20150219111853119411
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سایکۆلۆژیای کارەکتەر و توانا شاراوەییەکانی بە تووڕەیی ئاورێک لە
ڕابردوو بدەرەوە
نووسینی :عەلی عوسمان یاقووب
نێوەندی توێژینەوەی شانۆی کلتوریی و دەزگای جەمال عیرفان لە
پڕۆژەیەکی هاوبەشیاندا  100کتێبی شانۆیی لەژێر ناوی "کتێبی
شانۆکار" بە زنجیرە و قەبارەی کتێبی گیرفان چاپ و باڵودەکەنەوە،
دەستپێکی ئەم پرۆژەیەش بە چاپکردنی  10دانە لەو زنجیرە کتێبە
دەستپێدەکات کە بڕیارە بۆ ڕۆژی جیهانی شانۆ باڵوبکرێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7409 :

کتێبی شانۆکار 4
http://www.kurdipedia.org/?q=20150219112928119412
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
البۆری شانۆی اللش
نوواسینی :کۆمەڵێک نووسەر
نێوەندی توێژینەوەی شانۆی کلتوریی و دەزگای جەمال عیرفان لە
پڕۆژەیەکی هاوبەشیاندا  100کتێبی شانۆیی لەژێر ناوی "کتێبی
شانۆکار" بە زنجیرە و قەبارەی کتێبی گیرفان چاپ و باڵودەکەنەوە،
دەستپێکی ئەم پرۆژەیەش بە چاپکردنی  10دانە لەو زنجیرە کتێبە
دەستپێدەکات کە بڕیارە بۆ ڕۆژی جیهانی شانۆ باڵوبکرێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7410 :

کتێبی شانۆکار 5
http://www.kurdipedia.org/?q=20150219113435119413
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنتوان ئاڕتۆ
نووسینی :کۆمەڵێک نووسەر
نێوەندی توێژینەوەی شانۆی کلتوریی و دەزگای جەمال عیرفان لە
پڕۆژەیەکی هاوبەشیاندا  100کتێبی شانۆیی لەژێر ناوی "کتێبی
شانۆکار" بە زنجیرە و قەبارەی کتێبی گیرفان چاپ و باڵودەکەنەوە،
دەستپێکی ئەم پرۆژەیەش بە چاپکردنی  10دانە لەو زنجیرە کتێبە
دەستپێدەکات کە بڕیارە بۆ ڕۆژی جیهانی شانۆ باڵوبکرێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7411 :

کتێبی شانۆکار 6
http://www.kurdipedia.org/?q=20150219121101119414
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خوێندنەوەیەک بۆ شالیر
نووسینی :دیاری عومەر
نێوەندی توێژینەوەی شانۆی کلتوریی و دەزگای جەمال عیرفان لە
پڕۆژەیەکی هاوبەشیاندا  100کتێبی شانۆیی لەژێر ناوی "کتێبی
شانۆکار" بە زنجیرە و قەبارەی کتێبی گیرفان چاپ و باڵودەکەنەوە،
دەستپێکی ئەم پرۆژەیەش بە چاپکردنی  10دانە لەو زنجیرە کتێبە
دەستپێدەکات کە بڕیارە بۆ ڕۆژی جیهانی شانۆ باڵوبکرێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7412 :

کتێبی شانۆکار 7
http://www.kurdipedia.org/?q=20150219121415119415
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :داستان بەرزان
کتێبی شانۆ
نێوەندی توێژینەوەی شانۆی کلتوریی و دەزگای جەمال عیرفان لە
پڕۆژەیەکی هاوبەشیاندا  100کتێبی شانۆیی لەژێر ناوی "کتێبی
شانۆکار" بە زنجیرە و قەبارەی کتێبی گیرفان چاپ و باڵودەکەنەوە،
دەستپێکی ئەم پرۆژەیەش بە چاپکردنی  10دانە لەو زنجیرە کتێبە
دەستپێدەکات کە بڕیارە بۆ ڕۆژی جیهانی شانۆ باڵوبکرێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7413 :

کتێبی شانۆکار 8
http://www.kurdipedia.org/?q=20150219121731119416
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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شانۆی ناشانۆ
نووسینی :شکۆ عومەر
نێوەندی توێژینەوەی شانۆی کلتوریی و دەزگای جەمال عیرفان لە
پڕۆژەیەکی هاوبەشیاندا  100کتێبی شانۆیی لەژێر ناوی "کتێبی
شانۆکار" بە زنجیرە و قەبارەی کتێبی گیرفان چاپ و باڵودەکەنەوە،
دەستپێکی ئەم پرۆژەیەش بە چاپکردنی  10دانە لەو زنجیرە کتێبە
دەستپێدەکات کە بڕیارە بۆ ڕۆژی جیهانی شانۆ باڵوبکرێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7414 :

کتێبی شێوازەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110718184362831
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زانا خەلیل
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە7415 :

کتێبی فەسڵول مەقال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080417103392089
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئیبن روشد
وەرگێڕانی :مەریوان عەبدول
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7416 :

کتێبی لم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020921172864210
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خۆرخە لویس بۆرخس
وەرگێڕانی مەلوول
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7417 :

کتێبی لێو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091721295027588
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدوڕەحمان بێالف بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7418 :

کتێبی ملوانکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010120393763610
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرکۆ بێکەس
سلێمانی 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7419 :

کتێبی ناتوندوتیژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518517
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە7420 :

کتێبی نالی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150212013352119346
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رێبوار سیوەیلی
لیکۆڵێنەوەیەکی درێژ لەسەر چەند دێرە شیعرێکی نالی ،تەنیا چەند دێڕە
شیعرێک و بەس..
ساڵی چاپ 1990 :کۆپنهاگن 1991 ،کۆپنهاگن 2001 ،هەولێر .دەزگای
موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔎لێکۆڵینەوە

جۆری پەڕتووک:

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
♖هەولێر

شارەکان:

باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7421 :

کتێبی نەی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150615102701124500
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریم دەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7422 :

کتێبی یەکەم بۆ پۆلی یەکەمی سەرەتایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919664
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کەریم دانشیار کتێبی
سوێد 1995
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7423 :

کتێبێک لە داهاتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090413093860945
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حەمە سەعید حەسەن
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7424 :

کتێبێکی بە خوێن نووسراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090420595060957
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە سەعید حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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بابەتی ژمارە7425 :

کتێبێکی تر بۆ کوردستانی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040110392482655
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7426 :

کچانی خوا ،جیهانی شاراوەی ژنانی ئیسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082914562260809
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جیراڵدین بروکس
وەرگێڕانی نوری کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7427 :

کچانی کابول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013043013013778714
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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دیبۆرا ئێلیس
وەرگێڕانی :رەسوڵ سوڵتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7428 :

کچانی کورد :گەشتێک لەناو ئافرەتانی موسڵمان لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966198
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هێنی هاڕۆڵد هەنسن
وەرگێرانی :د .ناجی عەباس ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7429 :

کچم خوا گەورەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150117130234118872
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جەزا چنگیانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7430 :

کچۆڵە شقارتە فرۆشەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091717384761718
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین :هانس کریستیەن ئاندێرسێن
وەرگێڕان :کەریم تاقانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7431 :

کچی بەڕێوەبەری سێرک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121811033563355
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یۆستاین گاردەر
وەرگێڕانی لە دانیمارکییەوە :بەهرۆز حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7432 :
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کچی ناو تابلۆکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032720223521890
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :توانا ئەمین
دەزگای چاپ :یانەی قەڵەم
ساڵی چاپکردن2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7433 :

کچێک لە بەغداوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081814491560723
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رزگار کەریم
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7434 :

کچە ئەستێرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170798
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :محەمەد فەریق حەسەن
ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7435 :

کچە جوانەکەی بازرگان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091723080061722
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :عەزیز رەشید هەریری
وێنەکێشانی :شێروان موحسین
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7436 :

کچە شازادەی نوستوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170419
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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قادر میرخان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7437 :

کچە فیلم گێڕەرەوەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141211190750118268
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگیرانی عەتا محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7438 :

کچەی پرتەقاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519186
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یۆستاین گاردەر
وەرگێڕانی لە دانیمارکیەوە؛ بەهرۆز حەسەن
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن چاپخانەی رەنجەوە لە سلێمانی
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7439 :

کراس رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061014383259709
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :الزۆ /ماردین ئیبراهیم
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە7440 :

کراسێکی گوڵ نێرگز بۆ نازێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110523212262786
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەهمی کاکەیی
وێنەکان :تاڵب ئۆزمانی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7441 :

کراسەکەم ببوورە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062523052766591
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :فاتمە فەرهادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7442 :

کردنەوەی دەرگایەک بۆ باس لەسەر فیدرالیزم لە ئاڵمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018671
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئۆرسۆالمۆنخ و هاینز لۆفەر
ناسر بابامیری
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7443 :

کرمانج ...وتارە چیرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797308
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیزی مەالی رەش
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

♖هەولێر
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7444 :

کرمەکانی بەری میوە :سووڕی ژیانی ،زیانی ،قەاڵچۆکردنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967195
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەدرەدین نورەدین ئەبوبەکر1 /ن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌾کشتوکاڵ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7445 :

کرۆنۆلۆگی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319114
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان و نووسینی :نادر فەتحی بۆکانی (شوانە)
ئەم کتێبە لە ساڵی 2003دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📅کڕۆنۆلۆژیا
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7446 :

کریستۆفەر کۆلۆمبس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072609102889463
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ناوی نووسەر /ل.دوگارد پیچ
ناوی وەرگێڕ /سامان مستەفا رەشید
ساڵی چاپ2012 /
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7447 :

کرێکار و چیرۆکی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150707203529124784
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :رەئوف حەسەن
ساڵی چاپکردن 1982 :بەغداد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7448 :

کلتووری کوردی لە دانراوە ئیتالییەکاندا لەسەدەکانی 19-13
http://www.kurdipedia.org/?q=20150816111910125268
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسینی :میریال گالیتی
وەرگێڕانی:ئیدریس عەبدوڵاڵ مستەفا
ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانیەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
♖هەولێر

شارەکان:

باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7449 :

کلکی کتکی پرسیارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091322315270676
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەباس عەبدوڵاڵ یوسف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7450 :

کلیلداران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092400340360894
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :میالن کۆندێرا
وەرگێڕ :ئازا حەسیب قەرەداخی
دەزگای ئاراس 2001 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎭شانۆ

جۆری پەڕتووک:

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7451 :

کلیلی دەسەاڵتی چوارەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719614
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فاروق عەلی عومەر
هیوا ساڵح ئەحمەد
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7452 :

کلیلەکانی سەرکەوتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014093011220177669
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد ساڵح پێندرۆیی (جگەرسۆز)
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7453 :

کوانووی شەوانی بێ ئاگر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967996
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ ئاگرین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7454 :

کوراسەی غازی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080711270860584
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :بەختیار سەعید
لەچەند بەشێک پێکهاتووە لەوانە دیداری هونەرمەند لەگەڵ TV
قسەکردن لەسەر شێوازی کارکردنی ئەم هونەرمەندەو بیبلۆگرافیاو
زۆرترین تابلۆو هێڵکارییەکانی ئەم شێوەکارەی لەخۆگرتووەو ئامادەکاری
ئەم کتێبە هیوادارە ئەم کارەشی وەکو کارەکانی تر ببنە سەرچاوە بۆ
هونەرمەندان و خوێندکاران ئەوانەی کە دەیانەوێت لیکۆڵینەوە لەسەر
کاری شێوەکارانی کورد بکەن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7455 :

کورتیلەیەک لە مێژووی کات
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051222144178563
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ستیڤن هۆۆکینگ  -لیۆنارد ملۆدینۆ
وەرگێڕانی :حوسێن حوسێنی و هاوڕێ عومەر
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7456 :

کورتە باسێک لەسەر ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012614515933040
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :شەمزین جیهانی
ئەم کتێبە کە وەک سێهەمین کتێبی بانوو شەمزین جیهانی دەناسڕێت،
لە ساڵی  2007دا بە تیراژی  1000دانە لە چاپەمەنی رۆژهەاڵت لە
شاری هەولێر لە چاپ دراوە و بە هۆی فڕۆشی زۆری ،شیمانەی ئەمە
دەکڕێ کە ئەمساڵ بۆ چاپی دووهەم ئامادە بکرێ.
لەم کتێبە دا ،شەمزین جیهانی جییا لە شیکردنەوەی کارەساتی ئەنفاڵ
و چۆنیەتی جێ بە جێ کردنی هەشت قۆناغی ئەنفال ،هەروەها ئاماژە
بە هۆکارەکان و رۆڵی حیزبە کوردیەکانی باشووری کوردستان و هەروەها
کەم و کۆڕیە سیاسیەکانی هێناوەتە بەر باس.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7457 :

کورتە باسێک لەسەر چەند رووداوی مێژوویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100415564062216
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حامید رەشیدی زەرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7458 :

کورتە ژیننامەی کەسایەت و رێبەرانی شەهیدی حیزب و رێکخراوەکانی
رۆژهەاڵتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052809144864902
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
ئۆکتۆبەری 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7459 :

کورتە مێژووی ئاواز و گۆرانیی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013115243775451
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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حامید گەوهەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7460 :

کورتە مێژووی بنەماڵەی قازی لە ویالیەتی موکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020922003033189
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :خەلیلی فەتاحی قازی
وەرگێڕ و ئامادەکار :حەسەنی قازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7461 :

کورتە مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستان ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091821322961962
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کورتە مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستان ئێران
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (کورتە مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستان ئێران) لە-18 :
21:21:16 2011-9
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7462 :

کورتە مێژووی گۆڕانکارییەکانی کۆمەڵناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618541
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بۆتول
وەرگێڕانی فەرەشید شەریفی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2005
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7463 :

کورتە مێژووی کلێسای کلدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797520
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەتران لویس ساکو
وەرگێڕانی :جەمیل عیسا
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە7464 :

کورتە مێژوویەکی رۆمانی تورکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080123242792058
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال کارا عەلی ئۆغڵۆ
وەرگێڕانی :حەمە کەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7465 :

کورتە مێژوویەکی نێربازی لە رۆژهەاڵتی ئیسالمیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919340
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کوردیار
2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7466 :

کورتە مێژوویەکی وەرزش و ئۆلۆمپیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620000
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
مەهدی بودری
ژمارەی الپەڕەکان
152
ساڵی چاپ
2009
دیزاینی بەرگ
هۆگر سدیق
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🏀وەرزش

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7467 :

کورتەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071310263489585
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .عەبدولڕەحمان قاسملو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7468 :

کورتەباسێک سەبارەت بە مێژووی هاوچەرخی عەرەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121121380874304
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :پرۆفیسور .ی .د .یاسین سەردەشتی
زانکۆی سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7469 :

کورتەباسێک لەسەر مێژووی رەگەزپەرستی و رەگەزپەرستی دژ بە
خەڵکی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011221361563805
فایلی پی دی ئێف:
رێبوار رەشید

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7470 :

کورتەباسێکی بەرەی کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072115125960472
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئازاد مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7471 :

کورتەباسێکی مێژووی خوێناوی عەرەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798638
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
باوکی زاگرۆس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7472 :

کورتەیێک لە مێژووی ئۆلەکانی جیهان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091717493528179
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گوڵمورادی
وەرگێڕان لە فارسییەوە :ناسر رەزازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە7473 :

کورتەیەک لە ژیانی کارل مارکس و پوختەیەک لە مارکسیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969780
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فالدمێر ئیلیچ لینین
وەرگێڕانی :ناسر ئەمین نژاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
☭ئەدەبی کرێکاری

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7474 :

کورتەیەک لە مێژووری هۆزی شێخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042617470368815
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەیفی عەبدوڵاڵ شێخانی
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7475 :

کورتەیەک لە مەڕ زمان و دەستوری فارسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150612001813124471
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردن و دانانی :حەمە کەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7476 :

کورتەیەک لەبارەی تاوانەکانی رژێمی عێراق دژی گەلی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011514520074842
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :د.نوری تاڵەبانی
وەرگێڕانی  :شاناز رەمزی
سلێمانی 2011 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7477 :

کورتەیەک لەسەر هەڵوێستی ئایینە ئاسمانییەکان لەسەر کۆیلەداری-
رابردوو و ئێستا ،نموونە سودان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092723033662133
فایلی پی دی ئێف:
عەلی مەحمود محەمەد

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

3597

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7478 :

کورتەیەک لەمەڕ زمان و دەستووری فارسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967103
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7479 :

کورد تورک عەرەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102908051662632
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سیسل جۆن ئیدمۆندس
وەرگێڕانی :حامید گەوهەری
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7480 :

کورد دوژمنی خۆت بناسە  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20141014155355116994
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رەفیق پشدەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7481 :

کورد دوژمنی خۆت بناسە  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966376
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەفیق پشدەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7482 :

کورد دوژمنی خۆت بناسە  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20141014155325116993
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەفیق پشدەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7483 :

کورد دوژمنی خۆت بناسە  -بەرگی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=20141014155226116992
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەفیق پشدەری
2002
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7484 :

کورد دوژمنی خۆت بناسە  -بەرگی 5
http://www.kurdipedia.org/?q=20150616215522124507
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەفیق پشدەری
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7485 :

کورد گەلی خۆخۆری بەشخوراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032112304784946
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :بەرزانی مەال تەها
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7486 :

کورد گەلی لەخشتەبراوی غەدر لێ کراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111516382962979
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گوینتەر دێشنەر
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7487 :

کورد گەلێکی بێ دەوڵەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012610063975327
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :ئینگۆ نۆیمایەر
وەرگێڕانی لەئەڵمانیەوە :رێبوار تۆفیق
سلێمانی2012 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7488 :

کورد لە ئاسەوارە مێژوویەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092423012162085
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حامید درودی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7489 :

کورد لە ئینسکلۆپیدیای ئیسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969830
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم عارف
هەولێر1998-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7490 :

کورد لە ئەرشیفی رووسیا و سۆڤیەتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619762
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕ :د .ئەفراسیاو هەورامی
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7491 :

کورد لە بەڵگەنامەکانی بەریتانیادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092613150788506
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :د .عوسمان عەلی
وەرگێڕ :کامەران جەمال بابان زادە
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7492 :

کورد لە پارێزگای مووسڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918982
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :خەسرو گۆران
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7493 :

کورد لە جەنگی رووسیا لەگەڵ ئێران و تورکیادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121811193187181
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پ .ی .ئەڤیر یانۆڤ
وەرگێڕانی لە رووسییەوە :ئەفراسیاو هەورامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7494 :

کورد لە دیدی رۆژهەاڵتناسەکانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110600053962788
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فەرهاد پیرباڵ
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7495 :

کورد لە دەروازەی هەزارەی (سێ)دا یان ونبوون لە پەرتبووندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090216450460186
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :پشکۆ نەجمەدین
وتار و لێکۆڵینەوە
1997 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7496 :

کورد لە سوریا (گەلێکی لەبیرکراو)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221361261179
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر /کەریم یەڵدز
ناوی وەرگێڕ /شاهۆ قادر خانزادە
بابەت /لێکۆڵینەوەی سیاسی
چاپخانە /دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
چاپ /ساڵی 2009
تیراژ 1000 /دانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7497 :

کورد لە سوریا 1946 - 1920
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620026
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
عوسمان عەبدولڕەحمان سمایل
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7498 :

کورد لە سوریا و ئازەربایجان و ئەرمەنستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012610133975328
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئەڵمانیەوە :رێبوار تۆفیق
سلێمانی2011 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7499 :

کورد لە سوێد – لە مێژووی  25ساڵەی فیدراسیۆنی کۆمەڵە
کوردستانییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092215591726068
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حامید گەوهەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7500 :

کورد لە سەردەمی پێغەمبەردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083021165870344
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد مەال مەحمود تاوگۆزی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7501 :

کورد لە گەمەی دەقە یاسایییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100309515573374
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جەوهەر نامیق سالم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7502 :

کورد لە گەمەی دەوڵەتانی زلهێز و حکومەتانی ناوچەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101321210162349
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەریمی حیسامی
ستۆکهۆڵم 1999 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7503 :

کورد لە میسر بە درێژایی سەدەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051909512485341
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و ئامادەکردنی:
دوڕییە عەونی ،مەحمود زاید و مستەفا عەوەز
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :حوسێن مستەفا
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7504 :

کورد لە مێژووی دراوسێکانیدا؛ سیاحەتنامەی ئەولیا چەلەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969706
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەولیا چەلەبی
وەرگێڕانی :سەعید ناکام
1979
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7505 :

کورد لە مێژووی رووداوەکانی سەردەمدا 1961 -1930
http://www.kurdipedia.org/?q=20141231025057118579
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولقادر شکاک
کورد لە مێژووی رووداوەکانی سەردەمدا
1930- 1961
کتێبی کورد لە مێژووی رووداوەکانی سەردەمدا ،لە نووسینی
(عەبدولقادر شکاک)ـەو لە دووتوێی  235الپەڕەیەو بە ئەژماری 1000
دانەو لە ساڵی  2014دا لەالیەن دەزگای رۆشنبیری جەمال عیرفانەوە
چاپ و باڵوکراوەتەوە.
ئەم کتێبە لە پێشەکییەک و  5بەش و کۆمەڵێک وێنەو بەڵگە پێکهاتووە کە
نووسەر سەبارەت بە رووداوەکانی سەردەم سەبارەت بە مەسەلەی
کورد دەیانخاتەڕوو.
پێشەکی ئەم پەڕتووکە بە قەڵەمی کەمال نوری مەعروفە ،ناوبراو لەم
پێشەکییەدا باس لەوە دەکات کە داگیرکەرانی کوردستان تەنها خاکی
کوردستانیان داگیرنەکردووە ،بەڵکو مێژووی کوردستانیشیان داگیرکردووەو
شێواندوویانە ،هەربۆیە لە ئێستادا حکومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت
لیژنەیەکی پسپۆڕو شارەزا پێکبێت بۆ راستکردنەوەو نووسینی مێژووی
خۆمان ،لە بەشێکی نووسینەکەیدا کەمال نوری مەعروف سوپاسی
نووسەری کتێبەکە دەکات و هیوا دەخوازێت بەرهەمە نوێیەکەی نووسەر
شوێنی شیاوی خۆی لەناو کتێبخانەی کوریدا بگرێت و داواش لە
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دامودەزگا حکومییەکانی هەرێم بەتایبەتی وەزارەتی رۆشنبیری دەکات
بەپیر هەموو نووسەرێکی مێژووییەوە بچن بۆ ئەوەی بەرهەمەکانیان ببێتە
بەشێک لە خزمەتکردن بە نەتەوەی کورد.
نووسەر لە بەشی یەکەمی پەڕتووکەکەی خۆیدا باس لە رووداوەکانی
سەردەمی کورد لەوانە دامەزراندنی کۆماری کوردستان و ڕۆڵی کوڕەکانی
سمایل ئاغای سمکۆی شکاک ،دروستبوونی پارتی ئازادیخوازی
کوردستان ،راگەیاندنی کۆماری کوردستان ،رێککەوتنی حکومەتی
ئازەربایجان و کۆماری کوردستان ،خۆبەدەستەوەدانی پێشەوا قازی
محەمەد ،نامەکەی قازی محەمەد پێش لەسێدارەدانی ،رۆیشتنی
بارزانی بۆ تاران ،رۆژهەاڵتی کوردستان دوای جەنگی دووەمی جیهانی،
سەردار ڕەشید ئەردەاڵن ،هەڵوێستی عەشیرەتی جوانڕۆ لە دامەزراندنی
کۆمار ،تیشک خستنەسەر ئەنجومەنی خوێندکارانی کورد لە ئەوروپا
دەکات و چەندین زانیاری لەوبارەیەوە دەخاتەڕوو.
بەشی دووەمی ئەم کتێبە پێکهاتووە لە مەسەلەی کورد لە یەکێتی
سۆڤیەتی پێشوو.
لە بەشی سێیەمدا نووسەر گرنگی بە مەسەلەی کوردی سوریا دەدات و
کۆمەڵی زانیاری باش دەخاتە بەرچاوی خوێنەر.
بەشی چوارەمی کتێبەکە تەرخانکراوە بۆ کوردەکانی تورکیا.
بەشی پێنجەمی ئەم پەڕتووکە لە مەسەلەی باشووری کوردستان پاش
شۆڕشەکەی شێخ مەحمودی نەمر دەدوێت.
نووسەر لە درێژەی نووسینەکەیدا باس لە کودەتاکەی بەکر سدقی،
چاالکی رۆشنبیری کوردی ،دروستبوونی کۆمەڵەی برایەتی ،چۆنییەتی
دامەزراندنی کۆمەڵەی دارکەر ،دروستبوونی حزبی هیوا ،حزبی شیوعی
لە کوردستان ،دامەزراندنی لقی سلێمانی رێکخراوی ژ.ک ،حزبی
رزگاری ،شۆڕشی ساڵی 1943ی بارزان ،دامەزراندنی پارتی دیموکراتی
کوردی عیراق ،گەڕانەوەی شێخ ئەحمەدی بارزانی بۆ عیراق ،پەیمانی
پۆرتسمۆپ  ،1948کۆنگرەی سێهەمی پارتی دیموکراتی کوردی عیراق،
پەیمانی بەغدا ،کۆچی دوایی شێخ مەحمودی نەمر ،شۆڕشی تەممووز،
گەڕانەوەی بارزانی بۆ واڵت ،دامەزراندنی کاژیک ،بزوتنەوەی شەواف و
هەروەها باسی چەندین بابەتی تر دەکات.
بەشی کۆتایی کتێبەکەش پێکهاتووە لە کۆمەڵێک وێنەی مێژوویی.
ناوی کتێب /کورد لە مێژووی رووداوەکانی سەردەمدا
1930- 1961
ناوی نووسەر /عەبدولقادر شکاک
بابەت /مێژوویی
چاپ2014 /
تیراژ 1000 /دانە
لە باڵوەکراوەکانی دەزگای رۆشنبیری جەمال عیرفان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7506 :

کورد لە نێوان بە ئیسالم کردن و ئیسالم بووندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919337
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هیوا سەالم
هەولێر 2003
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7507 :

کورد لە یاداشتەکانی ئارچی رۆزڤێڵتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419140
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئارچی رۆزڤێڵت
وەرگێڕانی لە فارسیەوە؛ کارزان محەمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7508 :

کورد لەناو تۆفانی یاریە گەورەکەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150508224019121075
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
نووسینی :عەبدولرەحمان کەریم دەروێش
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە3 201 :سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7509 :

کورد لەناو تەورات و ئینجیلدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112922342563043
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دۆگالس الیتۆن
وەرگێڕانی :فریا پەریادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7510 :

کورد لەناو جەرگەی تۆفاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040213460879025
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئازاد جندیانی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7511 :

کورد و ئیسالم؛ ناسنامەی نەتەوایەتی و ناسنامەی ئایینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071022101589614
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدولڕەحمان سدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7512 :

کورد و ئەرمەن  -پەیوەندییە مێژووییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083009270360815
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فارس عوسمان
وەرگێڕانی :خالید هەرکی
باڵوکراوەی سەنتەری لێکۆڵینەوی فیکریی و ئەدەبی نما
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7513 :

کورد و بزووتنەوەی خەواریج یەکەم ئەزموونی سیاسی ئیسالم
لەهەرێمە کوردیەکانی سنوری خەالفەتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831105624125677
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ماجد خلیل
خانەی چاپ و باڵوکردنەوەی چوار چرا  -سلێمانی
چای یەکەم 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7514 :

کورد و بنیاتنانی ئوممەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619842
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
مارتن ڤان برۆنسن
وەرگێڕ
محەمەدی موشیر
ژمارەی الپەڕەکان
58
ساڵی چاپ
2007
کەتەلۆگ
کۆمەڵناسی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7515 :

کورد و بەرخۆدانەکانی لە بەڵگەنامەکانی ئەرشیڤی عوسمانیدا -1817
1867
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062821363071600
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سینان هاکان
وەرگێڕانی لە تورکییەوە :بەکر شوانی
لە چاپکراوەکانی ئەکادیمیای کوردی ،حوزەیرانی 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7516 :

کورد و بەغدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082922115869533
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دڵشاد مستەفا وەسانی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7517 :

کورد و پرسی دانپێدانانی دەستووری
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015032922560385034
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :خەلیل عەبدوڵاڵ
سلێمانی2011-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7518 :

کورد و پێوەندییەکانی ئێران و ئێڕاق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092711245762124
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەسغەر جەعفەری ویلدانی
وەرگێڕانی :بەختیاری شەمەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7519 :

کورد و تورک لە ملمالنێی مێژووییەوە بۆ بەرژوەندیی هاوبەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020521064975596
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ستیڤان شەمزینی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7520 :

کورد و تورک ..شەڕی ناسنامە و چارەنووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110721074010608
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی نووسەر /خەڵەف غەفور
بابەت /سیاسی
چاپ /چاپخانەی یاد لە سلێمانی ساڵی 2010
ئەم کتێبە لەکۆمەڵێک وتار پێکهاتووە کە هەر وتارێک باس لە تەوەر و
بابەتێکی تایبەت سەبارەت بە کورد و تورک و شەڕی ناسنامە و
چارەنووس لە تورکیا دەکات.
نووسەر لە پێشەکی کتێبەکەیدا ئاماژە بە دۆزی کورد لە تورکیا دەکات کە
سااڵنێکە لە خەفەبووندا بووە و کۆمەڵێک هۆکاری ناوخۆیی و دەرەکی
لەپشتە و دەنووسێت" :تورکیا و دەوڵەتی ئەنقەرە بە وێنەی کورد
دەیەوێت شەڕی تورکیا و ئایندەی واڵتەکەیان بکات".
نووسەر لە یەکەم وتاری کتێبەکەیدا باس لەوە دەکات کە تورکیا بڕوای
تەواوی بە رێزگرتن لە خاکی درواسێکانی نییە و تا هەنووکەش
سوڕانەوەی فرۆکە جەنگییەکانی تورکیا بە ئاسمانی هەرێمی کوردستان
و تۆپبارانکردنی سنوور و شاخ و الدێکانی هەرێمی کوردستان بەردەوامە.
نووسەر هەروەها دەنووسێـت :ئیحتیرامی ئەمنی و ئەرازی بۆ هەر واڵتێک
بەرانبەر ئەوی تر واجب و ئەرکی سەرشانە و دەبێت جێبەجێ بکرێت.
نووسەر سەبارەت بە هەنگاوەکانی ئەردۆگان سەرۆک وەزیرانی تورکیا بۆ
چارەسەرکردنی دۆزی کورد لەواڵتە دەنووسێت ":هەر چەند رێگە دراوە
کەنالی کوردی لەو واڵتە بکرێتەوە بەاڵم سیاسەتەکانی ئەردۆگان جێگیر
نییە و خۆی لەچارەسەرە بنەڕەتییەکانی دۆزی کورد دەدزێتەوە ودەیەوێت
مەسەلەی کورد لەو واڵتەکەی دا بچووک بکاتەوە .نووسەر سەبارەت بە
هەنگاوەکانی ئەردۆگان دەنووسێت :سیاسەتی ئەردۆگان سەبارەت بە
دۆزی کورد لەچاو سیاسەتی حکومەتەکانی پێشوو لە تورکیادا ئیجابییە".
کەرکوک و تورکیا
نووسەر سەبارەت بە چۆنێتی روانینی تورکیا بۆ کێشە و مەسەلەی
کەرکوک دەنووسێت :ئەردۆگان کێشەی کەرکوکی پێ چارەسەر نابێت
چونکە ئەنقەرە غەریبە بە دەنگ و رەنگی کورد و کەرکوک هی
کەرکوکییەکانە و دەبێت بە دەستی کەرکوکییەکان چارەسەربکرێت.
تورکیا و مەرجەکانی گفتوگۆ کردن
پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و هەرێمی کوردستان لەماوەی سااڵنی
رابردوودا بەهۆی چەندین دۆزی تایبەتەوە لەهەڵکشان و داکشان دا بووە،
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نووسەر لەوبارەیەوە دەنووسێت :ئەگەر تورکیا بێەوێت گفتوگۆکانی نێوان
هەولێر و ئەنقەرە مەرجدار بکات ،ئەوە لە راستیدا ناتوانێت خزمەت بە
هیچ الیەک و دۆزێک بکات ،چونکە گفتوگۆی مەرجدار هەرلەسەرەتاوە
پێشبینی باشی لێناکرێت.
نووسەر هەروەها لە کتێبەکەیدا سەبارەت بە چارەسەرکردنی دۆزی کورد
لە تورکیا دەنووسێت :دەرنگ یان زوو دەبێت دۆزی کورد چارەسەربکرێت و
الیەنی کوردیش دەبیت لەوبارەیەوە دوو شت بکات ،پێداگیری لە بە
ئاشتیانە چارەسەرکردنی دۆزی کورد و خاوەنی ئیرادە و ئومێد بێت ئەو
کات رێگای سەرکەوتن نزیک دەبێتەوە.
سەرچاوە :جەواد حەیدەری  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7521 :

کورد و تورکمان رابردوویەکی پڕ لە قەیران داهاتوویەکی تەماویی و نادیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090713405261029
فایلی پی دی ئێف:
موعتەسەم نەجمەدین
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگەکان

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7522 :

کورد و جینۆساید و ئیبادەکردن  -هەڵوێستی یاسای نێودەوڵەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619865
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
پارێزەر .هەژار عەزیز سورمێ
ژمارەی الپەڕەکان
312
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
یاسا و پێوەندی نێودەوڵەتی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7523 :

کورد و چەند بابەتێکی مێژوویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797479
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم عاسی کاکەیی
کەرکوک2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7524 :

کورد و خزمەتی ئیسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100713352369323
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کەپتان شێخ أ .وەحید
وەرگێڕانی :کەریم حسەین سورێنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7525 :

کورد و خەیام نەناسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620012
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خوسرەو جاف
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7526 :

کورد و دەزگای موخابەرات
http://www.kurdipedia.org/?q=20141206230323118210
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نەوزاد جەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7527 :

کورد و دەوڵەتی سەربەخۆ بەپێی بەڵگەنامە نێودەوڵەتییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619835
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
محەمەد ساڵح ئاکرەیی
ژمارەی الپەڕەکان
258
ساڵی چاپ
2007
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7528 :

کورد و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە بەردەم گۆڕانکاری گەورە و کتوپڕدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518826
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :نەوزادی موهەندیس
ئەم کتێبە لە ساڵی 2006دا لە سلێمانی باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7529 :

کورد و رەگەزی ئاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100415580362217
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەال جەمیل رۆژبەیانی
2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7530 :

کورد و سەلجوقییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619778
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :نیشتمانی بەشیر محەمەد
وەرگێڕ :ئیدریس عەبدوڵاڵ مستەفا
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7531 :

کورد و عروبە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018674
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بابەکر دڕەیی
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7532 :

کورد و عەجەم :مێژووی سیاسیی کوردەکانی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969745
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەوشیروان مستەفا
چاپی سێیەم
سلێمانی 2005
لە باڵوکراوەکانی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیجیی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7533 :

کورد و فەرهەنگی بێگانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101322345762355
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
کەریمی حیسامی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7534 :

کورد و فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121217021687287
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەرێم عوسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7535 :

کورد و گەڕان بەدوای خۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110921312462871
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەکرەمی میهرداد
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7536 :

کورد و مۆدێرنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052114511876401
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەرێم عوسمان
هەولێر 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7537 :

کورد و مەسەلەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103121471662680
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شاکر خەسباک
وەرگێڕانی :ئەمجەد شاکەلی
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7538 :

کورد و کوردستان  -ئارشاک سافراستیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103121430762679
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئارشاک سافراستیان
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :ئەمین شوان
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7539 :

کورد و کوردستان  -کۆمەڵێک لە ئەفسەران و پسپۆڕانی سیاسی ئینگلیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319129
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کۆمەڵێک لە ئەفسەران و پسپۆڕانی سیاسی ئینگلیز
وەرگێڕانی؛ حسێن عوسمان نێرگسەجاڕی و حسێن ئەحمەد جاف
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7540 :

کورد و کوردستان لە ئیسالمەوە هەتا 1971
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797379
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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میرزا محەمەد ئەمین مەنگوری
کەرکوک2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7541 :

کورد و کوردستان لە بەلگەنامە نهێنییەکانی حوکمەتی بەریتانیادا -
بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797377
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال مەزهەر
لوبنان2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7542 :

کورد و کوردستان لە بەلگەنامە نهێنییەکانی حوکمەتی بەریتانیادا -
بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20141223122216118449
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کەمال مەزهەر
هەولێر 2014 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7543 :

کورد و کوردستان لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا (کوردستانی ئێران
و تورکیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797381
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لۆکمان میهۆ  -لوقمان محۆ
وەرگێڕانی :وریا رەحمانی
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7544 :

کورد و کوردستان لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا (کوردستانی
عێراق)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797380
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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لۆکمان میهۆ  -لوقمان محۆ
وەرگێڕانی :وریا رەحمانی
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7545 :

کورد و کوردستان لە بەڵگەنامە نهێنیەکانی ئەمریکادا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825131951125508
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :پرۆفیسۆر لوقمان محۆ
وەرگێڕانی لە نیگلیزییەوە :وریا رەحمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7546 :

کورد و کوردستان لە بەڵگەنامە و سەرچاوە مێژووییەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031115165835961
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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پ.ی.د سەعدی عوسمان هەروتی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7547 :

کورد و کوردستان لە بەڵگەنامەکانی عوسمانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071211545968147
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەسول ئیبراهیم و عومەر ئیسماعیل
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7548 :

کورد و کوردستان لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا  -بەشی
یەکەم :کوردستانی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070121203171624
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :وریا رەحمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7549 :

کورد و کوردستان لە دیدی گەڕیدە و واڵتناسانی موسڵمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122601060484424
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :د .حەکیم ئەحمەد خۆشناو
وەرگێڕ :شوکر سلێمان
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7550 :

کورد و کوردستان لە سەفەرنامەی بازرگانی ڤینیسیاییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070709464776920
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رابیعە فەتاح شێخ محەمەد
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎡گەشتنامە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7551 :

کورد و کوردستان لە نیگای چەند گەڕیدەیەکی رۆژاوایییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091716154129784
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان لە تورکییەوە :شوکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7552 :

کورد و کوردستان لە هونەری هونەرمەندی شۆڕشگێر یەڵماز گۆنایدا
1984 - 1937
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019364
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمە کەریم عارف
1984
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7553 :

کورد و کوردستان لە کۆمەلە وتارێکی مێژووییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797378
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.ئەحمەد عوسمان ئەبوبەکر
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7554 :

کورد و کوردستان لە کۆمەڵە وتارێکی مێژووییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619758
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
ئەحمەد عوسمان ئەبو بەکر
وەرگێڕ
ئازاد عوبێد ساڵح
ژمارەی الپەڕەکان
175
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7555 :

کورد و کوردستان لە یەکەم ئەنسیکلۆپیدیای تورکی لە مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111413153862946
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
قامووسولئەعالمی شەمسەدین سامی
ئەمین بۆز ئەرسالن لە عوسمانییەوە وەری گێڕاوەتە سەر زمانی تورکیی
نوێ و پێشەکیی بۆ نووسیوە و پەراوێزی بۆ کردووە
ئەحمەد تاقانە کردوویەتی بە کوردی
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7556 :

کورد و کوردستان لەرۆژگاری خیالفەی ئیسالمیدا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012041912123464576
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :د .زرار سدیق تۆفیق
کات و شوێنی باڵوکردنەوە 2011 :هەولێر
باڵوکەرەوە :کتێبخانەی ئاوێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7557 :

کورد و کێشەی نەتەوایەتی لە تورکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021109394675707
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسەر :د .لوتفی ئەلعەموشی
وەرگێڕانی :عەتا قەرەداغی
سلێمانی 2013 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7558 :

کورد و کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319130
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :لەتیف فاتیح فەرەج
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7559 :

کورد کێیە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030210002280564
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سۆران حەمەڕەش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7560 :

کورد :کورتە پەیوەندیی کۆمەاڵیەتی ،ئابوری ،رۆشنبیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966360
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عیزەدین مستەفا رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە7561 :

کورد ،پێویستیی بەیەک زمانی نووسینی نیشتمانیی هەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041815383164558
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :هەندرێن و کامیار سابیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7562 :

کورد ،عەرەب ،بەریتانییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319100
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بیرەوەرییەکانی کاپتن الین لەمەڕ رووداوەکانی باشوری کوردستان 1919
تا 1929
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە؛ دکتۆر یاسین سەردەشتی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2007دا لە سلێمانی باڵوبۆتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7563 :

کوردان لە ملمالنێکانی عێراقدا هەم تەرەفن هەم قوربانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032021385384938
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :بەرزانی مەال تەها
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7564 :

کوردانی سوریا لەژێر دەسەاڵتی فەرەنسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012714490475359
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :نێلیدا فوکارۆ
وەرگێڕانی لەئەڵمانیەوە :هەڵۆ بەرزنجی
سلێمانی2012 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7565 :

کوردانی سەرگەردان و برا موسوڵمانەکانیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020321084433110
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :جەمال نەبەز
ساڵی چاپ1998 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7566 :

کوردانی فەیلی  -تراژیدیای رابردوو ،هیوا بۆ ئایندە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091611461765596
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7567 :

کوردایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968454
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامل ژیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7568 :

کوردایەتی 2

3639

http://www.kurdipedia.org/?q=20150122010031118975
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کوردایەتی گۆڤاری یەکێتی شۆڕشگێڕانی کوردستان ئەم کتێبە پێنج
ژمارەی ئەو گۆڤارەیە کە لەساڵی 1983تا  1985باڵوبوەتەوە و بنکەی ژین
هەستاوە بە کۆکردنەوەی ئەم ژمارانە و هاوکات پڕۆژەی هاوبەشی
بنکەی ژین و ئەکادیمیای هۆشیاری و پێگەیاندنی کادیرانە .ناوەڕۆکی ئەم
کتیبە بابەتەکانی ئەو پێنج ژمارەیەن لە گۆڤارەکە کە ئەم نووسەرانە تێیدا
بەشدار بوون:برایم جەالل ،پێشەوا تاڵەبانی ،دالوەر(دکتۆر خدر مەعصوم)،
مەسعود عەبدولخالق ،هاوار(دکتۆر فوئاد مەعسوم) ..ئەمانە و ەندین
نووسەری دیکە لەم پێنج ژمارەیەی گۆڤارەکەدا بابەتیانم باڵوکردوەتەوە.
لەپیچشەکی ئەم بەرهەمەدا نووسراوە :ناوی کوردایەتی وەک ئۆرگانی
یەکیچتی شۆڕشگێڕانی کوردستان پێشنیاری دکتۆر پیچشەوا تاڵەبانی
بووە ،پاش پرس کردن بە مام جەەالل پەسەند کراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7569 :

کوردایەتی لە نێوان دروشم و واقیعدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018652
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزادی موهەندیس
سلێمانی 2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7570 :

کوردایەتی و جوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010513414963671
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کامیل ژیر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7571 :

کوردایەتی و سەربەخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122121201863456
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کامیل ژیر
سلێمانی 2002 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7572 :

کوردایەتی و هەڵوێست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969819
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەهرۆز گەاڵڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەڵگەنامەیی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7573 :

کوردستان  -ئۆرگانی کۆمەڵەی خوێندکارانی کورد لە ئەوروپا  -ژمارە - ١
١٧
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010415013074689
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مارتی ١٩٧٤ - ١٩٥٨
ئامادەکردنی :نەوزاد عەلی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆی باڵوکراوەکان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7574 :

کوردستان ئەمڕۆ و سبەینێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092809290362137
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەڵبژاردەیەک لە وتارەکانی گۆڤاری پێشڕەوی ئۆڕگانی کۆمیتەی ناوەندی
کۆمەڵە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7575 :

کوردستان ئەو واڵتەی کە نییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011516345063830
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :ئینگمار کارڵسۆن ،کونسوڵی سوید لە تورکیا
وەرگێڕانی :ئەنداز حەوێزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7576 :

کوردستان چۆن داگیرکرا و دابەش کرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797420
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم ناوخۆش
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7577 :

کوردستان سەرزەمینی مێژوو و ئەفسانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012216183363982
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7578 :

کوردستان سەرزەمینێکی جادوولێکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020621223970741
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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یوسف زەنگەنە
لەندەن 2014 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7579 :

کوردستان گەورەترین هێرش بە چەکی کیمیاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619800
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
رێکخراوی ) (V.I.S.D.Pئەڵمانی
وەرگێڕ
ناسح ئیبراهیم دزەیی
ژمارەی الپەڕەکان
98
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
یاسا و پێوەندی نێودەوڵەتی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7580 :

کوردستان لە بەڵگەنامەکانی کونسڵی فڕەنسی لە بەغدا ساڵی - 1919
بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102412322462519
فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
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نەجاتی عەبدوڵاڵ لە فڕەنسییەوە کردوونی بە کوردی ،پێشەکی و پەراوێزی بۆ نووسیون
بنکەی ژین 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7581 :

کوردستان لە ساڵی 2001دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101813130862426
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و رێکخستنی :هەڵمەت حەمید و بەدران ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📈ئامار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7582 :

کوردستان لە سێبەری مێژوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020518035464172
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کوردستان لە سێبەری مێژوودا
رێناس نەورۆزی  -ناساندنی کتێب
 "KURDISTAN In the Shadow of Historyکوردستان لە سێبەریمێژوودا" ،بەرهەمێکی پڕ بایەخ و دەوڵەمەندی ژنە نووسەر و رۆژنامەوان و
وێنەگری ناسراوی ئەمریکی خاتوو  Susan Meiselasسوزان میسیالس-ە.
ئەم پەرتووکە تا ئێستاکە گەورەترین ئەرشیفی بەڵگە و وێنە گرنگەکانی
رێبەر و کەسایەتییەکانی کوردە .وێنە و بەڵگەنامەکانی ئەم پەرتووکە
مێژوویییە ناوەڕاستی سەدەی  19تا کۆتایی سەدەی بیستەمی
کوردستان دەهێنێتە زمان .خاتوو سوزان لە یەکەم شەڕی کەنداودا
کوردی ناسیووە و ئاشنایەتی لەگەڵ میللەتێکی گەورەی دابەشکراوی
وەک کورد کردووە .سوزان بە کامیرا و کەلوپەلەکانی وێنە شۆردنەوە و
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لەبەرگرتنەوەی وێنە چیا بە چیا و هەرێم بە هەرێمی کوردستان گەڕاوە و
بۆ یەکەمجار لە ساڵی  1991چووەتە باشووری کوردستان و پاشان
چووەتە پارچەکانیتری کوردستان .سوزان دەڵێت :ماوەیەکی درێژ لەگەڵ
سەرۆک هۆز و خەڵکی هەر پێنج کوردستانەکە ژیاوم ،ئەوەم لێیان بینی
کە هیچ شتێکی راست دەربارەی مێژووەکەیان لە هەر پێنج پارچەکەی
کوردستان نازانن!
گرنگترین شتێک کە لەم پەرتووکەی خاتوو سوزان بەدی دەکرێت
نەخشەی کوردستانی گەورەیە ،کە لە بەرگی ناوەوە و پێش بەرگی
دواوەی کتێبەکەدا چاپکراوەتەوە .نەخشەکە ثیشکةش بة کۆنفرانسی
San Franciscoی رۆژی 30ی مارتی  1945کراوة .بە گوێرەی نەخشەکە؛
کوردستان لە نێوان پێنج واڵتی تورکیا ،عیراق ،ئێران ،سوریا و یەکێتی
سۆڤیەت دابەشکراوە .هەروەها کوردستان لە نەخشەکەدا دوو کەناری
ئاوی هەیە ،یەکەمیان لە باکوور کەنداوی ئەسکەندەروونەی سەر دەریای
سپی ناوەڕاستە ،ئەوەیتریان کەنداوی فارسە لە باشووری رۆژهەاڵتی
کورستان .لەوانەش گرنگتر ئەم نەخشەیە کوردستانیبوونی شارەکانی
کەرکوک و موسڵ و تەواوی ناوچەکانی لوڕستان و هەبوونی پارچەیەکی
بچووکی کوردستان لە یەکێتی سۆڤیەتی پێشوو دەسەلمێنێت.
لە کتێبی کوردستان لە سێبەری مێژوودا سەدان وێنەی گرنگی رێبەر و
کەسایەتییە کوردییەکانی ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەیەم تا کۆتایی
سەدەی بیستەم دەبنیرێت لەوانە :ئەمین عالی بەدرخان ،میقداد
مەدحەت بەدرخان ،لەیال بەدرخان ،جەالدەت و کامەران و سورەییا
بەدرخان ،ئیبراهیم پاشای میللی ،شێخ سەعیدی پیران ،سمکۆی
شکاک ،سەید رەزای دێرسیمی ،شێخ مەحمودی حەفید ،حوسێن
حوزنی موکریانی ،عادیلە خانمی هەڵەبجەیی ،پیرەمێرد ،حەپسەخانی
نەقیب ،پێشەوا قازی محەمەد ،مەال مستەفا بارزانی ،دکتۆر
عەبدولرەحمان قاسملۆ و عةبدولال ئوجةالن و شەرەفکەندی و سەدان
کەسایەتی تری جۆراوجۆر .هەروەها وێنە و بەڵگەنامەکانی ناو کتێبەکە لە
راپەڕین و رووداوە گرنگەکانی کوردستان دەدوێن ،لەوانە :راپەڕینی شێخ
مەحمود  ،1919راپەڕینی شێخ سەعیدی پیران  ،1925راپەڕینی سمکۆی
شکاک ،راپەڕینی سەید رەزای دێرسیمی  ،1937کۆماری کوردستان لە
مەهاباد  ،1946شۆڕشی ئەیلول  1961لە باشووری کوردستان،
بزوتنەوەی چەکداری  1979رۆژهەاڵتی کوردستان ،شورش و
سةرهةلدانی چەکداری باکووری کوردستان  ،1984رووداوەکانی
هەڵەبجە و ئەنفالەکان و راپەڕین و کۆڕەوی 1991ی باشووری کوردستان.
خاتوو سوزان میسیالس سەبارەت بە وێنەکان دەڵێت" :من کۆمەڵێک لەو
وێنانەم لە هەندێک خێزان و بنەماڵەی کورد وەرگرتووە ،کە بە خەم و
ترسەوە پێیان داوم و دەیانگوت؛ ئێمە زۆر ماندووبووینە لە پاراستن و
هەڵگرتنی ئەم وێنانە!" .هەروەها سوزان خان دەڵێت" :من مێژووییەکم
کۆکردۆتەوە و نووسیوە ،بخوازین و نەخوازین هی نەتەوەیەکە هەبوونی
هەیە و هەبوونیشی دەبێت!"
سوزان خان ساڵی  1948لە شاری بالتیمۆرە ،ماریالند لە واڵتە
یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە دایکبووە و خاوەنی چەندین کتێب و
نووسراوەی جۆراوجۆرە و یەکێکە لە ناسراوترین ژنە رۆژنامەوان و
وێنەگرەکانی ئەمریکا .خانم سوزان بە زۆر واڵتانی جیهاندا گەڕاوە و
ماوەی پێنج ساڵ خەریکی کتێبی "کوردستان لە سێبەری مێژوو"بووە و
تەنیا لەالیەن خۆیەوە  250هەزار دۆالری بۆ کتێبەکە خەرجکردووە و
کتێبەکەیشی بە چەند گوتەیەکی میر شەرەفخانی بێدلیسی خاوەنی
کتێبی شەرەفنامە دەست پێکردووە.
KURDISTAN In the Shadow of Historyلەسەر کاغەزێکی تایبەت بە
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فۆتۆ چاپکراوە و لە  390الپەڕەی قەوارە گەورە و لە دوو توێی بەرگێکی
ئەستوور و رەنگیندایە .کتێبەکە ساڵی  1997لەالیەن، Random House
New York ،Incچاپکراوە .بەهۆی داخوازی زۆری رۆشنبیران و خەڵکەوە
ئەم کتێبە بۆ دووەم جار لە ساڵی  2008بە  472الپەڕە چاپکراوە.
بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی کتێبەکە بڕوانە ئەم ماڵپەڕە بە زمانی ئینگلیزی :
www.akakurdistan.com
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7583 :

کوردستان لە سەردەمی ئاشتیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797428
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.ئەحمەد عوسمان ئەبوبەکر
سلێمانی2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7584 :

کوردستان لە سەردەمی دەوڵەتی عوسمانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080518352869270
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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عەبدوڵاڵ عەلیاوەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7585 :

کوردستان لە لێکۆڵینەوەیەکی جیۆپۆلەتیکی ئێران و عێراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150424092811120951
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دکتۆر عزت ئەڵاڵ عزەتی
وەرگێڕانی :هاورێ یاسین محەمەد ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7586 :

کوردستان لە کتێبی تەقویم ئەلبولدانی ئەبولفیدای ئەیوبی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205214100119245
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :موحسین مامل محەمەد
ساڵی چاپ 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7587 :

کوردستان لەبەردەم فتوحاتی ئیسالمییدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823010922125450
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حەسەن مەحمود حەمەکەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7588 :

کوردستان لەبەردەم فتووحاتی ئیسالمیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101713264262402
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەسەن مەحمود حەمە کەریم
چاپی چوارەم
پاککراوەتەوەو بۆی زیادکراوە
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7589 :

کوردستان لەلێکۆلینەوەکانی ژاک دمۆرگاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041021240769647
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی  :ژاک دمۆرگان
وەرگێڕان  :د .سەعید خزری (مامۆستای زانکۆی کوردستان)
ئاسۆ عەبدولڕەحمان
باڵوکراوەی  :خانەی چاپ و پەخشی ڕێنما – سلێمانی
چاپی یەکەم – 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7590 :

کوردستان لەنێوان سیڤەر و سنوورە دەستکردەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051116500578609
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هیسەر لێهر واگنەر
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :شەفیقی حاجی خدر
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7591 :

کوردستان لەنێوان ملمالنێی نێودەوڵەتیی و ناوچەییدا 1932-1890
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797438
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامەران ئەحمەد محەمەد ئەمین مەنتک  -کامەران مەنتک
سلێمانی2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7592 :

کوردستان لەڕووبەڕووبوونەوەی داعشدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502112646121011
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :بورهان آ .یاسین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریزم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7593 :

کوردستان ناسنامەی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918614
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاوڕێ قەندیل
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7594 :

کوردستان و ئەزموونی دەسەاڵتی سێ حکوومەتی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969667
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خەلیل عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7595 :

کوردستان و شۆڕشی کورد لە بەڵگەنامەکانی ساواکی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021008511933194
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
و .لە فارسیەوە و ئامادەکردنی :بەدرەدین ساڵح
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7596 :

کوردستان و شۆڕشەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518839
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جەمال نەبەز
وەرگێڕانی لە ئەڵمانیەوە؛ کوردۆ
ئەم کتێبە لە ساڵی 1972دا بە زمانی ئەڵمانی باڵوکراوەتەوە
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7597 :

کوردستان و عێراق ملمالنێی ناوخۆیی و ئایندەی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082417105469807
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی  /یوسف محەمەد سادق و کۆمەڵێک نووسەر
باڵوکراوەی  /ژوری توێژینەوەی سیاسی  -بزوتنەوەی گۆڕان
ساڵی چاپ 2014 /
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7598 :

کوردستان و مەسەلەکانی ئەمنی قەومی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966334
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرید ئەسەسەرد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7599 :

کوردستان و کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101013204462141
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەحمان قاسملوو
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
1973
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7600 :

کوردستان و کورد لە روانگەی نەخشەوانییەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120223093574110
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وریا رەحمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7601 :

کوردستان و کوردەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100221355662175
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەرشاک سافرستیان
وەرگێڕ :خالید هەرکی
چاپخانەی شەهاب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7602 :

کوردستان و کێشەی سنووری ئێرانی  -عوسمانی)(1639-1848
http://www.kurdipedia.org/?q=20150318205319119789
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .نەجاتی عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7603 :

کوردستان و کێشەی سنووری عوسمانی فارسی 1847 1639
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969949
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نەجاتی عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7604 :

کوردستان واڵتی راپەڕین و ئەفسانە و هومێد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090400301060937
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زاگروس سیروانی لە ئینگلیزییەوە کردویەتی بە کوردی
لە باڵوکراوەکانی رێکخراوی خوێندکارانی سۆشیالیستی کورد لە
ئەوروپا(سۆسکە)
ساڵی لەچاپدان 1984
لە پێشەکی نامیلکەکەدا نووسراوە:-
(ئەم گوتارەی لێرەدا باڵودەکرێتەوە ،پێشگوتنی پەرتۆکێکە ،ساڵی 1962
بە زمانی چیکۆسلۆڤاکی و ئەڵمانی و ئینگلیزی ،لە چیکۆسلۆڤاکیا
باڵوکراوەتەوە.
پەرتوکەکە نێوی (کوردستان ،واڵتی راپەڕین و ئەفسانە وهومێد)ەوە
لەالیەن (میرۆسالڤ زیکموند) و (جیری هانزیکا)ەوە ئامادەکراوە و بریتییە
لەم پێشگوتنەو ( )61وێنەی جوان و رازاوەی کوردستان ،کە هەردوو
نووسەر ،لەکاتی سەردانێکیاندا بۆ کوردستانی عێراق ،لە ناوچەکانی
هەولێر و سلێمانی و کەرکوک گرتبوونیان .لە کۆتایی کتێبەکەشدا
نەخشەیەکی کوردستانی گەورە باڵوکراوەتەوە).
لەالیەن چاالک محەمەدەوە بۆ ئنتەرنێت ئامادەکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎡گەشتنامە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7605 :

کوردستان کۆڵۆنییەکی نێودەوڵەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718917
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نووسینی :ئیسماعیل بێشکچی
وەرگێڕانی؛ حەمە رەشید
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7606 :

کوردستان یان نەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619765
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :رینیە موریس
وەرگێڕ :ئەبوبەکر سالح ئیسماعیل
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7607 :

کوردستان ...نیشتمانی یەکەمینی سۆمەرییەکانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111710272110760
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هاوڕێ باخەوان
چاپی یەکەم  -هۆڵندا  .1996 -چاپی دووەم – دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوەی ئاراس – چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە – ژمارەی سپاردن:
 – 2003 - 91کوردستان  -هەولێر.
http://www.bakhawan.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7608 :

کوردستان :یەکەمین رۆژنامەی کوردی 1902-1898
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351365179
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال فوئاد
بەغداد 1972 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7609 :

کوردستان ،ئازار و کۆڵنەدان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204190011119220
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :عەبدولرەحمان قاسملوو
وەرگێڕانی :سیامەک بەهمەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7610 :

کوردستان ،ئااڵی شەکاوەی خەباتێکی بەردەوام
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020922025275677
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نامێلکەی تایبەت بە  67ساڵەی رۆژنامەی "کوردستان"
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7611 :

کوردستان ،نیشتمانەکەی ئەوسا...،
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050714033064672
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بەختیار حەمەجان حەمە  -بەختیار مام حەمید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7612 :

کوردستانی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051020302978623
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەحمان قاسملو
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :حەمید تەیموری و حامید درودی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7613 :

کوردستانی ئێران؛ لێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی لە جوواڵنەوەی رزگاریخوازی
نەتەوەیی گەلی کورد 1979 - 1939
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052722461978428
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یاسین سەردەشتی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7614 :

کوردستانی باکوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797462
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال گردەسۆری
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7615 :

کوردستانی پشت قەفقاس (دۆسیەی تاوانەکانی رژێمی سۆڤێتی
بەرامبەر بە کوردی ئەو واڵتە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102410162562506
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەفراسیاو هەورامی
پێداچوونەوە و ئامادەکردن :سدیق ساڵح
بنکەی ژین 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7616 :

کوردستانی خوارووی رۆژهەاڵت  -لە سەدەی حەڤدەوە تا سەرەتای
سەدەی نۆزدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091514522965173
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ی .ئی .ڤاسیلیەڤا
وەرگێڕانی :رەشاد میران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7617 :

کوردستانی عیراق گەورەتر لە هەرێمێک بچووکتر لە دەوڵەتێک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150316134458119744
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
باڵوکراوەکانی :دەزگای میللەت
دوا رۆژکانی کۆتایی ساڵی  2014بۆ توێژەرانی بواری ستراتیژی
پرسیارێکی لەسەر ئایندەی کوردستانی عیراق دروستکردووە ،ئایا
کوردستانی عیراق دەگەڕێتەوە پێش ساڵی  2014و جوگرافیای فراوانی
ناوچە کوردستانییەکان کە تازە کۆنترۆڵی کردەوە ،دەداتەوە بە حکومەتی
بەغدا ،یاخود دەستکەوتە جیۆپۆلەتیکییەکانی خۆی دەپارێزێت.
ساڵی  2014کاریگەری بنەڕەتی لەسەر کوردستانی عیراق جێهشتووە،
کە تێگەیشتن لێیان و هەڵسوکەوتکردن لەگەڵیان پێویستی بە داڕشتنی
سیاسەتی نیشتمانی هەیە.
لەم کتێبەدا هەوڵدراوە تێگەیشتنێکی بناغەیی لەسەر پێگەی هەرێمی
کوردستان لە سیستمی نێودەوڵەتی بخرێتەڕوو.
پەالماردانی کوردستان لەالیەن داعش و کاردانەوەی خێرای کۆماری
ئیسالمی ئێران و هەڵویستی تورکیاو بەغداو بەهاناوە هاتنی پرسیار
هەڵگرانەی ئەمریکاو یەکێتی ئەوروپا بۆ هەرێمی کوردستان پێویستی بە
شرۆڤەو راڤەی نوێ هەیە .مەسەلەی داعش لەگەڵ خوێدا بابەتی وزەو
پێگەی هەرێمی کوردستان لەو هاوکێشەیەدا دەوروژێنێت .وزە قەیرانی
نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی نوری مالیکی گەیاندە ئاستێکی
مەترسیدارو کاریگەری لەسەر داهاتووی پەیوەندییەکانی هەرێم و
بەغداشی بەجێهێشت .لێرەدا باسکردن لە عیراقی دوای نوری مالیکی
باسێکی تری ئەم کتێبەیە.
لەم کتێبەدا باسی چەندین بابەتی وەک قواڵیی جیۆستراتیژی ناوچە
دابڕێندراوەکانی هەرێمی کوردستانی عیراق ،عیراقی دوای مالێکی،
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سیناریۆو داهاتووی کێشەکان ،رۆڵی وەزە لە قەیرانەکانی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست و پێگەی هەرێمی کوردستان ،ئایندەی پرسی کورد لە سوریا،
داعش و گۆڕینی نەخشەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و ...هتد خراونەتەڕوو.
ئەم کتێبە لە دووتوێی  166الپەڕە بە تیراژی  1000دانە لەالیەن دەزگای
میللەت چاپ و باڵوکراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7618 :

کوردستانی عیراق لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102412563962521
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لە ئینگلیزییەوە وەرگێڕانی :سەلمان عەلی
پێشەکی و پێداچوونەوەی :سدیق ساڵح
بنکەی ژین 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7619 :

کوردستانی عێراق  -پەرەسەندنی سیاسی و پشکووتنی دیموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112007570866488
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :گەراس ئاڕ .ڤی .ستانسفیڵد
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە :پرۆفیسور .ی .د .یاسین سەردەشتی
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7620 :

کوردستانی عێراق  -رەگ و ریشەی مێژوویی پرۆژەی فێدرالیەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100813080162247
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەعد ئەسکەندەر
وەرگێڕانی بەرزانی مەال تەها
لە باڵوکراوەکانی گۆڤاری لڤین 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7621 :

کوردستانی عێراق :ئازادی رادەربڕین لەژێر هێرشدایە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021012522575686
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:

3664

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7622 :

کوردستانی عێڕاق :سەردەمی قەڵەم و موراجەعات ()1931 - 1928
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121522123063326
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا ئەمین
دەزگای سەردەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7623 :

کوردستانی موکریان یا ئاتروپاتین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797467
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسێن حوزنی موکریانی
چاپخانەی زاری کرمانجی
رواندز1938-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رواندز
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7624 :

کوردستانی ناوەڕاست لە نیوەی یەکەمی هەزارەی دووەمی پ.ز .دا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011102409185862497
فایلی پی دی ئێف:
کۆزاد محەمەد ئەحمەد
بنکەی ژین 2008 -

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7625 :

کوردستانی نوێ :یەکەمین رۆژنامەی رۆژانەی راپەڕین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465188
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7626 :

کوردستانی نوێ-م چۆن دەوێ؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040310001178974
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جەالل تاڵەبانی
ئامادەکردنی :سۆران عەلی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7627 :

کوردستانی هاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110220320062712
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :گوشاد حەمە سەعید
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7628 :

کوردستانیکا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150609142608121401
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسین و ئامادەکردنی :عەلی جەوشەنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:

🇷🇮فارسی

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7629 :

کوردستانییەتی کەرکوک و ناوچە دابڕێنراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081912305072250
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود عەبدولخالق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7630 :

کوردگال نامەک  -کوردبێژ نامە  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101009253365332
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئاخوەند محەمەد ساڵح زەنگنە بەلوچ
وەرگێڕانی :هیوا محەمەد زەندی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7631 :

کوردناسی؛ جارنامەی کولتووری  -سیاسی  -کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120622513263133
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جارنامەی کولتووری  -سیاسی  -کۆمەاڵیەتی
زمانی کوردی و وەرگێڕان
پاییزی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

جۆری دۆکومێنت:

⊷وەرگێڕدراو

زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7632 :

کوردناسیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918968
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسینی :قەناتی کاڵشۆڤیچ کوردۆیێڤ
وەرگێڕانی :رەئوف حەسەن
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانییەوە
باڵوکراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7633 :

کوردۆلۆجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727230755124942
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پ.ی.سەالم ناوخۆش
د.نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
د .ئیدریس عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7634 :

کوردۆلۆژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090315343760927
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :سەالم ناوخۆش ،نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو و ئیدریس
عەبدوڵاڵ
چاپی شەشەم 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7635 :

کوردی ( ١کتێبی خوێندنەوە و راهێنان) بۆ ئاستی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112020011873815
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەهمی کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7636 :

کوردی ( ٢کتێبی خوێندنەوە و راهێنان) بۆ ئاستی دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112020011873816
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەهمی کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7637 :

کوردی ( ٣کتێبی خوێندنەوە و رێزمان) بۆ ئاستی سێیەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112020011873817
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەهمی کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7638 :

کوردی ( ٤کتێبی خوێندنەوە و رێزمان) بۆ ئاستی چوارەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112020011873818
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەهمی کاکەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎒پەروەردە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7639 :

کوردی پزیشکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121013081763193
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3672

هیوا عومەر ئەحمەد
بۆ خوێندکارانی قۆناغی یەکەمی کۆلیژی پزیشکی و پزیشکی ددان
زانکۆی سلێمانی 1993 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7640 :

کوردی تورکمانستان؛ مێژوو-ئەنتۆگرافیا-ئەدەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793123
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مارف خەزنەدار
هەولێر2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7641 :

کوردی تورکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082021350066047
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم داقووقی
وەرگێڕانی :عەزیز کاکەیی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7642 :

کوردی سووریا ..بوونێکی نکۆلی لێکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120123000887511
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هێريەت مۆنتگومری
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :مینە و پێشەوا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7643 :

کوردی عێراق بنیاتنانی دەوڵەتێک لەناو دەوڵەتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121410222587255
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئۆفرا بینگیۆ
وەرگێڕانی :سۆران مستەفا کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7644 :

کوردی نەتەوەیی و نەتەوەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021413311975781
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :شێرکۆ هەژار
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7645 :

کوردی و زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967137
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تۆفیق وەهبی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7646 :

کوردیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818596
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بێهزاد خۆشحاڵی
ئەفراسیاب گرامی
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7647 :

کوردەواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797508
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەالدین سەجادی
بەغدا1974-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7648 :

کوردەکانی ئەستەمبووڵی کۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619913
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ڕۆهات ئەالکۆم
وەرگێڕ
ئەحمەد تاقانە
ژمارەی الپەڕەکان
248
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7649 :

کوردەکانی پارس و کرمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620056
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .جەمشیدی سەداقەت کیش
وەرگێڕ
کامەران حەسەن
ژمارەی الپەڕەکان
440
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
موراد بەهرامیان
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7650 :

کوردەکانی هەندەران لە نێوان هەڵوێست و هەاڵتندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966257
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ کەریم مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7651 :

کورسی و بەها درامییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091119105861158
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد ساالر
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7652 :

کورسییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100100102462059
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :یۆژین یۆنسکۆ
وەرگێڕ :ئەحـمـەد سـاالر
لە باڵوکراوەکانی پرۆژەی تیپی شانۆی ساالر ،بۆ چاپکردنی تێکستی
شانۆیی ژمارە ()1
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7653 :

کورسیەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110913053473633
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ئامادەیە

فایلی پی دی ئێف:
یۆژین یۆنیسکۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7654 :

کوژەکەی شین
http://www.kurdipedia.org/?q=20141228155159118540
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دەریا هەڵەبجەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7655 :

کوشتن بە بیانووی نامووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966909
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هیمداد مەجید عەلی مەرزانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7656 :

کوشتنی تێکست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010421555763668
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هۆشەنگ شێخ محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7657 :

کوشتنی حوسەین ڕونکردنەوەی ڕاستیەکان ڕۆشنکردنەوەی لێڵیەکان
ڕەواندنەوەی شوبهەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150112023406118740
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :عەلی خان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7658 :

کوشتنی موڕتەد لە قورئاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040314575569905
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مستەفا ئیبراهیم زەڵمی
وەرگێڕانی :رێدار ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7659 :

کوشتوبڕی ئەرمەنییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032021315584937
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :بەرزانی مەال تەها
سلێمانی 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7660 :

کولتوور و فەرهەنگی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619973
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .هیمداد حوسێن
2009
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7661 :

کولتوور و ناسنامەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619949
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
فیلیپ کرینبروک  -کریستییەن ئاڵیسۆن
وەرگێڕ
وریا رەحمانی
ژمارەی الپەڕەکان
264
ساڵی چاپ
2008
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7662 :

کولتوور و ناسیۆنالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120911540363182
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :د .رەفیق سابیر
پیتچنین و وردبینی :سروە عوسمان ئەحمەد
هەڵەبڕی :مژدە ئەحمەد حسن
دیزاین و سەرپەرشتیی چاپ :بریار فەرەج کاکی
بەرگ :رەنج شوکری
ژمارەی سپاردن /2287 :ساڵی 2008
چاپخانە :تیشک /چاپی سێیەم ،سلێمانی
تیراژ 1000 :دانە
نرخ 3000 :دینار
زنجیرە24 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7663 :

کولتووری شارنشینی لە شارەکانی ڕۆژهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823233508125493
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :جنێفەر سکێرس
وەرگێڕانی بۆ عەرەبی :لیلی الموسوی
وەرگێڕانی بۆ کوردی :شەهال ولی جبار
باڵوکراوەی دەزگای توێژینەوەو باڵوکردنەوەی موکریانی
چاپی/یەکەم 2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
♖هەولێر

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7664 :

کولتووری کوردی لە دانراوی ئیتالییەکاندا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619772
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
میریال گالیتی
وەرگێڕ
ئیدریس عەبدوڵاڵ مستەفا
ژمارەی الپەڕەکان
98
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
هزر و کولتوور
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7665 :

کولە مەرگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797541
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ ئاگرین
سلێمانی1969-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7666 :

کوندی کوێڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150105144603118657
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سادق هیدایەت
وەرگێڕی  :حامید ڕەشیدی زەرزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7667 :

کوندەپەپووی کوێر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150722132025124887
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سادق هیدایەت
وەرگێڕانی :توانا ئەمین
شاکارێکی جیهانیی بە زمانی کوردی!..
~هەوڵێکی بچووکی توانا ئەمین~
ڕۆمانی (کوندەپەپووی کوێر) لە نووسینی نووسەری بەناوبانگی ئێرانی
(سادق هیدایەت)ە و کارێکی سوریالی کورت بەاڵم قووڵ و قژەژە ،ئەم
ڕۆمانە لە ئەدەبیاتی جیهانییدا وەک شاکارێکی سەدەی بیست
دەناسرێت؛ ئەندرێ بریتۆن ،باوکی ڕۆحیی سوریالیزم گوتبوی( :ئەگەر
شتێک هەبێت بوێرین ناوی شاکاری لێ بنێین؛ ئەوە ئەم کتێبەیە)..
ڕۆمانەکە گێڕانەوەیەکی تاکبێژی پچڕپچڕی کەسێکە لە دۆخێکی ڕۆحیی
ماندوودا؛ کەسێک کە ڕۆحی بریندارە و بەردەوام لە ئازاردا دەژی؛ لەو
ئازارانەی هەروەک خۆی دەڵێت" :ناتوانی لەالی کەس باسی بکەیت"!
ئەوەی خوێ دەکاتە برینی ئەم پیاوەوە؛ بینینی چاوانی ئەفسوناویی
کچێکە لە ئێوارەیەکی مانگی گواڵندا ..ئەم چاوانە؛ ژیانی کاراکتەرەکە
سەرەوژێر هەڵدەگێڕێتەوە..
جێی یادهێنانەوەیە کە بڵێم ئەم ڕۆمانە بۆ زمانەکانی :عەرەبی ،تورکی،
ڕووسی ،ئینگلیزی ،فرەنسی ،ئیسپانی و چەند زمانێکی تر وەرگێڕدراوە و
بەبایەخەوە مشتومڕی گەورەی ئەدەبی ناوەتەوە ،تەنانەت دەزگای
باڵوکراوە ئینگلیزییەکەی لەسەر بەرگی کتێبەکە نووسیوێتی( :مەزنترین
ڕۆمانی ئەدەبی فارسی سەدەی بیست)..
وەرگێڕانی ئەم کارە بۆ من؛ یەکێک بوو لە پرۆژە نیوەناچڵەکانی کوردستان
کە لەگەڵ خۆمدا هێنابووم ،مانگی ڕابردوو کە پشووی خوێندن بوو ،هەلی
دامێ؛ شێتانە کارەکە تەواو بکەم ..ڕەنگە بیرکردنەوە لە تەواوکردنی ئەم
ئیشە پەیوەندی بەو دۆخە هیدایەتییەوە هەبێ ،کە هەمیشە خۆم تێیدا
دەژیم ..هیوادارم هەرچی زووە ئەم کتێبە نایابە ،وەک شاکارێکی
جیهانیی و وەک هەوڵێکی بچووکی بەندە ،بگاتە دەست خوێنەرانی
کورد..
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توانا ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7668 :

کوودەتای کەروێشکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070822351489629
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد حەسەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7669 :

کوڕی چیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121121444974306
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :موکەڕەم رەشید تاڵەبانی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7670 :

کوڕیژگە بیجامە خەتخەتەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092620555477641
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جۆن بۆین
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :ماردین ئیبراهیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7671 :

کوڕە بیجامە خەتخەتەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082415203067280
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جۆن بۆین
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :شلێر رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7672 :

کوکوختیە بزێوەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111821401173796
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :شێرکۆ بێکەس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7673 :

کوڵێنەری هەڵم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140826210134115505
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد بەرزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7674 :

کوڵەبنە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150407122600120817
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پێر الگەر کڤیست
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :عەلی عوسمان یاقووب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7675 :

کوێر ئۆغلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969591
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
وەرگێڕانی :شکور مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7676 :

کوێری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918988
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ژۆزێ ساراماگۆ
وەرگێڕانی لە فارسییەوە؛ سەاڵحەدین ئاشتی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2008دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7677 :

کوێرەکان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411319108
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مۆریس مەتەرلینگ
وەرگێڕانی لە فارسییەوە؛ دالوەر قەرەداغی
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن دەزگای چاپ و
پەخشی ئاراسەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7678 :

کڕۆنۆلۆژیای خەبات و تێکۆشانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090711483861024
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لە  1975/5/22تا 2008/12/31
شێوازێک لە نوسینەوەی مێژووی دامەزراندن و خەبات و دەسەاڵت گرتنە دەستی یەکێتی
نیشتیمانی کوردستان
نەوزادی موهەندیس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📅کڕۆنۆلۆژیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7679 :

کڕۆنۆلۆژیای رووداوەکانی ساڵی 2004
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122614371784429
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاوڕێ باخەوان
30-12-2004
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📅کڕۆنۆلۆژیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7680 :

کڕۆنۆلۆژیای مەسەلەی موسڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518849
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پرۆفیسۆر .د .میم کەمال ئۆڤە
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە؛ سەالم ناوخۆش
ئەم کتێبە لە ساڵی 2000دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی موکریانەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📅کڕۆنۆلۆژیا

جۆری پەڕتووک:

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7681 :

کڕۆنۆلۆژیای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061818013460318
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی فەرهاد پیرباڵ
هەولێر 2005 -
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (فەرهاد پیرباڵ) سەبارەت بە (کڕۆنۆلۆژیای
کوردستان) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-03-12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📅کڕۆنۆلۆژیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7682 :

کڕۆنۆلۆگیای دێرۆکیی تەشەنەی هۆزە تورکەکان بە رۆژهەاڵتی ناوەنددا!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101712171062399
فایلی پی دی ئێف:
لە ئەڵمانییەوە  /ئەنوەر محەمەد ئەحمەد

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📅کڕۆنۆلۆژیا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7683 :

کڕین و فرۆشتنی ئافرەتان؛ جینۆسایدی کوردانی ئێزیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031223043967785
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبوار رەمەزان بارزانی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7684 :

کاڵفەیەک ژانی تووڕە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967813
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسێن عارف
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7685 :

کاڵوی بابردوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119060
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مقداد شاسوار
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی
موکریانیەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7686 :

کڵپەی دەروون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070313412471653
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان عوزێری
کۆمەڵە شیعر لە ساڵی  1960لە بەغدا چاپکراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7687 :

کڵپەی شۆڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=20140914212236115728
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پەشێو مەریوانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7688 :

کۆ چیرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092115125162035
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7689 :

کۆ چیرۆک و کۆ رۆمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070421584071694
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :شێرزاد حەسەن
ساڵ و شوێنی باڵوبوونەوە 2012 :سلێمانی
باڵوکەرەوە :چاپخانەی گەنج
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7690 :

کۆ چیرۆکەکانی دڵشاد مەریوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071616401889551
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرپەرشتی د ئازاد حەمە شەریف
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7691 :

کۆ شیعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518824
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :چنار نامیق
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە7692 :

کۆ شیعر 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121809365963349
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دڵشاد عەبدوڵاڵ
دەزگای ئاراس 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

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

بابەتی ژمارە7693 :

کۆ شیعری 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092022201626822
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دڵشاد عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7694 :

کۆئەندامی هەرس؛ نەخۆشییەکانی و خۆپاراستن لێیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052200450578500
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەبو شادی رۆبی
وەرگێڕانی :سۆزان جەمال و ئەکرەم قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7695 :

کۆبانێ وەچەرخانێک لە مێژووی بەرخودانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141211112521118263
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاری عەبدوڵاڵ
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7696 :

کۆبانێنامە  -وەشانی 2ەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141123135855118146
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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تایبەتە بە نەبەردییەکانی کۆبانێ
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی
کوردیپێدیا
01-02-2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🏁فرەزمان
کۆبانی

بابەتی ژمارە7697 :

کۆبوونەوەی مۆسکۆی نێوان ئەمەریکا و ئینگلیس و سۆڤیەت لە
دیسامبری  1945و تراژیدیای گەالنی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090616013961010
فایلی پی دی ئێف:
د .ئەفراسیاو هەورامی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7698 :

کۆبەرهەم  -رەشاد حسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072410122377112
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رەشاد حسێنی
سوید 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

3698

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7699 :

کۆبەرهەمە ئەدەبی و سیاسی فەلسەفییەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797571
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەرەم محەمەد ئەمین
سلێمانی2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7700 :

کۆبەندی چەند بابەتێک ()1993-1987
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797572
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەال بەختیار
1999
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7701 :

کۆبەندی چەند بابەتێک لەبارەی کەرکوکەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121422475963313
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عارف قوربانی
کەرکوک 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7702 :

کۆبەندی چەند بابەتێکی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304172717119551
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئازاد تۆفیق
ئەم پەڕتووکە لە کۆمەڵێک وتارو بابەتی سیاسی نووسەرو چاالکی
سیاسی ئازاد تۆفیق پێکهاتووە ،کە تێیدا نووسەر رای خۆی لەسەر
کۆمەڵێک پرسی ناوخۆیی هەرێم و ناوچەکەو جیهان دەخاتەڕوو.
نووسەر سەبارەت بە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دەنووسێت :قات و قڕی
ئازادی و نەبوونی سیستمی دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ و بەکەم
سەیرکردنی مێیینە لەو کێشە مرۆییانەن کە شانبەشانی کێشەگەلێکی
وەک گرفتە سنوورییەکان و قۆرخکردنی سەرچاوەکانی ئاو و هاوکات
زاڵکردن و حەرامکردنی ئەم ئایین و ئەو مەزهەب و بەرزی رێژەی
نەخوێندەواری و نزمی ئاستی بژێوی تاک لەم ناوچەیەدا بەرۆکی
پانتایەکی بەرفراوانی گرتووە ،خۆی لە نزیکەی  30دەوڵەت و زیاتر لە یەک
لەسەر هەشتی دانیشتوانی گۆی زەوی دەدات.
نووسەر باس لەوەشدەکات کە ئاشکرایە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست وەک
ناوچەیەکی گەورەو بەرفراوان کە بە پلەی یەکەم کەلتوور و ترادیسۆنی
ئیسالم تێیدا زاڵ و بااڵدەستە ،ناوچەیەکە تا ئەمڕۆ نە هیچ ریفۆرمێکی
ئایینی تێدا کراوەو نە رۆشنگەریش وەک ئەو مۆدێلەی کە لە ئەوروپا پیادە
بووە بەخۆیەوە بینیوە ،ئەمەش وایکردووە ببێتە هۆی ئەوەی کە ئەم
ناوچەیە بە بەردەوامی لە دواکەوتوویی و پاشکۆیەتیدا بمێنێتەوەو نەتوانێت
هەم کۆمەڵگایەکی سیکۆالری مۆدێرن ،هەم سیستمێکی سیاسی
دیموکرات و تەندروست لە ناوچەکە بەرهەمبهێنێت.
ئەم پەڕتووکە لە چەندین وتاری وەک :خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ئاسمانێک
لە بێدادی سەرزەمینێک لە قەهر ،رەخنەیەک لێوانلێو لە بێباکی ،ئامارەکان
قسە دەکەن ،جوانی بەبێ راستی هەست پێناکەم ،دنیای گۆڕاو و
چەمکی نەگۆڕاو ،روانینی یەک رەهەندی و کلتووری تەکفیرو چەندین
بابەت و پرسی دیکە پێکهاتووە ،کە نووسەر سەبارەت بە هەرکام لەو
بابەتانە دیدو بۆچوونی خۆی دەخاتەڕوو.
نووسەر لە کۆتایی پەڕتووکەکەی چەندین چەمک و بابەت و زاراوەی
پێناسەو شێکردووەتەوەو زانیاری وردو دروست دەدات بەدەستەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7703 :

کۆبەندی یاساکانی چەک و حزبەکان و کۆمەڵە و رێکخراوە کوردستانییە
ناحکومییەکانی هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081721030672224
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی /دادوەر عەونی بەزاز ئەندامی پەرلەمانی کوردستان–
جێگیری سەرۆکی لیژنەیی یاسایی /چاپ و دیزایین/مخلص عزیز کریم /
تاژان فەرەیدون هادی /تیراژ 1000 /دانە /لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی
کتێبخانە گشتییەکان ژمارەی سپاردنی ساڵی 2010ی دراوەتێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7704 :

کۆتا وەسیەتی بکوژێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119062
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ژوان ئاوارە
ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7705 :

کۆتایی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
http://www.kurdipedia.org/?q=20150316133743119743
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
دەزگای میللەت کردوویە بە کوردی
لەم کتێبەدا هەوڵدراوە کە بیروڕای لێکۆڵەرو نووسەرانی وەک جورج
فریدمان ،تۆماس فریدمان ،کریستۆفەر هیڵ ،دەیڤید ئیکناتۆس ،لیۆن
هادار ،فەرید زەکەریا ،مایکل نایتس ،وەفیق سامەڕایی ،جەنگیز جاندار و
دەیانی تر کۆبکرێتەوەو لە پاکێجێک فرەڕەنگ و کاریگەر کە بتوانێت
ئاسۆکانی بیرکردنەوە فراوان بکات خراوەتەڕوو.
رۆبرت کاپالن لە وتارەکەیدا (کۆتایی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست) ئاماژە بەوە
دەکات کە لە دیدی بەرژەوەندییەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە
بەهای ستراتیژیی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست الواز بووەو ئەمریکا پشتی
بەستووە بە گۆڕانکارییە جیۆپۆلەتیکییەکان ،لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستداو و
لە ناوچەی باشووری کیشوەری ئۆراسیا نزیکدەبێتەوە.
بە باوەری ئەم لێکۆڵەرە بەرجەستەیەی دامەزراوەی ستراتفۆر سەرەتای
کۆتایی بایەخی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست الی ئەمریکا دەرکەوتووەو
سیاسەتەکانی کۆشکی سپی بە کرانەوە بەرامبەر بە کۆماری ئیسالمی
ئێران ،ئەم پەیامە دەگەیەنێت کە ئەمریکا خەریکە لەڕێی تارانەوە لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا ماڵی خۆی رێکدەخاتەوە تا بتوانێت فۆکەس
بخاتەسەر ناوچەکانی دیکە.
ئەم کتێبە لە کۆمەڵی وتار لە دووتوێی  220الپەڕە لە تیراژی  1000دانە
لەالیەن دەزگای میللەت لە ساڵی  2014چاپ و باڵوبووەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7706 :

کۆتایی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718581
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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پیتەر گالبێرس
سۆران عەلی محەمەد ئەمین
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7707 :

کۆتایی عێراق!!
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091308343977430
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم کۆچانی
سوید 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7708 :

کۆتایی عەلمانییەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040709193978884
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3703

عادل باخەوان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7709 :

کۆتاییی گەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101910211262441
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سامویێل بێکێت
وەرگێڕانی :مستەفا قەسیم
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7710 :

کۆتاییەکان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112422480178045
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3704

پڕۆژەی تیشک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7711 :

کۆتر شین و زەوی سپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103008242362646
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فەریق حەسەن
وێنەکێشانی :محەمەد ساڵەیی
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7712 :

کۆتر و پڵنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083113535160845
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حەمە سەعید حەسەن
باڵوکراوەی ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3705

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7713 :

کۆترەکانی باوکم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150227144226119482
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کۆچەر ئەبوبەکر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7714 :

کۆج بۆ دارستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170265
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یاسین قادر بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7715 :

کۆچ هەڵیبژاردم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061714080365960
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3706

وەرگێڕانی لە سویدییەوە حەکیم کاکەوەیس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7716 :

کۆچ و سەفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718903
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئاسۆ جەبار
چاپی دووهەمی ئەم لێکۆڵینەوەیە لەساڵی 2001دا باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7717 :

کۆچ ،کۆمەڵە چیرۆکێکی واقیعیی کۆمەاڵیەتییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122511360963507
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :یوسف حاج ئەحمەد
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :کاوە محەمەد شارباژێڕی
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3707

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7718 :

کۆچڕەو ..کۆچڕەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519197
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدوڵاڵ سەراج
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7719 :

کۆچی سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968834
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە کەریم عارف
ساڵی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7720 :

کۆچی مێژوویی کورد بۆ خۆراسان  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091222042561187
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3708

کەلیموڵاڵ تەوەححودی
و :عەدنان بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7721 :

کۆچی مێژوویی کورد بۆ خۆراسان  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221564761183
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەلیموڵاڵ تەوەححودی
و :عەدنان بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7722 :

کۆچی هەورەتریشقە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070612133776909
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا شێخە
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3709

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7723 :

کۆچەریانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119032
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەسوڵ سۆفی سوڵتانی (ڕامان)
دیوانی شیعر تاران 2001
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7724 :

کۆخی زەبەالح
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091308020777426
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ڕۆڵد داڵ
وەرگێڕ :نەسرین ئەحمەد
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7725 :

3710

کۆرپەی ژانی شەوانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967941
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولقادر سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7726 :

کۆردۆلۆژی؛ لێکۆلینەوەیەکی سایکۆسیۆلۆژییە لە مەر کۆمەڵگەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797586
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەحیم سابیر
باڵوکراوەی/بنکەی ئەدەبیی و ڕووناکبیری گەالوێژ  -سلێمانی
چاپی/یەکەم 2001
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7727 :

کۆرەو و شەرەکانی کۆرێ و دانوستان پاشماوەی راپەرین بوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797588
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوان رابەر
هەولێر2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:

3711

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7728 :

کۆزارا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121016313663205
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
توێژینەوەیەکی زانستییە دەربارەی گەردون و رۆح و لەشی فیزیایی و
مردنی هەریەکەیان
نووسینی :حەمە رەشید نادر هەورامی
پڕۆژەی تیشک 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7729 :

کۆزانی فەرهەنگی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112311353787673
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد صالح ئیبراهیمی (شەپۆل)
چاپی دووەم – 2001
چاپ اندیشە – تهران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇷🇮ئێران

کویک ریسپۆنس کۆد:

3712

بابەتی ژمارە7730 :

کۆسرەت رەسول عەلی لە پەرلەمانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012412280175191
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :مەسعودی مەال هەمزە
سلێمانی 2012 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7731 :

کۆشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120914411474253
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :کافکا
وەرگێر :عەتا نەهایی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7732 :

کۆشکی باڵندە غەمگینەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082822422160790
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3713

بەختیار عەلی
چاپخانەی کارۆ ،سلێمانی ().2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7733 :

کۆشکی بلوورین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797594
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەژار موکریانی
بەغداد1980-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7734 :

کۆشکی بۆق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111922360877996
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یۆستاین گاردەر
وەرگێڕانی :سیروان مەحمود
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:

3714

باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7735 :

کۆالرەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111121265677920
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خالد حوسەینی
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :چرۆ محەمەد وەهبی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7736 :

کۆلکە زێڕینە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111719593773776
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :پەروین مەحمود
٢٠٠٧
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7737 :

کۆلۆمبس کیشوەرێکی تر دەدۆزێتەوە

3715

http://www.kurdipedia.org/?q=2012041621254764553
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەبوبەکر خۆشناو
1976
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7738 :

کۆلۆنێل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823212705125480
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە7739 :

کۆمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091118493561155
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەفالتون
و :د .محەمەد کەمال
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7740 :

کۆماری ترس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221285961176
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەنعان مەکییە
و :حەمە رەشید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7741 :

کۆماری چین :جوگرافیا و سامانەکان ،دانیشتوان و نەتەوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970027
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم ئەحمەد محەمەد عەلی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7742 :

کۆماری سەربەخۆ و مستقلی کوردستان ،گەڕانەوە بۆ راستییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012312380764008
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سۆران کرباسیان
ئۆسلۆ 2012 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7743 :

کۆماری میللی دیموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918967
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پڕۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر یاسین سەردەشتی
ئەم کتێبە لە ساڵی 2002دا لە سلێمانی باڵوبۆتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7744 :

کۆماری مەهاباد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419149
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئارچی روزفلت
وەرگێڕانی؛ ئەکرەم قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7745 :

کۆماری نان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968465
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەالم مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7746 :

کۆماری کوردستان  -مەهاباد  1946لە رووی یاسای گشتیی
نێودەوڵەتیەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918991
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نەوزاد مەجید /خدر سەرمۆردی
ئەم کتێبە لەساڵی 2004دا لە الیەن مەکتەبی بیرو هۆشاریەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7747 :

کۆماری کوردستان لە ساڵی 1946ی زاینی؛ لێکۆڵینەوەیەک سەبارەت بە
خەباتی سەربەخۆیی کوردستان گرینگی مێژویەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050321020776059
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سولیمان سوڵتانیان
1392
تۆکیۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7748 :

کۆمۆنیزمی کرێکاری یان سەرلێشێوانی وردە بۆژوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966208
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەهادین نوری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7749 :

کۆمۆنیکەیشین
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619574
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عادل شاسواری 2006 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7750 :

کۆمۆنەی پاریس لەنێوان خوێندنەوەی دوێنێ و گۆڕانکارییەکانی ئەمڕۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080816020089230
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی مەحمود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7751 :

کۆمۆنەی کرۆنشتاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010820181363717
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :ئەحمەد هاوڕێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☭ئەدەبی کرێکاری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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بابەتی ژمارە7752 :

کۆمیدیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967376
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد ساالر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7753 :

کۆمیدیا بەرگی دووەم-بەرزەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310205810119664
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دانتی ئەلیگیێری
وەرگێڕانی :د .عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7754 :

کۆمیدیا بەرگی سێهەم-بەهەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310210154119665
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3722

نووسینی :دانتی ئەلیگیێری
وەرگێڕانی :د .عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7755 :

کۆمیدیا بەرگی یەکەم-دۆزەخ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310205244119663
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :دانتی ئەلیگیێری
وەرگێڕانی :د .عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7756 :

کۆمیدیای کەرایەتی  -کەرنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080621273860578
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کەری بەهرەدار :مەحمود زامدار
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە7757 :

کۆمەڵ و سیسیتمی دیموکراتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318754
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :حەمە دۆستان
ئەم کتێبە لە الیەن مەکتەبی بیرو هۆشاریەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7758 :

کۆمەڵگا لەسایەی دەوڵەتی خەالفەتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797643
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فوئاد مەجید میسری
2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7759 :

کۆمەڵگا و شێواوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018657
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زیرەک عەبدوڵاڵ
سەنتەری روناکبیری هەتاو 2005 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7760 :

کۆمەڵگا ..رۆشنگەری ..توندوتیژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969198
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
و .هەورامان وريا قانع
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7761 :

کۆمەڵگا ،دین و توندوتیژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919347
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەرۆ قادر
دەزگای موکریانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7762 :

کۆمەڵگای داخراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618874
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئاسۆ جەبار
چاپی دووهەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2005دا لەالیەن چاپخانەی
چوارچراوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7763 :

کۆمەڵگای شارستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966697
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :هەڵکەوت عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7764 :

کۆمەڵگای کراوە و دوژمنەکانی  -بەرگی دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619891
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
کارل پۆپەر
وەرگێڕ
ئیدریس شێخ شەرەفی
ژمارەی الپەڕەکان
717
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
کۆمەڵناسی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7765 :

کۆمەڵگای کراوە و دوژمنەکانی  -بەرگی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619892
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
کارل پۆپەر
وەرگێڕ
ئیدریس شێخ شەرەفی
ژمارەی الپەڕەکان
650
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
کۆمەڵناسی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7766 :

کۆمەڵگای کورد و ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012216092784685
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سیامەند شێخ ئاغایی
سوید 2015 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7767 :

کۆمەڵگای کوردەواری لە دیدی رۆژهەاڵتناسیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619787
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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پ .بەدرخان سندی
وەرگێڕ :د .ئیسماعیل ئیبراهیم
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7768 :

کۆمەڵگە و ئامرازی راگەیاندنی گشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620003
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
قەرەنی قادری
ژمارەی الپەڕەکان
60
ساڵی چاپ
2009
دیزاینی بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
کۆمەڵناسی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7769 :

کۆمەڵگە و دەوڵەت
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013020909571875659
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :باقر پرهام
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :سابیر مورادی و کەمال ئەمینی
سلێمانی 2013 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7770 :

کۆمەڵگەی ئادەمیزاد؟ بۆچی لە شێتخانە دەچێ؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081513540160685
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :مەسعود محەمەد
وەرگێرانی لە عەرەبییەوە بۆ کوردی :حەکیم کاکەوەیس
دیزاینی بەرگ :محەمەد عوسمان
حەساری گەورە  /کەرکووک  /کوردستان 2010 -
العنوان :المجتمع البشری لماذا یشبە مستشفی المجانین؟
اسم المؤلف :مسعود محەمەد
دار ئاراس للطباعة والنشر السلسلة الثقافیة ،رقم18 :
رقم االیداع فی مکتبة المدیریة العامة للثقافة والفنون اربیل1999/309 :
مطبعة وزارة التربیة کردستان
الطبعة االولی :اربیل 1999
سەرچاوە :ماڵپەڕی مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7771 :
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کۆمەڵگەی رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091321173792273
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عادل باخەوان
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7772 :

کۆمەڵگەی مۆدێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121421590463309
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ جەبار
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7773 :

کۆمەڵگەی مەدەنی لە کوردستان بەکوێ گەیشت؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122410402163501
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :بەرهەم شێخ عزەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7774 :

کۆمەڵگەی مەدەنی مێژوویەکی رەخنەگرانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061714200465647
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :کامیل محەمەد قەرەداغی
سلێمانی 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7775 :

کۆمەڵگەی مەدەنی و خەباتی مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092420153288519
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جین شارپ و ڕۆبێرت هێلوی
وەرگێڕانی :تاڵب قەیسەری
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3732

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7776 :

کۆمەڵگەی مەدەنی ،هزرێکی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619872
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دامەزراوەی میهەن
وەرگێڕ :کۆسار فەتاحی
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7777 :

کۆمەڵگەی کوردی و پەرەسەندنی ناسروشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121921303863420
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەتا قەرەداخی
ساڵی چاپ
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7778 :

کۆمەڵناسی

3733

http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618544
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئانتۆنی گیدنز
کۆساری فەتاحی
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7779 :

کۆمەڵناسی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618554
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ستار باقی کەریم
سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکری و ئەدەبی نما 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7780 :

کۆمەڵناسی جەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618543
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بۆتول مەنسور تەیفووری /سەردار حەسەنی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3734

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7781 :

کۆمەڵناسی دانیشتوان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150201221757119171
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .عەبدولمەجید غەفوور ئیبراهیم
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە  2015 :سلێمانی (چاپی یەکەم)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7782 :

کۆمەڵناسی راگەیاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122015174163434
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .حەمید جاعد الدلێمی
وەرگێڕ
محەمەد عەبدوڵاڵ کەالری
ژمارەی الپەڕەکان
160
ساڵی چاپ
2011
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
حەمیدە یوسفی
کەتەلۆگ
کۆمەڵناسی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

3735

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7783 :

کۆمەڵناسی شەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218730
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گاستۆن بوتول ،ئانتۆنی گیدێنز
عومەر باڵەکی
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7784 :

کۆمەڵناسی نوخبە کوشەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797551
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەلی رەزا قولی
وەرگێڕانی :شەهرام عەبدوڵال
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7785 :

3736

کۆمەڵناسی؛ خووگرتن بە ماددە هۆشبەرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092420113288520
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فائیز ئیبراهیم محەمەد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7786 :

کۆمەڵناسیی خێزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619840
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :د .مەعەن خەلیل
وەرگێڕ :ئارام ئەمین جەالل
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7787 :

کۆمەڵناسیی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797654
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د.حسێن بەشیریە
وەرگێڕانی :ناسر ئیبراهیم زادە
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7788 :

کۆمەڵناسیی گشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619947
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د.مەنوچێهر موحسنی
وەرگێڕ
موسڵح ئیروانی
ژمارەی الپەڕەکان
215
ساڵی چاپ
2005
کەتەلۆگ
کۆمەڵناسی
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7789 :

کۆمەڵناسیی کوردەواری
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966188
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حوسێنی خەلیقی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵناسی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7790 :

کۆمەڵکوژی بارزانییەکان قۆناغێک بەر لە ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051111035276253
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عومەر محەمەد
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7791 :

کۆمەڵکوژی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە رۆژهەاڵتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022213120480629
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7792 :

کۆمەڵکوژییەکەی دەرسیم؛ ژنێک باسی کۆمەڵکوژییەکەی دەرسیم
دەگێرێتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797642
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاوە ئەمین
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7793 :

کۆمەڵی هەقە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141210004044118241
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی کتێب :کۆمەڵی هەقە -لە شێخ عەبدولکەریمی شەدەڵەوە تا
حەمەسووری کاڵوقوت
ناوی لێکۆڵەر :ڕێبوار حەمەتۆفیق
جۆری بابەت :ئایینی -کۆمەالیەتی
ژمارەی سپاردن1255 :ی ساڵی 2010
چاپی :یەکەم
ناوی چاپخانە :شڤان  -سلێمانی
باسی کۆمەڵێکی دابڕاوی ناوچەی سورداشی سەر بە پارێزگای
سلێمانییە کە لە نیوەی دووەی سەدەی بیستەمدا ،کەلەپوورێکی
ئایینیی-کۆمەاڵیەتی -ئابووری تایبەت بەخۆیان هەبوون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7794 :

کۆمەڵیک وتار و بابەتی هاوڕێ تێکۆشەر قادر وریا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804035847125036
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەوئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7795 :

کۆمەڵێک بابەتی بەپێز پێویستە هەموو رۆشنبیرێک بیزانێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797658
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و.زاهیر محەمەد کۆیی
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە7796 :

کۆمەڵێک گۆرانی فۆلکلۆری لە ناوچەی سلیڤان ،موش ،شرناخ ،خەرزان و
باتمان  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20140923222642116383
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7797 :

کۆمەڵێک گۆرانی فۆلکلۆری لە ناوچەی سلیڤان ،هەوێل و باتمان  -بەرگی
1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092322245177619
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7798 :

کۆمەڵێک الوک و حەیران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967373
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەدی مەال کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7799 :

کۆمەڵێک لە وتوێژەکانی خالید عەزیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120212442474102
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خالید عەزیزی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7800 :

کۆمەڵێک مەتەڵی ناوچەی پشدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112410241210863
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوەی :رێبوار جەمال
داڕشتن و دیزاینی بەرگ :مریەم موتەقیان
چاپخانە :وەزارەتی پەروەردە -هەولێر
تیراژ1000 :
چاپی یەکەم 2006
ژمارەی سپاردن ( )787ساڵی ( )2006حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7801 :

کۆمەڵێک نامەی مەسعود محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121012522963192
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەستنووس
مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7802 :

کۆمەڵێک وتار لەسەر مافی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071712530589546
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی رەحمان نەقشی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7803 :

کۆمەڵێک وتووێژی تایبەت بە بۆنەی 8ی مارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051520222078557
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7804 :

کۆمەڵە تێکستی فۆلکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797634
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پ .قەناتی کوردۆ
کۆری زانیاری کورد
بەغداد1976-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :كۆرى زانیارى كورد  -بەغدا
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
🇶🇮ئێڕاق

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7805 :

کۆمەڵە رازێکی منااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170275
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د/شوکریە رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە7806 :

کۆمەڵە شاخێ بەرز و گەردەنکەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092914150262158
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم دانشیار
سوید 1993 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7807 :

کۆمەڵە لە سێدارەوە بەرەو راپەڕین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111522274973721
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ی.ن.ک
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7808 :

کۆمەڵە و یەکێتی  -کورتە باسێکی مێژوویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042522083078730
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عارف کەریم
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7809 :

کۆمەڵە وتارێ :بە لێکۆڵینەوە و لێکدانەوە و نووسین بە شێوەی
دایرەتولمەعاریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122221362163470
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد ساڵح ئیبراهیمی  -شەپۆل
هەولێر 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7810 :

کۆمەڵەوشە و پێکەوەهاتن لەزمانی کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083110183570899
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەسەن ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7811 :

کۆمەڵەی ئازادیی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد کاژیک  1959/4/14پێشخان
و پاشخانەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032023383584941
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال نەبەز
سلێمانی 2015 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد -
پارت  /الیەن:
کاژیک
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە7812 :

کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد (ژ  -ک)
http://www.kurdipedia.org/?q=201108291343256079
8
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی رەحمان نەقشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7813 :

کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082913371760796
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حامید گەوهەری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7814 :

کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران  -کۆمەڵە
(سازکا) 1988 - 1969
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042712154085156
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شەیما سەعید حەمەالو
2014
سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7815 :

کۆنت مۆنت کریستۆ – بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721431373318
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەلکساندەر دۆما
وەرگێڕانی :بەرژەنگ زێباری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7816 :

کۆنت مۆنت کریستۆ – بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721440673319
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلکساندەر دۆما
وەرگێڕانی :بەرژەنگ زێباری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7817 :

کۆنت مۆنت کریستۆ – بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092721450673320
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەلکساندەر دۆما
وەرگێڕانی :بەرژەنگ زێباری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7818 :

کۆنترۆڵی میدیا و راگەیاندنەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719590
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوام چامسکی
کەریم قادرپوور
یانەی قەڵەمی سلێمانی 2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7819 :

کۆندی؛ چیرۆکی سەرکەوتنی کۆندۆلیزا ڕایس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150213131633119367
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەنتۆنیا فێلێکس
وەرگێڕانی :والی شێخ عەلی
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە  2013 :سلێمانی (چاپی یەکەم)
باڵوکەرەوە  :بەڕێوبەرێتی خانەی وەرگێڕان
کۆندۆ لیزا رایس _  …… 1999الی کەسە نزیکەکانی بە کۆندی ناسراوە،
ئەمەش ناوێکە بۆ دەربڕین ،لە ناوە درێژەکەی ئاسانترە ..دایکی کە
ژەنیاری پیانۆ و ئۆرگ بوو،ناوی کۆندۆ لیزای لە دەسەواژەی ئیتاڵی (کۆن
دۆلیسززا) ەوە داهێناوە کەنیشانەی موزیکیە…..
تایبەتمەندییەکانی بابەت

3751

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7820 :

کۆنسێرتێکی ناتەواو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012113009233974047
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید ئەمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7821 :

کۆنفۆشیانیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112210461687693
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەیاز قەرایی
وەرگێڕ" پێشڕەو محەمەد
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە7822 :

کۆنفیدرالیزمی دیموکراتیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100511081319099
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ماهر ئاتەکان
وەرگێڕانی لوقمان عەبدوڵاڵ
2008
لە باڵوکراوەکانی کۆنگرەی گەل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7823 :

کۆنگرەی یادەوەریی سەد ساڵەی بارزانیی نەمر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797681
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مومتاز حەیدەری
هەولێر2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7824 :

کۆنڤانسیۆنی البردنی سەرکوتکاری و دەستەبژێری دژ بە ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052221422264840
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
روئیا تلووعی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7825 :

کۆواری دەنگی گێتی تازە  -خولی دووەم  -بەرگی چوارەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091711220273181
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکار :سدیق ساڵح  -رەفیق ساڵح  -عەبدوڵاڵ زەنگنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7826 :

کۆواری دەنگی گێتی تازە  -خولی دووەم  -بەرگی دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091711073573179
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکار :سدیق ساڵح  -رەفیق ساڵح  -عەبدوڵاڵ زەنگنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7827 :

کۆواری دەنگی گێتی تازە  -خولی دووەم  -بەرگی سێیەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091711195073180
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکار :سدیق ساڵح  -رەفیق ساڵح  -عەبدوڵاڵ زەنگنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7828 :

کۆواری دەنگی گێتی تازە  -خولی دووەم  -بەرگی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092021180473206
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکار :سدیق ساڵح  -رەفیق ساڵح  -عەبدوڵاڵ زەنگنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7829 :

کۆواری دەنگی گێتی تازە  -خولی یەکەم  -بەرگی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091921035961984
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکار :سدیق ساڵح  -رەفیق ساڵح  -عەبدوڵاڵ زەنگنە
بەرگ :بەرگی یەکەم
مێژووی دەرچوون2010/14/4:
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

3755

بابەتی ژمارە7830 :

کۆڕی ئاژەاڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128120113119084
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردن و کۆکردنەوەی:ڕەسول بۆسکێنی
ئەو چیرۆک و بەسەرهاتە فۆلکلۆرییانەی لەم کتێبەدا کۆکراونەتەوە،
بریتییە لە  67چیرۆکی فۆلکلۆری مندااڵنەو پەیوەندییان بە ژیانی کۆمەڵی
کوردەوارییەوە هەیەو رەنگدانەوەی ئەو کات و مێژووەن کە تێیدا
بەرهەمهاتوون و بوونەتە وانەو پەندێک بۆ سەردەمی دوای خۆیان،
سەرچاوەی چیرۆک و بەسەرهاتەکان لە زمانی ئاژەاڵنەوە دەربڕاون.
هەندێکیان دەماودەم هاتوون و هەندێکی تریان بیرۆکەکەیان لەالیەن
شاعیرانی کوردەوە وەرگیراوەو بە شێوەی شیعر داڕێژراونەتەوە،
هەندێکی تریشیان پێشترو بە منداڵی لە پرۆگرامەکانی پەرتووکی
قوتابخانە یان لە بیرو خەیاڵی نووسەرەوە سەرچاوەی گرتووە.
شایەنی باسە بەشێکی زۆری چیرۆکەکان بە وێنەی رەنگاوڕەنگەوە
خراونەتەڕوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7831 :

کۆکتێل
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797599
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسێن عارف
سلێمانی2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7832 :

کۆکتێل  -سەرجەمی چیڕۆکە کورتەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092515295473294
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :حوسێن عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7833 :

کۆکراوەی بەشێک لە وتووێژەکانی کەسایەتی سیاسی ،ئەدەبی و
سکرتێری پێشووتری حیزبی دێموکراتی کوردستان رێزدار مامۆستا
عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102010194162453
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
ئۆکتۆبەری 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7834 :

کۆڵوانە سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092713432588490
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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چواردە چیرۆک بۆ مێردمندااڵن
نووسەر
کۆمەڵێک نووسەر
وەرگێڕ :حەمە کەریم عارف
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7835 :

کۆڵۆمبیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091421015877465
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئارنێ بێنگتسسۆن
وەرگێرانی :سیروان کاروانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7836 :

کۆی بەرهەمەکانی شێرکۆ بێکەس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150226021317119461
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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شیرکۆ بێکەس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆبەرهەم
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7837 :

کۆی شیعرەکانی ئەحمەدی مەال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040815120413082
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەدی مەال
کۆی شیعرەکانی شاعیر ئەحمەدی مەال  :ساڵی  1974بۆ 2006
دەزگای چاپ:
چاپخانەی رەنج
ساڵی چاپکردن:
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7838 :

کۆیالیەتی لە دوێنێ و ئەمڕۆیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150326112825120693
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :عومەر عەلی غەفور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7839 :

کۆیلەکردنی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102610525673524
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جۆن ستیوارت میل
وەرگێڕ :رەسوڵ سوڵتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7840 :

کۆیە و شاعیرانی :چەند الپەڕەیەکە لە مێژووی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967723
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم شارەزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7841 :

کیاگەگۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061014482959702
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :پۆڵ ستراتێرن
وەرگێڕانی؛ ئازاد بەرزنجی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی
سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7842 :

کیرکەگۆر سەرەتایەک بۆ ژیان و فەلسەفەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010121443063615
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پۆڵ ستراتێرن
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
سلێمانی 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7843 :

کیژێک نێوی پێنج خاڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020712232557377
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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یوسف زەنگەنە
لەندەن 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7844 :

کیژە بچکۆلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170654
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەوار شەریف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7845 :

کیژە جوانکیلە و گیاندارە ناشرینەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111719404073774
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە بە دەستکارییەوە :جەزا سیاگوێزی
٢٠٠٦
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7846 :

کیژە کوردە بەرلینییەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020803572384725
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یوسف زەنگەنە
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7847 :

کیسەڵە ژیرەکە لە ڕۆژێکی خۆشدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828235759125618
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :واریسی ئەلکندی
وەرگێڕانی :ئەحمەد زەردەشت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
چیرۆک
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7848 :

کیشوەرێک لە خەون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967736
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فایلی پی دی ئێف:
هیوا قادر

هێشتا ئامادە نییە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7849 :

کیلیۆپاترا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150201222443119172
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مایکڵ پیرامۆ
وەرگێڕانی :عومەر ڕەسوڵ خدر
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە  2014 :سلێمانی (چاپی سێیەم)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7850 :

کیمیا بۆ پۆلی پێنجەمی زانیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082517194889105
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆماری عیراق – وەزارەتی پەروەردە
گۆڕینی لە عەرەبییەوە لیژنەیەک لە وەزارەتی پەروەردە
چاپی چوارەم 1982
چاپخانەی ژمارە 2ی وەزارەتی پەروەردە  -هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7851 :

کیمیا بۆ پۆلی شەشەمی زانیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081619443289141
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆماری عیراق  -وەزارەتی پەروەردە
وەرگێڕان و بژارکردنی :فٶاد اسکندر بطرس ،جەمال عەبدول محەمەد،
کەمال جەالل غەریب
چاپی سێیەم 1982
چاپخانەی اشبیلیة الحدیثة  -بغداد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پڕۆگرامی خوێندن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7852 :

کیمیابارانکردنی هەڵەبجە لە نێوان تاڵەبانی و نەوشیروان مستەفا و
دادگای بااڵی تاوانەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121220090363245
فایلی پی دی ئێف:
عەلی مەحمود محەمەد
2009

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:

3765

زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە7853 :

کیمیاگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969464
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پاولۆ کۆئیلۆ
وەرگێڕانی :بەرزان عوسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7854 :

کیمیاگەرانی وشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519509
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
یاسین عومەر
یانەی قەڵەمی سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7855 :

کیمیای بەختەوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20141230232702118568
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی
فەخرەدین ئامێدیان
2012سنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7856 :

کیمیای ژینگە ،پیسبوونی ئاووهەوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020410405475574
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پ  .د .عەزیز ئەحمەد ئەمین
چاپخانەی حاجی هاشم – هەولێر ،ساڵی  160( ،2009الپەڕە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7857 :

کیمیایی بەختەوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150816104138125264
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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فەخرەدین.....
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7858 :

کێ باوەڕ دەکا ،رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219505973700
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رووح ئەنگییز سەریفییان
وەرگێڕ :رەسوڵ وەیسی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7859 :

کێ پالۆمینۆ مۆلرۆی کوشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071509504889567
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ماریۆ ڤارگاس یۆسا
وەرگێڕ :عەبدولخالق یەعقوبی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7860 :

کێ پەنیرەکێش واڵونانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141227014818118525
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێرانی
سوبحان ئەمینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی هەورامی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە7861 :

کێ لە من و ڤیرجینیا و ۆڵف دەترسێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012521103262397
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پەری کەریمی نیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7862 :

کێ سالە شێتی کوشت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150218213714119401
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .عەلی کەریم
بەرگی یەکەم
سەرەتای رۆمانەکە بەهەواڵی کوشتنی سالە شێت دەستپێدەکات،
لەگەڵ باڵوبونەوەی ئەم هەواڵەدا بەناو شاری سلێمانیدا ،شار
دەشڵەقێت ،لەهەمو الیەکەوە دەوترێت "کەتنی وا هەر لەسلێمانی
رەوایە".
کە نەنە داروجان ئەم هەواڵە دڵتەزێنە دەگەیەنێت بەفەیلەسوفی
گەڕەکی حاجی حان "خاڵە بلەی جاو" ،ئەو بەسەرسامیەوە دەڵێت "نەنە
داروجان لەئاسمانی سلێمانی تەور ئەبارێ ،خۆم بمردمایە بۆ خۆم
نەئەگریام ،بەاڵم بۆ سالە ئەگریم ،تاوانی وا چۆن ئەبێ روبدات؟ دیارە
ئەوەی لەهیچ شارێ رونادات لەم شارە کاولە رو ئەدات".
نەنە داروجانیش پێیدەڵێت "چل ساڵە دراوسێی تۆم یەکەمجارە فرمێسک
لەچاوتا ببینم".
خاڵە بلەی جاو لەوەاڵمدا پێیدەڵێت "پیرێژن لەسەری مەڕۆ ،منیش خۆتان
ئاسایی شێتم ،بەاڵم سالە شێتێکی پەتەڕی بو ،فڕی بەدنیاوە نەبو!"
هەر لەیەکەم الپەڕەوە زمان پاراوییو جوانیی داڕشتنو تەکنیکی
گێڕانەوەو دیالۆگی سەیرو سەرنجڕاکێشی کاراکتەرەکانو ریتمی
روداوەکان لەگەڵ خۆیدا خوێنەر دەبات بۆ نێو کۆاڵنو مزگەوتو چایخانەو
چیغەکانی گەڕەکی حاجی حان.
هەرچەندە "کێ سالە شێتی کوشت؟" رۆمانێکی  550الپەڕەیی قەبارە
گەورەیە ،بەاڵم کە دەستت بەخوێندنەوەی کرد ناتوانیت تا کۆتایی
لەگەڵی نەڕۆییتو نەیخوێنیتەوەو پەرۆشی ئەوە نەبیت کە بزانیت
چارەنوسی کارەکتەرو پاڵەوانەکانی بەکوێ دەگات.
لەپاڵ گەڕان بەشوێن چۆنیەتی کوشتنی سالەو بکوژەکەیدا ،د.عەلی
کەریم وێنەی رۆژگارێکی بێ ریاکارییو تژی لەئارامییو میهرەبانییو
سادەو ساکارییو ژیانی کۆمەاڵیەتیو رۆشنبیرییو سیاسیو مێژویی
سلێمانی لەدەیەی 1950دا بۆ خوێنەر دەکێشێت ،گۆڕەپانی رۆمانەکە
بەشێوەیەکی سەرەکی گەڕەکی حاجی حانە ،کە لەمنداڵەکانیەوە بگرە
تا دەگات بەهەرزەکارو ژنو پیاوو پیرەمێردو پیرەژنەکانی ،هەر هەمویان
بەرەو چارەنوسێکی خەمهێنەرو پڕ لەتراژیدیاو بێهودەیی دەڕۆن ،تەنانەت
سەگەکانیشی لەو چارەنوسە بەدەر نینو هەمیشە دڵتەنگو نیگەرانن.
کاتی روداوەکان هاوکاتە لەگەڵ پەڕینەوەی کوردستان لەسونەتەوە بۆ
مۆدێرنەو هەڵکشانی ملمالنێی سیاسی نێوان شیوعییەکانو پارتیەکانو
پەرەگرتنی دەسەاڵتی پۆلیسیی رژێمی پاشایەتی ،رۆمانەکە
شیتەڵکاری ئەو روداوە کۆمەاڵیەتیە بچوکانە دەکات کە چارەنوسی
مرۆڤەکان لەو مێژوەدا دیاریدەکەن .
ملمالنێی توندی شیوعییەکانو پارتیەکانی ئەو رۆژگارە بەئەندازەیەک
سەردەکێشێت بۆ ئەودنیاش ،کە خاڵە بلەی جاو لەخەویدا دەبرێت بۆ
بەهەشتو سالە شێت دەبینێت ،سالە پێیدەڵێت بەهەشت کوردی زۆر
کەم تیایە ،ئەڵێن لەکۆشکێک لەوالوە کە  600ملیۆن کەسی تیایە دو کورد
هەن ،یەکێکیان شیوعیەو ئەویتریشیان پارتییە ،بەردەوام دەمەقاڵەو
شەڕیانە لەسەر ئەوەی کورد ئومەیە یان ئومەت نییە.
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لەم رۆمانەدا وێنەی هەمو جۆرە مرۆڤەکانی نیشتەجێی شار دەبینیت،
کە زۆربەیان بەئەندازەیەک پەراوێزخراون کە شوێنێکیان دەستناکەوێت بۆ
حەوانەوەو هەریەکەو لەدنیایەکی تایبەت بەخۆیاندا ژیان بەسەردەبەن،
شێرەی شاعیر هەمو خەونی هۆنینەوەی شیعرێکە کە فریشتەی شیعر
پێی ببەخشێت ،مەال گونسوتاوی وتاربێژی مزگەوتی حاجی حان کە
بەردەوام خەریکی ئامۆژگاری کردنی خەڵکییە بۆ ئەوەی "ساڵح" بن،
مفەوەز شەوکەت شێتو شەیدای نازەنینی کچە خاڵیەتیو ئەویش
حسابی بۆ ناکات ،پێڕی حەکە کە خەریکی دەمڕاستیو گەڕەکچێتین،
کەریم پاڵەوان کە فس فس پاڵەوانێکی تەواوەو بەکێالنەوە خەنجەر
ئەوەشێنێت ،بەئاسکۆڵ کە قەیرەیی هەمو هیوایەکی لەژیانیدا کوشتوە،
دایە مارکۆ کە ئەرمەنییەکی میهرەبانەو سالە شێتو سەگەکەشی
دەالوێنێت ،تا دەگات بەعوسمانی مام قادر کە ئارەزوی پەسەندکراوی
ئەوەیە ریش سپییەتی خەڵک بکات ،لەم رۆمانەدا جاسوس ،خزمەتکار،
سۆزانی ،هەتیوبازو ئەو پیاوە ئێرانییو کەرکوکیو خانەقینیو
قەرەتەپەییانە دەبینی کە هەریەکەو مەسەلەیەکی نادیار سەری
پێهەڵگرتونو هاتون بۆ ئەوەی لەسلێمانیو گەڕەکی حاجی حان
بەبێدەنگی بژین ،بەاڵم دڵتەنگیو مەراقو نیگەرانیان کۆتایی نایە.
بەشێکی بەرچاوی روداوەکانی ئەم رۆمانە ،ئاماژەدانە بەو چەپاندنە
سێکسیەی کە هەمو مرۆڤەکان بەدەستیەوە گیرۆدەن ،بەکچو کوڕو بەژنو
پیاویانەوە ،زۆربەی ئەم روداوو دیالۆگانەش بەزمانێکی سیحرئامێزو
گاڵتەئامێز رازێنراونەتەوە.
رەنگە هۆکاری سەرەکی نەناسراویی ئەم رۆمانە" ،کێ سالە شێتی
کوشت؟" ئەوە بێت کە لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا چاپکراوە،
سەرچاوە :ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7863 :

کێخوا سێوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797704
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیزی مەالی رەش
هەولێر2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
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جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7864 :

کێش و ریتمی شیعری فۆلکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419476
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .محەمەد بەکر
دەزگای ئاراس 2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7865 :

کێش و مۆسیقای هەڵبەستی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967342
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەزاق بیمار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7866 :

کێشناسیی کوردی
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150907091507126081
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەزیز گەردی
چاپی یەکەم 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7867 :

کێشە نەتەوەییەکان و رووداوە سیاسییەکانی جیهان و کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797708
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.کەمال مەعروف
سلێمانی2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7868 :

کێشەکانت بکە بە چکلێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010420271184512
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەسعود لەعلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7869 :

کێشەکانی خەوتن و چارەسەرکردنیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502224647121022
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کاسپەر م.پۆستەوسکی
وەرگێڕان و تایپ و نەخشەسازی :بەرهەم عوسمان
دیزاینی بەرگ :فواد کەوڵۆسی
ساڵی وەرگێڕان2008 :
ساڵی چاپکردن2010 :
شوێنی چاپ :چاپەمەنی گەنج
ژ .الپەڕە 162 :الپەڕە
تیراژ 1000 :دانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7870 :

کێشەکانی هزری ئایینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011015050774789
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئومێد قەرەداغی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7871 :

کێشەی بوون لە مێژووی فەلسەفەدا  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091922523962000
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد کەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7872 :

کێشەی بوونی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818212651125382
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئومید حەمەعەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7873 :

کێشەی بێکاران لە بەردەم ڕێگاچارەی واقعی یان توند ڕەویدا ؟!
http://www.kurdipedia.org/?q=20150729205621124953
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سابیر محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7874 :

کێشەی پارتی و یەکێتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012083021583136678
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7875 :

کێشەی تەکفیر لە نێوان ئەهلی سوننە و تاقمە گومڕاکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081016185089202
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەعین بن عەلی بن وەهف ئەلقەحتانی
وەرگێڕانی :خەلیل ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7876 :

کێشەی دیموکراتیزەبوون لە تورکیا ،مۆدێلەکانی چارەسەری لە
کوردستان (نەخشەی رێگا)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050813371564673
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەبدوڵاڵ ئۆجەالن
وەرگێڕان :گۆڤاری رۆژی واڵت
چاپ :تشرینی یەکەم2011 /
تیراژ 2500 :دانە
نرخ2000 :
چاپخانەی :رەنج
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7877 :

کێشەی زمانی ستانداردی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111121033773661
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :عەلی سدیق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7878 :

کێشەی سوبێکت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082313503666645
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هەمەجۆرە
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7879 :

کێشەی شیعە و سوننە؛ کورتە باسێکی مێژوویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090623405888883
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی وەردی
وەرگێڕانی :عارف کەریم
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7880 :

کێشەی قەرەباخ لەنێوان ئازەربایجان و ئەرمەنستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918626
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەلی عەباسۆف /هارڤیتۆن چاخاتریان
کەمال رەشید شەریف
سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیجی کوردستان 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7881 :

کێشەی ویالیەتی موسڵ لە دوو رۆژنامەی سلێمانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797722
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7882 :

کێشەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619760
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
سیرجی .ج .ئیدمۆندز
وەرگێڕ
ئەبوبەکر سالح ئیسماعیل
ژمارەی الپەڕەکان
64
ساڵی چاپ
2008
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7883 :

کێشەی کورد  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032221094782602
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
م .س .الزاریڤ
وەرگێڕانی لە رووسییەوە :کاوس قەفتان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7884 :

کێشەی کورد  -دەبلیو جی ئەلفینستۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012221434875148
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دەبلیو جی ئەلفینستۆن
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وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە :پرۆفیسۆر .ی دکتۆر یاسین سەردەشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7885 :

کێشەی کورد لە پەیوەندییەکانی ئەمریکا  -تورکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620018
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
بیار مستەفا سیف الدین
وەرگێڕ
سەرمەد ئەحمەد
ژمارەی الپەڕەکان
464
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
هیشام دۆسکی
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7886 :

کێشەی کورد لە ستراتیژی یەکگرتووی ئیسالمیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092510413762093
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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تاهیر ساڵح شەریف
1999
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7887 :

کێشەی کورد لە سەردەمی ئاشتیدا دوای جەنگی یەکەمی جیهانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071410453089571
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەد عوسمان ئەبوبەکر
وەرگێڕانی :جەمال گردەسۆری
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7888 :

کێشەی کورد لە عێراق ،کێشەی سنوورە یان بوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620057
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .خلیل اسماعیا محەمەد
وەرگێڕ
عەبدوڵاڵ رەشید حسین
ژمارەی الپەڕەکان
296
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
مەریوان زەندی
کەتەلۆگ
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سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7889 :

کێشەی کوردستان لە ئاست تورکیادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092116345826794
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :شازادە سورەیا بەدرخان
وەرگێڕانی :ئەحمەد قازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7890 :

کێشەی کەرکوک و چۆنییەتی چارەسەرکردنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405818609
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .رەفیق شوانی
ژمارەی الپەڕەکان 144 :الپەڕە
ساڵی چاپکردن2007 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7891 :

کێشەی کەسایەتی یاسایی نێو نەتەوەیی گەلی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966381
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .مارف عومەر گوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7892 :

کێو بە کێو ناگات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170332
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :موحەممەد ڕەزا یوسفی
وەرگێڕانی :ئەبوبەکر قەرەداغی
نیگار :ستار قادر
پیت چنین :مەهدی ئەحمەد
چاپخانەی ئاسا
کوردستان -سلێمانی ()2000
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7893 :

کێوی مەزن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797728
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کاروان عەبدوڵاڵ
1993
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7894 :

کێکە کرێم بەسەرەکان (خڕێ و کەژێ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091914292177544
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :باربرۆ لیندگرێن
لە سوێدییەوە بۆ کوردی :سیروان کاروانی
وێنە :ئاننا هوێگلووند
لە باڵوکراوەکانی وەرزارەتی ڕۆشنبیری
چاپی یەکەم ،کوردستان -سلێمانی ()2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7895 :

کێڵگەی ئاژەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091415003677459
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جۆرج ئۆروێل
وەرگێڕانی :حەکیم کاکەوەیس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7896 :

کێڵگەی ئاژەڵەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319004417119794
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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جۆرج ئۆروێڵ
وەرگێڕانی :عومەر ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7897 :

کێڵگەی شەرم ..مین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618528
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمیری حاجی داود
هەولێر 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7898 :

کە ئاگر دەریای خامۆش کرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797738
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یاسین قادر بەرزنجی
سلێمانی2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3787

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7899 :

کە بازنە و الکێشەکان هەڵدەوەشێنەوە  -ئاخاوتەی سیاسی و
فەرهەنگیی کورد دوێنێ و ئەمرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011614214763872
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد شاکەلی
پێداچوونەوە :هەڵۆ بەرزنجەیی
دەزگای ئاراس چاپی یەکەم 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە7900 :

کە بووم بە خۆڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918642
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد ئەحمەد حسێن
چاپخانەی سیما 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7901 :
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کە بیر لە تۆ دەکەمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918640
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد عەدنان عوسمان
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7902 :

کە بیر لەو رۆژانە دەکەمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040811235920991
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دڵشاد عەبدوڵاڵ
2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7903 :

کەتەلۆگی سایتەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091811162873195
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرکەوت پێنجوێنی
2004
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7904 :

کەچەڵی کۆترباز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080621152360575
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :جەزا عەلی ئەمین و عەبدوڵاڵ ساڵح
پرۆژەی  100کتێبی کوردی ژمارە 5
بەغدا 1984
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7905 :

کەرنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110921215362869
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد حەسەن خان ئیعتماد ئەلسەلتەنە
وەرگێڕانی :موکری
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7906 :

کەرنەڤاڵی عەشقی ناو بەفر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090614054988903
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خالید مەجید فەتحوڵاڵ
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7907 :

کەرویشکی ئازا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828041817125595
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کەمال ئەحمەدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە7908 :

کەروێشکێک لەناو مانگدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170461
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمە عەباس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7909 :

کەرکووک لە چەرخە کۆنەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619781
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .جەمال رەشید ئەحمەد
وەرگێڕ :حەسەن جاف
2008
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7910 :

کەرکووک لەدوو راپۆرتی گروپی قەیرانی نێودەوڵەتیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111922002170019
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :ئازا حەسیب و محەمەد حەمە
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7911 :

کەرکووک و ناوچەی گەرمیان و مافی کۆنتروڵکردنیان لەالیەن کوردەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619942
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .جەمال رەشید ئەحمەد
ژمارەی الپەڕەکان
72
ساڵی چاپ
2008
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
موراد بەهرامیان
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7912 :

کەرکوک بۆ مێژوو دەدوێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619559
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
کۆمەڵێک نووسەر
مەکتەبی بیرو هۆشیاری 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7913 :

کەرکوک بەرەو دواڕۆژێکی نادیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091115410361142
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .نوری تاڵەبانی
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7914 :

کەرکوک لە روانگەی میژووەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797749
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و.د.ئازاد عەبدولواحید کەریم
کەرکوک2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

🔥کەرکوک
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7915 :

کەرکوک لە سەردەمی دەوڵەتی عوسمانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060216291960149
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :گۆران ئیبراهیم ساڵح
ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لەالیەن مەکتەبی بیر و هۆشیاریەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7916 :

کەرکوک لەنێوان پیالن و خەمساردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018658
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێمن مەولود
کۆمەڵەی روناکبیری کەرکوک 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7917 :

کەرکوک و بزاڤی شیعری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091022071661100
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :د .محەمەد ئەحمەد سەعید (کەساس جەباری)
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7918 :

کەرکوک و سیاسەتی تەعریب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041318254275821
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یوسف محەمەد بەرزنجی
خەلیل عارف جەرجیس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7919 :

کەرکوک و قینی رەشی جەزراوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797752
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەمەد چاوشین
کەرکوک2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7920 :

کەرکوک و گەمەی رێککەوتنەکان؛ پانۆڕامای کەرکوک و مادەی - 140
 - 2011 - 2002بەرگی یەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120322550287450
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی فەتاح مەجید
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7921 :

کەرکوک ..شاری قەاڵ و ئاگر و خوێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618855
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەلی مەحمود محەمەد
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لە الیەن یەکێتی نوسەرانی کورد ،لقی
کەرکوکەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7922 :

کەری بۆریدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100310051473382
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
عەباس عەبدوڵاڵ یوسف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7923 :

کەری تۆپیو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901222203125726
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عەزیز نەسین
وەرگێڕانی :عەلی حەمەدی برایم
باڵوکراوەی خانەی چاپ و باڵوکردنەوەی چوارچرا
چاپی یەکەم  2008سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7924 :

کەریم بەگی فەتاح بەگی هەمەوەندی؛ بەشێک لەمێژووی رزگاریخوازی
گەلی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797758
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دارا ئەحمەد کەریم بەگ
هەولێر2001-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7925 :

کەریم خانی زەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061122433867580
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جان ر .پێری
وەرگێڕان لە فارسییەوە :سەاڵحەدین ئاشتی
بنکەی ژین ،سلێمانی 2005
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7926 :

کەرەسە بەتاڵەکان لە روانگەی تیۆری دەسەاڵت و بەستنەوە (شێوەزاری
کرمانجی سەروو)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021410212675774
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ڤیان سڵێمان حاجی
چاپخانەی حاجی هاشم هەولێر ،ساڵی  211( ،2009الپەڕە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7927 :
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کەژاوەی گریان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030315072221565
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هۆنراوە ،شێرکۆ بێکەس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7928 :

کەژاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219545573701
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد مەسعود کیایی
وەرگێڕ :محەمەد عەلی کاکەیی
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7929 :

کەس وەک من تۆی خۆش ناوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102722312362613
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەحەر رەسایی
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7930 :

کەسایەتی دکتۆر رەئوف؛ ژیان و کار و هەڵوێستی مرۆڤدۆستانەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121523062987215
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاراس ئیلنجاغی
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7931 :

کەسایەتی لە درامای کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968426
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم فەرەج کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3801

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7932 :

کەسایەتیی منداڵەکەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150527153914121221
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی :شێرزاد فەقێ عەلی مستەفا
سەرپەرشتی زانستی  :د .عەبدولباقی ئەحمەد
دکتۆری تایبەتمەندی دەروونیی منداڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7933 :

کەسایەتییە مەزنەکانی جیهان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062423562478270
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد هەینی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7934 :

کەسکوسۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170520
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
و /موئەیەد تەیب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7935 :

کەسێ الزۆی دیبێ؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103021351462662
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد فەریق حەسەن
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7936 :

کەسێتیی تاکی عێراقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092820252924670
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
باقر یاسین
وەرگێڕانی :سەباح ئیسماعیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3803

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7937 :

کەسێک لێرەوە تێپەڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120412002774132
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شااڵو حەبیبە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7938 :

کەسێک لە پشت ئەم پەیڤانە سیگار دەکێشێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040811262430935
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :رابەر فاریق
دەزگای چاپ :چاپخانەی رۆژهەاڵت /
هەولێر
ساڵی چاپکردن2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7939 :

کەسێک هەر دێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100321005462189
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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یۆن فۆسه
وەرگێڕ :هاودەم ساڵح جاف
دەزگای ئاراس
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

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

بابەتی ژمارە7940 :

کەشتی فریشتەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050515165264668
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەختیار عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7941 :

کەشتی ڕزگاربوون
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828135651125611
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :عاطف عبدالرشید
وەرگێڕانی :زانا کەریم
باڵوکراوەی کتێبخانەی مەحوی
هەولێر چاپی یەکەم ساڵی 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7942 :

کەشتی یە سپی یەکە  -کەشتییە سپییەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091022023361099
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :چەنگیز ئایتماتۆڤ
وەرگێڕانی :گوشاد حەمەسەعید
لە باڵوکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سلێمانی (ساڵی چاپ)2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7943 :

کەشتیی ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082215462459055
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسین و سیناریۆی  :جوتیار ناشاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎭شانۆ

جۆری پەڕتووک:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7944 :

کەشکۆلی نووسینەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797777
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وریا ئەحمەد
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎵موزیک

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7945 :

کەشکۆلە شیعرێکی کوردی (گۆرانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797779
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێخ عبدولموئمینی مەردۆخی
ساغکردنەوە و سەرەتانووسینی :ئەنوەری سوڵتانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

3807

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7946 :

کەشکۆڵی حاجی مەحمودی یار وەیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797781
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عوسمان محەمەد هەورامی
1998
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7947 :

کەشکۆڵی شاخی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2015090300164485942
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەال شاخی
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7948 :

کەشکۆڵی گەردوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967199

3808

هێشتا ئامادە نییە

فایلی پی دی ئێف:
جەمال محەمەد ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7949 :

کەشکۆڵی مامە شوانەی گەاڵڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150404160015120793
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7950 :

کەشکۆڵی کەلەپووری ئەدەبی کوردی  -بەرگی 5
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518513
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەشکۆڵی عەبدولفەتاح
محەمەد عەلی قەرەداغی
دەزگای ئاراس 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3809

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7951 :

کەشکۆڵی کەلەپووری ئەدەبی کوردی  -بەرگی 6
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103021320862661
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گوڵزار و بەهار
محەمەد عەلی قەرەداغی
دەزگای ئاراس 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7952 :

کەشکۆڵی کەلەپووری ئەدەبی کوردی  -بەرگی 7
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092709382073303
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد عەلی قەرەداغی
دەزگای ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7953 :

کەشکۆڵی یادەوەری و هۆنراوەکانی غەفور پشدەری

3810

http://www.kurdipedia.org/?q=20150103191420118624
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
غەفور پشدەری
2014سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

❀هەڵبەست

جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7954 :

کەشکۆڵێک لە گەنجینەی ژیانی کوردەواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121921553563422
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :مەال مەحمود کزەڵ
هەولێر 2010 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7955 :

کەلتوور و کۆمەڵگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091821045773196
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3811

عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7956 :

کەلتۆر ..ناسیۆنالزم و عەرەبکرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012032909502764442
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
چما کەلتۆر و ناسیۆنالیزم ،د گەل مژارا عەرەبکرنێ؟ ژ بەر کو عەرەب ب خوە ناڤێ نەتەوەکێ یە و
عەرەبکرن ژی پرۆسا گوهارتنا ناسناما نەتەوەکێ /وەالتەکی یە بۆ ناسناما نەتەوا عەرەب..ئێدی
بێ هەبوونا نەتەوەک “نەتەوەیێن” دن ئەڤ پرۆسە نایێ ل دارخستن .وەها هەڤبەندی د نێڤبەرا دو
ئیدیەمان; عەرەبکرن و ناسیۆنالیزم دا پەیدا دبە ،ئانکو مژارا ناسیۆنالیزمێ ژی دکەڤە د رۆژەڤێ دە.
نووسەر  :عبدال نوری عبدال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7957 :

کەللەپووچ – پێنج دەقی شانۆییی جیهانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092418474373283
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3812

بۆتان جەالل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7958 :

کەللەسەرە مردووە ئاوازخوێنەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052813084464919
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مۆنیکا زاک
وەرگێڕانی لە سویدییەوە :سیروان کاروانی
سوید 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🎡گەشتنامە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7959 :

کەلیدەر  -بەرگی 01
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300290475536
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانەر :مەحمود دەوڵەت ئابادی
وەرگێرانی لەفارسییەوە :سیامەند شاسواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3813

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7960 :

کەلیدەر  -بەرگی 02
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300290475537
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانەر :مەحمود دەوڵەت ئابادی
وەرگێرانی لەفارسییەوە :سیامەند شاسواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7961 :

کەلیدەر  -بەرگی 03
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300290475538
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانەر :مەحمود دەوڵەت ئابادی
وەرگێرانی لەفارسییەوە :سیامەند شاسواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7962 :

کەلیدەر  -بەرگی 04
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300290475539
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3814

دانەر :مەحمود دەوڵەت ئابادی
وەرگێرانی لەفارسییەوە :سیامەند شاسواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7963 :

کەلیدەر  -بەرگی 05
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300290475540
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانەر :مەحمود دەوڵەت ئابادی
وەرگێرانی لەفارسییەوە :سیامەند شاسواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7964 :

کەلیدەر  -بەرگی 06
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300290475541
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3815

دانەر :مەحمود دەوڵەت ئابادی
وەرگێرانی لەفارسییەوە :سیامەند شاسواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7965 :

کەلیدەر  -بەرگی 07
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300290475542
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانەر :مەحمود دەوڵەت ئابادی
وەرگێرانی لەفارسییەوە :سیامەند شاسواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7966 :

کەلیدەر  -بەرگی 08
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300290475543
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3816

دانەر :مەحمود دەوڵەت ئابادی
وەرگێرانی لەفارسییەوە :سیامەند شاسواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7967 :

کەلیدەر  -بەرگی 09
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300290475544
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانەر :مەحمود دەوڵەت ئابادی
وەرگێرانی لەفارسییەوە :سیامەند شاسواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7968 :

کەلیدەر  -بەرگی 10
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020300290475545
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3817

دانەر :مەحمود دەوڵەت ئابادی
وەرگێرانی لەفارسییەوە :سیامەند شاسواری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7969 :

کەلیدەر  -فەرهەنگۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122111331887142
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سیامەند شاسواری
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7970 :

کەلیلە و دیمنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969478
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فەیلەدسوفی هیندی “بەیدەبا”
وەرگێڕانی :محەمەد چیا
ساڵ و شوێنی باڵوکردنەوە  2015 :سلێمانی (چاپی یەکەم)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئەندێشە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:

3818

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7971 :

کەلە فەرهەنگی گیاندارەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557496
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال جەالل غەریب
ستۆکهۆلم1994 ،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7972 :

کەلەپوورنامەی کوردەواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797795
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یاسین حەسەن گۆران
هەولێر2009-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7973 :

کەمالنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061011530560253
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
فەرهەنگی زانستی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7974 :

کەمالی و ئەدەبیاتی فارسی (بەراوردکاری)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797803
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.محەمەد نوری عارف
هەولێر1999-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7975 :

کەمان ژەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010522550463673
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر :سەاڵح رەوف
2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7976 :

کەمانچەژەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101121220924506
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تۆفیق کەرکووکیی میرئااڵی
وەرگێڕانی :پیرەمێرد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7977 :

کەمتیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968564
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کەریم دەشتی
هەولێر ساڵی 1999
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7978 :

کەمتەرخەمی و خەمساردی سەرکردایەتی کورد و کورد لە دادگاییکردنی
تۆمەتبارانی ئەنفال و ئازادکردنیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062722583267528
فایلی پی دی ئێف:
دەرسیم دیبەگەیی

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7979 :

کەمێک باران ..نەختێ عیشق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150117145041118881
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیدریس عەلی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە7980 :

کەناڵی مەیموونە چەکدارەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150407121903120816
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کاروان عومەر کاکەسوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7981 :

کەندێناوە لە نێوان راگواستن و بەعەرەبکردندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518837
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :کاوە نادر
ئەم کتێبە لە باڵوکراوەکانی میدیایە و لە ساڵی 2001دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7982 :

کەنی تەنیاییم فوارە دەکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051110511976251
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هێمن حەمەجەزا
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7983 :

کەوتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090618195677311
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەلبێر کامۆ
وەرگێڕانی :توانا ئەمین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7984 :

کەوتن 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150404202628120800
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی لە ئینگلیزیەوە :سەیوان محەمەد
مرۆڤ وەهایە ،ئازیزم .دوو ڕووی هەیە ،ناتوانێت خۆشەویستی بکات بآ
ئەوەی خۆی خۆشبوێت .ئەگەر لە ئەپارتمانەکەتدا کەسێک مرد،
تەماشای دراوسێکانت بکە .لە ڕۆتینە بچکۆلەکەیاندا لە خەودا بوون ،لە
ناکاو ،بۆ نمونە دەرگاوانەکە دەمرێت .ڕاستەوخۆ هەڵدەستن و دەشڵەژێن
و ووردەکارییەکانی ڕووداوەکە وەردەگرن و پاشان هاوخەمیی خۆیان
دەردەبڕن .پیاوێک تازە مردووە و دواجار نمایشەکە دەست پآدەکات .ئەوان
پێویستیان بە تراژیدیا هەیە ،نازانیت؟ ئەوە شکۆمەندی بچوک و
ئارەزوویانە .سەرەڕای ئەوەش ،ئایا ئەوە ڕێکەوتە کە لەسەر دەرگاوان
دەدوێم؟ دەرگاوانێکم هەبوو ،کینە لە دڵ ،ناپەسەند ،دڕندەیەک بوو لە
بێبەهایی و کینەدا ،تەنانەت دەیتوانی بێزاری بخاتە دڵی ئیماندارێکی
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فرانسیسکانییەوە .من وازم لە دواندنیشی هێنا بوو ،بەاڵم هەر
تەنهاوتەنها بوونی ئەو مانای دەستبەرداربوونی خۆشحاڵی ئاساییم بوو،
کە مرد ،ڕۆیشتم بۆ ڕێوڕەسمی ناشتنەکەی .دەتوانیت پێم بڵێی بۆچی؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7985 :

کەوتنی بۆرەقەاڵ لە حیکایەتێکی کۆندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120911381963180
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ماردین ئیبراهیم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7986 :

کەوتنە خوارەوە لەتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150117142057118879
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سدیق عەلی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7987 :

کەوتنەبەر گێژەلول  -ئەشکەنجەدان و پێشێلکردنی مافە یاساییەکان
لەالیەن ئاسایشی کوردەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101209565762313
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
راپۆرتی هیومان رایتس ۆچ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راپۆرت
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
🌏دەرەوە

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7988 :

کەوتنەخوارەوەی گەردون
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218746
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :سەاڵح جەالل
ئەم دیوانە لە ساڵی 2001دا لە سلێمانی باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7989 :

کەوچکێک شەکر بۆ قاوەی تاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091715590930376
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود محەمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7990 :

کەوەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071141
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کازم کۆیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7991 :

کەڤاڵی وەنەوشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919657
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جەبار سابیر
سلێمانی 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7992 :

کەڵک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100221541462179
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاوگۆست ستریندبێری
وەرگێڕانی لە سویدییەوە  :خەبات عارف
دەزگای ئاراس
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7993 :

کەڵە ئەدیبانی بیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519539
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کەمال مەعروف
دەزگای سەردەم 2002
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7994 :

کەڵەشێر و رێویە پیرەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919668
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەزیز رەشید هەریری
دەزگای ئاراس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7995 :

کەڵەشێری ورگن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150522102435121173
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :ئەمین گەردیگالنی
کەڵەشێری ورگن چیرۆکێکی مندااڵنە لە الیەن ئەنجومەنی الیەنگرانی
ئیزیرتۆوە ساڵی  1388چاپ بووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼مندااڵن
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە7996 :

کەڵەشێرەکانی بەرەبەیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121014080187337
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
وەرگێڕ :ڕێباز مستەفا
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7997 :

کەڵەگا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218724
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :عەبدولقادر سەعید
ئەم کتێبە لە ساڵی 2006دا باڵوکراوەتە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7998 :

کەڵەگاکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090812513861048
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەنوەر قادر رەشید
چاپی دووهەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2007دا لە الیەن دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەمەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ  /شانۆگەری

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

بابەتی ژمارە7999 :

کەڵەی پەرژینی (زنارێ) عەرەبی و ماکی کانتۆنەکانی پ ک ک لە
رۆژئاوای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061215233085537
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کاردۆخ
2015
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8000 :

کەی هۆ هۆ دەگەڕێتەوە زەرداو؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110520321162770
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موکەڕەم تاڵەبانی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە8001 :

کەیسەکانی زمانی یەکگرتوو  -دید و بۆچوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101621311318689
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ بیارەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە8002 :

کەیهان (جیهان)  -بنەماڵەی هەتاوی  -گۆی زەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819625
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک سەرچاوە
وەرگێڕانی :کەریم دانشیار
سوێد 2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

☢زانست
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8003 :

یاخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042423132475967
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
وەرگێڕانی :رەسوڵ سوڵتانی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8004 :

یاخی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110321184962727
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەاڵح مەنوچێهری
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8005 :

یاخیبوونی ئەرمەنەکان لە ڤان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080122545589345
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی ئەحمەد سەیید عەلی بەرزنجی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8006 :

یاخیبوونەکەی کامۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140902214225115580
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3834

نووسینی :د .عەلی شەریعەتی
وەرگێڕانی :ڕێکان تەحسین
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8007 :

یاد و ئافەرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799534
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەقیلە رواندزی
هەولێر2005-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8008 :

یاد و ئاوات و دەردەکورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221152261172
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3835

مەحمود زامدار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8009 :

یاداشتنامەی مامۆستایەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150204140711119207
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :وەهبی وەققاس ئۆغلۆو
وەرگێڕانی:د .زانا ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8010 :

یاداشتی ئێشکگرێکی بێدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967967
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدوڵاڵ ئەحمەد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

3836

بابەتی ژمارە8011 :

یاداشتی دیوان و کۆژانی زیندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619558
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاروان رەئوف (ناسراو بە هاوبیر کاروان)
سلێمانی 2004
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8012 :

یاداشتەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015022222323984796
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی سام ئاغا
هەولێر 2013 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8013 :

یاداشتەکانی پیرەمێرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969803
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پیرەمێرد

3837

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8014 :

یاداشتەکانی خامەی پێشمەرگەیەک  -سااڵنی 1990-1986
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010316173284499
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاسۆ بیارەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە8015 :

یاداشتەکانی شێخ لەتیفی حەفید لەسەر شۆڕشەکەی شێخ مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969783
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێخ لەتیفی حەفید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8016 :

یاداشتەکانی مامۆستا فەریدە یا (چۆلەکەی پەرژینەکە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012103014004873565

3838

فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
رەوشەن بەدرخان
وەرگێڕانی :سدیق شێخ مەحمود بەرزنجی
هەولێر 2000 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8017 :

یاداشتەکانی مناڵی و بەشێکی سەردەمی فەقێیەتیی مامۆستا مەال
محەمەدی چروستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969730
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەدی مەال کەریم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8018 :

یاداشتەکانی نێڵسۆن ماندێال  -وتووێژ لەگەڵ خۆم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102121120992421
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3839

وەرگێڕانی :حەیدەر عەبدوڵاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8019 :

یادت بەخیر کاکی کاکان....دەیەمین سالیادی عومەر دەبابە هەمیشە
زیندوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793145
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بنەمالە-سەردەم-سلێمانی2002-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8020 :

یادداشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011113023273163055
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رەفیق حیلمی
دەزگای سەردەم 2003 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
📝یاداشت

جۆری پەڕتووک:

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

بابەتی ژمارە8021 :

یادداشتەکانی مەیجەر نوئێل لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042219165164596
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :حوسێن ئەحمەد جاف و حوسێن عوسمان نێرگسەجاڕی
 1984بەغدادتایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8022 :

یادگار و هیوا :چەپکە گوڵی وەفاداریە بۆ برایم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969906
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەکتەبی ناوەندی راگەیاندن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

3841

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8023 :

یادگارییەکانی خانەی مردووان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052120325478508
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دۆستۆیفسکی
وەرگێڕانی :حەمە کەریم عارف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8024 :

یادگارییەکانی کەریم کابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082816471469276
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم کابان
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
♬هونەری
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8025 :

یادنامەی شێخ مەحمودی حەفید

3842

http://www.kurdipedia.org/?q=2014052122063476402
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناسر حەفید
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8026 :

یادنامەی مەیتگای عومرێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082622485085908
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرکەوت رەسوڵ
2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8027 :

یادکردنەوەی ئەستێرە گەشاوەکانی ئەدەب و هونەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465216
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مارف ناسراو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

3843

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8028 :

یادی ئەدیبان و شەهیدانی کوردستان و ناودارانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967648
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەبیب عەلی مەنمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8029 :

یادی بادینان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102412161962517
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەشی یەکەمە لە دیوانی محەمەد رەسوڵ هاوار
1959
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8030 :

یادی بەخێر (گۆرانییەکانی محەمەد ماملێ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111821583373798
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هیوا قارەمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8031 :

یادی دوو سەد ساڵەی دامەزراندنی شاری سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969609
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رێبوار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8032 :

یادی سوجادی :سەرجەمی ئەو وتارانەیە لە ئاهەنگی چلەی کۆچکردوو..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969715
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دلێر عەالئەدین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8033 :
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یادی موفتی 1952-1881
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969666
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8034 :

یادی مەردان  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051621341858023
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەال عەبدولکەریمی مودەریس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8035 :

یادی مەردان  -مەوالنا خالیدی نەقشبەندی – بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051621341858022
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :مەال عەبدولکەریمی مودەریس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8036 :

یادی هێمن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101312404362342
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریمی حیسامی
سوید 1987 -
سەرچاوە :ماڵپەڕی کەریمی حیسامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8037 :

یادێک لە تێکۆشەری ناوداری کورد هاوڕێ عەزیز یوسفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080401100489310
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی رەحمان نەقشی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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بابەتی ژمارە8038 :

یادێک لە شەهیدی سەرکردە (شەوکەت شێخ یەزدین)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799561
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تۆڵە
هەولێر2006-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بیبلۆگرافیا
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8039 :

یادێک لە هونەرمەندی ناوداری شمشاڵژەن مامۆستا قالە مەڕە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060814120578338
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8040 :

یادێک لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052814513164926
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ماریا زون
سیروان کاروانی لە سویدییەوە کردوویە بە کوردی
سوید 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8041 :

یادەوەریی شەقامێک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799567
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تەها ئەحمەد رەسوڵ
سلێمانی2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8042 :

یادەوەریی کوردێک لە ئەمەریکادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121822333863375
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3849

محەمەد حەمەساڵح تۆفیق
لە باڵوکراوەکانی خەندان بۆ پەخش و وەشاندن
سلێمانی 2006 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8043 :

یادەوەرییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122312024168690
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا چاوڕەش
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8044 :

یادەوەرییەکانم  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150326111236120690
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3850

د .عیزەدین مستەفا ڕەسوڵ
بەرگی دووەم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📝یاداشت

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8045 :

یادەوەرییەکانی کچە کوردێکی ئەنفالکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082416421268671
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی  :سەدرەدین محێدین کەڵوڕی
چاپی شەشەم  - 2010سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8046 :

یادەوەرییەکانی کۆاڵنێکی خاپوورکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119047
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :سیامەند هادی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن یانەی قەڵەمی سلێمانی چاپکراوە
سوپاس بۆ یانەی قەڵەمی سلێمانی کە بە دڵێکی فراوانەوە کتێبەکانیان
بۆ "کتێبخانەی کوردی" نارد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆک
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8047 :

یادەوەریەکانی ئەندامێکی میت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118709
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :محەمەد ئەیمور
وەرگێڕانی؛ ئارام عەلی عەزیز
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن خانەی وەرگێڕانەوە باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8048 :

یار لە باخە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070818515971916
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3852

هیوا قادر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8049 :

یارسان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150508214038121070
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەیوب رۆستەم
لە باڵوکراوەکانی جەمال عیرفان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8050 :

یارسان ،لێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی  -دینییە سەبارەت بە (کاکەیی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918972
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3853

نووسینی :ئەیوب رۆستەم
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لە الیەن مەڵبەندی رۆشنبیری هەورامانەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8051 :

یاری لە کوردەواریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799571
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.نەسرین فەخری
سلێمانی2004-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8052 :

یاری لە کۆمەڵی کوردەواریدا لە رووی زمانەوە و کاری بۆسەر کۆمەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799570
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.نەسرین فەخری
بەغداد2000-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتوور  /فۆلکلۆر
جۆری پەڕتووک:
زمانەوانی و رێزمان
جۆری پەڕتووک:

3854

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8053 :

یارییەکانم کۆدەکەمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150410090147120846
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :نانامی ئاسانو
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :تارا شێخ عوسمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🚼مندااڵن

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8054 :

یاسا و پەیڕەوی ناوخۆی یەکێتی پەڕڵەمانتارانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081910153972259
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەکێتی پەڕڵەمانتارانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پرۆگرام
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە8055 :

یاسا و ماف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799585
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کەمال سەعدی
هەولێر1997-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8056 :

یاسا :دوو وتار دەربارەی ئابووری سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966872
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فردریک باستیا
وەرگێڕانی :چرای ئازادی
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
رامیاری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8057 :

یاساو بڕیارەکانی پەرلەمانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304173210119552
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :عەبدولقادر ساڵح
ئەم کتێبەدا بەگوێرەی ساڵ و ژمارە ناوی یاساکان رێکخراون و لە ساڵی
 1992دەستپێدەکات بۆ ساڵی  ،2014بڕیارەکانیش بەهەمانشێوە،
هەروەها لە پەراوێزەکاندا ئاماژە بەو یاسایانە دراوە کە لەالیەن
پەرلەمانەوە دەرچوون و دواتر بە یاسایەکی تر رەتکراونەتەوە ،هەمان
بابەتیش بۆ بڕیارەکان کراوە.
دواتر لە بەشی کۆتاییدا ئاماژەی بەو بڕیارو یاسایانەی حکومەتی ناوەندی
کردووە کە کارپێکردنیان وەستێنراوە یان یاسای بەرکاریان بۆ دەرچووە یان
هەڵوەشێنراونەتەوە بە بڕیارو یاساکانی پەرلەمان.
ئەم کتێبە بەڵگەیەکە بۆ دەستی دادوەرو پارێزەرو مافناس و توێژەرانی
بواری یاسا تا بزانن لە کوردستان چ یاساو بڕیارێک دەرچووە یان
هەڵوەشاوەتەوە ،هەروەها بۆ پەرلەمانیش گرنگی خۆی هەیە ،چونکە
ئەرشیفێکە بۆ پەرلەمان و دەزانن کە یاساکاری لە کوێدا پێویستە بکرێت
یان چ یاسایەک پێویستی بە هەموارکردنەوە هەیە ،هەروەک بۆ توێژەری
تریش بەتایبەت لە بەرواری مێژوو گرنگە تا بزانیت پەرلەمانی کوردستان
لەو ماوەیەدا چەند یاسای دەرکردووەو لە چ بوارێکدا کاری یاساکاری
کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8058 :

یاساکانی تایبەت بە شەهیدان ،ئەنفالکراوان و بزربووەکان لە هەرێمی
کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799580
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنجومەنی نیشتیمانیی کوردستان
هەولێر2008-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8059 :

یاساکانی تایبەت بە وەزارەتی کشتوکاڵ و زەوی کشتوکاڵ لە هەرێمی
کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081722020072231
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لەباڵوکراوەکانی ئەنجومەنی نیشتمانیی کوردستان  -لیژنەی یاسایی –
زنجیرە / 25چاپی یەکەم2008 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8060 :

یاساکانی تۆپی پێ لە نێوان پرسیار و وەاڵمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799581
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شوان ئەفراسیاب
سلێمانی2007-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🏀وەرزش
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8061 :

یاساکانی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150329213746120709
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فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
وەرگێڕانی :کاوانی ئەنوەر مەسیفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8062 :

یاسای بەرزەفتکردنی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی  -ژمارە 14
 1991http://www.kurdipedia.org/?q=2015033011500885049
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :بێستون عەلی قادر
یەکێتی مافپەروەرانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8063 :

یاسای پاسپۆرتی ژمارە 55ی ساڵی 1959
http://www.kurdipedia.org/?q=2015033112004885078
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :ئارام محەمەد ساڵح سەعید و نەورۆز محەمەد فەتاح
لەباڵوکراوەکانی لقی سلێمانیی یەکێتی مافپەروەرانی کوردستان
2008
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8064 :

یاسای چاودێری نەوجەوانان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150328133346120698
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :کاوانی ئەنوەر مەسیفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8065 :

یاسای حزبەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق ژمارە 17ی ساڵی 1993
http://www.kurdipedia.org/?q=2015033112165085080
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :بێستون عەلی قادر
لەباڵوکراوەکانی لقی سلێمانیی یەکێتی مافپەروەرانی کوردستان
2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8066 :

یاسای دەزگای فرۆکەخانەکانی شارستانی هەرێمی کوردستان-عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011015164163756
فایلی پی دی ئێف:
هە رێمی کوردستان

ئامادەیە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8067 :

یاسای رۆژنامەگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799590
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .کەمال سەعدی
هەولێر2003-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

♖هەولێر

3861

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8068 :

یاسای رۆژنامەگەری لە کوردستان ژمارە 35
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041110521064464
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
(لەگەڵ هەنگاوەکانی ئامادەکردنی پرۆژەی یاساکە)
لە باڵوکراوەکانی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
ساڵی 2009
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8069 :

یاسای رەگەزنامەی عێراقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015033011541985050
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :ئارام محەمەد ساڵح سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8070 :

یاسای سزادان  -تاوانەکانی رۆژنامەگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799594
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فایلی پی دی ئێف:
د.کەمال سەعدی مستەفا
هەولێر2004-

هێشتا ئامادە نییە

تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8071 :

یاسای سزاکانی عێراقی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150329214122120710
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :کاوانی ئەنوەر مەسیفی
2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8072 :

یاسای فێرکردنی تەوزیمی  ،118 -ساڵی 1976
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799591
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەولێر1976-
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8073 :

یاسای نەوت و گاز لە هەرێمی کوردستانی  -عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011015023563754
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8074 :

یاسای وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستانی  -عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011015053263755
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8075 :

یاسای کۆمەڵەکانی هەرێمی کوردستان  -ژمارە 18ی 1993
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040316243867107
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

3864

ئامادەکردنی :بێستون عەلی قادر
لەباڵوکراوەکانی یەکێتی مافپەروەرانی کوردستان
سلێمانی 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬یاسایی
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8076 :

یانزە خولەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081422090167216
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پاوڵۆ کۆیلۆ
ئەیووب نووری کردوویەتی بەکوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8077 :

یانەی داڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968181
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمە عەلی مەدهۆش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8078 :

یانەی داڵن  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120915192374258
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمە عەلی مەدهۆش
مەمەدی مەال کەریم ئامادەی کردووە و پێشەکیی بۆ نووسیوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8079 :

یانەی کوردایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051615345064749
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەختیار مام حەمید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8080 :

یوتۆپیا پاش پێنج سەدە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150821233303125421
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
چەند نووسەرێک
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :پێشەوا فەتاح
دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە
ڕۆمانی “یوتۆپیا“ی تۆماس موور ،هەتا ڕۆژگاری ئێستامان لێوانلێو لە
ناکۆکی ماوەتەوە و گروپەکان ،یەک لەوی دیکەیان جیاوازتر بۆ
بەرژەوەندیەکانی خۆیان بەکاریانهێناوە .چ ئەو هومانیستانەی کە وانەی
تۆلێرانس دەخەنە پێشخانەوە ،چ ئەو کۆمەنیستانەی کە هێڵیان بەژێر
بنەمای یەکسانییەکەدا هێناوە .هیچ کام لەو تەفسیرانە بەڕاستی مرۆڤ
ڕازیناکەن؛ ئەو گومانانەی کە ماونەتەوە لەوە زۆرترن .بەو شێوەیە خوێنەر
لەکاتی خوێندنەوەدا دەکەوێتە سەر تامی لەزەتێک ،کە خۆی یوتۆپیایەک
بۆ خۆی دروستبکات .تۆماس موور ،کوڕی جۆن موور ،دادوەر لە دادگای
شاهانە ،ساڵی  1478لە لەندەن لەدایک بووە .وەک باوکی یاسانسی
خوێندووە و ئەو ڕێچکەیە گەیاندوویەتی بە پلەی ڕاوێژکاری دەوڵەت ،کە
بەرزترین پۆستی سیاسیی ئەو سەردەمە بووە .ئەوەیش کە سەری
خۆی پێ لە قوڕ ناوە دڵسۆزییەکەی بووە بۆ ئاینی کاتۆلیکی .کاتێک
هاینریشی هەشتەم لە یەکەم ژنی جیابووەتەوە و ئانا بۆلێینی
خواستووە ،تۆماس موور قبوڵی نەبووە .خەنجەری جەلالد ساڵی 1535
کۆتایی بە ژیانی هێنا .کەنیسەش لەبەر دڵسۆزییەکەی ناوی وەک
پیاوێکی موبارەک ڕاگەیاند.
یوتۆپیا لە دوو بەشی جیاواز لە یەک پێکهاتووە .بەشی یەکەم باس لە
یەکتربینینی موور لەگەڵ دەریاوانێکی پرتوگالی دەکات ،کە ناوی ڕافایل
هیثلۆدۆیسە .ئەو سەرەتا پیاوی ئامێریگۆ ڤێسپۆچی بووە و پاشان ئەو
دوورگەیەی دۆزیوەتەوە ،کە دواتر باسی دەکرێت( .ئو = نا ،تۆپۆس =
شوێن ،ئوتۆپیا = هیچکوێ یاخود ناشوێن).
لە بەشی دووهەمی ڕۆمانەکەدا ڕافایل باسی ئەو سەرنج و تێبینیانەی
خۆی دەکات ،کە لەو دوورگەیە کۆی کردوونەتەوە.
یوتۆپیا لەڕاستیدا وەک بەریتانیا دوورگەیە ،بەاڵم لێرەدا بۆ موور
هاوبەشییەکانیان دەگەن بە کۆتایی .چونکە هەموو ئەو بەدخوویی و
نایەکسانیانەی ،کە نیشتیمانەکەی بەدەستیانەوە دەناڵێنێت ،بۆ
یوتۆپیاییەکان شتێکی نامۆیە .بەم کتێبە موور ئاوێنە دەخاتە بەر
دەمووچاوی هاوزەمەنەکانی خۆی :نەجیبزادەکان ،پیاوە ئاینییەکان و
دەوڵەت ،بەاڵم پیاوە ئاساییەکانی سەر شەقامیش.
ئایا هۆکاری نایەکسان دابەشکردنی ڕسق و بارگرانی و تاوان لە کوێدایە؟
موور تەماحی مرۆڤ وەک سەرچاوەی هەموو خراپەکارییەکان
دەستنیشاندەکات .موور لێرەدا هەڵوێستێکی مەسیحی دێرین و
کۆمەنیستی وەردەگرێت .بە توندی ڕەخنە لە کۆششی مرۆڤ بۆ
دەوڵەمەندبوون دەگرێت .وەک نموونەش ،مەڕداری دەهێنێتەوە ،کە لەو
زەمەنەدا هەر دێتو لە زیادبووندایە ،چونکە خوورییەکەیان پارە زیاتر
فڕێدەدات وەک لە کشتوکاڵ و هەر بۆیە هەموو زەویە بەپیتەکان دەکرێن
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بە وێرانە و خانوەکانی ناویان دەڕوخێنرێن و تەنلبەند دەکرێن.
شتێکی دیکە لەو شتانەی کە گڕیان لە موور بەرداوە ،ئەو گەلۆرانەن کە
لەسەر کاری خەڵکی دیکە دەژین .موور ئەوەی حساب کردووە ،کە
دەکرێت ڕۆژێکی کار بۆ شەش کاتژمێر لە ڕۆژێکدا کورتبکرێتەوە ،بەاڵم
لەکاتێکدا هەمووان لە بەرهەمهێناندا بەشدار بن.
ئەرکی ئەوە بەسەر دەوڵەتدا دەدات خۆی لە جەنگ دوور ڕابگرێت و ناڵە و
ئازار و مەینەتی کەمبکاتەوە“ :بۆیە دەبێت نەجیبترین خەمی پاشا
ئاسوودەیی گەلەکەی بێت ،نەوەک ئاسوودەیی خۆی”.
وەک سیاسەتمەدارەکانی ئەم سەردەمە ،مووریش الیەنگری
ئاسانکردنێکی بنەڕەتی یاساکان دەکات .لەو ڕووەوە هەڵوێستی بەم
شێوەیەیە :یاساگەلێک کە کەس پێیان ئاشنا نییە و لێیان حاڵی نابێت،
مرۆڤ ناتوانێت پابەندیان بێت .لە فۆرمێکی تەواو مرۆڤدۆستانەدا موور
پشتگیری لە ئازادی و تۆلێرانسی دینی دەکات .بەاڵم لەالیەکی دیکەوە
ئاتێیزم وەک ناجنسبوونێکی سروشتیی مرۆڤ ڕەتدەکاتەوە .پێنج سەد
ساڵ لە پاش باڵو کردنەوەی ئەو کتێبۆکەیەی ،خۆزگەکانی تۆماس موور
بە یوتۆپیایی ماونەتەوە .بەاڵم فکرە مرۆڤدۆستەکانی لە دڵی مرۆڤەکاندا
ڕەگوڕیشەیان داکوتاوە .ئەگەرچی ڕۆمانی یوتۆپیا هەتا ئێستا
وەرنەگێڕدراوەتە سەر زمانی کوردی ،بەاڵم وەرگێڕانی ئەم کۆمەڵەوتارە
هەوڵێکە بۆ ناساندنی یەکێک لە کارە هەرە ناسراوە جیهانییەکان و
کەشفکردنی ئەو مەرامانەی کە دەشێت لەپشت ئەو شاکارەوە هەبن.
دیدی گەلێک جیاواز سەبارەت بە تۆماس موور هەن ،لەکاتێکدا کەسانێک
هەن ،موور وەک پیاوێکی موبارەکی ئایینی دەبینن ،خەڵکانی دیکەش
هەن ئەو بە سەرەتای کۆمەنیزم ناوزەند دەکەن .بەو چەشنە ئەم پیاوە
مرۆڤدۆستە میراتییەکی دووئادگارمان لەدوای خۆی بۆ بەجێدەهێڵێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8081 :

یولییەس کەیسەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150422091008120938
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ولیام شێکسپیر
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :دوکتۆر سەاڵح بابان
304الپەڕە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
♖هەولێر

شارەکان:

باشووری کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8082 :

یۆگا سەرچاوەی بەختەوەریی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062321105371156
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی :عەباس محەمەد میسری
وەرگێر :مەحمود قادر کزەڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8083 :

یۆگا :تەکنیکە بەسوودەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967585
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی ئەکبەر مەجیدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:

🏀وەرزش
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8084 :

یۆلیۆس قەیسەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969317
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ولیەم شەکسپیر
وەرگێڕانی :عەلی عوسمان یاقووب
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ  /شانۆگەری
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8085 :

یۆن گابریێل بۆرکمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112020534743993
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هێنریک ئیبسن
وەرگێڕانی لە نەرویجییەوە :هاودەم ساڵح جاف
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎭شانۆ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8086 :
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یەزیدییەکان و ئایینی یەزیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102000032562452
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شاکر فەتاح
1969
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8087 :

یەسنا لەژێر بارانا سەیری باخ ئەکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022019422064266
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەبەز گۆران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە8088 :

یەشار کەمال سەبارەت بەخۆی دەدوێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042622383864639
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەڤپەیڤین لەگەڵ ئاالن باسکوێ
وەرگێڕانی لە تورکییەوە :بەکر شوانی
سلێمانی 2011 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وتار و دیمانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8089 :

یەک چیای گەوهەر :کۆمەڵە چیرۆکێکی ئەفسانەیی گەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968962
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :عەزیز گەردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8090 :

یەک ساتە شەنگۆڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091723345077510
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سیروان کاروانی
نیگار :ڕێبوار سەعید
بنکەی چاپەمەنیی ڕابوون
چاپی یەکەم ،سوێد ()2000
ISBN 91-971618-3-7
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8091 :

یەک ملیۆن پرسار و وەاڵم دەربارەی سێکس  -بەرگی 1
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013051510341678559
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :سۆزان جەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8092 :

یەک ملیۆن پرسار و وەاڵم دەربارەی سێکس  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052113161183011
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :سۆزان جەمال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8093 :

یەک ملیۆن پرسیار و وەاڵم دەربارەی سێکس
http://www.kurdipedia.org/?q=20141224185717118462
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێرانی
سۆزان جەمال
2013سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💊پزیشکی  -تەندروستی
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8094 :

یەکانەی پیرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519169
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فازل قەرەداغی
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی  2006باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆمان
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8095 :

یەکگرتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110618275762823
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :قودسی قازی نووری
وەرگێڕانی :ئەمین گەردیالنی
وێنەکێش :شێروان موحسین
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8096 :

یەکگرتنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091722574265459
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :سەعید کاوە "کوێستانی"
چاپی یەکەم ،سوێد ()1991
ISBN 91-630-0626-X
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆزی کورد
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8097 :

یەکگرتووی ئیسالمی لە نێوان ئیسالمیبوون و نەتەوەییبوندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011071820564260455
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نوسەر :بەختیار عەبدولڕەحمان
سلێمانی 2008
ژمارەی زنجیرەی گەشەپێدانی کادیران 280 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(یەکگرتووی ئیسالمی) لە17:36:15 2011-7-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8098 :

یەکیەتی نیشتمانیی کوردستان ،دوێنێ ،ئەمڕۆ و سبەی!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100412034662204
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چەند وێستگەیەک لە ئەزمونی سیاسیمدا  -عارف کەریم
ستۆکهۆڵم 2009 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8099 :

یەکێتی و ملمالنێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150704020832124715
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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(یەکێتی و ملمالنێ) نووسینی (کاک ئەحمەد) ناسراوە بە (کاکلە ڕەش)
پەڕتووکێکە سەبارەت بە ڕەوتێکی ناو بزاڤی ڕزگاریخوازی گەلی کوردستان
کە (یەکێتی نیشتمانی کوردستان)ە .
وە نووسەر کە خۆشی بەشداری شۆڕش و ئاگاداری بەشێک لە
ڕووداوەکان بووە بەشێوەیەکی بێالیەن هەوڵی داوە ئەو مێژووە بخاتە ڕوو .
لەالیەن (گوشاد عەبدولڕەحمان بایز) پێداچوونەوەی بۆ کراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
رامیاری
جۆری پەڕتووک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8100 :

یەکێتیی نووسەرانی کورد لقی هەولێر لە دامەزراندنەوە تا ئێستا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102819375288137
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەحمان فەرهادی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8101 :

یەکەم رۆژی ئیما لەباخچەی منااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170326
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
و/خەبات عارف مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼مندااڵن
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8102 :

یەکەم شەوی ناو گۆڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080315591889317
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عائض القرني
وەرگێڕانی :سەاڵح ستار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🔣هەمەجۆرە

جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

بابەتی ژمارە8103 :

یەکەم فەرهەنگی تۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557504
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بیتیی رووت
وەرگێڕانی لە هۆلەندییەوە د .کوردستان موکریانی
هەولێر :چاپخانەی دەزگای ئاراس
2007
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

📘فەرهەنگ

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇱🇳هۆڵندی
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە8104 :

یەکەمین ترپە ئاشقانەییەکانی دڵم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419504
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فروغ فەروغزاد
ئەبوبەکر قەرەداغی
خانەی وەرگێڕانی سلێمانی 2006
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەدەبی  /رەخنەی ئەدەبی
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8105 :

یەکەمین خەیاڵ (سێ سکۆر بۆ ئۆرکێسترای ژێدار)
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112209535910812
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :زۆزک قەرەداغی
ژمارەی بالوکراوە79 :
دیزاینی بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
ڕێکخستنی الپەڕەکان :کاروان ساالر
چاپخانە :ئاراس هەولێر
تیراژ1000 :
چاپی یەکەم 20008
ژمارەی سپاردن 2501 :ساڵی  2008حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🎵موزیک

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

بابەتی ژمارە8106 :

یەکەمین دەستووری نووسراو لە جیهاندا -بەڵگەنامەیەکی گرنگی
سەردەمی پێغەمبەر (د.خ)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150125005001119025
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :شوان هەورامی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8107 :

یەکەمین سەرچاوەکانی هونەری مۆدێرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019362
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ها .و .جەنسن
سەیوان سەعیدیان
دەزگای موکریانی 2006
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬هونەری
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8108 :

یەکەمین سەرکێشی ئەقڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081521030489157
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فراس سەواح
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :نەوزادی موهەندیس
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەفسانە
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8109 :

یەکەمین مەکتووب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823214607125486
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :سیروان مەحمود
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

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

بابەتی ژمارە8110 :

یەکەمین هۆلۆکۆست  -دەربارەی کۆمەڵکوژیی ئەرمەنییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122712423387053
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رۆبەرت فیسک
وەرگێڕانی نەجمەدین فەقێ عەبدوڵاڵ
2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مێژوو
جۆری پەڕتووک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8111 :

یەکەمین و دوایین رزگاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620030
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ج .کریشنامورتی
وەرگێڕ
سەعید سەیدی
ژمارەی الپەڕەکان
256
ساڵی چاپ
2009
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
حەمیدە یوسفی
کەتەلۆگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فەلسەفە  /هزر
جۆری پەڕتووک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8112 :
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یەڵماز گۆنای
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518822
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسین و ئامادەکردن و وەرگێڕانی؛ حەمە کەریم عارف
ئەم کتێبە لە ساڵی  2006دا لەالیەن یانەی قەڵەمی سلێمانی چاپکراوه
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊷وەرگێڕدراو
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8113 :

یەڵماز گۆنای و ڕۆڵی سینەمای دۆکیۆمێنتەری لە خەباتی نیشتمانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150413110123120873
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .ئیبراهیم مەحمود
وەرگێڕانی :ئەحمەد ساالر
لە باڵوکراوەکانی زنجیرەی کتێبی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
بەم زووانە دەکەوێتە بەردەستی خوێنەران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔣هەمەجۆرە

⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8114 :

Av Zelal Bû 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20140918115032116151
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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Mezher Bozan
Taybetmendîyekanî babet
Roman
Pertûk:
K. Bakûr T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8115 :بابەتی ژمارە

Av Zelal Bû 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20140918115032116152
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mezher Bozan
Taybetmendîyekanî babet
Roman
Pertûk:
K. Bakûr T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8116 :بابەتی ژمارە

Av Zelal Bû 4
http://www.kurdipedia.org/?q=20140918115032116153
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mezher Bozan
Taybetmendîyekanî babet
Roman
Pertûk:
K. Bakûr T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8117 :بابەتی ژمارە

Av Zelal Bû 5
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http://www.kurdipedia.org/?q=20140918115033116154
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mezher Bozan
Taybetmendîyekanî babet
Roman
Pertûk:
K. Bakûr T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8118 :بابەتی ژمارە

Av Zelal Bû 6
http://www.kurdipedia.org/?q=20140918115033116155
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mezher Bozan
Taybetmendîyekanî babet
Roman
Pertûk:
K. Bakûr T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8119 :بابەتی ژمارە

Dîwanî Mamosta Qane'e
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112019520769456
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kocher Bê rkar [Caucher Birkar]
January 26, 2003
Taybetmendîyekanî babet
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❀ Helbest

Pertûk:

K. Başûr T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8120 :بابەتی ژمارە

Kitêbî yekem Bo Polî yekemî seretayî Be tîpî latînî
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111922342766611
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Nûsîn u amadekirdinî: Kerîm Danişyar
Swîd – 2007
Taybetmendîyekanî babet
🎒 Perwerde

Pertûk:

🌏 Derewe

Ulat - Herêm:

K. Başûr T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8121 :بابەتی ژمارە

Xom.. Ew wextey ballindem!
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818937
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
ŞÊRKO BÊKES
147 rûper ،Helbest
2004 ،Nefel
Taybetmendîyekanî babet
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derewe

Ulat - Herêm:

K. Başûr T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8122 :بابەتی ژمارە

Zmanê mader
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060612540076614
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Kamiran Alî Bedirxan
Compte d'auteur
1965, Paris
Taybetmendîyekanî babet
Zimanewanî
Pertûk:
Ulat - Herêm:

🌏 Derewe

Ziman - Şêwezar:

K. Bakûr T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

🇫🇷 Ferensî

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8123 :

10خەون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122310232663478
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەبری سلێڤانی
دهۆک 2008 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8124 :

2000پەند ژ جیهانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071113485171992
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن و کۆمکرن :جگەرسۆز پێندرۆیی
2005
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8125 :

Dictionnaire kurde-Kurdish dictionary
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071813181172047
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
Author:Joyce Blau
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

📘فەرهەنگ

زمان  -شێوەزار:

🏁فرەزمان

واڵت:

🌏دەرڤە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8126 :

ئاریانا سینورێن دوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461849
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود خەلەف2007 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8127 :

ئاشقان و رۆڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092010073177554
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادهکردنی :سهیدخان کورجی
ژمارهی باڵوکردکم،م ٩٣ :ئنسیتیوتی کهلهپووری کورد -دهۆک
دیزینی بهرگ :حهمید ئازموده
چاپخانه :ئاراس
تیراژ ١٠٠٠ :دانه
چاپی  :یهکهم ٢٠٠٩
ژمارهی سپاردن ٢٤٧٨ :وهزارهتی ڕۆشنبیری ههرێمی کوردستان
ناسنامهی کتێب:
کۆمهڵێک چیرۆکی فۆلکلۆری ناوچهکانی باکوری کوردستان (دهڤهری
بینگوڵ) به زاراوهی (کرتکی زازاکی)
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8128 :

ئاقلێ هەڤپارێ مرۆڤاهیێ  -بەرگێ 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071118444972000
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خالد سادنی
ڤەگۆهازتن ژ ئەلفابێیا التینی :ئەڤراز حسێن
2008
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8129 :

ئالیێ دی یێ پرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091821135561960
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نڤێسەر  :تەحسین ناڤشکی
ژ وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (ئالیێ دی یێ پرێ) لە21:08:58 2011-9-18 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8130 :

ئامیرێن موزیکی یێن کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071118191771999
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانا علی اصغر نصراللـە پور
وەرگێران :مەسعود خالد گولی
2005
تایبەتمەندیێن بابەتی
♬هونەری
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8131 :

ئامێرێن موزیکی یێن کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799744
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەسغەر نەسڕوڵاڵ پور
هەولێر2005-
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:

♖هەولێر
♬هونەری
⊷وەرگێڕدراو
ک .باکوور
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8132 :

ئاڤامەزن  -کێلیکا کو ماسییێن خوە تێهنی دهێلت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122023181413606
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رۆمانەکا سۆسیۆلۆژی دیرۆکی یە ژ ساال  1998هەتا  2003هاتە
نڤیسین ،پاشی ب رێکا وەزارەتا رەوشەنبیری ل سلێمانییێ ،ساال 2004
هاتە جاپکرن و وەشاندن .رۆمان ب رێنڤیسا التینی یە ،ژ قەبارێ مەزن.
دەربارێ خورراگرییا مللـەتێ کوردە بەرانبەر هەولدانێن بوهژین و گوهۆرینا
دیمۆگرافییا دەڤەرێ ژ ئالێ حکوومەتێن عیراقێن ب درێژییا دیرۆکا نوو.
پرسا کوردی تەڤ د کەساتییا سەرەکە دە "فەرمان الو" دیار دبت،
کەساتییەکا سادە بەلێ تژی ئەڤین ،برین ،تۆل ،خەون ،غیرەت ،شەر،
ئاشتی ،ژیان ،غوربەت ،هوندابوون ،سێکس ،نەخواندەواری ،رێنجبەر،
مرن ئەڤجار زیندیبوون.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(ئاڤامەزن  -کێلیکا کو ماسییێن خوە تێهنی دهێلت) لە2010-12-20 :
22:11:23
تایبەتمەندیێن بابەتی
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8133 :

ئایدولۆژیا د هۆزانێن (جەگەرخوین)ی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071300423767645
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد عەبدوڵاڵ بامەرنی
2007
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8134 :

ئولیڤەر تویست
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092212134862047
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر  :چارلس دیکنز
وەرگێران بو کوردی  :روژهات سەعید
سالی چاپی ئورژینال 1839 :
سالی چاپی کوردی  2011 :مایس
وەشان  :پەرتوکخانەی فەرهەنگ
بەرگ  :زێرەڤان سەعید
کومپیوتەر و نەخشەسازی  :نێچیرڤان سەعید
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (ئولیڤەر تویست) لە22:31:28 2011-9-24 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (نێچیرڤان) سەبارەت بە
(وەشانێن پەرتوکخانا فەرهەنگ) لە11:55:52 2011-9-22 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8135 :

ئۆسمان سەبرى و ئالییەک ژ سەربۆرا وی یا ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020912245464216
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :کۆڤان خانکی
ساڵی دەرچوون :هەولێر 2011
سەرچاوە :ئەکادیمیای کوردی
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:

3892

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8136 :

ئۆڵ و فەلسەفەیا زەردەشت ل ناڤ كوردێن میدى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799820
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
میرئال زیالنى
دهۆك2006-
تایبەتمەندیێن بابەتی
پارتی:
پەرتوک:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پ .ک .ک.
دوزا کورد
فەلسەفە
ک .باکوور
🇷🇹تورکی
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8137 :

ئیدیەمێت کوردى
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967003
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامێدى ،سادق بەهادین ئامێدی
٢٠٠٥
تایبەتمەندیێن بابەتی
زمانزانی
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8138 :
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ئێزدیاتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015013115434069248
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خانا ئۆمەر خالی
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاڤێستا
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
🇷🇹تورکیا

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8139 :

ئێزدیاتی جڤاک ،سەمبول ،ریتوێل و میت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101023231362283
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پەرتوکەکە ل سەر جڤاک ،سەمبول ،ریتوێلێ و میتێن ئێزدیانە ژ الیێ
د.خانا ئومەرخالی ڤە هاتیە نڤێسین ،نڤێسەر کوڤان خانکی وەرگێرایە ژ
ئەلف و بێ یا التینی بو ئەلف و بێ یا عەرەبی،
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(ئێزدیاتی جڤاک ،سەمبول ،ریتوێل و میت) لە13:01:12 2012-2-11 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🌏دەرڤە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8140 :

ئێڤارییەکا کەسک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123115131863599
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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تریفە دۆسکی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8141 :

ئێکەمین چیرۆکا کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311005122119681
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئێکەمین چیرۆکا کوردی (چیرۆکا مەم و زین یا مەال مەعموودێ بایەزیدی)
ساخکرن :رەشید فندی
هەولێر 2010
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:

♖هەولێر

پەرتوک:

🔎لێکۆڵینەوە

جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8142 :

ئەرزێ و بەکر بەگێ ئەرزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052422222978475
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محەمەد ئەمین دۆسکی
دهۆک 2002 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەSpîrêz :
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8143 :

ئەز ئایشە شانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112311001010847
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکاران :زەینەب یاش -حیلمى ئاکیۆڵ
ڕیزبەندکردنى مەقام و نووسینەوەى نۆتەکان :کاوە فەقێ زادە
پێداچوونەوەی نۆتەکان :د .محەمەد زازا
پێداچوونەوەی زمانی :مەزڵوم دۆغان
پەراوێز دانان :مەزڵوم دۆغان ،بوار نورەدین
وەرگێڕانی ژیاننامە بۆ کرمانجی خواروو :بوار نورەدین
ژمارەى بالوکراوە83 :
دیزاینى بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
ڕێکخستنى الپەڕەکان :کاروان ساالر
چاپخانە :ئاراس هەولێر
تیراژ1000 :
چاپى یەکەم2009 :
ژمارەی سپاردن1371 :ی ساڵی  2009وەزارەتی رۆشنبیری
تایبەتمەندیێن بابەتی
♬هونەری
پەرتوک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئهنستیتویا کهلهپوورێ کوردی – دهۆک
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8144 :
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ئەز و تو ب دیتنەکا دی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661919
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناجی تاها بەرواری ،هەلبەست2010 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8145 :

ئەز و دەالل :من ب تەنێ نەهێلن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110210144662706
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سدقی هرۆری
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8146 :

ئەلفبێیا کوردی بۆ پۆال ئێکێ بنەڕەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030900162634530
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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چاپا شازدێ ٢٠١٣ -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پڕۆگرامی خوێندن
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8147 :

ئەم بۆچی کتێبان چێدکەین؟!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561871
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هوشەنگ شێخ محەمەد2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
وتار و دیمانە
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8148 :

ئەنفالکرنا بەهدینان  -بەرگێ 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071118321466441
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی بەندی
2008
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەنفال و هەڵەبجە
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە8149 :

ئەو شەڤا قەد ژبیر ناکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968252
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نافع ئاکرەیی
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8150 :

ئەوێن یاهودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010322515521906
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جور  :دەقی شانو  -وەرگێراو
نووسەر  :لێسینگ
وەرگێران لە ئنگلیزیەوە  :روژهات سەعید
ژمارەی الپەر 20 :
قەبارە: A4
جوری وەشان  :لە سەر ئنترنێت
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (وێکێپێدیا) سەبارەت بە
(ئەوێن یاهودی) لە22:46:22 2011-1-3 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8151 :

ئەڤین و شەوات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111413023462944
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سدقی هرۆری
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8152 :

ئەڤەیە سەگڤان عەبدلحەکیم ()2010-1948
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031320430080219
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن :محەمەد سەلیم سواری
2011
تایبەتمەندیێن بابەتی
بیبلۆگرافیا
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8153 :

انجیال عیسییی مسیح لسر نڤیسینا متی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060100094385431
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
١٩٢٢
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇷🇹تورکیا
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8154 :

باخۆرە ،بالۆرەیێن سروودەک زەرادەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122615491163526
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موحسین عەبدولڕەحمان
2009
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8155 :

بارکرن بەرەف دەریایێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119046
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی؛ زەکەریا تامر
وەرگێڕانی؛ د .عارف حیتۆ
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 2000دا لە دهۆک باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چیرۆک
پەرتوک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8156 :

باژێرێ دینا و چەند چیرۆکێن دن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561862
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ئامادەیە

فایلی پی دی ئێف:
کاریکاتۆرە چیرۆک ،تێلی ساڵح2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک

تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8157 :

باغێ كوردا؛ سەرجەمى دیوانا ئەحمەدێ ناڵبەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793342
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دهۆك1998-
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8158 :

بالندەیێن کوردستانێ  -پشکا ئێکێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010800132386779
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئیسماعیل تاها شاهین
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8159 :

بالندەیێن کوردستانێ  -پشکا چارێ و دووماهییێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010820222192786
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل تاها شاهین
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8160 :

بالندەیێن کوردستانێ  -پشکا دووێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010820172892784
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل تاها شاهین
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8161 :
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بالندەیێن کوردستانێ  -پشکا سێیێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010820200492785
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل تاها شاهین
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8162 :

بالولکا شەکرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361817
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
چیرۆک ،حەسەن سلێڤانی2006 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8163 :

باکورێ دل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361828
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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دلشا یوسف
2006
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8164 :

برجێن بێدوتنگێ :میتۆلۆژی دیرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793387
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەیسەڵ داغلی
دهۆک2007-
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8165 :

برجێن بێدەنگیێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082022571472333
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نڤیسین :فەیسەل داغلی
ڤەگوهازتن ژ ئەلفابێیا التینی :شڤان ئەحمەد تەیب
2007
تایبەتمەندیێن بابەتی
مێژوو
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8166 :

بزاڤا سیاسی ل کوردستانێ 1927-1908
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018656
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەلی تەتەر نێروەیی
چاپ و وەشانی سپیڕێز 2002
تایبەتمەندیێن بابەتی
مێژوو
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەSpîrêz :
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8167 :

بزاڤا شانۆیێ ل ئاكرێ-ئامێدی-زاخۆ شانۆوا قوتابخانە یان ل دهۆكێ
 1970تا 1990
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793402
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رفعەت رەجەب
هەولێر2011-
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:

♖هەولێر

پەرتوک:

🎭شانۆ

زمان  -شێوەزار:

ک .باکوور
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8168 :

بزاڤا نەتەوەیی یا کوردی یا ئازادیخوازی ل کوردستانا عیراقێ (-1939
)1945
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091214594492270
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نڤیسین :عەزیز حەسەن بارزانی
چاپا :یەکێ 2002 -
ڤەکۆلینەکە ل دۆر بزاڤا نەتەوەیی یا ئازادیخازی یا کوردی ل کوردستانا
عیراقێ هەر ل دەستپێکا پەیدابوونا وێ پشتی پەیمانا سیڤەر ل تەباخا
( ،)1920و کارتێکرنا جەنگا جیهانی یا دووێ ( )1945-1939ژ الیێ ئابۆری
و سیاسی ڤە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
مێژوو
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8169 :

بنگەهێن راستنڤیساندنا کوردیێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011809411163885
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عارف زێرەڤان
ڤەگوهاستن ژ تیپێن التینی -:مسعود خالد گولی
دەزگەها سپیرێز یا چاپ و وەشانێ
چاپا ئێکی 2002
تایبەتمەندیێن بابەتی
زمانزانی
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەSpîrêz :
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:

3907

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8170 :

بنگەهێن راستڤەکرنا کوردیێ (کرمانجی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090823310792164
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نڤیسین :عارف زێرەبان
2002
تایبەتمەندیێن بابەتی
زمانزانی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8171 :

بنەمایێن جوگرافیا گشتی و جوگرافیا کوردستانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122315020066913
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانا :نەشوان شوکری هرۆری
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8172 :

بوهژین ..زرۆمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793493
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.نافع ئاكرەیی
هەولێر1989-
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تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8173 :

بویكا بارانێ ..یاریێن كوردەواریێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793508
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد حەسەن بناڤى
هەولێر2002-
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8174 :

بۆقی ناو چاڵەکە  -بەقا دبنێ بیرێ دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112119444666713
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاڵڤین ترێسلت
وەرگێڕان ژ فارسی:
بۆ کرمانجیا ژێری :نەجیبە ئەحمەد
بۆ کرمانجیا ژۆری:زوبەیدا سەید ساڵح
٢٠٠٣
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🚼زارۆکان
⊷وەرگێڕدراو
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8175 :

بیاڤێ خواندنێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020061739
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ڤەکۆلین ،جەالل مستەفا 2004
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎒پەروەردە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8176 :

بیرا قەدەرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519178
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی؛ مەهمەد ئوزون
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8177 :

بیرانینێن من – دەرحەقا حەجیێ جندی و مالباتا ویدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092421360925111

3910

فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
بەرهەڤکرن :فریدا حەجی جەواری
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📝یاداشت
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8178 :

بیرەوەرێن كەڤن دناڤ مللەتێ كورد دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793601
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەیار باڤی
دهۆك1999-
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
کلتوور
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8179 :

بیست سال و ئێڤارەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091822124161966
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3911

سەبری سلێڤانی
رۆمانەکا فەلسەفەی پسیکۆلۆژی یە .ئاڤدەل ،کەساتییا سەرەکە هێژ
زارۆکەک سێوی وژدانێ دئەڤینت بەلێ وژدان شوو دکت ،وی ب تنێ
دهێلت .پشتی بیست ساالن هەڤدوو دبینن ،د ئێڤارەکێ دە ل خانیکێ
ئاڤدەلی دگەهن هەڤدوو ،هەتا سپیدێ دمینن هشیار بەلێ ئاڤدەل
تەحەموال خوەشییا دوماهییا بەندەمانا بیست ساالن ناکت ،دلێ وی
رادوەستت .ئاڤدەل بۆ ڤیڤیانا قریاقووسی (کچا خوەدانێ خانی) ب
درێژییا ئێڤارێ ،هەتا کو وژدان بگەهت ،بەحسێ خوە و وژدانێ دکت.
هەژی گۆتنێ یە رۆمان ژ وەشانێن ئیکەتییا نڤیسەرێن کورد تایێ دهۆکێ
یە ،ل ساال دوو هزار و پێنجێ هاتە چاپکرن و وەشاندن.
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8180 :

بێدەرەك لە هوزانی نوێ عەرەبی لە عیراقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793550
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نافع ئاكرەیی
بەغداد1989-
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8181 :

بێهنشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361826
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد حەسەن بناڤی2006 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
کلتوور
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8182 :

بەراوردیەکا کێشناسی دناڤبەرا عەرووزا کوردی و فارسی دیوانێن
(مەالیێ جزیری و حافز شیرازی) وەک نمونه
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021621180425301
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانا :حەلیما خورشید عەبدولال
وەشانخانە :دەزگەها سپیرێز یا چاپ و وەشانێ
ژمارە وەشانێ – 349 :ساال 2011
چاپخانەیا :خانی – دهۆک
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8183 :

بەرصیصێ عابد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112809190263032
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەقێ تەیران
بالڤکرنا :عەبدولڕەقیب یوسف
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە8184 :

بەرگۆتییێن کۆچەرەکی دەشتینەبوویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361837
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل تاها شاهین2006 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8185 :

بەشو پاشا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052814533264927
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەمدوح عەدوان
وەرگێڕانی :ئەنوەر محەمەد تاهر
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆ
⊷وەرگێڕدراو
ک .باکوور

بابەتی ژمارە8186 :

بەندەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561866
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دیا جوان2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8187 :

بەیتێن کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091010234788824
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمکرن :محەمەد عەبدوڵاڵ
چاپا :یەکێ 2002 -
ژمارەیەکا بەیتێن کوردی نە ل دۆر چەندین بابەتێن جۆراوجۆر هاتینە
ڤەهاندن ،تێدا گەلەک ژ کەڤنەباوەرێن مللەتێ کورد هاتینە دیارکرن
زێدەباری دیتنا وی یا تایبەت هەمبەر چەندین بابەت و هزر و دۆزان.
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەSpîrêz :
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8188 :

پانوراما 2011
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012211480263975
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردن  :روژهات سەعید
جور  :مێژوو
الپەر 8 :
شێوەزار  :بادینی
تایبەتمەندیێن بابەتی
مێژوو
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8189 :

پانوراما ٢٠١٢
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012618152375343
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پانوراما ٢٠١٢
ئامادەکار  :روژهات سەعید
سال ٢٠١٣ :
زمان  :بادینی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📅
کڕۆنۆلۆژیا
ک .باکوور

بابەتی ژمارە8190 :

پانوراما ٢٠١٤
http://www.kurdipedia.org/?q=20150102191521118608
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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پانوراما  ، ٢٠١٤گرنگترین رووداوەکانی سالی ٢٠١٤
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8191 :

پاییزا چیای
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418800
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :عارف حیتۆ
ئەم کتێبە لە ساڵی 2004دا باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8192 :

پاییزەکا شین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561870
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تریفە دۆسکی2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە8193 :

پرۆگرام و پەيڕەوى ناڤخۆ ئێکەتى نیشتمانى کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123111140074557
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پەسەندکريێ سێیەمین کۆنگرێ (ى.ن.ک) سلیمانى 2010/6/14 - 6/1
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئێکەتییا نیشتمانیا کوردستانێ
پارتی:
پرۆگرام
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8194 :

پالتا ژیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20141227132229118536
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

🚼زارۆکان

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەSpîrêz :
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8195 :

پالنا ژیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170449
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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جاهیدا بیری
2002
چیرۆکەکە بۆ زارۆکان ،ل دۆر ژمارەیەکا ئامیرێن کەڤن هاتی یە گۆتن ،تێدا
هەولدان یا هاتی یە کرن ژ بۆ دیارکرنا وێ جاوازیێ یا کو د ناڤبەرا دیتنا
تەخا بەلنگاز و دەولەمەندان دا هەی.
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼زارۆکان
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8196 :

پوستە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793922
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمیل محەمەد شێالزی
دهۆك2004-
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8197 :

پڕوپاگندە چییە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052400213664869
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عەلی عەبدولخالق
دهۆک 2001 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8198 :

پێداچونەڤەک ل مێژوویا بارزان ١٩١٤ - ١٨٢٠
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060700031278342
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نڤیسین :مەال ئەیوب
٢٠٠٧
تایبەتمەندیێن بابەتی
مێژوو
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8199 :

پێال رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661908
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هشیار رێکانی ،ژ بیرەوەریێن پێشمەرگەیەکی2009 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8200 :

پەرتوکا پەندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092222313562061
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پەرتوکا پەندان
پەرتوکا پەندان بەشەکە ژ پەرتوکا پیورزا ئاینێن یاهودیەت و مەسیحیەتێ ،ژ پەندێن سلێمان
پێغەمبەری (س) پێک دهێن.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8201 :

پەرتەوکرنا گونەهان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461859
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محسن عەبدولڕەحمان2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8202 :

پەرن ژ ئەدەبێ دینێ ئێزدیان  -بەرگی دوهەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100614501219859
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆمکرن و ڤەکۆڵین؛ د .خەلیل جندی رەشۆ
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن چاپ و وەشانی سپیڕێزەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8203 :

پەرن ژ ئەدەبێ دینێ ئێزدیان  -بەرگێ ئێکێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100614481662229
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆم کرن و ڤەکۆلین
د .خەلیل جندی رەشۆ
دهۆک 2004 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8204 :

پەستێن بازنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418794
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :د .عارف حیتۆ
چاپی یەکەمی ئەم کتێبە لە ساڵی 2001دا لە دهۆک باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8205 :

پەل و خولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794054
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تەحسین ناڤشکی
هەولێر2009-
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
ئەدەبی
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8206 :

پەیرەوێ ناڤخویێ ئنستتیوتا (دهۆک) بو رەوشەنبیریا گشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030917174982521
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پەیرەوێ ناڤخویێ ئنستتیوتا (دهۆک)بو رەوشەنبیریا گشتی
سەرچاوە: digc.info
تایبەتمەندیێن بابەتی
پرۆگرام
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8207 :

پەیڤا بەرزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012810451464076
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
هەلز عەلی سەلیم
دهۆک 2012 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8208 :

تراژیدیا کوردان (راپۆرتەک ژبۆ نەتەوەیێن یەکبوویی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120223124874111
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :وریا رەحمانی
تایبەتمەندیێن بابەتی
دوزا کورد
پەرتوک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8209 :

ترسا بێ ددان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561878
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەلیم یوسف ،رۆمان2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

دهۆک
رۆمان
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8210 :

تیرورا چاڤەڕێکری  ،گروپا خوراسان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150118162408118906
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جیهانێ ل سەدساال بیست و ئێكێ هەڤنیاسین لگەل رێکخراوێن تیروری
یێن نوی و ڕادیکال
کرن ،پشتی هێرشێن  ١١ی سێپتەمبەرێ ،زلهێزا جیهانێ ویالیەتێن
ئێكگرتیێن ئەمریکا بڕیاڕا
ڕوی ب ڕوی بوونا تیرورزما نیڤدەولەتی دا ،ل ساال  ٢٠١٤ێ رێکخراوەکا
توندڕەو چەندین باژێر
ل ئیراق و سوریایێ داگیر کرن ،هەڤپەیمانا نیڤدەولەتی دژی ڤێ
رێکخراوێ بەردەوام
ئوپەراسیونێن ئاسمانی ئەنجام ددەت  ،ڕوژهەالتا ناڤین بوویە ژێدەرێ
رێکخراوێن تیروری.
تایبەتمەندیێن بابەتی
تیرۆریزم
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8211 :

تیرورکرنا حەزێن بێ مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020413374764169
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پەرتوکا ئازاد بوسەلی یا دووێ یا هوزانا
وەشانێن پەرتوکخانا فەرهەنگ  -زاخو
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە8212 :

تیۆرا وێژەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561889
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .عارف حیتۆ ،ڤەکۆلین2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8213 :

تێگەهەکێ یاسایی بو رۆژنامەڤانیێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310232427119675
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانان :هەکار عەبدولکەریم فندی
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
♬یاسایی
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8214 :

تێکست دناڤبەرا گۆتارا رەخنەیی و رێبازێن ئەدەبی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561869
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەمین عبدالقادر2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
ئەدەبی
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8215 :

تێکست و شرۆڤەکرنێن ڕەخنەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309021835119641
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولرەحمان بامەرنی
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ئەدەبی
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8216 :

تەفسیرا سورەتا (القصص)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090722450761044
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر  :تحسین ئیبراهیم دوسکی
زاراڤ  :بادینی
دهوک  -کوردستان
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (نێچیرڤان) سەبارەت بە (تەفسیرا سورەتا
(القصص) لە22:16:15 2011-9-7 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8217 :

تەفسیرا سورەتا القصص
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012623120664042
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکرن  :تەحسین ئیبراهیم دوسکی
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8218 :

تەنهستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092222375962063
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تەنهستان
نڤێسەر  :کەمال سلێڤانی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8219 :

تەڤنکەرا کورد ،هونەرمەندا بەرزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261798
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ڤەکۆلیــن ،و :مەسعود خالد گولی2006 ،
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وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8220 :

جارەکێ ژ جارا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119185455118931
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناڤێ پەرتوکێ :جارەکێ ژ جارا
ناڤێ بەرهەڤکار :حەجی جەعفەر
جۆرا بەرهەمێ :فلکلۆر (چیڕۆکێن فلکلۆرێ زاڕۆکان)
ژمارا سپاردنێ465 :ی ساال 2007
چاپا :ئێکێ
ناڤێ چاپخانا :شڤان  -سلێمانی
39چیڕۆکێن فلکلۆرێ زاڕۆکان ئەوێن ل دەڤەرا بەهدینان بەالڤ پێکهاتییە،
قارەمانێن پڕانییا وان گیانەوەرن .ژ چیڕۆکا (ڕویڤی و کەر) دەست پێ
دکت ،و ب چیڕۆکا (سیر و پیڤاز) ب دووماهی دئێت و بۆ گەلەک ژ ڤان
چیڕۆکان نیگار و کەڤالێن ڕەنگڕەنگ هاتینە چێکرن و ب هندێ بەرهەم
زێدەتر ب ڕەوش کەڤتییە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

🚼زارۆکان

چیرۆک
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتووتا کوردی ژ بۆ لێکۆلین و زانست
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8221 :

جگەرخوێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618858
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ڤەگوهاستن و بەرهەڤکرن؛ هەڤاڵ زاخۆیی
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ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن چاپ و وەشانی سپیڕێزەوە باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8222 :

جوگرافیا دوازدێ ئامادەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012216150563981
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جوگرافیا دوازێ ئامادەیی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏جوگرافیا
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8223 :

جیهانا شروڤەکرنا خەونان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012817173964090
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جیهانا شروڤەکرنا خەونان
وەرگێران :محەمەد آنور تەوفیق شیالنی
زاراڤ  :بادینی
بەرگ  :بەیار جەمیل
چاپا ئێکێ 2011 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8224 :

جەستەیێن فروک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010419420022034
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کومەکا کورتە چیروکێن نڤێسەر و چیروکنڤێس محسن عەبدولڕەحمان تێدا هەنە ،ل ساال 2010ێ
ێ ژ الیێ ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد – تایێ دهوک ڤە هاتیە چاپکرن.ژ قەبارێ ناڤنجی یە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (جەستەیێن فروک) لە:
17:44:47 2011-1-4
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8225 :

جەهنەم وارێ پەشێمانان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818155764094
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەهنەم وارێ پەشێمانان
نڤێسەر  :تەحسین ئیبراهیم دوسکی
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8226 :

چاڤێ سیتاڤکێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461843
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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تەحسین ناڤشکی2007 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
رۆمان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8227 :

چل حیکایەتێد مەال مەحموودێ بایەزیدی 1867 - 1799
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102419215562541
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رەشید فندی ڤەگوهاستینە سەر رێنڤیسا نوی و فەرهەنگۆک بۆ چێکرییە
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8228 :

چلخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794312
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تەحسین ناڤشكى
دهۆك2002-
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

دهۆک
ئەدەبی
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8229 :

چیروکێن جادوگەری بو زاروکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122209070318482
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پەرتوکەکا زاروکانە ژ الیێ نڤێسەرێ کورد حەجی جەحفەر ڤە هاتیە
وەرگێران بو سەر زمانێ کوردیێ ژ زمانێ عەرەبی ،ژ الیێ ئێکەتیا
نڤێسەرێن کورد  /تایێ دهوک ڤە هاتیە وەشاندن .تێدا هەشت چیروکێن
جادوگەرا تێدانن ژ فلکلورێ روسی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(چیروکێن جادوگەری بو زاروکان) لە21:57:37 2010-12-21 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8230 :

چیرۆکێن میللێن کوردى
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111710170510752
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمکرن و بەرهەڤکرن :جەمیل محەمەد شیالزى
دیزاینى بەرگ :حەمید رەزا ئازموودە
مۆنتاژ :بوار نورەدین
چاپخانە :شڤان  -سلێمانى
تیراژ1500 :
چاپى یەکەم 2005
نرخ 2500 :دینار
ژمارەی سپاردن ( )910ساڵی ( )2005حکومەتی هەرێمی
کوردستا
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

سلێمانی
چیرۆک
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8231 :

چیڤانۆک ژ هەمی دنیایێ؛ چیڤانۆکێت خواردن و ڤەخوارنێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060113193078392
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان ژ ئەلمانی :حەجی جەعفەر
٢٠٠٧
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊷وەرگێڕدراو
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8232 :

چیڤانۆکا گایێ سۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361820
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمیل محەمەد شێالزی2006 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8233 :

چەند ئاورەک ل زمانێ کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060213543878371
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فایلی پی دی ئێف:
فازڵ عومەر
٢٠٠٤

ئامادەیە

تایبەتمەندیێن بابەتی
زمانزانی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8234 :

چەند بابەت و لێکۆلینێن زمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661897
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدالوهاب خالد ،ڤەکۆلین2009 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
زمانزانی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8235 :

چەند بابەتێن دیروکی د سترانا دیروکی یا کوردی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112311015010848
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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پێداچوون و ئامادەکردن :د.سەالح هروری  /زانکویا دهوک -کولیژا پەروردا
بنیات
چاپی یەکەم 2004 :سلێمانی
ناڤەروک
بابەتێ ئێکێ:سەبارەت سترانا دیروکى یا کوردى
بابەتێ دووێ:بزاڤا میر بەدرخانى 1847-1821دسترانا دیروکى دا
بابەتێ سیێ:بزاڤا ئێزدین شێرى  1855-1854دسترانا دیروکى دا بابەتێ
چوارى :عەلیێ بەگێ دسترانا دیروکى دا
بابەتێ پێنجێ:شەرێ شارانیێ د سترانەکا دیروکى دا
بابەتێ شەشێ:رویدانێن دەڤەرا بادینان (1919ز) دسترانا دیروکى دا
بابەتێ هەفتێ:بزاڤا شێخ مەحمودى یا ساال 1919دسترانا دیروکى دا
بابەتێ هەشتێ:سمکۆیێ شکاک و سترانا دیروکى
بابەتێ نەهێ:کۆر حسێن پاشا و سترانا دیروکى
پاشکو :چەند سترانێن دى یێن دیروکى
تایبەتمەندیێن بابەتی
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8236 :

چەند بەرپەرەک ژ دیرۆکا رۆژنامەڤانیا کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021710042534200
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نڤیسەر موسەدەق تۆڤی
ئەڤ پەرتووکە بەحسی دیروکا رۆژنامەڤانیا کوردی دکەت ل رۆژناما
"کوردستان"ڤە و هەتا گۆڤارا هاوار کو ژ الیێ مالباتا بەدرخانیا هاتیە
دەرئێخستن.
هەر د ڤێ پەرتوکێ دا ،بەحسی دەرچونا ژمارا ئێکێ یا گۆڤارا "پەیڤ"
دکەت کو د ساال  1980هاتیە چاپ و بەالڤکرن.
هەر د ڤی بەرهەمێ رۆژنامەگەریا کوردیدا ،ئیماژە ب ناڤێ چەند رۆژنامە
و گۆڤارێن دی هاتیە کرن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8237 :
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چەند ستێرێن گەش د ئەسمانێ هەلبەستا نوو یا کوردی دە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561882
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خەلیل دهۆکی ،ڤەکۆلین2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8238 :

چەند هزرێن رەوشەنبیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461855
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گۆتار ،ناجی تاها بەرواری2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
وتار و دیمانە
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8239 :

چەند ڤەكۆلینەك دچیرۆكێن فۆلكلۆرێ كوردی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150120140502118953
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ناڤێ پەرتوكێ :چەند ڤەكۆلینەك دچیرۆكێن فۆلكلۆرێ كوردی دا
ناڤێ نڤیسكار :جەمیل محەممەد شێالزی
جۆرا بەرهەمێ :ڤەكۆلینا فۆلكلۆری
ژمارا سپاردنێ 200 :ی ساال 2004
چاپا :ئێكێ
ناڤێ چاپخانا :شڤان  -سلێمانی
.
ژ چەند ڤەكۆلینەكێ پێكهاتییە كو ل سەر چیرۆك و ئەفسانەیێن كوردی بە
(دیالێكتا كورمانجییا ژۆری) هاتنە نڤیسین ،وەكى :ڤەكۆلینەك مۆرفۆلۆژی،
ڕۆال ئافرەتێ د چیرۆكێن فۆلكلۆرێ كوردی دا.
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

🔎لێکۆڵینەوە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتووتا کوردی ژ بۆ لێکۆلین و زانست
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8240 :

چەند ڤەکۆلینەک د چیرۆکێن فولکلۆرێ کوردی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112410255110864
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمیل محەمەد شێالزی
چاپا ێکێ دهوک 2004
ناڤەروک:
دیاری
پەیڤەک
هەلسەنگاندنەک بو خواندنەکا رەخنەیی بو شروڤەکرنا چیرۆکێن کوردی
یێن مللی ل دویڤ رێبازا مورفولوژی یا (پروپ)ی
دورهێلی د چیرۆکێن مللی یێن کوردی دا
رۆلى چافرەیێ د ناڤ چیرۆکێن فولکلۆرێ کوردی دا
َ
سێ چیڤانۆکێن هەڤبەرکری و شروڤەکرنەک مورفولوژی
شروڤەکرنا چیروکا (کــورکــێ ســلێ) یــا مللی لبن رێبازا مورفولوژی
ڤە..
بوچی مهانە (مەرج) د چیرۆکا فولکلۆری دا ؟
تایبەتمەندیێن بابەتی
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

3938

بابەتی ژمارە8241 :

چەند یاداشتێن پژیشکەکى
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968562
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نافع ئاکرەیی
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8242 :

حیکایەتێد جمعەتا کوردا (چیرۆکێن فولکلۆری)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063014025289742
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن :حەجیێ جندی
٢٠٠٦
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8243 :

حێجبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561868
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ئەحمەد یاسین ،تێکستێن ئەدەبی2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8244 :

حەجیێ جندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111322362662928
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکرنا :فریدا حەجی جەواری
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8245 :

حەمک و سینەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011423232063834
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەمک و سینەم
نڤێسەر  :قادر قەچاخ
2010
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8246 :

حەمکێ توڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052823001078416
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود کتانی
٢٠٠٠
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8247 :

حەیرانوك ڤەكولین و دەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794639
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل بادی
دهۆك2001-
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8248 :

حەیرانوک نامەیێن ئەڤینداران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361818
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەدیب عەبدوڵاڵ2006 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8249 :

حەیرانۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091214551988802
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمکرن :عەبدولعەزیزێ خەیات
چاپا :یەکێ 2002 -
زمانێ ئەڤینێ یە ،یێ کو ل دەمێن بەری نهو ئەڤینداران دەربڕین پێ دکر
ژ خەم و کۆڤان و گازندەیێن خۆ ژ دەردێ ئەڤینێ کو دبیتە (حەیرانۆک).
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەSpîrêz :
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8250 :
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حەیرانۆک 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150126231654119063
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناڤێ پەرتوکێ :حەیرانۆک
ناڤێ نڤیسکار :حەجی جەعفەر
جۆرا بەرهەمێ :فلکلۆر (حەیرانۆک)
ژمارا سپاردنێ 741:ی ساال 2007
چاپا :ئێکێ
ناڤێ چاپخانا :هەوار  -دهۆک
ژ  587حەیرانۆکان پێکهاتییە ،ژ جهێن جودا جودا ژ دەڤەرا بەهدینان هاتینە
وەرگرتن .ئەڤ بەرهەم د بنیاتدە پشکا دویێیە ژ کتێبەکێ کو پێشتر د بن
هەمان ناڤیدە ژ بەرێ بەرهەڤکەریڤە هاتبوو دانان.
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتووتا کوردی ژ بۆ لێکۆلین و زانست
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8251 :

حەیرانۆک :ژ تورێ زارگۆتنا کوردان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967437
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل بادى
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8252 :

خواندن و رێزمانا کوردی بۆ پۆال شەشێ بنەڕەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030400133233718
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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...
تایبەتمەندیێن بابەتی
پڕۆگرامی خوێندن
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8253 :

خۆناسین و کۆچەک زان؛ سەرهاتیێن دێرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053100023678401
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تارق شوکری خەمو
٢٠٠٨
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8254 :

خێزان کان یا دلوڤانیێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092609315462102
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دلڤین عەبدولخالق عەلی
تایبەتمەندیێن بابەتی
کۆمەاڵیەتی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8255 :
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خەون  -سەرهاتیێن کەڤن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060212092578375
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن :تارق شوکری خەمۆ
٢٠٠٦
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8256 :

خەونێن هەالویستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761928
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەلوا گولی ،هەلبەست2010 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8257 :

خەونەکا بنەفشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092222335562062
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خەونەکا بنەفشی
نڤێسەر  :محەمەد بەدەل
وەشانێن ئیکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8258 :

د بازگەهێن دەمیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111912211244004
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئامینا زکری
دەزگای ئاراس 2009 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8259 :

د فۆلکلۆرا کوردی دە سەردەستیەکە ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619887
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
رۆهات
وەرگێڕ
ئازاد عەبدولعەزیز مزویری
ژمارەی الپەڕەکان
186
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
هزر و کولتوور
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :موکریان

3946

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8260 :

د گەل پێغەمبەری خۆشتڤی سالڤ لێ بن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011910155863893
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د گەل پێغەمبەری خۆشتڤی سالڤ لێ بن
تەحسین ئیبراهیم دۆسکی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید) سەبارەت بە (د گەل
پێغەمبەری خۆشتڤی سالڤ لێ بن) لە8:57:43 2012-1-19 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8261 :

دارا هنارێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082321582872373
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەشار کەمال
سامی الحاج ژ التینی ڤەگوهاستیە
فرات جەوەری ژ تورکی وەرگێرایە
٢٠٠٥
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە8262 :

داستانا لێدانا گازخانا کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620034
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
وەسفی حەسەن
ژمارەی الپەڕەکان
94
ساڵی چاپ
2010
نۆرەی چاپ
یەکەم
دیزاینی بەرگ
هۆگر سدیق
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندیێن بابەتی
مێژوو
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :موکریان
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8263 :

دالەهی یێن کەسەکێ ب تنێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461854
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .عارف حیتو2007 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە8264 :

داویا شەرڤانەكی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794891
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عیسمەت محەمەد بەدەل
دهۆك2005-
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8265 :

دگەل چرکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022709031064312
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا حسێن
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8266 :

دمدم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110822130662862
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەجیێ جندی
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8267 :

دوعایێن زاروکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072309305277096
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن :سەعید مستەفا
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8268 :

دوماهی هەناسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022212140382342
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نڤێسین  :حەسەن فەتاح
وەشانێن کومەال هەلبەستڤانێن گەنج
دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8269 :

دویماهی سالێن ژیانا مستەفا بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121118422474301
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دویماهی سالێن ژیانا مستەفا بارزانی
بالیوز  :دیڤید کورن
تایبەتمەندیێن بابەتی
مێژوو
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8270 :

دیاردا مرنا زمانان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761940
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فەرهاد حاجی2010 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
زمانزانی
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8271 :

دیتن هزارێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092010115077556
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مەهدی بامەرنی
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8272 :

دیدارێ یار  -دیوانا شێخ شەمسەدینێ قوتبێ ئەخالتی یێ بریفکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518838
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێخ شەمسەدینێ قوتبێ ئەخالتی یێ بریفکانی
کۆکردنەوە و ئامادەکردنی؛ زاهید بریفکانی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2002دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8273 :

دیرۆک و زانستێن قۆرئانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092222271362060
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نڤێسین  :نایف مکائیل طاهر
سەرچاوە  :مالپەری مێرگ
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8274 :

دیمەنەک ژ باژێرێ ئامێدیێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012920331175428
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دیمەنەک ژ باژێرێ ئامێدیێ
وەرگێران  :کوڤان ئحسان یاسین
نڤێسەر  :جەنگی زرار
سەرچاوە :مالپەرێ ئامێدیێ
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەڵگەنامەیی
پەرتوک:
ک .باشوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8275 :

دیوانا سەردائی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022709063664317
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تەحسین ئیبراهیم دوسکی
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -تایێ دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8276 :

دیوانا شێخ مەمدوحێ بریفکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102422454962550
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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زاهد بریفکانی ،بەرهەڤ و ئامادەکریە بو چاپێ
دەزگای ئاراس 2002 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8277 :

دیوانا شێخ نورەدینێ بریفکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102422514262552
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زاهد بریفکانی ،بەرهەڤ و ئامادەکریە بو چاپێ
دەزگای ئاراس 2002 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8278 :

دیوانا مەال خەلیل مشەختی  -بەرگێ ئێکێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090913364788834
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هەلبەست :مەال خەلیل مشەختی
ئامادەکرن :نەوزاد مەال خەلیل مشەختی  -کامەران ئیبراهیم مشەختی
چاپا :ئێکێ 2012 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8279 :

دیوانا مەال محەمەدێ سەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020509280775586
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەهەڤکار :سەید جەالل نزامى
چاپخانەى حاجى هاشم – هەولێر ،ساڵى  88( ،2009الپەڕە).
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8280 :

دیوانا مەالیێ جزیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718916
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن؛ تەحسین ئیبراهیم دۆسکی
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  2005دا لەالیەن چاپ و وەشانی سپیڕێزەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8281 :

دیوانی مەالیی جزیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795327
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عارف زێرەڤان
هەولێر2009-
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:

♖هەولێر

پەرتوک:

❀هەڵبەست

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8282 :

دیوانێن بۆتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561883
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەبری بۆتانی ،هەلبەست2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8283 :
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دەستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110822171962863
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فێریکێ ئووسڤ
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8284 :

دەستهەالتا چارێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060322430565019
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دەستهەالتا چارێ
نڤێسین  :عەبدولڕەحمان بامەرنی
زمان  :کوردی  -ئەلف و بێ یا عەرەبی
جور  :ڤەکولین  -روژنامەڤانی
الپەر  80 :الپەر
وەشانێن گوڤارا چاڤدێر  -ژمارە 2
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8285 :

دەفتەرا بێ گونەهیێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261789
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەحمان بامەرنی2005 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
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تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8286 :

دەنگێ دلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100712410877708
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
قەسیم حەسەن ئەمین باوانی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8287 :

دەولەتا ئیسالمی ل ئیراق و شامێ دوهی  -ئەڤرو
http://www.kurdipedia.org/?q=20141206151322118201
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تیروزە کرنا ئیسالمێ
دەولەتا ئیسالمی ل ئیراق و شامێ دوهی  -ئەڤرو
دەستپێك :
هەبوونا ریکخراوێن توندڕەو ل جیهانێ دیاردەکا روتینی بوویە ل سەردەمێ
مە  ،پتریا رێکخراوێن توندڕەو ب تەفسیر کرنا شاش یا ئایەتێن قورئانێ ب
هەر کەسێ لگەل بوچوونێن وان نەبیت ب ساناهی ژ ناڤ دبەت و
رێکخراوا دەولەتا ئیسالمی ل ئیراق و شام بو مە رێکخراوەکا نوی یە
بەلێ پتر ژ دەهـ سالە کار تێدا دهێتە کرن ،د ڤێ راپورتێ زانیاریێن
دەستپێكی دەربارەی پەیدابوون و ئەگەرێن پەیدابوونا ڤێ رێکخراوێ
هاتینە باس کرن.
تایبەتمەندیێن بابەتی
رامیاری
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور

بابەتی ژمارە8288 :

دەڤ چ نا بهیسن!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361838
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تێلی ساڵح موسا2006 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8289 :

دەڤەرا بارزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052516212964879
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هاشم شێروانی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8290 :

راپرسین و راوەرگرتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561875
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

3959

موسلم باتێلی ،ڤەکۆلین2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8291 :

راگەهاندنا دویماهیێ یا لژنا ڤەکولینێن رویدانێن پارێزگەها دهوکێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031212394064397
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
راگەهاندنا دویماهیێ یا لژنا ڤەکولینێن رویدانێن پارێزگەها دهوکێ
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەڵگەنامەیی
پەرتوک:
ک .باشوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8292 :

روژا هەشتێ د حەفتیێ دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012223064464003
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جور  :هەلبەست
نڤێسەر  :هەلگورد حەبدالقەهار
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە8293 :

روژنامەڤانیا کوردی ل سەردەمێ ئوسمانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012072423052972050
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
روژنامەڤانیا کوردی ل سەردەمێ ئوسمانیا
ڕوژهات سەعید
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

🔎لێکۆڵینەوە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :سەردەم
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8294 :

روستەمێ زالێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161757
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .عارف حیتۆ
(چاپا دووێ) 2005
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8295 :

رۆژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261803
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هۆزان ،هشیار رێکانی2006 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8296 :

رۆژئاڤا دبیت دا بهەلێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461861
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سدیق خالد هرۆری2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8297 :

رۆژانێن شێتەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461860
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تێکستێن ئەدەبی ،ادیب عبداللـە2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8298 :

رۆژناما کوردستان و شوڕەشا رۆشنبیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865290
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شەوکەت تاهیر سندی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8299 :

رۆژنامەڤان؛ هندەک پرنسیپ و بۆچوونێن سەرەکی د وارێ رۆژنامەڤانیێ
دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070522315789682
فایلی پی دی ئێف:
هەڤال ناسر
٢٠٠٦

ئامادەیە

تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8300 :

رۆژنامەڤانیا کوردى د ناڤبەرا بزاڤا سیاسى و رەوشەنبیریدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505765236
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئیسماعیل بادى
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8301 :

رۆستەمێ زال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090522212277293
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
كۆمكرن و بەرهەڤكرن
كەیفى عارف
پێداچوونا زمانى
مامۆستا/عەبدولحەمید مەندانى
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8302 :

رۆندک و گڕنژین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120515530874145
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناجی سەعید ئەرگوشی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە8303 :

رۆندکێن زوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122712265966576
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دیا جوان
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8304 :

رێبازێن ئەدەبیاتێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761934
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هێڤی بەرواری
2010
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8305 :

رێبەرێ پارێزگەها دهوکێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020120190864156
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن :موسەدەق تۆڤی و ئیسماعیل بادی
2010
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

🔣هەمەجۆرە
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8306 :

رێبەرێ دەزگەهێن راگەهاندنێ ل پارێزگەها دهۆکێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051907403864766
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن :هەکار عەبدولکەریم فندی
2012
تایبەتمەندیێن بابەتی
📰راگەیاندن

پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8307 :

رێبەرێ دەزگەهێن راگەهاندنێ ل پارێزگەها دهۆکێ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150504000427121051
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن :هەکار عەبدولکەریم فندی
چاپا دووێ 2013
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8308 :
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رێزمانا زمانێ کورمانجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015080812330585836
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل تاها شاهین
دهۆک ٢٠٠٨ -
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
زمانزانی
پەرتوک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8309 :

رێزمانا فەرمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111020152787954
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
غازی عەلی خورشید
تایبەتمەندیێن بابەتی
زمانزانی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8310 :

رێزمانا کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070521471389685
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم رەمەزان زاخویی
٢٠٠٨
تایبەتمەندیێن بابەتی
زمانزانی
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8311 :

رێکخستن و رەوشا رێکخستنا حزبی و لەشکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112721355173978
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ساالر تەیمورد عەبدال
٢٠٠٢
تایبەتمەندیێن بابەتی
رامیاری
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8312 :

رەشکێ شەڤێ؛ کۆمەکا چیرۆکێن فولکلۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052422033283014
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد حەسەن بناڤی2005 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8313 :

رەوشتین سەرمایەداريى
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032923262167618
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
توم بالمر
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💰ئابووری
⊷وەرگێڕدراو
ک .باکوور

بابەتی ژمارە8314 :

رەوشەنبیرێ نەتەوەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111120520373659
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مرادخان ئەڤریکی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8315 :

زارگۆتنا کوردا؛ گۆتنێت مەزنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092009515677553
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئۆردیخانێ جەلیل و جەلیلێ جەلیل
وەرگێڕ :بەدرخان سندی
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە8316 :

زمان و ئەدەب و مێژووا کورد د کۆڤارا (رۆژی کورد) دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561884
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەجی جەعفەر ،ڤەکۆلین2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8317 :

زمان و ئەدەبێ کوردی بۆ پۆال حەفتێ بنەڕت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030810314293040
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانا :لیژنەکێ ژ وەزارەتا پەروەردێ
چاپا پێنجێ – ٢٠١٢
چاپخانا المستقبل – لبنان
تایبەتمەندیێن بابەتی
پڕۆگرامی خوێندن
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8318 :

زمان و ئەدەبێ کوردی بۆ پۆال دەهێ ئامادەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030810352193041
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دانانا :لیژنەکێ ژ وەزارەتا پەروەردێ
چاپا ئیکێ – ٢٠١١
چاپخانا المستقبل – لبنان
تایبەتمەندیێن بابەتی
پڕۆگرامی خوێندن
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8319 :

زمان و ئەدەبێ کوردی بۆ پۆال هەشتێ بنەڕت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022210015028110
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانا :لیژنەکێ ژ وەزارەتا پەروەردێ
چاپا پێنجێ – 2013
چاپخانا المستقبل – لبنان
تایبەتمەندیێن بابەتی
پڕۆگرامی خوێندن
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8320 :

زمان و زمانڤانى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796063
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولوەهاب خالید موسا
دهوك2005-
تایبەتمەندیێن بابەتی
زمانزانی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8321 :

زمانێ رەخنەیا چیرۆکا هونەرییا کوردی (کتێبێن رەخنەیی وەکو نموونە)
٢٠٠٦ - ١٩٧٣
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070423044689696
فایلی پی دی ئێف:
نەفیسا ئیسماعیل حاجی
٢٠٠٨

ئامادەیە

تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8322 :

زمانێ نەتەوەیی د تەڤگەرا رزگاریخوازا کوردیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060212383378374
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن :خەالت مووسا یووسف
٢٠٠٧
تایبەتمەندیێن بابەتی
زمانزانی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8323 :

زێمارێن چیای
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112020082769380
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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بەدرخان سندی
٢٠٠٣
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8324 :

ژ ئاوازێن جوانیێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261810
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناجی تەها بەرواری2006 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8325 :

ژ بۆ رێنڤیسەکا چێتر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461858
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ڤەکۆلین ،ئیسماعیل تاها شاهین2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

دهۆک
ئەدەبی
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8326 :

ژ بەرپەڕێن کەڤن سەرهاتیێن کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796127
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناڤێ پەرتوکێ :ژ بەرپەڕێن کەڤن سەرهاتیێن کوردی
ناڤێ بەرهەڤکار :عەبدورەحمان بامەرنی
جۆرا بەرهەمێ :فلکلۆر (چیڕۆک و سەرهاتی)
ژمارا سپاردنێ1113 :ی ساال 2007
چاپا :ئێکێ
ناڤێ چاپخانا :هەوار  -دهۆک
ئەڤ بەرهەم ژ  31کورتەچیڕۆک و سەرهاتییان پێکهاتییە .ژ چیڕۆکا (حاکم
و خوالم) دەست پێ دکت و ب چیڕۆکا (وەسیەت) ب دووماهی دئێت.
هەمی چیڕۆک ژی ژ زاردەڤێ خەلکێ دەڤەرا بەهدینان هاتینە وەرگرتن.
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
کلتوور
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتووتا کوردی ژ بۆ لێکۆلین و زانست
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8327 :

ژ چیرۆکێن مللی یێن فلکلۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161778
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمیل محەمەد شێالزی2005 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

دهۆک
چیرۆک
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8328 :

ژ خوشی یا خوشتر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818955
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیسماعیل مستەفا
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8329 :

ژ دەستپێکێ هەتا دەستپێکێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121922305813056
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەبری سلێڤانی
پەرتوکەکا رەوشەنبیرێ کورد سەبری سلێڤانەی یە بابەتێ پەرتوکێ ب
ڤی رەنگی یە،پرتووک ژ هەژمارەکا نڤیسارێن تایبەت دەربارێ هزر،
فەلسەفە ،مۆدێرنیزم و پۆستمۆدێرنیزمێ یە ،هەروەسان دەربارێ رەخنە
و زمانی ژی .هەژی گۆتنێ یە کو پرتووک ژ زنجیرا وەشانێن ئێکەتییا
نڤیسکارێن کورد تایێ دهۆکێ یە ،دیزاین و دەرهێنانا وێ ژ ئالێ
هەلبەستڤان مەسعوود خەلەفی یە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(ژ دەستپێکێ هەتا دەستپێکێ) لە22:20:05 2010-12-19 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8330 :

ژ فولکلورێ کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102521405862562
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خڕڤەکرن و ب سەر و بەرکرنا :سادق بەهادین ئامێدی
دەزگای ئاراس 2002 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8331 :

ژرەوشت و تیتالێن کوردەواری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119194238118934
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناڤێ پەرتوکێ :ژرەوشت و تیتالێن کوردەواری
ناڤێ بەرهەڤکار :محەمەد حەسەن بناڤی
جۆرا بەرهەمێ :ڤەکۆلینا فۆلکلۆری
ژمارا سپاردنێ 600 :ی ساال 2006
چاپا :ئێکێ
ناڤێ چاپخانا :وەزارەتی پەروەردە -هەولێر
.
ئەڤ کتێب ژ سێ دەرگەهان پێکهاتییە ،یێ ئێکێ ل دۆر خودانکرنا پەزییە
ل کوردستانێ و یێ دویێ ل دۆر ڕەوشتێن مرنێ و بەهییانە ل
کوردستانێ و دەرگەهێ سێیێ و یێ دووماهییێ ل دۆر ژنئینانێیە ل
دەڤەرا بەروارییان.
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🔎لێکۆڵینەوە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8332 :

ژن ل بەر سیبەرا ئیسالمێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012023405563932
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تەحسین ئیبراهیم دوسکی
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8333 :

ژیانا بەختەوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113011315411147
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی عەرەب شەمۆ
تایبەتمەندیێن بابەتی
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇺🇷سوفیێتا کەڤن

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8334 :

ژیلەمۆیا کەڤالەکی بژیای
http://www.kurdipedia.org/?q=20150206083532119265
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :ئاشتی گەرماڤی
ساڵی چاپ2014 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8335 :

سالۆخەت د حەیرانۆکان دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561890
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەمیل محەمەد شێالزی ،ڤەکۆلین2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8336 :

ساکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010823142763732
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوزاد مزوری
2008
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8337 :

ستران و یاریێت بچووکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111710201310755
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنى :حەجى جەعفەر
دیزاینى بەرگ :مریەم موتەقیان
مۆنتاژ :بوار نورەدین
چاپخانە :شڤان سلێمانى
تیراژ500 :
چاپى یەکەم 2005
نرخ 4000 :دینار
ژمارەی سپاردن ( )1008ساڵی ( )2005حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندیێن بابەتی
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8338 :

سترانێن هەڤند و ڤینێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919662
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .عارف حیتۆ
دهۆک 2005
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
مندااڵن
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8339 :
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سرودێن رۆژهەالتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461848
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جەالل مستەفا2007 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8340 :

سروود و سەران (بابەسەران)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796295
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هشیار رێکانی
دهۆک1997-
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ئەدەبی
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باشوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8341 :

سمکۆیێ شکاک و شۆرەشا وی د بەڵگەنامەیێن ئێرانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796323
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فاخر حەسەن گولی
دهۆک2010-
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:

دهۆک
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مێژوو
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەSpîrêz :
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8342 :

سنورێن دینەکێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022709022864311
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سنورێن دینەکێ
هلبین محمد باقر
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8343 :

سنورێن ڤەکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561886
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل بادی ،چاڤپێکەفتن2008 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
وتار و دیمانە
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە8344 :

سورە برینا شەڤا من
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461846
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەلوا گولی2007 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8345 :

سوسیال دیموکرات
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809410020082
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پەرتوکەکا سیاسی یە ژ الیێ نڤێسەر هەسن عومەر ڤە هاتیە نڤێسین ،تێدا باس ژ مێژوو و
قویناغێن دەربازبوونا سوسیال دیموکرات دکەت ،و ل دویماهیێ پارتێن سوسیال دیموکرات ل
جیهانێ هاتینە رێز کرن .پەرتوک ژ قەبارا ناڤنجی یە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (رۆژهات سەعید) سەبارەت بە (پەڕتووکی سوسیال دیموکرات) بۆ
کوردیپێدیا لە 2010-12-22
تایبەتمەندیێن بابەتی
رامیاری
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8346 :

سۆمەری -کوردی  /کوردی  -سۆمەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082822010258692
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ئامادەکردنی :مامێ عەلی و سولەیمان یڵدرم
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
ک .باکوور
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە8347 :

سیفرا سلیڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120916440763185
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەبری سلێڤانەیی
2009
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8348 :

سیناریۆ؛ ڤەکۆلینەک لدۆر مفاوەرگرتنێ ژ بابەتێن ئەدەبی بۆ سیناریۆیێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060214005978370
فایلی پی دی ئێف:
نڤیسینا :محەمەد خەیری
وەرگێڕان ژ فارسی :مەسعود خالد گولی
٢٠٠٧
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

ئامادەیە

سیناریۆ
⊷وەرگێڕدراو
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8349 :

سێریانا چاخى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796402
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەبرى ساڵح نهێلى
دهۆك2004-
تایبەتمەندیێن بابەتی
🔣هەمەجۆرە

پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8350 :

سەدەمین زارۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111821482873797
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
م .دانش زادە
وەرگێران ژ فارسی :حسێن سەنعان مەتیخان
نیگار :نەجمەدین بیری
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼زارۆکان
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8351 :

سەرهاتیا ئادەمی و حەوایێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012817151164089
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کومکرن و ئامادەکرن  :محەمەد ئەنور تەوفیق شیالنی
زاراڤ  :بادینی
بەرگ  :بەیار جەمیل
چاپا ئێکێ 2010 :
چاپا دووێ 2011 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەفسانە
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8352 :

سەرهاتیێن پێغەمبەرو مللەتێن بۆرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818161264095
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەرهاتیێن پێغەمبەرو مللەتێن بۆرین
نڤێسەر  :تەحسین ئیبراهیم دوسکی
زاراڤ  :بادینی
http://www.sarezh.com/web/sites/default/files/anbia.rar
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8353 :

سەرهلدان ل چیایێن کوردستانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070611232489677
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یورگن روث
وەرگێڕان ژ ئەڵمانی :محەمەد ژۆری
٢٠٠٥
تایبەتمەندیێن بابەتی
مێژوو
پەرتوک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8354 :

سەرۆکێ کورد مستەفا بارزانی ()1979 - 1903
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010812125663706
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ک ک نڤیسار
تایبەتمەندیێن بابەتی
رامیاری
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8355 :

سەعدوڵاڵ ئاڤدەل (س .دلژان) شاعر و پێشمەرگە و شەهید ،ژیان و
بەرهەمێ وی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071121540972006
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن :اسماعیل بادی
دهۆک 2002 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەSpîrêz :
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8356 :

سەعیدێ نورسی و کتێبا وی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070611183189679
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فایلی پی دی ئێف:
تەحسین ئیبراهیم دۆسکی
٢٠٠٥

ئامادەیە

تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8357 :

سەفەرا خەونێن خەمامن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796562
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەلوا گولی
هەولێر2006-
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8358 :

شارەوانی ،کارگێڕی و دیموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619845
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
سەردار شەریف سندی
2007
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندیێن بابەتی
رامیاری
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :موکریان
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:

3987

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8359 :

شاعرێن بامەرنى ژنالبەندێ مەزن بو نالبەندێ بچویک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021421501375785
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نڤێسەر  :عەبدولڕەحمان بامەرنی
شاعرێن بامەرنى ژنالبەندێ مەزن بو نالبەندێ بچویک
سەنتەرێ ڤەکولینان یێ سەروکاتتیا زانکویا دهوکێ
2011
سەرچاوە :مالپەری تایبەتی نووسەر
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8360 :

شمشالۆکانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112209560810814
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن :خالد سالح
پێداچوونا زمانى :محەمەد عەبدوڵال ،جەمیل شێالزى
وێنەیێن رەنگین :جەمیل شێالزى دەڤەرا قەدشێ
وێنەیێن رەش و سپى :بەرهەڤکەر گوندێ سپیندارێ سالێ هەشتیان
بەالڤکرنى80 :
ژمارا
َ
رێکخستنا بەرپەرا :کاروان ساالر
بەرگسازی :حەمید رەزا ئازمودە
چاپخانە :ئاراس هەولێر
تیراژ 1000 :دانە
چاپا یەکەم2009 :
سپارتنى )1368( :یا ساال ( )2009وەزارەتا رەوشەنبیریێ
ژمارا
َ
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8361 :

شنگال؛ کوردایەتی ...تەرحیل و تەعریب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071221450989592
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەسفی حەسەن ردێنی
٢٠٠٦
تایبەتمەندیێن بابەتی
دوزا کورد
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8362 :

شهینا شەڤبهوێرکێن دل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761933
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کونێ رەش ،هەلبەست2010 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8363 :

شوونوارێن دەڤەرا دهۆکێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310231816119674
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
دانان  :عزەت فندی
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8364 :

شڤانێ کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113011334711148
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
یەکەم رومانی کوردی یە .لە الیەن نووسەری کورد عەرەبی شەمۆ
نووسراوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (rojhatسەبارەت بە
(شڤانێ کورد) لە18:00:59 2011-2-2 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8365 :

شۆرشێن بارزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361832
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەیدەر مەتینی2006 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:

❀هەڵبەست
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زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8366 :

شێخ فەخرێ ئادیان (فیلۆسوف وخاسێ ئۆال ئێزدیاتیێ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091011032761078
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ژ وەشانێن -:دەستەیا بلندا بنگەهێ اللش 12
بەرهەڤکرن  -:ماال ئێزدیان  -ئۆلدنبورک
ڤەگوهاستن ژ پیتێن التینی -:صالح جاسم عثمان
چاپا یەکەم هاڤینا 2011
لە فەیسبووکی کاک خەیری شنگالی وەرگیراوە
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8367 :

شێخێ سەنعانیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092121552877584
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەقیێ تەیران  -غەمگین
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8368 :

شێلم فرۆش
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011091723144161723
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنوەر محەمەد تاهیر ژ فارسی یێت کرینە کوردی
دەزگای ئاراس 2004 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
مندااڵن
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8369 :

شێوازگەری؛ تیوری و پراکتیک؛ ڤەکۆلینەکە د بیاڤێ هوزانێ دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071315331989580
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نیعمەتوڵاڵ حامد نهێلی
٢٠٠٧
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8370 :

شێوازەکانی هەڤپەیڤینی رۆژنامەڤانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719606
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سوزان دونه
بەدرەدین سالح /فاتیمە حوسێن پەناهی
هەولێر 2001
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:

📰راگەیاندن
ک .باکوور
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8371 :

شەرێ پارتیزانی و چەوانیا بەرهنگاربونا وان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509172173880
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خورشید سەلیم حەسەن
٢٠٠٠
تایبەتمەندیێن بابەتی
سەربازی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8372 :

شەش گوتار
http://www.kurdipedia.org/?q=20140928132345116429
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رۆژهات سەعید
شەش گوتارێن د گوڤارا هیزل دا بەالڤ بووین
تایبەتمەندیێن بابەتی
وتار و دیمانە
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8373 :

شەڤا دوماهیێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022320583564298
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جەالل مستەفا
دهوک 2007 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8374 :

شەڤبێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112209525510811
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناڤێ پەرتووکێ :شەڤبێر
بەرهەڤکرن :سالح جاسم ئۆسمان
پێدەچوونا زمان :مهەمەد ئابدواڵه ،جەمیل شێالزی
بەرگسازی :هەمید رەزا ئازموودە
رووپەلسازی :کاروان ساالر
ژمارا بەالڤکرنێ80 :
چاپخانە :ئاراس
تیراژ 1000 :دانە.
چاپا یەکەم2008 :
ژمارا سپاردنێ 2500 :ساال  2008یا هکومەتا هەرێما کوردستانێ
ل سەر ئەرکێ وەشانخانەیا ئاراس هاتیە چاپکرن.
ناڤهرۆك
بابه دهروێش -رێبار -دهولهتی -شاهنه -ههژار -شڤان -گهنج  -گایێ
گژۆلێ  -حهمال  -گۆپال چێكهر -باشۆكه -نێچیرڤان -مهردی -كورتانكهر-
سێ كووچه -گهنمێ  -قهندههار -سهربر -تهمایی -كهچهل -پاشا و
وهزیر -بێهن فرهیی -كور و باب -ژن مری -دكاندار -بهگزاده -چێل فرۆش-
سهربازرگان -مێشهنگڤین  -زمان -باران -سوڵتان -میه و  -بزن -مری-
رێبهر -تۆڤ بژین -بزن -بادروون -گورگێ كۆره -پیرهژن -ژیرك -تۆلڤهكرن-
چاڤنهبار -ههقی -باخچهڤان  -دێلهگورگ -رویڤی -گرانی (غهال) -بازرگانێ
ئختیار -رهنجبهر
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە8375 :

شەڤەکا بێ نڤێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461839
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الیق جەمال کورێمەی2006 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8376 :

عشق د خلوەگەها مرنێ دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122617133419224
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئاشتی گەرماڤی
دهۆک 2007 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8377 :

عشق ل ژێر پرا چینودێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261804
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بلند محەمەد2006 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
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باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8378 :

عەشقا مە چرایەکێ زەرادەشتی یە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361833
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئسماعیل مستەفا2006 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8379 :

فۆلکلۆرا کورمانجا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110817073162850
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حەجیێ جندی و ئەمینێ عەڤدال
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە8380 :

فەرهەنگا ئوکسفۆرد بۆ زاڕۆکان ئینگلیزی  -کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070800171189658
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیڤلین گوڵد سمیث
وەرگێران :ئیسماعیل عەلی دۆسکی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8381 :

فەرهەنگا گۆتنێن پێشییان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060113513778388
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانا :چیا مازی
ئەڤراز حسێن ژ ئەلفابێیا التینی ڤەگوهازتییە
٢٠٠٦
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8382 :

فەرهەنگا مەرگ و ژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102200494062474
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مەال خەلیل مشەختی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

📘فەرهەنگ

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8383 :

فەرهەنگا ناڤێت کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120415255163101
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مستەفا مزوری
2005
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8384 :

فەرهەنگا هیزار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022709081064319
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مسعود خالد گولی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8385 :

فەرهەنگا کانى
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013014500275437
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینى :محەمەد سالح پێندرۆیى (جگەر سۆز) ،چاپخانەى سپى رێز –
دهۆک ،ساڵى  639( 2010الپەڕە).
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8386 :

فەرهەنگا کانیا سپی (کوردی  -عەرەبی  -ئینگلیزی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111823551270399
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مراد حامد عەلی
٢٠٠٨
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📘فەرهەنگ
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8387 :

فەرهەنگا کالسیکێن کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661895
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود خالد گولی ،ڤەکۆلین2009 ،
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وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8388 :

فەرهەنگا کوردی – ئەڵمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357411
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەریاد فازیل عومەر
بەرلین1992-
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:

📘فەرهەنگ
ک .باکوور

زمان  -شێوەزار:

🇪🇩ئەڵمانی

واڵت:

🌏دەرڤە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8389 :

فەرهەنگا کەپر یاوێنەدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010820141586764
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موئەیەد تەیب
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8390 :

فەرهەنگۆكا كالسیكێن كورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797096
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود خالد گولی
دهۆك2001-
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ئەدەبی
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8391 :

فەقیێ تیران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102421515162544
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرصیصێ عابید
بالڤکرنا :عەبدولڕەقیب یوسف
دەزگای ئاراس 2001 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8392 :
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قەدەرا من
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361825
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەلمان شێخ مەمی2006 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8393 :

قەفتەك ژ هۆزانێت ناڵبەندى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797189
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هۆزان خەلیل محەمەد دهوكى
دارالحریة
بەغداد1982-
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8394 :

قەفتەکا سترانێن فۆلکلۆرى ل دەڤەرا بادینان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111911122710784
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کۆمکرن :حجى جەعفەر
ژمارەى بالوکراوە42 :
دیزاینى بەرگ :مریەم موتەقیان
ڕێکخستنى الپەڕەکان :کاروان ساالر
چاپخانە :ئاراس هەولێر
تیراژ1000 :
چاپى یەکەم 2007
ژمارەی سپاردن ( )37ساڵی ( )2007حکومەتی هەرێمی کوردستان
تایبەتمەندیێن بابەتی
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8395 :

قەڤدەك ژ دووركێت چیایێ شنگالێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797192
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خێری شنگالی
سلێمانی2010-
تایبەتمەندیێن بابەتی
سلێمانی
باژێر:
کلتوور
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8396 :

كارسازیا كوردەواریێ؛ جۆرێن وێ ...كەرەسەێن وێ ...ئامێرێن وێ...
زمانێ وێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797217
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەكر عەبدولكەریم كۆڤلى
هەولێر2004-
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تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8397 :

كۆمەلەكا كورتە چیرۆكا گوندێ من ...دیرۆكا من
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797635
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شەعبان مزیری
بەغداد2005-
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8398 :

گازییا هوزانڤانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012110365063943
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خالد حسێن
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8399 :
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گرنژین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121621461463332
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نڤێسەر  :نیهاد ئورەماری
ژ وەشانێن رادیویا کەال ئامێدیێ
تایبەتمەندیێن بابەتی
مندااڵن
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8400 :

گالڤێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128025132119080
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناڤێ پەرتوكێ :گالڤێژ
ناڤێ بەرهەڤكار :حەجی جەعفەر
جۆرا بەرهەمێ :فلكلۆر (كۆمەكا چیڕۆك و سەرهاتییان ل دەڤەرا
بەهدینان)
ژمارا سپاردنێ1628 :ی ساال 2010
چاپا :ئێكێ
ناڤێ چاپخانا :شڤان  -سلێمانی
بەرهەم ژ كۆمەكا وان چیڕۆك و سەرهاتییێن كورت پێكهاتییە ئەوێن ل
دەڤەرا بەهدینان بەربەالڤ ،و ل سەر دو پشكان هاتییە پارڤەكرن ،پشكا
ئێكێ ژ  25چیڕۆكێن كورت پێكهاتییە و پشكا دویێ ژ  66سەرهاتییان
پێكهاتییە 39 ،ژێ درێژن و  27ژێ گەلەك كورتن.
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
چیرۆک
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتووتا کوردی ژ بۆ لێکۆلین و زانست
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8401 :

گوتارێن من

4005

http://www.kurdipedia.org/?q=2012072623305172051
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گوتارێن من
نڤێسەر  :روژهات سەعید
تایبەتمەندیێن بابەتی
کۆی باڵوکراوەکان
پەرتوک:
ک .باشوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8402 :

گولدەستەیەک ژ چیرۆکێن دیاربەکرێ ب زاراڤایێ زازاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092216293577598
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
Sanikanê Dîyarbekirî ra Guldesteyêk
ئامادەکار :رۆشان لەزگین
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
ک .زازاکی
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8403 :

گولستان و شەڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011121404263790
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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حەسەن سلێڤانی
دهۆک 2000 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8404 :

گوند
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031220460080226
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد سەلیم سواری
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8405 :

گوندێ بوسەلێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082621014689096
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید عەبدولڕەحمان گولی
حەمید مەحمود بێتاسی
٢٠٠٩
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە8406 :

گوندێ کێستە؛ دەڤەرا بەرواری ژۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070907570289624
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن :کۆمەال پاراستنا کەلتوورێ کوردستانێ  -زاخو
٢٠٠٨
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8407 :

گۆتن و جڤاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091223073232748
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عائیشە محەمەد عەلی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8408 :

گۆتن و چڤاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110615003662806
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عائیشە محەمەد عەلی
دەزگای ئاراس 2006 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

🔣هەمەجۆرە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8409 :

گۆتنێت مەزنان و ئیدیۆم ل چیای شنگالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110721264010611
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کتێبێکی نوێی ئنستیوتی کەلەپووری کوردە و مامۆستا (عەبدوڵاڵ عەلی
شەنگالی) کۆی کردووەتەوەو شیکردنەوەی بۆ پەندەکان کردووە.
ئەم کتێبە ،لە  206الپەڕەی قەوارە گەورە پێکدێت و لە چاپخانەی (شڤان)
لە سلێمانی چاپ کراوەو ژمارە 105ی باڵوکراوەکانی ئنستیتیوت
"سەنتەری دهۆک"ی وەرگرتووە .ناوەڕۆکی ئەم کتێبە ،بریتییە لە ()1637
پەندو ئیدیۆمی ناوچەی شنگال و زارگۆتنی هەموو پێکهاتەکانی ئەو
ناوچەیە ،کە لەپەراوێزی پەندەکانیشدا ،هۆکارو کاتی وتنی پەندەکان،
ئاماژەیان پێکراوە.
لە "دەستپێک"دا ،باس لە بیرۆکەی کۆکردنەوەی ئەم پەندو ئیدیۆمانە
کراوە کە چۆن لە ساڵی 1985داو لە گوندێکی ناوچەی شەنگال
(عەبدوڵاڵ عەلی شنگالی) لە زاری پیرەمێردێکەوە پەندێکی بیستووە و
ئەم پەندە بووەتە هۆی ئەوەی کە لەو سەردەمەوە دەست بە
کۆکردنەوەی ئەم بەشە لە فۆلکلۆری ناوچەکە بکات ،بەاڵم لەبەرئەوەی
لەو سەردەمەدا کردنی کارێکی لەم شێوەیە ،لەگەلێک رووەوە ئەستەم
بووە ،نەیتوانیوە لەکاتی خۆیدا بە ئەنجامی بگەیەنێت .
سەرەڕای ئەوەی کە لەڕووی زاراوەوە ،پەند و ئیدیۆمەکان تایبەت بە
ناوچەی شنگالن ،بەاڵم لەڕووی ناوەرۆک و هەستی ژیانی
هەمەالیەنەوە ،دەربڕی ژیانی کوردەوارین ،تەنانەت هاوشێوەی ئەم پەند و
ئیدیۆمانە ،لەزارەکانی دیکەی کرمانجی ژووروو ،تەنانەت خوارووشدا بەدی
دەکرێن ،کە لێرەدا بە چەند نموونەک بەراوردیان دەکەین :
1ئاگری بن کایەیە( .ل)9هەمان ئەم پەندە لە کتێبی (پەژن و گۆتنێت کوردی ،حەجی جەعفەر،
سپیرێز ،2006 ،ل)12دا بەم شێوەیە هاتووە (ئاگری بن کایەیە) کە تەنیا
لە تیپی (ڕ)دا جیاوازن و ئەمیان قەڵەوە و ئەویان سادەیە.
2ئاشی نەزانا خودی دگێڕی .ل17لە کتێبی (پەندی پێشینان ،شێخ محەمەدی خالڕ ،چاپی چوارەم،
سلێمانی ،چاپخانەی شڤان ،2007 ،ل)18دا ئەم پەندە بەم شێوەیە
هاتووە (ئاشی نەزان خوا ئەیگێڕێت) کە تەنیا شێوەزارەکەیان جیاوازە،
ئەگەرنا ،چوون یەکن.
3-برا برایە ،بازار جودایە .ل27
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لە کتێبی (فەرهەنگا گۆتنێن پێشینان ،چیا مازی ،گۆڕینی لە التینییەوە:
ئەڤراز حسێن ،سپیرێز ،دهۆک ،2006 ،ل)129دا بەم شێوە هاتووە (برا
برایە ،بازاڕ جوودایە ،مناملە جوودایە) .هەمان ئەم پەندە لە (پەندی
پێشینان ...سەرچاوەی پێشوو ،ل)96دا هاتووە (برا برایە ،بازاڕ جیایە).
4خوەدی چیا دبینی بەرفی لی دبارینی( .ل)59لە کتێبی (پەندی پێشینان ...سەرچاوەی پێشوو ،ل)170دا بەم شێوەیە
هاتووە (خوا تا کێو نەبینێ بەفری تێناکا) و هیچ جیاوازییەکیان نییە .
هەر ئەم پەندە لە کتێبی (زەڕینە و سیمینە -کۆمەڵێک تێکستی ناوچەی
کرماشان /بەرگی یەکەم :پەند و ئیدیۆم ،عەباس جەلیلیان ،ئنستیوتی
کەلەپووری کورد ،2009 ،ل)82دا ،بەم شێوەیە هاتووە (خوا خەر ناسی،
شاخ وە پی نێا) کە لەڕووی داڕشتنەوە لەیەک ناچن ،بەاڵم بۆ یەک
مەبەست بەکاردێن.
5نە گەلەکی شێرین بە خەلک تە بخوی ،نە گەلەکی تەعل بە خەلکتە باڤێژی( .ل) 200
لە کتێبی (زەڕینە و سیمینە ...سەرچاوەی پێشوو ،ل)219دا بەم شێوەیە
هاتووە (نە ئەوقەرە شیرین بوو ،قوتد بیەن -نە ئەوقەرە تییەڵ ،تفد بکەن)
کە تەنیا شێوەزارەکەیان جیاوازی هەیە ،ئەگەرنا چوونیەکن.
پێویستە ئەمەش بڵێین کە لێکچوون لە نێوان تێکستە فۆلکلۆریییەکاندا،
لەالیەک یەکبوونی زمان و فەرهەنگی هەموو ناوچە و پێکهاتەکانی گەلی
کورد دەسەلمێنن ،لەالیەکی دیکەشەوە بۆ ستانداردکردنی زمانی
کوردی ،بایەخی تەواویان دەبێت..
سەرچاوە :بوار نورەدین  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8410 :

گەریانەک د ناڤ باغێ ئەدەبێ کوردی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020061749
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانان :رەشید فندی
دهۆک 2005
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8411 :

گەنجینا پەیڤێن ئاڤێستایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060113370378389
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان و بەرهەڤکردن و پێشگۆتن :فازڵ عومەر
٢٠٠٨
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8412 :

گەنجینەیا زمانێ کوردی  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101408582824098
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرپەرشتییا :تۆسنێ رەشید
تایبەتمەندیێن بابەتی
زمانزانی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8413 :

گەنجینەیا زمانێ کوردی  -بەشی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101409004573421
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سەرپەرشتییا :تۆسنێ رەشید
تایبەتمەندیێن بابەتی
زمانزانی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8414 :

گەڕیان ل بابێ بەرزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619229
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئەنوەر محەمەد تاهیر
ئەم کتێبە لە ساڵی  2001دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8415 :

گەڕیان لە دیف بەختەوەریێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619904
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
لورد ئاوویبۆری
وەرگێڕ
جگەرسۆز پێندرۆیی
ژمارەی الپەڕەکان
198
ساڵی چاپ
2006
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

🔣هەمەجۆرە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :موکریان
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8416 :

گەڕیانەکا بێ هۆدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461845
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەفیسا ئیسماعیل2007 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8417 :

ل بەر تێهنا بەرسڤێن وان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010419403022032
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پەرتوکەکا لقمان ئاسهی یە ل ساال  2010ێ ژ الیێ ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد – تایێ دهوک ڤە
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هاتیە چاپکرن ،تێدا هژمارەکا دیدارێن ئەندامێن ئێکەتیا ناڤبری هەنە ئەوێن ل هژمارێن گوڤارا پەیڤ
دا هاتین بەالڤ کرن.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید) سەبارەت بە (ل بەر تێهنا
بەرسڤێن وان) لە17:43:29 2011-1-4 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8418 :

الڤژا کەڤنەوارەکێ خەمبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061911355260322
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر  :گولنار عەلی
جور  :هەلبەست
زاراڤ  :بادینی
وەشان  :یەکێتیی نووسەرانی کورد  -دهوک
شار  :دهوک
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (الڤژا کەڤنەوارەکێ
خەمبار) لە11:17:01 2011-6-19 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
❀هەڵبەست

پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8419 :

الیێ دی یێ پرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761929
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تەحسین ناڤشکی ،رۆمان2010 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
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تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
رۆمان
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8420 :

الیێ هونەری و ناڤەرۆکا هۆزانا سەبری بۆتانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051414022864729
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حەمدیە حەسەن محەمەد
هەولێر 2012 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8421 :

لەشێ شەڤێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461853
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەالم بااڵیی2007 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8422 :

مالباتا بەدرخانیان /د.صالح محەمەد سلیم محمود هروری،،دیروک2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761936
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8423 :

مایکروبایولوژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120319122387464
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕان ژ ئینگلیزی :دیان جەمیل
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

☢زانست
⊷وەرگێڕدراو
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8424 :

محەمەد بن عەبدوڵاڵلوهاب و چەند نڤێسینێن وی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032821214982626
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محەمەد بن عبدلوهاب و چەند نڤێسینێن وی
نڤێسین  :تحسین ئیبراهیم دوسکی
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دهوک
2001
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8425 :

مرن د قشلەیا پادشاهی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361819
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موحسین عەبدولڕەحمان2006 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8426 :

مرۆڤێ بەری دیرۆکێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419158
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوسینی؛ سام و ئیپریل ئیپشتاین
وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە؛ تەحسین ئیبراهیم دۆسکی
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن چاپ و وەشانی سپیڕێزەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

مێژوو
⊷وەرگێڕدراو
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8427 :

مریەما
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120916492763186
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سەبری سلێڤانەیی
کجەژنەک ژ زەمانەک دی ،ب زمانێ کوردی 2007
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8428 :

مزگینیا یوحەننای
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012912025264119
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
؟
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8429 :

مشک ئێک و دوو دخون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031113570464394
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مشک ئێک و دوو دخون
خێری بوزانی
تایبەتمەندیێن بابەتی
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پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

چیرۆک
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8430 :

مشکلة المناطق المتنازع علیها في العراق  -اقلیم کردستان نموذجا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031113443464391
فایلی پی دی ئێف:
روژهات ویسی خالد

ئامادەیە

تایبەتمەندیێن بابەتی
دوزا کورد
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عەرەبی
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8431 :

من بیرێیا شەڤێن سپی کریە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053022504378403
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تۆسنێ رەشید
٢٠٠٥
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8432 :

میتۆلۆجیا د تێکستێن ئۆال ئێزدیان دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111823313573799
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
خەالت الیاس باعەردی
٢٠٠٨
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8433 :

مێزۆپۆتامیا؛ ڤەکولینەکا دیرۆکی د باژێرڤانی ،کولتور و درامایێ دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060814185578337
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موحسن ئوسمان
٢٠٠٨
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8434 :

مێژوویا تورکیا هەڤچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072222093877092
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیبراهیم خەلیل ئەحمەد
وەرگێڕان :عەبدولڕەزاق سەعید کوڤلی
زاخۆ ٢٠١٤ -
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

زاخۆ
مێژوو
⊷وەرگێڕدراو
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8435 :

مێژوویا سالنامێ و دەمناسین د گۆتنێن مەزنان دا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150126230950119062
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناڤێ پەرتوکێ :مێژوویا سالنامێ و دەمناسین د گۆتنێن مەزنان دا
ناڤێ نڤیسکار :جەمیل محەممەد شێالزی
جۆرا بەرهەمێ :ڤەکۆلینا فۆلکلۆری
ژمارا سپاردنێ740 :ی ساال 2007
چاپا :ئێکێ
ناڤێ چاپخانا :هەوار  -دهۆک
ڤەکۆالنەکە د وارێ سالنامەیا کوردی و ناسکرنا دەمێن سالێدە د ناڤ
گۆتنێن مەزناندە .بەرهەم ژ دو پشکان پێکهاتییە ،د پشکا ئێکێدە ،ژ ڕێڤە و
وەک ڕێخوەشکرن دابێشا پەیدابوونا دەمی و مێژوویا سالنامەیێ ب
گشتی و جوونێن وێ و ناڤێن مەهان د هندەک سالژمێر و سالنامەیاندە و
ڕۆژمێرا کوردی ب تایبەتی هاتییە ڤەکۆالن .د پشکا دویێدە بەحسێ
دەمناسینێ د ناڤ کورداندە و پێشبینیکرنا سەقایێ دنیایێ و هەمی
وەرزێن سالێ هاتییە کرن و کا چ گۆتنێن مەزنان ل سەر هاتینە دانان.
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتووتا کوردی ژ بۆ لێکۆلین و زانست
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8436 :

مێژوویا عێراقا هەڤچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072410153177113
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕان :شەڤین محەمەد حەسەن بناڤی
تایبەتمەندیێن بابەتی
مێژوو
پەرتوک:
⊷وەرگێڕدراو
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8437 :

مێیاتییا ژنان ،خواندنەک د(ئێڤارییەکا کەسک)دا یا تریفە دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123115094763598
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هۆشەنگ شێخ محەمەد
2005
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8438 :

مەحمود ئێزدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619562
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید خودێدا عەلۆ /قادر حەسەن عیدۆ
چاپ و وەشانی سپیڕێز 2004
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📝یاداشت
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8439 :

مەستیا سەرکەفتنێ ل ئامەدێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041115144464473
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەشانخانا روناهى چەند چیرۆکیضن چیرۆکنڤیس اسماعیل سلیمان هاجانى ب تیپێن التینى
چاپکرن ل رۆژا  11ئادارێ ئەڤ پەرتوک کەتە ناڤ دەستێن خوەندەڤانان ل باکورێ کوردستانێ
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (اسماعیل سلێمان هاجانى) سەبارەت بە
(چاپکرانا کومەال چیرۆکان ب ناڤێ مەستیا سەرکەفتنێ ل ئامەدێ ب تیپێن التینى یا چیرۆکنڤیس
اسماعیل سلێمان هاجانى) لە15:58:53 2012-4-6 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور ت .التین
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8440 :

مەشا بۆکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261812
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هیڤی بەرواری2006 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8441 :

مەم و زین
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011015220784577
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
ڤەکولین و شروڤەکرنا :محەمەد ئەمینێ ئوسمان
بەغدا ١٩٩٠ -
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8442 :

مەم و زین ٢
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060814222783052
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن :داود مراد خەتاری
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8443 :

مەم و زین ٣
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060621320078344
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئەحمەدێ خانێ
بەرهەڤکرن :تەحسین ئیبراهیم دۆسکی
٢٠٠٥
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8444 :

مەم و زین ب راڤە و شرۆڤەیەک نوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111821034773795
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پەرویز جیهانی
٢٠٠٧
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8445 :

مەمێ و زینێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021510191075787
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکردنی :جاسمێ جەلیل ،دوکتۆر عیزەدین مستەفا رەسووڵ
خستوویەتییە سەر نووسینی کوردیی عیراق و پێشەکیی بۆ نووسیوە و
لێی کۆڵیوەتەوە ،چاپخانەی حاجی هاشم هەولێر ،ساڵی 168( ،2009
الپەڕە).
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8446 :

مەولەویدا مەالیێ باتەیى
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965781
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سادق بەهائەدین ئامێدى
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8447 :

نارینا گولبارین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798886
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هزرڤان
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەفسانە
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەSpîrêz :
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8448 :

ناڤێ من سۆرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619240
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئۆرهان پامۆک
وەرگێڕانی لە تورکییەوە؛ مستەفا ئایدیۆغان
ئەم کتێبە لە ساڵی  2003دا لەالیەن چاپ و وەشانی سپیڕێزەوە
باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کتێبخانەی کوردی
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

رۆمان
⊷وەرگێڕدراو
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8449 :

نهێنییێن خامەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062109285060326
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر  -سەبری سالح نهێلی
وەشان  :یەکێتیی نوسەرانی کورد  -دهوک
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (نهێنییێن خامەیی) لە:
8:56:54 2011-6-21
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8450 :

نڤستن د چاڤێن نێرگزێ دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161772
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەشیر مزوری2005 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8451 :

4027

نڤێژا سپێدێ یا دنالیت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090809163761046
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نڤێژا سپێدێ یا دنالیت
جور  :ئیسالم
تایپی دوسیە  :ورد 2003
شێوەزار  :بادینی
نووسەر  :جەمال کوچەر
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (نێچیرڤان) سەبارەت بە (نڤێژا سپێدێ یا دنالیت)
لە22:15:09 2011-9-7 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئایین و ئاتەیزم
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8452 :

نڤێسینا هەوالێ رۆژنامەڤانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101422451862367
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نڤێسەر  :عەبدولرەحمان بامەرنی
وەشان  :روژناما چاڤدێر
چاپ  :دهوک 2010 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8453 :

نەخش و نیگار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082621354289093
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل تاها شاهین
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تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8454 :

هاوارا دیجلەیێ  -جلدێ 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411419164
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەهمەد ئوزون
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8455 :

هاوارا دیجلەیێ  -جلدێ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103021442962663
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :مەهمەد ئوزون
ئەم کتێبە لە ساڵی  2004دا لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
باڵوکراوەتەوە
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:

4029

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8456 :

هزر و دیتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219404
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .عارف حیتۆ
دهۆک 2004
تایبەتمەندیێن بابەتی
وتار و دیمانە
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8457 :

هسرەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110821533062861
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فێریکێ ئووسڤ
دەزگای ئاراس 2007 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

❀هەڵبەست

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8458 :

هوزانا نویخازی ل دەڤەرا بادینان ژ دەستپێکێ هەتا ساال ٢٠٠٠ێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060422594678357
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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دانان :ئەبو عوبەید عەبدوڵاڵ زیاب
٢٠٠٥
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8459 :

هوزانڤانێ كورد دناڤ دیوانا بریختێ ئەلمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799127
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د.مەسعود كەتانی
دهۆك1998-
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8460 :

هونەرێ پەیڤینێ چاوا جوان باخڤین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319441
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمەڵێک نووسەر
جگەرسۆز پێندرۆیی
چاپ و وەشانی سپیڕێز 2005
تایبەتمەندیێن بابەتی
زمانزانی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8461 :

هیزار د وەرچەرخانا دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112514225492683
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هیزار د وەرچەرخانا دا
ڕومانەکا کوردی یە ژ الیێ سندس نهێلی ڤە هاتیە نڤێسین
نڤێسەر  :سندس نهێلی
الپەر 274 :
بەرگ  :نەجمەددین بیری
شێوەزار  :بادینی
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8462 :

هۆزانا بەرگری ل سەردەمێ شۆرەشا گوالنێ ١٩٩١ - ١٩٧٦
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082621114489095
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەیان ئەحمەد حسێن
٢٠٠٧
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8463 :

هۆزانڤانێت کورد
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799184
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سادق بەهادین ئامێدی
بەغداد1980-
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :كۆرى زانیارى كورد  -بەغدا
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8464 :

هۆنەرێ نڤیسینێ چاوا باش بنڤیسین؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110220531362715
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جگەرسۆز پێندرۆیی
دەزگای ئاراس 2005 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8465 :

هیزار د وەرچەرخانا دا ،بەرگێ دووێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150117224841118889
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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هیزار د وەرچەرخانا دا ،بەرگێ دووێ یە ژ ڕومانا ڕوماننڤێس سندس
نهێلی
هژمارا الپەرا 120:
زمان  :کوردی  -شێوەزارێ بادینی
ئەڤ ڕومانە ل روژا  2014/12/31کەفتیە بەر دەستێ خوێندەڤانی.
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8466 :

هێستر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101315221024213
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تۆسنێ رەشید
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8467 :

هەر سترانەكێ چیڕۆكەك
http://www.kurdipedia.org/?q=20150127214457119074
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناڤێ پەرتوكێ :هەر سترانەكێ چیڕۆكەك
ناڤێ نڤیسكار :داود مراد خەتاری
جۆرا بەرهەمێ :فولكلۆر (كۆمەكا سترانان د گەل چیڕۆكێن وان)
ژمارا سپاردنێ1253 :ی ساال 2010
چاپا :ئێكێ
ناڤێ چاپخانا :شڤان  -سلێمانی
ژ  20دەقێن سترانێن فلكلۆری د گەل چیڕۆكێن وان پێكهاتییە ،كو ژ
دەڤەرێن شنگال و شێخان هاتینە وەرگرتن و كۆمكرن .ژ ڕێڤە و بەری
بەرچاڤكرنا سترانێن ژێگۆتی ،ل پێشییا پڕانییا وان سترانان ،ب كورتی
چیڕۆكا وان هاتییە بەحس كرن.
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تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
پەرتوک:

کلتوور
🎵موزیک

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتووتا کوردی ژ بۆ لێکۆلین و زانست
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8468 :

هەالتنا چەند بەرسڤەكا ژ رۆژئاڤابوونێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090609412477295
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەیفی عارف
٢٠١٤
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8469 :

هەلشكافتنا فۆلكلۆرێ كوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128022639119078
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناڤێ پەرتوكێ :هەلشكافتنا فۆلكلۆرێ كوردی
ناڤێ نڤیسكار :جەمیل محەممەد شێالزی
جۆرا بەرهەمێ :ڤەكۆلینا فۆلكلۆری
ژمارا سپاردنێ1630 :ی ساال 2010
چاپا :ئێكێ
ناڤێ چاپخانا :شڤان  -سلێمانی
ڤەكۆالنەكە د وارێ چیڕۆك و چیڤانۆك و حەیرانۆك و باوەرێن مللی و
گۆتنێن مەزنان و مامكێن كوردیدە ئەوێن ل دەڤەرا بەهدینان بەالڤ.
بابەتێن سەرەكی د ڤی بەرهەمیدە ئەڤن :نفرین د حەیرانۆكاندە،
پەیدابوونا باوەرییێن كوردی ،ناڤەڕۆكا گۆتن و مامكێن كوردی ،باوەرییێن
ئایینی د ناڤ كەڤنە باوەرێن كوردیدا ،ئەدەبێ زاڕۆكان د فلكلۆرێ كوردی
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یێ دەڤەرا بەهدیناندە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
پەرتوک:

کلتوور
🔎لێکۆڵینەوە

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتووتا کوردی ژ بۆ لێکۆلین و زانست
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8470 :

هەلوەسەیێن زینێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661906
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .عارف حیتۆ ،شعر2009 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8471 :

هەلەبچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461842
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هەلبەست ،سەیدایێ کەلەش2007 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8472 :

هەمێ وێنە ژتەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799356
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نافع ئاكرەیی
بەغداد1985-
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8473 :

هەناسەیێن شعری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661915
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عەبدولڕەحمان بامەرنێ
2010
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8474 :

هەڤوەغەرێ بای
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010614185886796
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
نڤێسەر :محەمەد عەلی یاسین
ژ چاپکریێن :وەزارەتا رەوشەنبیری و الوان
زنجیرا بەالڤکریێن ئێکەتیا نڤێسکارێن کورد
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8475 :

هەکو بیرا خوە ل گەفێن گوران دهینم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011071821041060456
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هەکو بیرا خوە ل گەفێن گوران دهینم
نووسەر  :شڤان گەرماڤی
زاراڤ  :بادینی
وەشانەکانی یەکێتیی نووسەرانی کورد  -دهوک
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (هەکو بیرا خوە ل گەفێن
گوران دهینم) لە17:33:10 2011-7-18 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8476 :

هەیامێ بەرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799412
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ناڤێ پەرتوکێ :هەیامێ بەرێ
ناڤێبەرهەڤکار :مەهدی حاجی بامەرنی
جۆرا بەرهەمێ :فلکلۆر (چیڕۆک)
ژمارا سپاردنێ 902 :ی ساال 2007
چاپا :ئێکێ
ناڤێ چاپخانا :هەوار  -دهۆک
20چیڕۆکێن ناڤنجینە ،ژ دەڤەرا بەهدینان هاتینە کۆمکرن .ژ چیڕۆکا (حاکم
ل کچا ئەحمەدێ حەممال عاشق دبیت) دەست پێ دکت و ب چیڕۆکا
(سماهیل ئاغایێ سێجی) ب دووماهی دئێت.
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
کلتوور
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئنستیتووتا کوردی ژ بۆ لێکۆلین و زانست
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8477 :

واتا د ناڤبەرا سیمانتیک و پراگماتیکێدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150107115040118694
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شێرزاد سەبری عەلی
چاپخانەیا :خانی – دهۆک
تایبەتمەندیێن بابەتی
زمانزانی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8478 :

وێنەیێن هزری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150206084520119266
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ناجی تاها بەرواری
سال ٢٠١٤
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تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8479 :

کاروانا رۆژنامەڤانیا ل دەڤەرا بەهدینان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505765237
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئیسماعیل بادى
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8480 :

کانی و رویبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011510235763835
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نڤێسەر  :قادر قەچاخ
2006
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

❀هەڵبەست
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8481 :

کچکا شخارتە فرۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111811553870947
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نڤیسین :هانس کریستیان ئەندرسن
وەرگێڕان ژ فارسی :مەسعود خالد گولی
نیگار :نەجمەدین بیری
٢٠٠٦
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🚼زارۆکان
⊷وەرگێڕدراو
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8482 :

کمێدێ گەور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661909
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سدیق حامد ،رۆمان2009 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
رۆمان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8483 :

کوتێن واتایا شێوازی بۆ هەڤ واتایا تەواو (گۆڤەرا بەهدینان)
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013070921095289619
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ئارا عەلی کوڕەمارکی
٢٠٠٨
تایبەتمەندیێن بابەتی
زمانزانی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8484 :

کورتە چیرۆکا کوردی ل بەهدینان 2005-1960
http://www.kurdipedia.org/?q=20150206082920119264
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :خالید ساڵح
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔎لێکۆڵینەوە
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8485 :

کورتە دیروکا هەلکشافتنا ل بارا ریزمان و زارین کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012721044933051
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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قەناتی کوردۆ ،و /لە عەرەبییەوە خالدی محەمەدی.
لە چاپکراوەکانی شاخ 1991-1975
شاخ :چاپخانەی خەبات53 ،1988 ،ل.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8486 :

کورد ل خوراسانێ و پەندا کرمانجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071022022989615
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن و ڤەژاندن :خالد ساڵح
٢٠٠٦
تایبەتمەندیێن بابەتی
کلتوور
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8487 :

کورد و کوردستان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=201112152113044542
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نڤیسین :دێرک کینان
پاچڤەیا ژ ئنگلیزی :لەزگینێ ئاڤدرەهمانی
2008
تایبەتمەندیێن بابەتی
مێژوو
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8488 :

کوردستانا ئوسمانی ل نیڤا ئێکێ ژ چەرخێ نوزدێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090823200488842
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نڤیسین :کامیران عەبدولسەمەد ئەحمەد
چاپا :یەکێ2002 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
مێژوو
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8489 :

کوردستانا عیراقێ و باشوورێ سۆدانێ ژ ئوتونومی بۆ فیدرالیێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797460
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تارق جامباز
دهۆک2009-
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
رامیاری
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8490 :

کوردولوجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072309325977097
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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بەرهەڤکرن :قاسم بەرواری
٢٠١٤
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8491 :

کوردی -ئوروپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557520
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بەرهەڤکرن ،محەمەد ئەمینێ ئوسمان
بەغدا :چاپخانەی سلمی الفنیة61 ،1983 ،ل.
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:

📘فەرهەنگ
ک .باکوور
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8492 :

کورێ زنارێ سەربلند
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111413001562943
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سدقی هرۆری
دەزگای ئاراس 2008 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆمان
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :ئاراس
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8493 :

کۆمەکا نڤێسکارێن سوڤیێت بزاڤا مللی یا قۆچگیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111622465773737
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێران ژ تورکی :وارهێل عومەر ئیسماعیل
پێداچوون :م .نیژیار نەعمان نەعمان
چاپا :ئێکێ 2012 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔣هەمەجۆرە
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8494 :

کۆڤارا چیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060114410878386
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەدرخان سندی
٢٠٠٨
تایبەتمەندیێن بابەتی
کۆی باڵوکراوەکان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8495 :

کۆڤارا رۆناهی ...ڤەکولینەک دیرۆکی رەوشەنبیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060200281178384
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موسەددەق تۆڤی
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٢٠٠٥
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰راگەیاندن
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8496 :

کیمیاگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661903
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نڤیسین :پائۆلۆیێ کۆییلۆ
و :د .لەزگینێ ئاڤدرەهمانی ،رۆمان2009 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
رۆمان
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8497 :

کێزا تەڕا جوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090913343788835
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کۆمکرن :سەلمان کۆڤلی
نیگار :هودا ئەحمەد سەبری
چاپا :یەکێ 2002 -
کۆمەکا چیرۆکێن فولۆکلۆری نە بۆ زارۆکان ،دەربڕینێ ژ هزره مرۆڤێ کورد
و دورهێلێ وی ل دەمێن بۆری دکەن ،ب زمانەکێ سڤک و ئاسان و
شرین هاتینە دارێژتن.
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:

🚼زارۆکان
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دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەSpîrêz :
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8498 :

کەر لە واڵتەکەی خۆتاندا نییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080615421272066
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر :عەزیز نەسین
وەرگێڕ :سەعید یەحیا خەتات
تایبەتمەندیێن بابەتی
چیرۆک
پەرتوک:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :موکریان
ک .باشوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8499 :

کەساتیا ژنێ د دیرۆکێدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063014025089743
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هیڤی بەرواری
٢٠٠٨
تایبەتمەندیێن بابەتی
پەرتوک:
جۆری دۆکومێنت:
زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩ژنان
⊶زمانی یەکەم
ک .باکوور
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە8500 :
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کەسک و سۆر و هندەک هزرێن ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311002600119678
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانان :رەشید فندی
دهۆک ٢٠٠٧
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
ئەدەبی
پەرتوک:
⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8501 :

کەلهێن ئاڤا؛ کۆمەکا ڤەکۆلین و تێکستێن کالسیکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052921051278412
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەعید دێرەشی
٢٠٠٥
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەدەبی
پەرتوک:
ک .باکوور
زمان  -شێوەزار:
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8502 :

یاسایێن گرێدای رۆژنامەڤانیێ ل هەرێما کوردستانێ – عیراق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311003049119679
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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 هەکار عەبدولکەریم فندی:بەرهەڤکرن و وەرگێران
2010 دهۆک
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
:باژێر
♬یاسایی
:پەرتوک
⊷وەرگێڕدراو
:جۆری دۆکومێنت
 باکوور.ک
: شێوەزار- زمان
باشوورا کوردستانێ
:واڵت
:کویک ریسپۆنس کۆد

8503 :بابەتی ژمارە

(Ferhad Mardîn (Necmedîn Îlhan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830171810125664
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Navê tevgerî : Ferhad Mardîn
Navê rast : Necmedîn Îlhan
Navê dayikê : Nûriya
Navê bav : Mihemed
Cihê ji dayikbûnê : Çemişgezek
Cih û dîroka şehadetê : 8- 10- 2014 Kobanê
Taybetmendiyên babetî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

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

8504 :بابەتی ژمارە

15 Tebaxê 1998
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083017205169711
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
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Taybetmendiyên babetî
Doza Kurd
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8505 :بابەتی ژمارە

Adatên Kurdîstan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050520493476080
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
M. MAHMUT BEYAZÎDÎ
Den Haag - Holland
Taybetmendiyên babetî
Kiltûr
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8506 :بابەتی ژمارە

Agirê Sînema Amûdê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090316311577238
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ahmedê Namî
1987
Taybetmendiyên babetî
(Enfalçî)
Corê kes:
Tîrorîzim
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8507 :بابەتی ژمارە

4051

ALADÎN Û LAMPAYA BI EFSÛN
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321170822120560
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Bavê Barzan
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8508 :بابەتی ژمارە

Alfabê
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090321133888951
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmet Emîn Bozarslan
1980
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8509 :بابەتی ژمارە

Alfabeya kurdi
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022212214082343
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Alfabeya kurdi
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:

4052

:کویک ریسپۆنس کۆد

8510 :بابەتی ژمارە

Alfebeya Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082614125668045
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kameran Bedirxan
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
🇸🇾 Sûrya

Pertûk:

Zimanzanî

Ulat - Herêm:

🇸🇾 Sûrya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8511 :بابەتی ژمارە

Alîfba Bona Zimane Kurdî Kurmancî
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100220472573323
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8512 :بابەتی ژمارە

Amîdabad
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012120542284672
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Fawaz Husên
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8513 :بابەتی ژمارە

Analiza Qewlên êzîdîya
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020613201664185
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Analiza Qewlên êzîdîya
Nivisin Kovan xanki - Dr.xana omerxali
Wêşanên avesta
Biha 14 Tl
Ziman kurdi
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8514 :بابەتی ژمارە

Anatomîya bedena mirovan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070713002671846
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
،li Kurdistana Bakûr ،Doç. Dr. Hüseyin Bektaş di sala 1961 an da
li hêla bajarê Cewaxçurê hatîye dinê. ،di gundêki Kanireşê
derket derwayê welat û di Almanya Federal da ،Paş xwendina lîsê
li ser ilmê pizîşkî xwend.
Di sala 1990an fakûltê qedand û niha di nexweşxana zanîngeha
Hannoverê da li ser bêşê cerrahi û neqilkirina organanan wek
doçent dixebite.
Taybetmendiyên babetî
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☢ Zanst

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8515 :بابەتی ژمارە

Andranîk, Dêrsim Raywanî û Cografya (Kurmanckî ra tercume)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092310500577608
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Roşan Lezgîn
Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul, 2010
Taybetmendiyên babetî
🌏 Cugrafiya

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

K. Zazakî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8516 :بابەتی ژمارە

Ansîklopediya Zarokan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080921541889213
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
🚼 Zarokan

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8517 :بابەتی ژمارە

Antolojiya Çîroka Nû Ya Kurmancên Başûr
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082614202968048

4055

ئامادەیە
Amadekar: Xelîl Duhokî
Weşanên NÛDEM: 17
Çapa Yekem: Stockholm 1995

:فایلی پی دی ئێف

Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Edebî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8518 :بابەتی ژمارە

Antolojiya çîrokên kurdî I-II (1856 - 2003)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140918131844116157
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Amadekar: Firat Cewerî
Weşanên Nûdem
Stembol 2003
Taybetmendiyên babetî
Bîblografiya
Pertûk:
🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8519 :بابەتی ژمارە

Antolojiya helbesta nû ya kurmancên başûr
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916225243116122
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4056

Amadekar: Xelîl Duhokî
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Edebî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8520 :بابەتی ژمارە

Apê min Cemşîd Xan ku Hertim bê ew li ber xwe Dibir
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011914593566542
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Bextiyar Elî
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Roman
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8521 :بابەتی ژمارە

Ardûda
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012009402466935
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mîran Janbar
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8522 :بابەتی ژمارە

Arîstokratên Kurd: Torin

4057

http://www.kurdipedia.org/?q=2014092210484277589
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
Apec-2003. Torin: Arîstokratên Serhedê, Avesta-2009
Taybetmendiyên babetî
APEC Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Mêjû
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8523 :بابەتی ژمارە

Asim
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012212543584679
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mezher Bozan
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8524 :بابەتی ژمارە

Aştî Dîwana 8a
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012212345184677
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4058

Cigerxwîn
Stockholm 1985
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8525 :بابەتی ژمارە

Autobîografîya Ebdurrizaq Bedirxan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793196
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Werger û amadeker
Celîlê Celîl
Çapa yekem
1999 Berlin
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
Bîblografiya
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8526 :بابەتی ژمارە

Av Zelal Bû 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091811475877517
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4059

Mezher Bozan
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8527 :بابەتی ژمارە

Awaza Serpêhatîyan I
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090411395177247
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Evîn Çiçek
Çapa yekem:
Stenbol - Çirîya Paşîn 2004
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8528 :بابەتی ژمارە

Awaza Serpêhatîyan II
http://www.kurdipedia.org/?q=20140904114356115601
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Evîn Çiçek
Çapa yekem:
Stenbol - Çirîya Paşîn 2004
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:

4060

❀ Helbest

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8529 :بابەتی ژمارە

Awaza Serpêhatîyan III
http://www.kurdipedia.org/?q=20140904114752115602
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Evîn Çiçek
Çapa yekem:
Stenbol - Çirîya Paşîn 2004
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8530 :بابەتی ژمارە

Ay Dayê
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012716123968180
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehdî Zana
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8531 :بابەتی ژمارە

Azadî 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090414205677251
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4061

Şiîr : Paul Éluard
Wêne : Ziya Aydin
Werger ji fransizî : Sacha Ilitch
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8532 :بابەتی ژمارە

BAHOZ û Çend nivîsarên din
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090415021077255
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Osman Sebrî
1956
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8533 :بابەتی ژمارە

Bakûrê Helbestê
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122022390763439
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Antolojiya Helbesta Bakûr
Nivîskar: Arjen Arî
Derhênana hunerî: Mesûd Xelef
Berg: Rênas Hesen
Çapxane:HAWR-DUHOK
Tîraj: 750
Jimara sipardinê: 1242
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

4062

Pertûk:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8534 :بابەتی ژمارە

Balafira Jînê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140826142625115502
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Zeynelabidîn Zinar
Pencînar
Weşanxaneya Çanda Kurdî
Stockholm 1993
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8535 :بابەتی ژمارە

Balûlka Şekirê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140826143202115503
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hesen Silêvaneyî
ISBN: 91-87730-66-9
APEC
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8536 :بابەتی ژمارە

4063

Barzanî Tevgera Azadîxazîya Kurd - Berge Duwem
http://www.kurdipedia.org/?q=20140527075343100596
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mesud Barzanî
2000
Taybetmendiyên babetî
Ramiyarî
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8537 :بابەتی ژمارە

Barzanî Tevgera Azadîxazîya Kurd - Berge Yekem
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112922192463042
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mesud Barzanî
2000
Taybetmendiyên babetî
Ramiyarî
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8538 :بابەتی ژمارە

Başûrê Kurdistanê
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120815500863161
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4064

HESENÊ METÊ
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
🎡 Geştname

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8539 :بابەتی ژمارە

Baweriyên Batil ên Kurdan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119184031118929
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Navê Pirtûkê: Baweriyên Batil ên Kurdan
Navê nivîskar: Mustefa Gazî- Ahmed Bengîn
Çapa Yekem: 2006
Weşanên Do: 16
Tîraj: 1000
Çapxane: Berdan Matbaacılık
ku piraniya wan ji bakurê ،Ev pirtûk ji bîr û baweriyên Kurdan e
Kurdistanê hatine berhev kirin bi taybetî navçeyên Qerecdax û
،Diyarbekirê. Di vê pirtûkê de tevî bîr û baweriyên li ser bêyomî
bîr û baweriyên li ser çavînîbûn û çareyên ،xêr û bereketê
betalkirina… Hd. Herweha beşek ji pirtûkê baweriyên li ser
şîrovekirina xewnan jî li xwe girtiye.
Taybetmendiyên babetî
Ayîn u Ateyzim
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8540 :بابەتی ژمارە

Baxçeyê zarokan; Stran û muzîka zarokan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090320511691470
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4065

Aram Gernas
Amed
2008
Taybetmendiyên babetî
🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8541 :بابەتی ژمارە

Bayê bakur
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092009193977552
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Axîn Welat
Avesta, 2006
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8542 :بابەتی ژمارە

Bazbend
http://www.kurdipedia.org/?q=20141005224906116959
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Diya Cîwan
Şam, 1997
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:

4066

🇸🇾 Sûrya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8543 :بابەتی ژمارە

Bazên Welat
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905151757115623
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Serdar Roşan
Weşanên Doz, Îstanbul 2005
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8544 :بابەتی ژمارە

Belqitî
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012213235184683
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Xurşîd Mîrzengî
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8545 :بابەتی ژمارە

Bênder
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011521081263864
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4067

Diya Ciwan
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8546 :بابەتی ژمارە

Ber bi emrê teze, ktêba xwendinê zmanê kurmancî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091611521892281
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
R. Drambjan
1931
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî bakûr - T. sllavî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8547 :بابەتی ژمارە

Ber Êvarî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140919110256116164
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Jana Seyda
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8548 :بابەتی ژمارە

4068

Berbang Qedexe ye
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122620015563538
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Arşevê Oskan
Derhêner û çapa dîjîtal
Sîrwan Hecî Berko
Ji weşanên Malpera Amûdê
Hejmar: 33
www.amude.com
info@amude.com
Hemû mafên çapê parastî ne.
© Arşevê Oskan û Malpera Amûdê (11/2003
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8549 :بابەتی ژمارە

Berê gotin hebû
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120612164063120
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
MUSTAFA AYDOGAN
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8550 :بابەتی ژمارە

Berê Xwe Danek Di Karêt Netebayên Pirsa Kurdî û Pêdiviyatiyên
Nuhe
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090416522377257
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4069

Xalid Xalid-Koçî
Stockholm 1992
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Doza Kurd
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8551 :بابەتی ژمارە

Berhemên Rezoyê Osê
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040319265469017
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
Koberhem
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8552 :بابەتی ژمارە

Berxwedana Kurdên iranê
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031219202682557
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Berxwedana Kurdên iranê
Taybetmendiyên babetî
🔎 Lêkolînewe

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8553 :بابەتی ژمارە

4070

Berzanî xwe nadê dest kesî
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052515265464877
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Niv” s” na: Ebulhesen Tefrşiyan
Werg•ran ž niv” s” na Pşek” y• ž peraw” za :
şewket ş•ex Yezd” n
Veguhastin ji t” p•n (Ereb” ž diyal•kta
kurmanciya j•r” :
Ebdulker” m Find”
Derh•nana huner” ž kumpiyoter :
Hekar Find”
‚ apa •k• 2001
1000 dane ji v• kit•b• hat” ne •apkirin
‚ apxana Hawar - Duhok
Taybetmendiyên babetî
📝 Yadaşt

Pertûk:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8554 :بابەتی ژمارە

Bexçeyê Heywanan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090321042588952
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
🚼 Zarokan

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8555 :بابەتی ژمارە

Bexçeyê Vîşne
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090508425977274
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4071

Çexov
Werger: Firat Cewerî
1995
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
🎭 Şano

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8556 :بابەتی ژمارە

Bexçeyê Vîşneyan ê Xweda
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502193609121015
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Helbestên Hozanvan Nevîn Koçoğlu bi zimanê kirmanci
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8557 :بابەتی ژمارە

Bi Kurmanciya Gewr
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905085433115612
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Rojen Barnas
bend û nivîs (1979-2001)
Enstîtuya kurdî ya Parîsê
© Rojen BARNAS
BI KURMANCIYA GEWR
(Bend û nivîs / 1979-2001)
ISBN: 2-908416-19-0
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Edebî
Pertûk:

4072

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8558 :بابەتی ژمارە

Bi Xatirê Sîlehan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905152414115626
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
E. Hemîngway
Serdar Roşan
Weşanên Nûdem, Stokholm, 2000
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8559 :بابەتی ژمارە

Bi xewna we pênûsê dilorînim
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120810100663155
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ehmed Huseynî
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8560 :بابەتی ژمارە

4073

Bibliografiya nivîsarên li ser zimanê kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090315175288969
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Çapa yekê
Amadekirin: Newzad Hirorî
© 2008 Newzad Hirorî
newzad@kulturname.com
nhirori@hotmail.com
Taybetmendiyên babetî
Bîblografiya
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8561 :بابەتی ژمارە

Bijare
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913160408115717
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Emerîkê Serdar
2011
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8562 :بابەتی ژمارە

Bijare Fêrîkê Ûsif
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091613234777491
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4074

Fêrîkê Ûsif
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8563 :بابەتی ژمارە

Bilîcan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120616472763127
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
PERWÎZ CIHANÎ
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8564 :بابەتی ژمارە

Bînahî (Gotar û Lêkolîn, Helbest û Hevpeyivîn)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052110154976399
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Daner: Dilawerê Zengî.
Navê Pertûkê: Bînahî.
Kombiyûter: Şengo Dumilî.
Derhêner: Rodî Zengî.
Çapxana Emîral.
Beyrût- Libnan.
2010
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
🇱🇧 Lubnan

4075

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8565 :بابەتی ژمارە

Binê Dara Valêre de
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092216472477599
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Roşan Lezgîn
Çapa yewine, Weşanxaneya Apecê, Stockholm 2002
Çapa dîyine, Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul, 2003
Çapa hîrêine, Weşanxaneyê Roşna, Dîyarbekir, 2012
Taybetmendiyên babetî
APEC Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Bakûrê Kurdistan
K. Zazakî

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

8566 :بابەتی ژمارە

Bingehên rastnivîsandina kurdiyê
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120816010763166
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
ARIF ZÊREVAN
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:

4076

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8567 :بابەتی ژمارە

Bîra qederê
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120815572963164
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
MEHMED UZUN
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8568 :بابەتی ژمارە

Bîranîn Nuredîn Zaza
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092223153177603
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Nuredîn Zaza
ISBN: 9789944382441
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
📝 Yadaşt

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8569 :بابەتی ژمارە

Bîranînên Celadet Bedirxan (1893-1951)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052314240776443
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Komkirin û Werguhêr: Dilawerê ZENGÎ
Derhêner û Kombiyûter: Rodî Zengî
Çapa yekê (1997)
Beyrût-Libnan
Çapxaneya Emîral
Çapa didiwan: 2010

4077

Taybetmendiyên babetî
📝 Yadaşt

Pertûk:

🇱🇧 Lubnan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8570 :بابەتی ژمارە

Bîranînên Min
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082616172568358
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Firîda Hecî Cewarî
2010
Taybetmendiyên babetî
📝 Yadaşt

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8571 :بابەتی ژمارە

Bîranînên min Osman Sebrî (1905 – 1993)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111922211466767
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Komkirin û pêşkêşkirina
Dilawerê ZENGÎ
Taybetmendiyên babetî
📝 Yadaşt

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8572 :بابەتی ژمارە

Bîranînin Serxweş

4078

http://www.kurdipedia.org/?q=2012052122153564818
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Sîrwan Qiçço
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8573 :بابەتی ژمارە

Bişenga Deşta Dur
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010911484584567
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Kawa Nemir
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8574 :بابەتی ژمارە

Bîstikek guneh
http://www.kurdipedia.org/?q=20150806160132125064
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kemal Necim
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:

4079

❀ Helbest

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8575 :بابەتی ژمارە

Biyanî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090510391077277
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Albert Camus
Wergera ji firansî: Dr. Fawaz Husên
çapa Yekem: Stockholm 1995
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
Roman
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8576 :بابەتی ژمارە

Biza Kole Asnawî kena
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920132611116178
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Enstîtuya Kurdî ya Amedê
Taybetmendiyên babetî
Enstîtuya Kurdî ya Amedê Dezgayi çap û billawkrdinewe:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8577 :بابەتی ژمارە

Bûka Baranê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092120454177580
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4080

Gulîzer
ISBN: 978-9944-382-62-5
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8578 :بابەتی ژمارە

Buwariya hestên lerizî
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012217325984687
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Bêrî Bihar
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8579 :بابەتی ژمارە

Çanda Kurdên Sovêtê
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031320291282567
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Eskerê Boyîk
Taybetmendiyên babetî

4081

🔣 Hemecore

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8580 :بابەتی ژمارە

Careke ji Caran
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092313225677610
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Bro Omerî
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8581 :بابەتی ژمارە

Çarînên Xeyam
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905114531115617
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
DR. KAMIRAN ALÎ BEDIR-XAN
ÇAPXANA TEREQI
ŞAM
1939
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

🇸🇾 Sûrya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8582 :بابەتی ژمارە

Çaryek esman bi şûn de
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090512482677278
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4082

Şeyhmus Dagtekin
Weşanên Avesta - 2010
ISBN: 978-605-5585-30-3
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8583 :بابەتی ژمارە

Celadet Bedirxan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913170756115721
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Konê Reş
Taybetmendiyên babetî
Bîblografiya
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8584 :بابەتی ژمارە

Çend Çirusk
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052511351276485
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmûdê Eko
Wêne ya qahê:
Hunennciid Bira.Jmiiê Eko.
Wêne yêii hmidir:
Huiieniieiul Seûd Ah.nied. û huiicniieiida
elmau Kuiiî.
Rêzkinn: M. Eko.
Serrastkinna. rczimanî û lêveger:
Rojii.a.me7iaii û im^îskar Silêviaii Alî.
Dera.iiîn:
Agniz Hazrii Yêger
Hciiiî mafji iiivîskar re paraslîiie.

4083

1500,
ça.pa. yekcm, adar 1999.
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8585 :بابەتی ژمارە

ÇEND RÛPEL JI DÎROKA GELÊ KURD
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092112275988598
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dr. Kemal Mezher
Stockholm 1991
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8586 :بابەتی ژمارە

Çil çarîn
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080922553392109
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Arjen Arî
Taybetmendiyên babetî

4084

❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8587 :بابەتی ژمارە

Cînosîd
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011509483384617
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Salar Basîre
Wergêr: Dilşa Yûsûf
2015
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
Enfal u Helebce
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8588 :بابەتی ژمارە

Çiraya Azadî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321230931120575
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Farhad Shakely
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8589 :بابەتی ژمارە

ÇÎROKA DILDARIYÊ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321171107120561
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4085

Semed Behrengî
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8590 :بابەتی ژمارە

Çîroka Malbata Evdo
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090514355677279
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Firat Cewerî
Stockholm: 1999
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8591 :بابەتی ژمارە

Çîroka Newrozê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090514540377280
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Şivan Perwer
Çapxana APEC
1990
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:

4086

🚼 Zarokan

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8592 :بابەتی ژمارە

Çirokên Gelî
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011310160384607
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rıza Çolpan
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8593 :بابەتی ژمارە

Çirokên gelî. 1 : Gulî xatûn
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102317116135
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Uppsala : Deng Publishers, 88 pp., ISBN 91-88246-10-8, 1997
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8594 :بابەتی ژمارە

Çirokên gelî. 2 : Kurê mîrê masîyan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102317116136
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Uppsala : Deng Publishers, 120 pp., ISBN 91-88246-11-6, 1998.

4087

Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8595 :بابەتی ژمارە

Çîrokên Hezar û Şevekê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052416375876470
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Wergera ji swêdî: Serdar Roşan
Wejanên NÛDEM 38
Stockholm: 1998
Taybetmendiyên babetî
Efsane
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8596 :بابەتی ژمارە

ÇÎROKÊN KURDÎ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321182215120568
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Roger Lescot
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:

4088

🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8597 :بابەتی ژمارە

Civaka Koledar û Pêşveşûnên Şaristanî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080509483524990
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdulla Ocelan
Taybetmendiyên babetî
Ramiyarî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8598 :بابەتی ژمارە

ÇÎVANOKA EVÎNÊ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321171348120562
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Semed Behrengî
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8599 :بابەتی ژمارە

Civata giyanan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091420272877461
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4089

Kamran Simo
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8600 :بابەتی ژمارە

Çivîkên Beravêtî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052416333676469
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Pîr Rustem
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8601 :بابەتی ژمارە

Çîyayê Agirî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090300140688973
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Yeşar Kemal
1990
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8602 :بابەتی ژمارە

Çiyayê Kurmênc û Tevgera Murûdan

4090

http://www.kurdipedia.org/?q=2014052322584776447
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Roger Lescot
Weşanên Komela Jinên Kurdistanê li Swêdê
Çapa yekê: 1993 Stockholm
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8603 :بابەتی ژمارە

Compûtera ber dilê min
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120815452263159
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
MEHMÛD LEWENDÎ
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8604 :بابەتی ژمارە

Çû
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011912143384651
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4091

Murat Yapiştiran
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8605 :بابەتی ژمارە

DAL
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092112371388595
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Şêrko Bêkes
Wergerandin: Xalid Xalid
1989
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8606 :بابەتی ژمارە

Dara gozê
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120815590163165
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
SERDAR ROŞAN
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:

4092

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8607 :بابەتی ژمارە

Dara Hinarê
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090223072692148
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Yeşar Kemal
1998
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8608 :بابەتی ژمارە

Dayika Bedbext Ezim Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090515595977281
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Riza Çolpan
1995
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Doza Kurd
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8609 :بابەتی ژمارە

Dê û Dêmarî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140523004553100578
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4093

Egîdê Xudo
Roman
Ji tîpên kirîlîkî: Nacî Kutlay
Weşanên NûDEM: 7
Çapa Yekem: trêvan 1986
Çapa duwem: Stockholm 1995
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8610 :بابەتی ژمارە

Dengê Dil
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913155828115714
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Emerîkê Serdar
1985
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî bakûr - T. sllavî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8611 :بابەتی ژمارە

Dengê Metîn û Cûdî - Dîwana 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012217262484686
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4094

Sebrî Botanî
Taybetmendiyên babetî
APEC Dezgayi çap û billawkrdinewe:
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8612 :بابەتی ژمارە

Dengê Ruh
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111922255066748
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Ocalan
Taybetmendiyên babetî
Ramiyarî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8613 :بابەتی ژمارە

DEQÊ DADGEHÎKIRINA PÊŞEWA
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052411402764870
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8614 :بابەتی ژمارە

Dergehê Jîn û Evînê

4095

http://www.kurdipedia.org/?q=2012112120032065519
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Konê Reş
2003
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8615 :بابەتی ژمارە

Derî veneke!
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082701341869287
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Kawa Şêxê
2007
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
🎭 Şano

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8616 :بابەتی ژمارە

Dersê Zıiwanê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922171207116332
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Roşan Lezgîn
Weşanxaneyê Roşna, Dîyarbekir, 2012
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
K. Zazakî Ziman - Şêwezar:

4096

:کویک ریسپۆنس کۆد

8617 :بابەتی ژمارە

Dersên Diyanetê û Hedîsên Cenabî Pêxember Ji Tefsîra Quranê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090810045777335
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kamran Bedir-xan
Paris - 1971
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Ayîn u Ateyzim
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8618 :بابەتی ژمارە

Dersên Serîetê
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091612412588756
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
DR. KAMIRAN ALÎ BEDIR-XAN
KITÊBXANA HAWARÊ HEJMAR
12
ÇAPXANA TEREQI ŞAM
1938
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Ayîn u Ateyzim
Pertûk:
🇸🇾 Sûrya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8619 :بابەتی ژمارە

4097

Dersên Zmanê Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090320574988953
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Baran (Kamal Burkay)
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8620 :بابەتی ژمارە

Dêrsîm Destan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111717311087788
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Adîl Duran
1996
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8621 :بابەتی ژمارە

Dêsan de Sûretê Ma Nimite
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092216532877600
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4098

Roşan Lezgîn
Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul, 2005
Çapa diyine, Weşanxaneyê Roşna, Dîyarbekir 2013
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Bakûrê Kurdistan
K. Zazakî

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

8622 :بابەتی ژمارە

Destana Dîroka Kurd û Kurdîstan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140908101254115661
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Riza Çolpan
1995
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Mêjû
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8623 :بابەتی ژمارە

Destana Kawayê Hesinger
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091510445277474
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4099

Abdusamet Yîgît
Taybetmendiyên babetî
SARA Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Efsane
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8624 :بابەتی ژمارە

Destana Mihemed Axayê Kelhokî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083020051969849
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Şakir EPÖZDEMİR
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8625 :بابەتی ژمارە

Destanên Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080911195989219
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Hogir Berbir
Taybetmendiyên babetî
Efsane
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8626 :بابەتی ژمارە

Destanên Kurdî 2

4100

http://www.kurdipedia.org/?q=20140905152246115625
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Amadekar Reşo Zîlan & Serdar Roşan
Weqfa Kurdî ya Kulturî li Stokholmê, Îstanbul, 2004
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8627 :بابەتی ژمارە

Destê Dê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913155104115711
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Emerîkê Serdar
1974
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî bakûr - T. sllavî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8628 :بابەتی ژمارە

Desteyeke Helbestan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112119521066678
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Cîhan Roj
Pûşper 2003
Taybetmendiyên babetî

4101

❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8629 :بابەتی ژمارە

Destpêka Xwendinê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051223240376277
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kameran Bedirxan
Parîs
I97I
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
🔣 Hemecore

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8630 :بابەتی ژمارە

Destpêka zimanê me
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022412071980613
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Haydar Diljen & Sabîha Otlu
Stockholm - 2008
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8631 :بابەتی ژمارە

Destpêkên Şevînê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090810221177336

4102

ئامادەیە
M. Zîlanî
ISBN: 91-87730-54-5
1994
Weşanên APEC

:فایلی پی دی ئێف

Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8632 :بابەتی ژمارە

Dewetek Du Cara Kirin
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913155632115713
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Emerîkê Serdar
2005
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî bakûr - T. sllavî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8633 :بابەتی ژمارە

Di Çavkanîyên Swêdî De MOTÎVÊN KURDÎ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090811462677339
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4103

ROHAT
WEŞANXANA VEJÎN VEJIN FÖRLAGET VEJIN YAYINEVÎ
،Box 3912
10 54 Stockholm / Sweden
Çapa Yekem: 15.12.191
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Kiltûr
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8634 :بابەتی ژمارە

Di Folklora Kurdî De - Serdestiyeke Jinan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120122570187512
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
Pergala rûpelan: Nedîm Dagdeviren
Pergala bergê: NÛdem
Wêneya Bergê: Dame Curde (Gespard Drouville,
Voyage en Perse Pendant
les annes 1812 et 1813. St. Petersburg 1819, Tome 2).
ISBN: 91-88592-03-0
Taybetmendiyên babetî
Kiltûr
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8635 :بابەتی ژمارە

Dîdarê Yar: Dîwana Şêx Şemseddînê Qutbê Exlatî yê Birîfkanî
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102422585662553
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4104

 دیوانا شێخ شەمسەدینێ قوتبێ ئەخالتی یێ بریفکانی:دیدارێ یار
 بەرهەڤ و ئامادەکریە بو چاپێ،زاهد بریفکانی
2002 - دەزگای ئاراس
Taybetmendiyên babetî
Aras Dezgayi çap û billawkrdinewe:
❀ Helbest

Pertûk:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8636 :بابەتی ژمارە

Dilavî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119141146118924
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mizgîn Ronak
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8637 :بابەتی ژمارە

Dilê Qurên Min
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090911012777347
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kamiran Alî Bedir-Xan
ŞAM
1932
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:

4105

❀ Helbest

Pertûk:

🇸🇾 Sûrya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8638 :بابەتی ژمارە

Dilopê Zerrî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092421512677628
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
J. Îhsan Esparî
Weşanxaneyê Vateyî, 2008 Îstanbul
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

K. Zazakî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8639 :بابەتی ژمارە

Dimdim
http://www.kurdipedia.org/?q=2010113011293211146
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
رۆمانی بەناوبانگی عەرەب شەمۆ
Taybetmendiyên babetî
🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8640 :بابەتی ژمارە

Dîroka kelepora mîrnişîniya Botan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111922272966671
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Komkirin û amadekirin: Mele Xelefê Bafî
Veguhestina tîpan: Dilawerê Zengî

4106

Taybetmendiyên babetî
Kiltûr
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8641 :بابەتی ژمارە

Dîtin û Bîrhanînên Min
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111716305687792
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hesen Hişyar
1993
Taybetmendiyên babetî
📝 Yadaşt

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8642 :بابەتی ژمارە

Dîwan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110722240362844
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
MELAYÊ CIZÎRÎ
Transkrîpsiyon
ARIF ZÊREVA
Aras
Hewlêr
2007
Taybetmendiyên babetî

4107

❀ Helbest

Pertûk:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8643 :بابەتی ژمارە

Dîwan - Umîd Dermîrhan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091914061388677
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Umîd Dermîrhan
2010
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8644 :بابەتی ژمارە

Dîwan Gulzara Xemlandî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111719035887787
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mele Mustefayê Hilêlîyê
2012
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8645 :بابەتی ژمارە

Dîwana Hesbî
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012213083684682
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4108

Şêx Hesîb Axtepî
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8646 :بابەتی ژمارە

Dîwana Jan
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012611110665515
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Jan Dost
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8647 :بابەتی ژمارە

Dîwana Mela Ehmedê Heyderî (metn û Lêkolîn)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042822534778720
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Önder BEYTER
10711007
Şêwirmend
Alk. Doç. Dr. Abdurrahman Adak
Mêrdîn 2013
Taybetmendiyên babetî

4109

❀ Helbest

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8648 :بابەتی ژمارە

Dîwana Melayê Cizîrî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140520220903100565
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Werger:
Zeynelabidin KAYA, M.Emin NAROZi
WEŞANÊN ROJA NÛ - 20
Cêrga Klasikên Edebiyata Kurdi— 4
Döbelnsgatan 16 B
1 13 58 Stockholm/Sweden
Tel: 08/328251
ÇiriyaPaşinl987
Stockholm
ISBN 91 7672 021 7
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8649 :بابەتی ژمارە

Dîwana Osman Sebrî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091813242277518
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Osman Sebrî
Taybetmendiyên babetî

4110

❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8650 :بابەتی ژمارە

Dîwana Reş I
http://www.kurdipedia.org/?q=20140519001442100557
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Feqîr Ahmed
Weşanen Kurdistan - Kurdistan Verlag
Bestelladresse:
Weşanen Kurdistan
Kurdistan Verlag
Wachsbleiche 62
D-4500 Osnabrück
©1990
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8651 :بابەتی ژمارە

Dîwana Seydayê Dilmeqes
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021122434784757
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8652 :بابەتی ژمارە

Don Kîşot
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905151956115624
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4111

Cervantes
Serdar Roşan
Weşanên Doz, Îstanbul 2007
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8653 :بابەتی ژمارە

Dosêya Leyla Zana
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030917361482523
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Doza Kurd
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8654 :بابەتی ژمارە

Dozexa sipî
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022117122664276
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hesen îbrahîm
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4112

8655 :بابەتی ژمارە

Dr. Qasimlo banga aştî û azadiyê
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092914203662160
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Berhevkar: Şehab Xalidî
Taybetmendiyên babetî
Doza Kurd
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8656 :بابەتی ژمارە

Dûrikên Kurdî- Rojavayê Kurdistanê
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119213611118938
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Navê Pirtûkê: Dûrikên Kurdî- Rojavayê Kurdistanê
Navê nivîskar: Salihê Heydo
Cora Babetê: Sitran û Muzîk
Hejmara Sipardinê: 234 ya sala 2006'an
Çapa Yekem: Çapxaneya Şivan- Silêmanî
Ev pirtûk ji du çar ku ji 150 sitran û awazên taybet yên rojavayê
Kurdistanê pêkhatiye, ev sitran û awaz karê notasyonê ji wan re
hatiye kirin, babeta wan ya sereke sitran û têkistên resen yên
Kurdî li rojavayê Kurdistanê ne ku ji wan re (Horizî, Govendî,
Dankut, Destarhêrî, Qirşvanî, Paleyî, Bêrîvanî, Bêlûte, giranî û
Dolabrêsî) tê gotin.
Taybetmendiyên babetî
🎵 Muzîk

Pertûk:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8657 :بابەتی ژمارە

Edebîyatê Kirmanckî ra Nimûneyî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922170734116330
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4113

Amadekarî: Prof. Kadri YILDIRIM - İbrahim BİNGÖL - Roşan
LEZGÎN
Weşanê Enstîtuya Ziwananê ke Tirkîya de Ciwîyenê, Mêrdîn 2012
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
K. Zazakî Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8658 :بابەتی ژمارە

El Hemaîlu Fîş'şemaîlî
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012117312984669
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Şêx Fethulla Werqanisî
Taybetmendiyên babetî
Ayîn u Ateyzim
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8659 :بابەتی ژمارە

Elenda Evine
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021217293764234
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Wergeran: Anahata Hemo
Taybetmendiyên babetî

4114

❀ Helbest

Pertûk:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8660 :بابەتی ژمارە

Elfabêya Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091010242177364
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dr. Kamiran Aiî Bedir-Xan
ÇAPXANA TEREQî
ŞAM
1938
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Zimanzanî
Pertûk:
🇸🇾 Sûrya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8661 :بابەتی ژمارە

Elfabêya Kurdî & Bingehên gramera Kurdmancî
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120612225763121
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
CELADET ALÎ BEDIR-XAN
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8662 :بابەتی ژمارە

Elfabeya Min
http://www.kurdipedia.org/?q=2015063014104385677
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4115

Dr. KAMIRAN AlLÎ BEDIH-XAN
ÇAPXANA TEREQI
ŞAM 1988
Taybetmendiyên babetî
🎒 Perwerde

Pertûk:

Zimanzanî

Pertûk:

🇸🇾 Sûrya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8663 :بابەتی ژمارە

Elfúbéy Niwé
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092612412062104
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Íbrahím Emín Balldar
Bo púlí yekemí seretayí
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
🎒 Perwerde

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8664 :بابەتی ژمارە

Elîfba
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122612460574471
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4116

Bayramê Fetî
1996
Taybetmendiyên babetî
🎒 Perwerde

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8665 :بابەتی ژمارە

Em Bûn Baran
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011914075284653
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mizgîn Ronak
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8666 :بابەتی ژمارە

Emîl Li Lönebergayê
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321185913120570
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Astrîd Lîndgren
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:

4117

🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8667 :بابەتی ژمارە

Encamên Psîkolojîk ên Serboriyên Trawmayê li ser Pêşketina
Jinên Kurd ên Koçber li Yekîtiya Ewrûpayê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091012564077367
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Encamên Dawiyê û Dîroka Raboriya Anketeke li Pênc Welatên
Ewrûpî û Tirkiyeyê
Bi hevkariya
Weqfa Navneteweyî ya Jinên Azad, Rotterdam
Zanîngeha Utrechtê, Beşa Psîkolojiya Klînîkê û Tendurustiyê
Navenda Agahdariyan a Kurdistanê, Parîs
hatiye birêvebirin û weşandin
Di ware Aborî de
Komîsyona Ewrûpayê Bernameya Daphne û Weqfa CIBO’yê
piştgirî daye
© 2007 Weqfa Navneteweyî ya Jinên Azad
Willebrordusplein 10a
NL-3037 TC Rotterdam
Têlefon: 0031 (0) 10 465 18 00
Faks: 0031 (0) 10 265 14 65
E-mail: info@freewomensfoundation.org
Internet: //www.freewomensfoundation.org
Yekane berpirsiyariya naverok û mafê nivîsandinê ya vê weşanê
bi nivîskar û weşangeran e.
Ne Komîsyona Ewrûpayê, ne jî sazî û ferdên tevkariya pêkhatina
vê projeyê kirine ji
naverokê ne berpirsiyar in. Ti aliyên ku beşdarbûne nikarin ji
ber bikaranîna muhtemel a
agahdariyên di vir de, berpirsiyar werin girtin.
Dîzayna Berg û mîzampaja ji bo çapê : Annett Bender, Elmanya
Çapxane: Druckerei Zollenspieker, Elmanya
Buroya redaksiyonê ji bo versiyona bi Ingilîzî: Leonardo
Solutions, Elmanya
Redaksiyon û wergera bi Kurdî: Lokman Turgut, Franse
Hejmara weşanê ya IFWF No. 1
ISBN/EAN: 978-90-812050-1-6
Taybetmendiyên babetî
👩 Jinan

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8668 :بابەتی ژمارە

4118

Epîlog
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793203
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hesenê Metê
avesta I EDEBİYAT: 73 I 14 Epilog
Heseng Mete Edttor: Abdullah Keskin
Dizayna Berge: Ahmet Naci Fırat
Tashth û Mizanpaj: Avesta
Çapa Yekem: 1998, Stockholm, Nûdem
Çapa Duwem: 2000, Stenbol
Çap: Berdan Matbaacılık
Hejmara Çapg: Du hezar
© Hesene MetS-Avesta
Ji xeynî danasine beyî destura nivtskar û weşanxane
bi tu away! naye koptkirin
NMskar, ji bo maji telifi e çapa duyemîn
a ve kitebe "ae\üneke darın" xwestiye
AVESTA BASIN YAYIN
REKLAM TANITIM MÛZtK DAĞITIM LTD. ŞTİ.
Meşrutiyet Caddesi
Özbek tşhanı 136/4
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel: (0212) 251 71 39
Faks: (0212) 251 44 80
istasyon Caddesi, K. İsmail Pasa 2. Sokal.
Abdi Pasa Apt. Giriş Katı
OFIS / DİYARBAKIR
Tel-Faks: (0412) 222 64 91
ISBN: 975-7112-82-8
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8669 :بابەتی ژمارە

Eqîdeya Îmanê
http://www.kurdipedia.org/?q=20150121173626118966
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4119

Şêx Fethulla Werqanisî
Taybetmendiyên babetî
Ayîn u Ateyzim
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8670 :بابەتی ژمارە

ÊŞ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122620352063540
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Berken Bereh
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8671 :بابەتی ژمارە

Ev nameya min e ji cîhane re
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012812185568231
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Emily Dickinson
Wergêr: Kawa Nemir
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8672 :بابەتی ژمارە

Eve Alfabêya Min e

4120

http://www.kurdipedia.org/?q=20140921112847116300
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Nîşan Bamernî
Taybetmendiyên babetî
🚼 Zarokan

Pertûk:

Zimanzanî
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Pertûk:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8673 :بابەتی ژمارە

Evîn û Şewat
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091014002977372
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Sidqî Hirotî
Stockholm: 1998
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8674 :بابەتی ژمارە

Evîna Dilê Min
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091014174777373
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4121

Mehdi Zana
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8675 :بابەتی ژمارە

Evîna Qedexe
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051822092976361
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A. Sivar Yalçin
ISBN 975 - 6925 03 5
ASO YAYINLARI, 1997 - ÎSTANBUL
Birinci Basim: Şubat 1998, Aso Yayinlari
Kapak Tasarim: Fehim Işik
Teknik Hazirlik: Diacan Grafik /0.212.519 45 49
Baskr Yön Matbaasi / 0.212.544 66 34
Cilt: Yalçm Muceilit / 0.212. 544 50 73
ASO YAYINLARI
Ataturk Cad. Köktaşi Pasaji No: 4/23 MaJtepe / îstanbul
Tel: 0.216.383 96 21
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8676 :بابەتی ژمارە

Evîna te
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120116461974095
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ferhad Içmo

4122

1998
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8677 :بابەتی ژمارە

Ez ê yekî bikujim
http://www.kurdipedia.org/?q=20140915105641115738
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Firat Cewerî
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8678 :بابەتی ژمارە

Ez Gule ra Hes Kena
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922170223116328
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Roşan Lezgîn
Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul, 2007
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
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🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

K. Zazakî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8679 :بابەتی ژمارە

Ez tev de pencere me
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092412024777622
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Dîlan Şewqî
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8680 :بابەتی ژمارە

Ez û Agir
http://www.kurdipedia.org/?q=20140523154916100587
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Hizirvan
Dilawerê Zengî
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8681 :بابەتی ژمارە

EZDA
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121620345892738
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Nviskar: Azad Karimi
babet: Chiroka Zarokan
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8682 :بابەتی ژمارە

Feqiyê Teyran 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920121054116174
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Abdusamet Yîgît
Taybetmendiyên babetî
SARA Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Efsane
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8683 :بابەتی ژمارە

Feqiyê Teyran; Jiyan, Berhem û Helbestên Wî
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040215310667294
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
M. Xalid Sadinî
2013
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8684 :بابەتی ژمارە
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Fêrbûna Xwendina Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091016242277380
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Paris
1968
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Zimanzanî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8685 :بابەتی ژمارە

Ferheng Arabî-Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150809044330125089
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Amadekirina: D.Cano - M.şêrgo
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Zimanzanî
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
🇸🇦 Erebî

Ziman - Şêwezar:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8686 :بابەتی ژمارە

FERHENG Ê PÎK ÊN KURDÎ Û PÊŞGOTINEK LI SER RÊJE Û DEM ÊN
PÎŞKAN
ئامادەیە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013070822113789631
:فایلی پی دی ئێف
KURDÎ – INGLÎZÎ - EREBÎ
THE DICTIONARY OF KURDISH VERBS
AND PREFACE ABOUT THE MOODS AND TENSES OF
THE VERBS
KURDISH – ENGLISH - ARABIC

2007
Îbrahîm Remezan Zaxoyî
Taybetmendiyên babetî
📘 Ferheng

Pertûk:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8687 :بابەتی ژمارە

Ferheng Sözlük
http://www.kurdipedia.org/?q=20140911101708115692
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Zana FARQÎNÎ
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
📘 Ferheng

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

🇹🇷 Turkî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8688 :بابەتی ژمارە

Ferhenga Aboriyê Tirkî-Îngilîzî-Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920151357116186
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Huseyîn Denîz
2010
Enstîtuya Kurdî ya Amedê
Taybetmendiyên babetî
Enstîtuya Kurdî ya Amedê Dezgayi çap û billawkrdinewe:
📘 Ferheng

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:

🇬🇧 Înglîzî

Ziman - Şêwezar:

🇹🇷 Turkî

Ziman - Şêwezar:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8689 :بابەتی ژمارە

Ferhenga Destî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090113152788994
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ferhenga Destî ferhengeke "kurdî bi kurdî" ya Umîd Demîrhan e û
çapa wê ya yekemîn di tebaxa 2006'an de pêk hat. Lê wisa dixuye
ku ferhengsaz Umîd Demîrhan hin kêmasiyên vê çapê dîtine;
pêwistî bi berfirehkirin û sererastkirinê dîtiye û lewre bi hin
zêdehiyên nû ve çapa duyem amade kiriye. Çapa ferhengê ya
duyem û berfireh ji aliyê weşanên Sewadê ve di rezbera 2007'an
de derket û tê de 16 000 peyv hene. Ji bo xurtkirina wateyên
peyvan jî bi qasî 1600 gotinên pêşiyan hatine bikaranîn. Di dawiya
ferhengê de bîbliyografyayeke nivîsarên li ser zimanê kurdî heye û
wisa dixuye ku nivîskarî piraniya çavkaniyên ferhengsaziyê li ber
çavan re derbas kirine. Her wiha ebada vê çapa berfireh ji ya
kevn mezintir e û ji 496 rûpelan pêk tê. Taybetiya vê ferhengê ew
e ku di nav kurdên bakur de ferhenga kurdî bi kurdî ya yekem e.
Hetanî roja îroyîn di nav kurdên bakur de tu kesî dest neavêtibû
ferhengeke neteweyî. Lê di tebaxa 2006'an de ferhenga yekem a
kurdî bi kurdî ya bi navê Ferhenga Destî ji aliyê ziman-nas Umîd
Demîrhan ve hate amadekirin û ji weşanên Nûbiharê derket. Piştî
ku ev çap qediya û di bazarê de nema, çapa wê ya duyem a
berfireh jî di nav weşanên Sewadê de derket (Rezber2007).
Taybetmendiyên babetî
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📘 Ferheng

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8690 :بابەتی ژمارە

Ferhenga Jîn
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090113201892140
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Ferhenga Jîn a kurdî - erebî, ji hêla Mihemed Cemîlê Seyda ve
hatiye nivîsandin û di sala 1987an de li Qamîşlokê derket.
Taybetmendiyên babetî
📘 Ferheng

Pertûk:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8691 :بابەتی ژمارە

Ferhenga Kamêran; Kurdî- Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090113023388996
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Danan
Kamêran Silêman Botî
2006
Taybetmendiyên babetî
📘 Ferheng

Pertûk:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8692 :بابەتی ژمارە

Ferhenga Khurdî Tlrkî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050521061476081
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Nivîsar: MUSA ANTER
Nêzîkî 11000 peyvan
Elfebeya zimanê Khurdî û rêberya xwendina ferhengê, li talyai
ferhengê bi kurti hatiye çapkirin
Taybetmendiyên babetî
📘 Ferheng

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

🇹🇷 Turkî

Ziman - Şêwezar:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8693 :بابەتی ژمارە

Ferhenga Kurdî - Rûsî КУРДСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101221493962330
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Tarîxa nivîsandin û çapkirina ferhengên (qamûsên) kurdî
girêdayiye bi tarîxa hînbûna (fêrbûna) zimanê kurdan ra; ew wisa
jî gîrêdayîye bi tarîxa komkirin û çapkirina nimûnên folklorî û
lîtêratûra wan ra.
ku nivîsvanên ferheng û gramatîkên kurdî ،Веrê lazime ez bêjim
hela hê paşî nîvê qurna XVII ،уên ewlin kurd bi xwe Ьûn. Mesele
Şaîrê kurdperwer Ahmedê Xanî ferhenga kurdî-еrеbî (Nobar) bona
çêkirîbû. ،zaruên kurdan hînî (fêrî) zimane erebî bin
 روسی- فەرهەنگی کوردی
تاریخا نڤیساندن ئوو چاپکرنا فەرهەنگێن (قامووسێن) کوردی گرێداییە ب
تاریخا هینبوونا (فێربوونا) زمانێ کوردان ر; ئەو وسا ژی گیرێداییە ب تاریخا
. کۆمکرن ئوو چاپکرنا نموونێن فۆلکلۆری ئوو لیتێراتوورا وان ر
 کو نڤیسڤانێن فەرهەنگ ئوو گراماتیکێن کوردی ێن،رێ الزمە ئەز بێژم
 هەال هێ پاشی نیڤێ قورنا خڤ، مەسەلە.ئەولن کورد ب خوە ون
ربی (نۆبار) بۆنا-شایرێ کوردپەروەر ئاهمەدێ خانی فەرهەنگا کوردی
. چێکریبوو،زاروێن کوردان هینی (فێری) زمانە ئەرەبی بن
КУРДСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
История курдской лексикографии теснейшим образом связана
с историей собирания и ،с историей изучения курдского языка
издания курдских фольклорных и литературных текстов.
Авторами первых курдско-иноязычных словарей и грамматик
курдского языка были "курды. Ещё во второй половине XVII
в. великим курдским поэтом-просветителем Ахмеде Хани был
،составлен курдско-арабский словарь (Нобар)
предназначенный для обучения курдских детей арабскому
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языку. Рукопись словаря Ахмеде Хани была издана дважды.
литератором ،Первое издание осуществлено курдским ученым
и филологом Юсуфом Зиа эддином Халиди в его интересном
،посвященном языку и литературе курдского на рода1 ،труде
второе издание Лекокком в сборнике курдских текстов...
ئەم پەڕتووکە لەالیەن (چاالک محەمەد)ەوە بۆ ئنتەرنێت ئامادەکراوە
Taybetmendiyên babetî
📘 Ferheng

Pertûk:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

🇷🇺 Rûsî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8694 :بابەتی ژمارە

Ferhenga Kurdî- Almanî / Kurdisch- Deutsch & Almanî-Kurdî /
Deutsch-Kurdish
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092012205277558
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Abdulkadir Ulumaskan

Instîtûta Kurdî ji bo Lêkolîn û
Zanist

Taybetmendiyên babetî
Dezgayi çap û
billawkrdinewe:

📘 Ferheng

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

🇩🇪 Elmanî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8695 :بابەتی ژمارە

القاموس الكردي الحديثFerhenga Kurdî Nûjen http://www.kurdipedia.org/?q=2013090113232892141
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Ferhenga Kurdî Nûjen ferhengeke kurdî-erebî ye. Ji hêla
rehmetiyê Elî Seydo Gewranî ve hatiye nivîsandin. Ew sala 1985
an li Emmanê, serbajarê Urdunê hatiye çapkirin.
علي سیدو گوراني
1985 ، شرکة الشرق االوسﻂ للطباعة:عمان
Taybetmendiyên babetî
📘 Ferheng

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

🇸🇦 Erebî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8696 :بابەتی ژمارە

 عربي- القاموس المنیر كرديFERHENGA RONAK-Kurdî- Erebî http://www.kurdipedia.org/?q=2014112610331078062
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Sêfidîn Ehmed Ebdo
سیف الدين احمد عبدو
٢٠٠٧ - دمشق
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
📘 Ferheng

Pertûk:

🇸🇾 Sûrya

Ulat - Herêm:

🇸🇦 Erebî

Ziman - Şêwezar:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8697 :بابەتی ژمارە

Ferhengê Îdyomanê Kurdkî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092216572277601
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Roşan Lezgîn
Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul, 2005
Taybetmendiyên babetî
📘 Ferheng

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn
K. Zazakî

Ziman - Şêwezar:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8698 :بابەتی ژمارە

Ferhenge Kirmanckî (zazakî)-tirkî - Kirmancca (zazaca)-türkçe
Sözlük
http://www.kurdipedia.org/?q=20140924215837116396
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
çapa yewine 2001, çapa diyîne ya hîrakerdîye 2004 Îstanbul, (No
Ferheng, Grûba Xebate ya Vateyî reyra amade kerdo.)
M. Malmîsanij, Mehmet Uzun, J. îhsan Espar
İstanbul, 2009
Taybetmendiyên babetî
📘 Ferheng

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn
K. Zazakî

Ziman - Şêwezar:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8699 :بابەتی ژمارە

Ferhengê Kurdî (Zazakî)-Tirkî û Tirkî- Kurdî (Zazakî)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922171433116333
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Roşan Lezgîn
Weşanxaneyê Roşna, Dîyarbekir, 2013
Taybetmendiyên babetî
📘 Ferheng

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
K. Zazakî

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

🇹🇷 Turkî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8700 :بابەتی ژمارە

Ferhengê Zimanê Kurdî-Tirkî û Tirkî-Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091109544877387
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Sinan Alptekin
Paderborn, dem Adar 29, 2003 Almanya
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
📘 Ferheng

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

🇹🇷 Turkî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8701 :بابەتی ژمارە

Ferhengî Kurdistan Kurdî-Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092015051677561
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4134

Gîwî Mukriyanî
2010
Enstîtuya Kurdî ya Amedê
Taybetmendiyên babetî
Enstîtuya Kurdî ya Amedê Dezgayi çap û billawkrdinewe:
📘 Ferheng

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8702 :بابەتی ژمارە

Fêrîkê Ûsiv Sûretsûfê
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080922553392107
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
(Cilda 2 Helbest Kurtçirok Laoırdi u Piyes 1971-1984 )
Hemu Berhem
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8703 :بابەتی ژمارە

Filîtê Quto
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120815383563157
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
SALIHÊ KEVIRBIRÎ
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
Komelnasî
Pertûk:
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🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8704 :بابەتی ژمارە

Folkilora Kurda
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091110024077388
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Bernvisara Teksta u Nivisarnasi Yen
Hecîyê Cindî
YÊRÊVAN-2009
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Kiltûr
Pertûk:
🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8705 :بابەتی ژمارە

Folklor û jinên kurd
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120513400163115
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
Kiltûr
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8706 :بابەتی ژمارە

Folklora Kurmanca
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092222450969631
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4136

Heciyê Cindî / Emînê Evdal
Amadekar: Tosinê Reşîd
Pêşgotin: Eskerê Boyîk
ISBN: 9789944382403
Taybetmendiyên babetî
Kiltûr
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8707 :بابەتی ژمارە

Gardiyan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120716312963146
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
BÛBÊ ESER
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8708 :بابەتی ژمارە

Gayê Çot
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921094151116296
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Azad Zal
Enstîtuya Kurdî ya Amedê
Taybetmendiyên babetî
Enstîtuya Kurdî ya Amedê Dezgayi çap û billawkrdinewe:
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🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8709 :بابەتی ژمارە

Gaziyek ji cergê Asya
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120716274963145
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
XELÎL DUHOKÎ
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8710 :بابەتی ژمارە

Gemal
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012009574384656
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Xusrew Caf
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Roman
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8711 :بابەتی ژمارە

Ger li Parîsê jiyabam
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020315094975560
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ger li Parîsê jiyabam
Kejal nuri
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ji sorani : Dêrsim oremari
: amed news agencyسەرچاوە
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8712 :بابەتی ژمارە

Gilgamêş - Kurteromaneke efsaneyî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112422564692681
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Cankurd
2008
Taybetmendiyên babetî
Efsane
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8713 :بابەتی ژمارە

Girtî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051323585876294
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Firat Cewerî
© Weşanên NÛDEM
Pergala berg û rûpelan: NÛDEM
Wêneya bergê: Ghazizadeh
Fotoyê F. Cewerî: Arif Zêrevan
ISBN: 91 88592-12 x Navnîşan
Termov. 52. 2tr. 175 77 Jarfalla-Sweden
Tel û Fax: 8-58356468
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
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🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8714 :بابەتی ژمارە

Giyanên Bahozî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092120280977579
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mîr Qasimlo
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8715 :بابەتی ژمارە

Gotin Diçe Nivîs Dimîne
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922170525116329
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Roşan Lezgîn
Weşanxaneya Pêrî, Stenbol 2009
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

K. Zazakî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8716 :بابەتی ژمارە

Gotinên Navdaran
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091111044377390
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Amadekar û werger: Firat Cewerî
Aforisma
Weşanên NÛDEM: 10
Çapa yekem : Stockholm 195
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
🔣 Hemecore

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8717 :بابەتی ژمارە

Gotinên pêşiya
http://www.kurdipedia.org/?q=20141005224907116963
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Diya Cîwan
2007
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8718 :بابەتی ژمارە

Govenda dilan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091111142177393
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Se'îd Yûsif
Qamişlî- 11- 1995
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8719 :بابەتی ژمارە

Govenda Li Ber Mirinê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140915104129115734
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Bavê Nazê
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8720 :بابەتی ژمارە

Govendistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092116443577578
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Evdile Koçer
Weşanên Pêrî-2002
Taybetmendiyên babetî
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🔣 Hemecore

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8721 :بابەتی ژمارە

Gundê dîna
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091413271977448
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Cankurd
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8722 :بابەتی ژمارە

Gundê Me
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091315431877435
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Emerîkê Serdar
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8723 :بابەتی ژمارە

Guneh
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010510175284525
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Qedrî Can
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8724 :بابەتی ژمارە

Gurî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111719244287785
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Zinar Soran
APEC
1993
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
♬ Derwe
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8725 :بابەتی ژمارە

Gurzek ji Zargotina Zarokan/ Dîsko Dîsko Danîno
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119195456118936
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Navê Pirtûkê: Gurzek ji Zargotina Zarokan/ Dîsko Dîsko Danîno
Navê nivîskar: Mustafa Gazî
Hejmara Sipardinê: 596 ya sala 2006'an
Çapa Yekem: Çapxaneya Wezareta Perwerdeyê- Hewlêr
.
Ev pirtûk ji komelek Nifir û Du'ayên Kurdî pêkhatiye, ku di nava
millet de wekî Îdyom hatine bikar anîn, Piraniya van Îdyoman ji
Bakurê Kurdistanê Berhevkar ew kom kirine.
Navê Pirtûkê: Gurzek ji Zargotina Zarokan/ Dîsko Dîsko Danîno
Navê nivîskar: Mustafa Gazî
Hejmara Sipardinê: 596 ya sala 2006'an
Çapa Yekem: Çapxaneya Wezareta Perwerdeyê- Hewlêr
Ji komelek Mamik, Mesel, Gotinên Lîstikan, Lîstik, Çîrok û Çend
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Dab û nerîtên Kurdan pêkhatiye. Berhevkar piraniya van babetan
ji Bakurê Kurdistanê berhev kirine, herweha piraniya babetên vê
pirtûkê peywendiya wan bi zargotina zarokan re heye.
Taybetmendiyên babetî
🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8726 :بابەتی ژمارە

HACÎ QADIRÊ KOYÎ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120513314863113
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
2004 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Başûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8727 :بابەتی ژمارە

Halîn
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922170034116327
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Roşan Lezgîn
Weşanxaneya Komalê, Îstanbul, 2006
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
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🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

K. Zazakî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8728 :بابەتی ژمارە

HAWAR Cild 1, Hejmar 1-23 (1932-1933)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091522200488768
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
NÛDEM 34
Stockholm: 1998
Taybetmendiyên babetî
Koy bilawkirawekan
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8729 :بابەتی ژمارە

HAWAR Cild 2, Hejmar 24-57 (1934-1943)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140911142812115693
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
NÛDEM 34
Stockholm: 1998
Taybetmendiyên babetî
Koy bilawkirawekan
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8730 :بابەتی ژمارە

Hawara Dîcleyê - 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120815554363163
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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MEHMED UZUN
2003 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8731 :بابەتی ژمارە

Hebana çîrokan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092013141877559
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Sabîha Otlu
Weşanên Diljen
Taybetmendiyên babetî
Weşanên Diljen Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Çîrok
Pertûk:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8732 :بابەتی ژمارە

Hêlameve
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112721384973980
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Xêrî Bozanî
Taybetmendiyên babetî
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❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8733 :بابەتی ژمارە

Helbest Çi Ye?
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091316500577440
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Kamran Simo
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8734 :بابەتی ژمارە

Helbesta hevçerx ya kurdî (berg- 1)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091912173177531
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Amadekirin û nivîsîna: Xelîl Duhokî
Çapa yekê, Siwêd 1992
ISBN 91-971515-2-1
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8735 :بابەتی ژمارە

Helbestine Mîjoke
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112122094664803
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ezîz Xemcivîn
Taybetmendiyên babetî
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❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8736 :بابەتی ژمارە

Helbestvan û nivîsevan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012023260463925
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
 ئوسمان سەبری: نڤێسەر
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8737 :بابەتی ژمارە

Helebçe
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122121013063454
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Diwana Helbestan 6
Nivîskar: Seydayê Keleş
Derhênana hunerî: Mesûd Xelef
Berg: Rênas Hesen
Çapxane: HAWAR-DUHOK
Tîraj: 750
Jimara sipardinê: 1244
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8738 :بابەتی ژمارە

Hêlîn
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014091316534477441
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mahmûd Baksî
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8739 :بابەتی ژمارە

Helo Ewropa
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022117271564284
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hesen îbirahîm
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8740 :بابەتی ژمارە

Helwesta Netewî Pirs û Mijarên Zimanê Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150121004517118960
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Baran Rizgar
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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8741 :بابەتی ژمارە

Herdem Ciwane
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921094151116297
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Azad Zal
Enstîtuya Kurdî ya Amedê
Taybetmendiyên babetî
Enstîtuya Kurdî ya Amedê Dezgayi çap û billawkrdinewe:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8742 :بابەتی ژمارە

Herdûbat
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091213492277407
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mele Zahidê Diyarbekrî
Wergêr ji tîpên Erebî:
Zeynelabidîn ZINAR
Stokholm 1990
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8743 :بابەتی ژمارە

Hêsir û Baran
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091510045777473
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Bavê Nazê
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8744 :بابەتی ژمارە

Heskîf Dîwan e
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112119560373821
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Cîhan Roj
2002
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8745 :بابەتی ژمارە

Hêsrên ziwa
http://www.kurdipedia.org/?q=20141005224906116960
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Diya Cîwan
1998
Taybetmendiyên babetî
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❀ Helbest

Pertûk:

🇸🇾 Sûrya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8746 :بابەتی ژمارە

Hetanî Kengê?
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913160018115715
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Emerîkê Serdar
2007
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî bakûr - T. sllavî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8747 :بابەتی ژمارە

Hetav ne Leylan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112122123073824
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
EZÎZ XEMCIVÎN
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8748 :بابەتی ژمارە

Hevalê Çak
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052015070976382
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Osman Sebrî
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8749 :بابەتی ژمارە

Hêvî Her Dem Heye
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092321571377617
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Hesen Huseyîn Denîz
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8750 :بابەتی ژمارە

Hêvî û Jiyan
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011710224284634
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Derwêş M. Ferho
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8751 :بابەتی ژمارە

Hevîrtirş; Makale & Portre

4154

http://www.kurdipedia.org/?q=2014092017292577566
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Salihê Kevirbirî
Weşanxaneya Do, 184 Rûpel, Stenbol, Kurdî/Kurmancî
Taybetmendiyên babetî
Utar u dîmane
Pertûk:
🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8752 :بابەتی ژمارە

Hêvîya Welat
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091514160477477
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Nezîf Mayî
ISBN: 91-87730-53-7
APEC
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
🎡 Geştname

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8753 :بابەتی ژمارە

Hêvîya Welat No 1-3
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091515455877480
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4155

...
Taybetmendiyên babetî
Koy bilawkirawekan
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8754 :بابەتی ژمارە

Hevîyên Birîndar
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080922553292106
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Arşevê OSKAN
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8755 :بابەتی ژمارە

Hêviyên Dara Hinarê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100213343877683
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Evîn Şikakî
ISBN: 978-605-5279-84-4
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8756 :بابەتی ژمارە

4156

Heyranok
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091522574360698
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
Kiltûr
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8757 :بابەتی ژمارە

Heyv Li Esmanê Diyarbekirê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091609135077357
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
1983, Rojen Barnas,
Invandrarförlaget
Kvarngatan 16
502 4 Boras
SWEDEN
ISBN 91-85242-69-1
ISN 0347-5360
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8758 :بابەتی ژمارە

Hêz û Bedewiya Pânûsi
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083017044569680
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4157

Mehmed Uzun
1993
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8759 :بابەتی ژمارە

Hezkirina Qedexe
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012611272766633
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Ezîzê Gerdenzerî
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8760 :بابەتی ژمارە

hikayetên civata kurdan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321173745120563
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Heciyê Cindî
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8761 :بابەتی ژمارە

4158

Hindek Du´a u Dirozên Êzidîyan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083020500970070
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dr. Xelîl Cindî
1997
Taybetmendiyên babetî
Ayîn u Ateyzim
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8762 :بابەتی ژمارە

hindik-rindik
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051410081676299
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Zinarê Xemo
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8763 :بابەتی ژمارە

Hingê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091609461977478
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Rojen Barnas
Stockholm, 1997
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:

4159

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8764 :بابەتی ژمارە

Hiroşima Duwem Helebce
http://www.kurdipedia.org/?q=20140908103427115662
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Riza Çolpan
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8765 :بابەتی ژمارە

Hisreta Emir
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913160229115716
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Emerîkê Serdar
2008
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8766 :بابەتی ژمارە

hoste memo keştyekê çêdke
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321181927120567
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4160

George Johansson & Jens Ahlbom
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8767 :بابەتی ژمارە

Hozanvanêt Kurd
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091523043767893
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Sadiq Behaedîn Amêdî
Stockholm, 1998
ISBN 91 973403 1
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Başûr - Soranî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8768 :بابەتی ژمارە

Hunerê Tabloyên Şerefnamê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793214
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdulreqîb Yûsuf
1991
Taybetmendiyên babetî
♬ Hunerî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4161

8769 :بابەتی ژمارە

Îdî Dereng Bû
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913155356115712
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Emerîkê Serdar
1979
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî bakûr - T. sllavî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8770 :بابەتی ژمارە

Încîl (Mîzgînî)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091714150277503
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
Ayîn u Ateyzim
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8771 :بابەتی ژمارە

Iqdê Durfam
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091810500667227
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4162

Şêx Eskerî
Wergêr ji tîpên Erebî:
Zeynelabidîn ZINAR (Kaya)
ISBN 91 87730 16 - 2
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8772 :بابەتی ژمارە

Jan jariya jînê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091223451477424
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mahsum Özer
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8773 :بابەتی ژمارە

Jan ü Jiyan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140908103534115663
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4163

Riza Çolpan
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
📝 Yadaşt

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8774 :بابەتی ژمارە

Jana Gel
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091814453377522
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Îbrahîm Ehmed
Wergêr: Elîşêr
STOCKHOLM 1992
APEC
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8775 :بابەتی ژمارە

Jana Heft Salan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091911051877527
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4164

Şahînê Bekirê Soreklî
Enstituya Kurdi ya Brukselê
1990
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8776 :بابەتی ژمارە

Ji bo Kurmancan bi Awayê Muqayeseyî: Gramera Kirdkî (Zazakî)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922171626116334
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Roşan Lezgîn
Weşanxaneyê Roşna, Dîyarbekir, 2013
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
K. Zazakî Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8777 :بابەتی ژمارە

ji Enfal ê şeveke bê sibe
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091413324977449
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4165

Kamran Simo Hedilî
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8778 :بابەتی ژمارە

Ji kûratiya xemên bê deng
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121515552387229
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Şêrzad Zeynelabidîn
© Şerzad Zeynelabidîn * Han-Grafik
Ji Weşanên Han Çapa 1.
Berlîn/Kanûn-2010
Weşanên Han – 55
Helbest– 23
Edîtor: Zeynel Abidîn Han
Berg Design: Gazîn Onur Han
Wêne: Ali Zulfikar
Çap û Girêdan:
HAN-GRAFIK Verlag & Werbeagentur
Cranachstr. 62 12157 Berlîn
Tel.: 00 49 (0) 30 47987052
Fax: 00 49 (0) 30 47987054
www.evra-kitap.com
han-grafik@hotmail.de
ISBN: 978-94040997-16-6
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8779 :بابەتی ژمارە

JÎN - Cild 1 (KOVARA KURDÎ-TİRKÎ / KÜRDÇE-TÜRKÇE DERGİ

4166

1918-1919)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140511161328100538
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Wergêr Arap harflerinden
ji tîpên Erebî Latin harflerine
bo tîpên Latînî: çeviren:
M. EMÎN BOZARSLAN
Taybetmendiyên babetî
Koy bilawkirawekan
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

🇹🇷 Turkî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8780 :بابەتی ژمارە

JÎN - Cild 2 (KOVARA KURDÎ-TİRKÎ / KÜRDÇE-TÜRKÇE DERGİ
1918-1919)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140511161516100539
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Wergêr Arap harflerinden
ji tîpên Erebî Latin harflerine
bo tîpên Latînî: çeviren:
M. EMÎN BOZARSLAN
Taybetmendiyên babetî
Koy bilawkirawekan
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

🇹🇷 Turkî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8781 :بابەتی ژمارە

JÎN - Cild 3 (KOVARA KURDÎ-TİRKÎ / KÜRDÇE-TÜRKÇE DERGİ
1918-1919)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920083443116169
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4167

Wergêr Arap harflerinden
ji tîpên Erebî Latin harflerine
bo tîpên Latînî: çeviren:
M. EMÎN BOZARSLAN
Taybetmendiyên babetî
Koy bilawkirawekan
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

🇹🇷 Turkî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8782 :بابەتی ژمارە

JÎN - Cild 4 (KOVARA KURDÎ-TİRKÎ / KÜRDÇE-TÜRKÇE DERGİ
1918-1919)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921085616116287
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Wergêr Arap harflerinden
ji tîpên Erebî Latin harflerine
bo tîpên Latînî: çeviren:
M. EMÎN BOZARSLAN
Taybetmendiyên babetî
Koy bilawkirawekan
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

🇹🇷 Turkî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8783 :بابەتی ژمارە

JÎN - Cild 5 (KOVARA KURDÎ-TİRKÎ / KÜRDÇE-TÜRKÇE DERGİ
1918-1919)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922103052116313
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4168

Wergêr Arap harflerinden
ji tîpên Erebî Latin harflerine
bo tîpên Latînî: çeviren:
M. EMÎN BOZARSLAN
Taybetmendiyên babetî
Koy bilawkirawekan
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

🇹🇷 Turkî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8784 :بابەتی ژمارە

JIYANA REWŞENBÎRÎ Û SÎYASi YA KURDAN (Di Dawiya Sedsala
19'a û Destpêka Sedsala 20'ade)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140512233855100543
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dr. CELÎLÊ CELÎL
JiNA NU FÖRLAGET
Post Box: 240 12
750 24 UPPSALA
ISBN 91970747-21
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8785 :بابەتی ژمارە

Jl TEFSÎRA QURANÊ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050410120576064
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4169

KAMRAN BEDIR-XAN
PARIS
1971
Taybetmendiyên babetî
Ayîn u Ateyzim
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî bakûr - T. sllavî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8786 :بابەتی ژمارە

Kadîna Mişkan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092213383077593
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Zeynelabidîn Zinar
Weşanxaneya Çanda Kurdî
Stockholm 199
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8787 :بابەتی ژمارە

Kanîya Dilê Min
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092310183277607
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4170

Xayîlaza Reşîd
2007
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8788 :بابەتی ژمارە

KARIYUS Û BAKTUS
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321175429120565
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Wergêrana: Elend Darvîn
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8789 :بابەتی ژمارە

Kassandra
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012615450066886
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Silêman Demîr
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Roman
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4171

8790 :بابەتی ژمارە

Kaxez
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020823320484733
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mistefa Aydogan
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8791 :بابەتی ژمارە

Keça Kapîtan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092316332577615
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
PUŞKÎN
Werger: Hesenê Metê
Stockholm 1998
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8792 :بابەتی ژمارە

Keça Kurd Zengê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051120333776259
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4172

Cemşîd Bender
NUDEM
Çapa Yekem: Stockholm 1997
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8793 :بابەتی ژمارە

Kemal Paşa weledê kê ye? : meselokên sîyasî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102316116134
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Uppsala : Deng Publishers, 89 pp., ISBN 91-88246-05-1,1993.
Taybetmendiyên babetî
Ramiyarî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8794 :بابەتی ژمارە

Ken û Girîn
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051111220776254
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4173

Berhevkar: Amed Tîgrîs, Roman Motkî
Wênekêş: N. Alkurdii
STOCKHOLM 1989
Taybetmendiyên babetî
Kiltûr
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8795 :بابەتی ژمارە

Kepezê Xewna
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062522292660337
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
XEMGÎNÊ REMO
کەپەزێ خەونان
 خەمگینێ رەمو: نووسەر
 یەکێتیی نووسەرانی کورد: وەشان
 بادینی- دهوک
 تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە:سەرچاوە
18:19:38 2011-6-25 :(کەپەزێ خەونان) لە
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8796 :بابەتی ژمارە

Keskesor
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051014460476246
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4174

Nûredîn Zaza
Weşanên NUDEM: 6
Çapa Yekem : Stockholm 1995
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8797 :بابەتی ژمارە

Keşkol
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012212575584680
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Şêx Eskerî
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Kiltûr
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8798 :بابەتی ژمارە

Keşkûl
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913161018115718
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Emerîkê Serdar
2013
Taybetmendiyên babetî

4175

🔣 Hemecore

Pertûk:

🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8799 :بابەتی ژمارە

Kevoka spî
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120616430663126
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
FIRAT CEWERÎ
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
NÛDEM Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8800 :بابەتی ژمارە

Kevoka Xeyalî
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012009454267654
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Sedat Yurtdaş
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8801 :بابەتی ژمارە

Kewên Birçî
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012712033668105
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4176

Îsmail Dîndar
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8802 :بابەتی ژمارە

Kêz Xatûn
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102315116129
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Borås : Invandrarförl., 79 pp., ISBN 91-85242-61-6,1982.
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8803 :بابەتی ژمارە

Keziyên Jinebî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921205045116310
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Gulîzer
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:

4177

❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8804 :بابەتی ژمارە

Kezîzer
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112410524073850
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kemal Necim
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8805 :بابەتی ژمارە

KILAM&STRANÊN KURDÎ Bi Nota & Gotin (Cild 1)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092013561177560
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Berhevkar: Cewad Merwanî
Nota: Sherko Hamasalih Chingiani
ISBN: 978-605-5585-17-4 (tk.)
ISBN: 978-605-5585-18-1 (1.c)
21.5x13.5, 544 rûpel, 30 TL
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Kiltûr
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8806 :بابەتی ژمارە

KILAM&STRANÊN KURDÎ Bi Nota & Gotin (Cild 2)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920140033116183
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Berhevkar: Cewad Merwanî
Nota: Sherko Hamasalih Chingiani
ISBN: 978-605-5585-17-4 (tk.)
ISBN: 978-605-5585-19-8 (1.c)

4178

21.5x13.5, 492 rûpel, 30 TL
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Kiltûr
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8807 :بابەتی ژمارە

Kilamên Cimeta Kurda
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050721264076168
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
PEŞXEBER U BERNVISARA TEKSTA YEN
HECÎYÊ CINDÎ
YEREAN
WEANXANA LÎMÛŞ
2008
Taybetmendiyên babetî
Kiltûr
Pertûk:
🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8808 :بابەتی ژمارە

Kîme ez - Dîwana 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090422072677271
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Cigerxwîn
1973
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:

4179

❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8809 :بابەتی ژمارە

Kitêba Zimanê Kurmancî 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150103200113118625
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Nesriyata Hukûmeta SSS ERMENISTANÊ
YÊRÊVAN 1937
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8810 :بابەتی ژمارە

Kitêbî yekem Bo olî yekemî seretayî Be tîpî latîn
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120417265763106
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Nûsîn u amadekirdinî :
Kerîm Danişyar
Swîd – 2007
Taybetmendiyên babetî
🎒 Perwerde

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Başûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8811 :بابەتی ژمارە

Klama Rê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092008275077549
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4180

A. Balî
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8812 :بابەتی ژمارە

Koçerbêj
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921201327116306
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Evdile Koçer
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8813 :بابەتی ژمارە

Koçername
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921165348116303
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Evdile Koçer
Weşanên Pêrî-2009
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8814 :بابەتی ژمارە

Komara Demokratik a Kurdistan (mahabad)

4181

http://www.kurdipedia.org/?q=2013111220111992620
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kerim Husami
1986
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8815 :بابەتی ژمارە

Komxebata Zaravên Teknîkî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010321360186869
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Amded
2003
Taybetmendiyên babetî
📘 Ferheng

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:

🏁 Firezman

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8816 :بابەتی ژمارە

Konfederalîzma Demokratîk
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081609052365949
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4182

Abdullah Öcalan
Taybetmendiyên babetî
Ramiyarî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8817 :بابەتی ژمارە

Kronolojiya!
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092313264077611
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
📅 Kironolojiya

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8818 :بابەتی ژمارە

KTEBA ӘLbFBAJA KYRMANÇI
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091611381088757
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
I Marogttlof, R. Drambjan
1931
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî bakûr - T. sllavî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8819 :بابەتی ژمارە

Kulîkên Ezêb

4183

http://www.kurdipedia.org/?q=2014092509132977630
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kamiran Alî Bedirxan
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8820 :بابەتی ژمارە

Kulîlkên Baxê Botan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100410521377692
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Abdulkadir Bîngol
Taybetmendiyên babetî
Enstîtuya Kurdî ya Amedê Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Kiltûr
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8821 :بابەتی ژمارە

Kultur û Raman
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092609115877637
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Şerefxan Cizîrî
Stockholm 196
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
NÛDEM Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Kiltûr
Pertûk:

4184

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8822 :بابەتی ژمارە

Kultur, Huner û Edebiyat
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050700102676089
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Firat Cewerî
Weşanên Nûdem: 25 Kultur, huner û edebiyat
Çapa Yekem: Stockholm 1996
Taybetmendiyên babetî
Kiltûr
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8823 :بابەتی ژمارە

Kurd - Mînoriskî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011200102286710
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mînoriskî
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8824 :بابەتی ژمارە

Kurd (Dîrok û Kultura Wan)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010116313374580
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4185

Jemal Nebez
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8825 :بابەتی ژمارە

Kurdê rêwî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916114034115768
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Sehîdê Îbo
Avetsa. Stenbol, 2009
ISBN: 978-9944-382-56-4
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Roman
Pertûk:
🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî bakûr - T. sllavî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8826 :بابەتی ژمارە

Kurdên Haymanayê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091815144667852
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Georges Perrot
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:

4186

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8827 :بابەتی ژمارە

Kurdên Sûriyeyê: Gelekî Jibîrkirî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092109340577573
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Kerîm Yildiz
Wergera ji ingilîzî: Ergîn Opengîn
ISBN: 978-9944-382-86-1
19.5x13, 224 rûpel, 14 TL
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Doza Kurd
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8828 :بابەتی ژمارە

Kurdên Swêdê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091813341477519
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
(Serkland-2006)
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8829 :بابەتی ژمارە

Kurdî 5 Kurmancî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022301153429238
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4187

...
Taybetmendiyên babetî
Prrogramî xwêndin
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8830 :بابەتی ژمارە

Kurdî Kurmancî, pirtûka xwendin û hîndariyê 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091909561088700
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Evdila Dirêj
2011, Berlin
ISBN: 978-3-9812351-2-8
Taybetmendiyên babetî
🎒 Perwerde

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8831 :بابەتی ژمارە

KURDISTAN - BINGEHA ŞARISTANIYÊ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021217301464235
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Berhevkirin: Goran Candan
Taybetmendiyên babetî
Belgenameyî
Pertûk:
Rojawa Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4188

8832 :بابەتی ژمارە

Kurdistan û Kurd – Lêkolînek Siyasî û Aborî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111720331187779
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dr. Abdûrehman Qasimlo
1991
Taybetmendiyên babetî
Doza Kurd
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8833 :بابەتی ژمارە

Kurdistan û Sînor
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092109041177571
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Eslîxan Yildirim
Enstîtuya Kurdî ya Amedê
Taybetmendiyên babetî
Enstîtuya Kurdî ya Amedê Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Doza Kurd
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8834 :بابەتی ژمارە

Kurdistana Turkî di navbera herdu cengan de
http://www.kurdipedia.org/?q=20150711045141124811
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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A. Hesretyan
Rewşenbirî
Tevgera Rizgariya Kurd li Turkiyê de, ya ku bi destpêkirina
Sedsalên Bîstan ve hatîye bidestpêkirin, piştî derbasbûna xwe di
hin qonaxên pêşketina xwe de nîşana rizgarkirina Milî ji xwe re
date biwergirtin. Ev tevgera hanê beramberî pêrabûnên siyaseta
Şovîniyî Borcuwazîyî Turkî hate binokirin, ya ku ew di bin
Rêberiyên "Turkiya Genc" de dihate biwênerkirin.
Bezandina Imperetoriya Osmanî di Cenga yekem de, topavêtina
mêldariya Musulmantîyê û Osmanîtîyê, ligel jî gûrbûna
Mi1îbûnaTurkî de, ya ku wê Turkirinû Hilandina Kêmaniyên
Miletên din bi darê zorê dida bidaxwazkirin, hişt, katbûn û
pêşvexistina Şiyarbûna Milîyî kurd û gewrebûna tevgera wîyî
Rizgarî pê bête bidestpêkirin.
Miletê Kurd jî mîna Miletên din di zîneta herifandina
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Doza Kurd
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8835 :بابەتی ژمارە

Kurdiya Şirîn
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111719185987786
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Amadekar:
Zinar Soran - B. Welatevîn
APEC 1992
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8836 :بابەتی ژمارە

Kurdîzan - Rûberkirina zaravên Kurdî
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011122220494063468
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Fêrgîn Melîk Aykoç
Weşanên ÎNSTÎTÛYA KURDÎ - 1996
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8837 :بابەتی ژمارە

Kurdname
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092009055977551
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Abdurrahman Durre
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Edebî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8838 :بابەتی ژمارە

Kurdzanê Mezin Qanatê Kurdo
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033013381793085
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Wezîrê Eşo
Taybetmendiyên babetî
Bîblografiya
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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8839 :بابەتی ژمارە

Kurê zinarê serbilind
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120716333963147
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Sidqî Hirorî
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8840 :بابەتی ژمارە

Kurmanci
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082821490853540
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
رۆژنامەی تایبەتی ئەنیستیتوی کورد لە پاریس لەسەر پرسی زاراوەی
.کورمانجی دەریدەکا
 لەگەڵ49  تا1  ژمارەکانی، دەرچووە1987  هاوینی ساڵی1 ژمارەی
.بیبلیوگرافیای ژمارەکان
Taybetmendiyên babetî
Koy bilawkirawekan
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8841 :بابەتی ژمارە

Kurtenerînek li hin beşên rêzimana Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091122342888809
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
HUSEIN MUHAMMED
Weşanên Taybet ên Kovara Mehname: 13
Sal 2002

4192

Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8842 :بابەتی ژمارە

Kurtîyek ji Mêjûwa Kurd û Kurdistan Ji Destpêkirina Mêjûwê Tanî
vê Rojê
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2012052510491564875
:فایلی پی دی ئێف
Mohemed Emîn Zekî Beg
Werger Dr. M. S. Cuma
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8843 :بابەتی ژمارە

Labîrenta cinan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120815473963160
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
HESENÊ METÊ
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8844 :بابەتی ژمارە

Lalişa Nûranî
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013112418382587655
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
Ayîn u Ateyzim
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8845 :بابەتی ژمارە

Lêmişta Zozan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120116274174084
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ferhad Içmo
1988
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8846 :بابەتی ژمارە

Li bandeva spêde
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916094331115755
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Rojen Barnas
Izmir, 1980
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
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❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8847 :بابەتی ژمارە

Li Bin Dara Bîyê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922171853116335
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Roşan Lezgîn
Weşanxaneya Elma, Îstanbul 2003
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

K. Zazakî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8848 :بابەتی ژمارە

Li Dû Xezalekê
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012012404584658
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Receb Dildar
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8849 :بابەتی ژمارە

Li Kurdistanê Hêzeke Nû: Jinên Kurd
http://www.kurdipedia.org/?q=20140918142445116161
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Rohat Alakom
(Apec-1995)
Taybetmendiyên babetî
Doza Kurd
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8850 :بابەتی ژمارە

Li mala Mîr Celadet Alî Bedir-Xan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091621152677495
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Firat Cewerî
Nûdem, 1998
Taybetmendiyên babetî
NÛDEM Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Utar u dîmane
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8851 :بابەتی ژمارە

Li Ser Ekonomiyê
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081608502072151
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
ABDDULLAH OCALAN
Taybetmendiyên babetî
Ramiyarî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8852 :بابەتی ژمارە
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LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081608483965954
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
ABDDULLAH OCALAN
Taybetmendiyên babetî
Ramiyarî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8853 :بابەتی ژمارە

Lîtikên Zarokên Kurdan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321211029120571
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Hesen Mizgîn
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8854 :بابەتی ژمارە

Lorîna pênûsê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921092655116290
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Kamran Simo
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8855 :بابەتی ژمارە

Luya Rîsîyaye û Ap Elî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920132612116180
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Enstîtuya Kurdî ya Amedê
Taybetmendiyên babetî
Enstîtuya Kurdî ya Amedê Dezgayi çap û billawkrdinewe:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8856 :بابەتی ژمارە

Mafname
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092010241018768
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Husein Muhammed
ئینگلیزی-فەرهەنگا پەیڤێن داوەری یا کوردی
Taybetmendiyên babetî
📘 Ferheng

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8857 :بابەتی ژمارە

4198

MANÎFESTOYA fARISTANIYA DEMOKRATÎK - LI ROJHILATA
NAVÎN KRÎZA
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081710245165386
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
ABDULLAH OCALAN
PIRTÛKA ÇAREMÎN
LI ROJHILATA NAVÎN KRÎZA
fARISTANIYÊ Û ÇARESERIYA fARISTANIYA
DEMOKRATÎK
WEfANÊN AKADEMIYA ZANISTÊN CIVAKÎ YA ABDULLAH
OCALAN
Taybetmendiyên babetî
Ramiyarî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8858 :بابەتی ژمارە

Martînê Bextewer
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111011271187969
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Jan Dost
2013
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8859 :بابەتی ژمارە

Matematîk
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092111550477577
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Hesen Guneylî
Taybetmendiyên babetî
Enstîtuya Kurdî ya Amedê Dezgayi çap û billawkrdinewe:
☢ Zanst

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8860 :بابەتی ژمارە

Mayakovskî
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051612342885322
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Şiirên Bjare
Taybetmendiyên babetî
NÛDEM Dezgayi çap û billawkrdinewe:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8861 :بابەتی ژمارە

Mehkûm
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120815420563158
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
MIHEMED ELÎ KUT
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
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🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8862 :بابەتی ژمارە

Mêhvanê kevirîn
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050214294776044
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A. S. Pûşkîn
Avesta
2013, Istanbul
ISBN: 978-605-5279-58-5
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

🇬🇧 Înglîzî

Ziman - Şêwezar:

🇩🇪 Elmanî

Ziman - Şêwezar:

🇫🇷 Ferensî

Ziman - Şêwezar:

🇮🇹 Îtalî

Ziman - Şêwezar:

🇷🇺 Rûsî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8863 :بابەتی ژمارە

MEHWÎ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120400041563085
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dîwan
148 rûper ،Helbest
2007 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Başûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8864 :بابەتی ژمارە

4201

Mêjûwa Dewlet Û Mîrnešînîyên Kurd Di Pêla Musulmantîyê De
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2012052510511264876
:فایلی پی دی ئێف
Bergê Duwem Ji Kurtîya Mêjûwa Kurd Û Kurdistan
Mohemed Emîn Zeki Beg
Werger Dr. M. S. Cuma
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8865 :بابەتی ژمارە

MELAYE CIZIRI DIWAN
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090222411792146
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Wesanen ROJANU
Stockholm 1987
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8866 :بابەتی ژمارە

Melayê Meşûr
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102316116132
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4202

Mehmed Emîn Bozarslan
Uppsala: Deng Publishers, 85 pp., ISBN 91-7382-620-0,1986.
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8867 :بابەتی ژمارە

Mem u Zîn
http://www.kurdipedia.org/?q=20140523154916100586
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ehmedê Xanî
1984
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Edebî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8868 :بابەتی ژمارە

Memedê Zirav
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090223045688975
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
(Kurd Memed)
Nivîskar Yaşar Kemal
Wergêr Perwîz Cîhanî
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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8869 :بابەتی ژمارە

Memo kew berda
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022117244764279
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hesen îbrahîm
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8870 :بابەتی ژمارە

Mêrdeyê Şewe Berfîn Zenderlîoglu & Mîrza Metîn
http://www.kurdipedia.org/?q=20140923105357116345
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Roşan Lezgîn
Weşanên Avesta, Îstanbul, 2011
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

K. Zazakî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8871 :بابەتی ژمارە

Meryema
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120916365463184
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4204

Sebrî Silêvanî
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8872 :بابەتی ژمارە

Meselokên lawiran
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102314116125
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Borås : Invandrarförlaget, 1981.
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8873 :بابەتی ژمارە

Mewlîdê Kirdî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140923110405116348
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Ehmedê Xasî
Amadekar û Tadayîş: Roşan Lezgîn
Weşanxaneyê Nûbiharî, Îstanbul 2013, 54 + 33 rîpelî + CD
Taybetmendiyên babetî
Ayîn u Ateyzim
Pertûk:
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🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

K. Zazakî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8874 :بابەتی ژمارە

Mewludê Nebî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304104244119531
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Ehmedê Xasî
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Ayîn u Ateyzim
Pertûk:
Kurmancî Bakûr Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8875 :بابەتی ژمارە

Meyro
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102315116126
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Borås : Invandrarförl., 79 pp., ISBN 91-85242-43-8, 1981.
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8876 :بابەتی ژمارە

Mijarên Mîqro
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092111103677575
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4206

Çiya Mazî
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8877 :بابەتی ژمارە

Milkê Evînê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916094128115754
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Rojen Barnas
Nûdem Publishers, Stockholm, 1995. ISBN 91-88592-14-6
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8878 :بابەتی ژمارە

Min Çi Dît
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091611194277489
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Qaçaxê Mirad
Taybetmendiyên babetî

4207

🔣 Hemecore

Pertûk:

Kurmancî bakûr - T. sllavî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8879 :بابەتی ژمارە

Mîr zoro
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102315116127
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Borås : Invandrarförl., 80 pp., 1981.
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8880 :بابەتی ژمارە

Mircana Qelew
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905152637115627
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Guy de Maupassant
Serdar Roşan
Weşanên Nûdem, Stokholm, 2000
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8881 :بابەتی ژمارە

Mirin
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921201130116305
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4208

Evdile Koçer
Weşanên Aram-2006
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8882 :بابەتی ژمارە

Miriyê Heram
http://www.kurdipedia.org/?q=20140915103702115733
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Bavê Nazê
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8883 :بابەتی ژمارە

Mîrname
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100820402677733
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Jan Dost
ISBN: 9789944382472
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8884 :بابەتی ژمارە

4209

Mirov û welat di helbestên Refiq Sabirî de
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091912205177532
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Nivîsîna, wergerandin û amadekirin: Xelîl Duhokî
Çapa yekê, Siwêd 1996 wesanen Rabûn
ISBN 91-972767-4-X
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8885 :بابەتی ژمارە

Mişextî
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012710534567966
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Adil Zozanî
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8886 :بابەتی ژمارە

MODERNİTEYA DEMOKRATİK SERDEMA ŞOREŞA JİNÊ YE
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081710484065384
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4210

Abdulla Ocalan
Taybetmendiyên babetî
Ramiyarî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8887 :بابەتی ژمارە

Mukur’î
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913161323115720
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Emerîkê Serdar
2014
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8888 :بابەتی ژمارە

Nado kurê xwe firot
http://www.kurdipedia.org/?q=20140908103704115664
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Riza Çolpan
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Edebî
Pertûk:

4211

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8889 :بابەتی ژمارە

Nara
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092016474677564
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmet Dicle
ISBN: 978-605-5585-09-9
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8890 :بابەتی ژمارە

NASÎNA RÊZIMANA KURDÎ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090315450988964
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
*Pirtûka Fêrkirinê*
Amadekirin
Mihemed. E. Elî
Dîlan Elî
Taybetmendiyên babetî
🎒 Perwerde

Pertûk:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8891 :بابەتی ژمارە

Nasnama Şehîdan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111713432487803
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4212

...
Taybetmendiyên babetî
Bîblografiya
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8892 :بابەتی ژمارە

Nasname - Ziman - Netewe Û Neteweperwerî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092217273077602
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Îsmaîl Beşîkçî
Wergerandina ji tirkî: Roşan Lezgîn
Weşanxaneya Pêrî, Îstanbul 2008
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8893 :بابەتی ژمارە

Nasname ya Kurdistanê
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042410385978746
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hawrê Qendîl
Taybetmendiyên babetî
Doza Kurd
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4213

8894 :بابەتی ژمارە

Nasnameya Kurdî li Sûriya
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011114150586724
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Daner: Mehmûd ê Sebrî
Çapa yekem, sal: 2011
Beyrût – Libnan
Çapxaneya Emîral
Taybetmendiyên babetî
Doza Kurd
Pertûk:
🇱🇧 Lubnan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8895 :بابەتی ژمارە

Navên Kevnar ên Mirov û Ajelan li ba Kurdan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128020412119077
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Navê Pirtûkê: Navên Kevnar ên Mirov û Ajelan li ba Kurdan
Navê nivîskar: Mustefa Gazî
Hejmara Sipardinê: 1257- 2010
Tîraj: 500
Jimareya Belavkirinê: 108 ya Ofîsa Dihokê
Çapxane: Şivan- Silêmanî
Ev pirtûk bi ser du beşan hatiye dabeş kirin, beşê yekem navên
keç kuran li deverên Silêva (Diyarbekir), Qerejdax, dundê Şilbê,
Erqenîn, Pasûr, Şirnex, Nisêbîn, herêma Mêrdînê, Gever, gundê
Doxan û Hezro.
Beşê duyem jî navên ajelan li xwe girtiye. Pirtûk ji 133 rûpelên
qebar biçûk pêk hatiye.
Taybetmendiyên babetî
Kiltûr
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4214

8896 :بابەتی ژمارە

Nazım'a Mektup Yurda Hasret - Hasreta Welet
http://www.kurdipedia.org/?q=20140908103824115665
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Riza Çolpan
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Edebî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8897 :بابەتی ژمارە

Nehc-ul Enam
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050500081476070
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mele Xelîlê Sêrtî
Stockholm 1988
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8898 :بابەتی ژمارە

Neqşek ji agir
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827014352125564
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4215

Kawa Şêxê
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8899 :بابەتی ژمارە

Nifir û Duayên Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119210028118937
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Navê Pirtûkê: Nifir û Duayên Kurdî
Navê nivîskar: Mustafa Gazî
Cora Babetê: Îdyom
Hejmara Sipardinê: 595 ya sala 2006'an
Çapa Yekem
Çapxane: Çapxaneya Wezareta Perwerdeyê- Hewlêr
.
Ev pirtûk ji komelek Nifir û Du'ayên Kurdî pêkhatiye, ku di nava
millet de wekî Îdyom hatine bikar anîn, Piraniya van Îdyoman ji
Bakurê Kurdistanê Berhevkar ew kom kirine.
Taybetmendiyên babetî
Kiltûr
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8900 :بابەتی ژمارە

Noş
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920092551116172
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4216

Axîn Welat
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8901 :بابەتی ژمارە

Novelên Cîhanê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905152759115628
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Serdar Roşan
Weşanên Nûdem, Stokholm, 2004
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8902 :بابەتی ژمارە

Nûbar
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041022312670764
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ehmedê xanî
Stockholm-1986
Taybetmendiyên babetî

4217

❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8903 :بابەتی ژمارە

Özgürlüğe Hasret - Kesera Azadi
http://www.kurdipedia.org/?q=20140908103910115666
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Riza Çolpan
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Edebî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8904 :بابەتی ژمارە

Panorama veşartin, şînî û bîranîna çilrojiya koçkirina seydayê
nemir Tîrêj
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2014052016161876386
:فایلی پی دی ئێف
Komkirin û amadekirina Dilawerê ZENGÎ
Libnan–Beyrût
Çapxaneya Emîral
Çapa Yekemîn
2004
Taybetmendiyên babetî
Bîblografiya
Pertûk:
🇱🇧 Lubnan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8905 :بابەتی ژمارە

PARASTINA GELEKÎ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012115224663962
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4218

Abdullah ocalan
WEŞANÊN PAJK'ê
Taybetmendiyên babetî
Ramiyarî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8906 :بابەتی ژمارە

Parastina min
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091223380677423
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehdî Zana
Sara
Taybetmendiyên babetî
Doza Kurd
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8907 :بابەتی ژمارە

PARASTINA REWA
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081710280172171
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
ABDULLAH OCALAN
Taybetmendiyên babetî
Ramiyarî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8908 :بابەتی ژمارە

4219

Pêkenokên gelî. vol. 1 : Masîyên bejî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102317116137
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Uppsala : Deng Publishers, 64 pp., ISBN 91-970702-4-6, 1987.
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8909 :بابەتی ژمارە

Pêkenokên gelî. vol. 2 : Ji dînan dîntir
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102317116138
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Uppsala : Deng Publishers, 64 pp., ISBN 91-970702-7-0, 1988.
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8910 :بابەتی ژمارە

Pêkenokên gelî. vol. 3 : Ilmê tûrik
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102318116139
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Uppsala : Deng Publishers, 79 pp., ISBN 91-970702-8-9, 1989.
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:

4220

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8911 :بابەتی ژمارە

Pêkenokên gelî. vol. 4 : Bûka Gulsûn
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102318116140
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Uppsala : Deng Publishers, 85 pp., ISBN 91-970702-9-7, 1990
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8912 :بابەتی ژمارە

Pêkenokên gelî. vol. 5 : Mela Kulî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102318116141
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Uppsala : Deng Publishers, 93 pp., ISBN 91-88246-00-0, 1991
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8913 :بابەتی ژمارە

Pêlava Birîndar
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921165748116304
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4221

Evdile Koçer
Weşanên Han, 2010, Berlin
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8914 :بابەتی ژمارە

Pend û Peng
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071220545376986
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Bîlal Hesen
2008
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Kiltûr
Pertûk:
Rojawa Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8915 :بابەتی ژمارە

Pepûk
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102316116131
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Uppsala : Deng Publishers, 70 pp., ISBN 91-7382-618-9,1985.
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
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🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8916 :بابەتی ژمارە

Perwerde de Tetbîqê Ziwanê Dayîke, Tirkî ra çarnayîş
http://www.kurdipedia.org/?q=20140923110003116346
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Roşan Lezgîn
Weşanê DÎSA, Dîyarbekir 2013
Taybetmendiyên babetî
🎒 Perwerde

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
K. Zazakî

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

8917 :بابەتی ژمارە

Pêşdîroka Selaheddîn
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092122495677585
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Vladimir Minorsky
Wergera ji Ingilîzî
Emîn Narozî & Emîne Onatli
ISBN: 978-9944-382-53-3
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8918 :بابەتی ژمارە

Pesnên Amedxanê
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561887
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Henîf Yûsuf
Derhênan: Mesûd Xelef
Çapxane: HAWAR-DUHOK
Tîraj: 500
Jimara sipardinê: 414
Çapa yekem:2008 - Duhok
Pesnên Amedxanê
Henîf Yûsuf
end
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8919 :بابەتی ژمارە

Peyarêk
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921111414116299
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Çiya Mazî
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8920 :بابەتی ژمارە

Pîrê û Dîk
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921094150116293
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4224

Azad Zal
Enstîtuya Kurdî ya Amedê
Taybetmendiyên babetî
Enstîtuya Kurdî ya Amedê Dezgayi çap û billawkrdinewe:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8921 :بابەتی ژمارە

Pîrê û Rovî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921094151116294
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Azad Zal
Enstîtuya Kurdî ya Amedê
Taybetmendiyên babetî
Enstîtuya Kurdî ya Amedê Dezgayi çap û billawkrdinewe:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8922 :بابەتی ژمارە

PÎREMÊRD
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120513282563112
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4225

2005 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Başûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8923 :بابەتی ژمارە

Pirsa Kurdistan (1891-1917)
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031313360668931
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
M. S. Lazarev
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
Doza Kurd
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8924 :بابەتی ژمارە

Pişî çî!
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120116444774094
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ferhad Içmo
1995
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8925 :بابەتی ژمارە
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Polîtîkayê Zafziwanîye û Plankerdişê Ziwanî, Tirkî ra çarnayîş
http://www.kurdipedia.org/?q=20140923110111116347
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Roşan Lezgîn
Weşanê DÎSA, Dîyarbekir 2013
Taybetmendiyên babetî
🎒 Perwerde

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
K. Zazakî

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

8926 :بابەتی ژمارە

Qedrî can (1911-1972) Çîrok, gotar, helbest û werguhêz
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052111552665265
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Komkirin û amadekirin: Dilawerê Zengî
Derhêner û kombiyûter: Royar Zengî
Beyrît- Libnan-2005
Çapxaneya Emîral.
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
🇱🇧 Lubnan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8927 :بابەتی ژمارە

Qehremanîya Vîta Zingure
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920132611116179
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Enstîtuya Kurdî ya Amedê
Taybetmendiyên babetî
Enstîtuya Kurdî ya Amedê Dezgayi çap û billawkrdinewe:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8928 :بابەتی ژمارە

Qetran
http://www.kurdipedia.org/?q=20141002152401151
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Dost Çiyayî
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8929 :بابەتی ژمارە

QEWLÊ HEQÎQETÊ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101519285888308
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
K’EREMÊ ANQOSÎ
Dastana derheqa pirsgirikêd rewşa dîn-bawariya Êzdiyêd welatêd
Sovêta
berê da Neşra 2.
T’İBÎLÎSÎ – GURCİSTAN 2013
Taybetmendiyên babetî
Ayîn u Ateyzim
Pertûk:
🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

8930 :بابەتی ژمارە

Raman û Huner
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012023274363926
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Heyder Omer
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8931 :بابەتی ژمارە

Rastiya Ziman, Wêje û Çanda Kurd
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120121331578107
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
ABDULAH OCALAN
Weşanên Komîteya Ziman û Perwerdeya Kurdî
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
🔣 Hemecore

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8932 :بابەتی ژمارە

Rastnuştişê Kirmanckî (Zazakî), 2005 Îstanbul (No kitab, Grûba
Xebate ya Vateyî reyra amade kerdo.)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140924215837116397
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
J. Îhsan Esparî
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Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Zimanzanî
Pertûk:
🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8933 :بابەتی ژمارە

Raveya Peyvan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916223014116118
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Adar Jiyan
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8934 :بابەتی ژمارە

Readings In Kurmanji
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083017164569700
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Qedrîcan
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8935 :بابەتی ژمارە

Rênîşanêra Vegotina Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100820355077732
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هێشتا ئامادە نییە
Hesen Huseyîn Denîz

:فایلی پی دی ئێف

Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8936 :بابەتی ژمارە

Reş û spî
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120609313863116
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
IBRAHÎM SEYDO AYDOGAN
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8937 :بابەتی ژمارە

Reşê Şevê
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011910144184646
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mîrza Metîn
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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8938 :بابەتی ژمارە

Rêzimana Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150215142943119379
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Karabax
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Zimanzanî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8939 :بابەتی ژمارە

Rêzimana Kurmancî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022409242880617
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Bahoz Baran
2012
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8940 :بابەتی ژمارە

Rêzman a Kurdî Bo Xonax ên Amadeyî Li dereveyî welatî - Bergê 2
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013070521595289683
:فایلی پی دی ئێف
Îbraîm Remezan Zaxoyî
2009
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

8941 :بابەتی ژمارە

Rêzmana Zmanê Zurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091122271488810
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kameran Bedirxan
Paris - 1971
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8942 :بابەتی ژمارە

Rêzmanê Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062323255978277
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mela Ehmedê Palo
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Zimanzanî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8943 :بابەتی ژمارە

Rîsaletu-ul Kufrî wel Kebairî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150121173511118965
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Şêx Fethulla Werqanisî
Taybetmendiyên babetî
Ayîn u Ateyzim
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8944 :بابەتی ژمارە

Riştey Mirwarî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100820475077734
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Ela’edîn Secadî
Taybetmendiyên babetî
Kiltûr
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8945 :بابەتی ژمارە

Ristika Morîkan
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011911463784649
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Fatma Savcî
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8946 :بابەتی ژمارە

Robînzon Krûzo
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014051616294276334
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Daniel Defoe
Éditeur: Înstîtûta kurdzanîyê
Date & Lieu: 2012, Wien
ISBN: 3 - 902185 - 22 - 30 - 9
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

🇫🇷 Ferensî

Ziman - Şêwezar:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8947 :بابەتی ژمارە

Romanseke çilmisî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140914133036115724
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Firat Cewerî
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8948 :بابەتی ژمارە

Ronahî, n°1-28
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112916361111044
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Auteur: Celadet Alî Bedir-Xan
Éditeur: Sebat & Tereqi
Date & Lieu: 1942, Şam
Taybetmendiyên babetî
Kurd
Netewe:
Koy bilawkirawekan
Pertûk:
🇸🇾 Sûrya

Ulat - Herêm:

🇫🇷 Ferensî

Ziman - Şêwezar:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8949 :بابەتی ژمارە

Ronahîya Dîrokê
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042520445764628
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8950 :بابەتی ژمارە

Ronî Mîna Evînê, Tarî Mîna Mirinê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100521553377700
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Mehmed Uzun
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Roman
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8951 :بابەتی ژمارە

Ronoya (Nuristan)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905090443115614
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Ehmed Huseynî
İstanbul
ISBN : 9786056211409
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8952 :بابەتی ژمارە

Rovî û Şêr
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921094151116295
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Azad Zal
Enstîtuya Kurdî ya Amedê
Taybetmendiyên babetî
Enstîtuya Kurdî ya Amedê Dezgayi çap û billawkrdinewe:
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🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8953 :بابەتی ژمارە

Rubaiyat Omer Xeyyam
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091409030888790
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8954 :بابەتی ژمارە

Rûpelên Balkê Ji Dîroka Gelê Kurd
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112321132673848
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Celîlê Celîl
înstîtîta Kurdzanîyê
wien
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8955 :بابەتی ژمارە

Rûpelinên Elfabê
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101222191362331
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Celadet Alî Bedir-Xan
Şam ،1932
ئەم پەڕتووکە لە ساڵی  1932لە شام هاتوتە چاپ کردن بۆ فیربوونی
زمانی کوردییە و بە پیتی التینی ،لە زنجیرەی باڵوکراوەکانی هاوار ژمارە
دووە.
ئەم پەڕتووکە لەالیەن (چاالک محەمەد)ەوە بۆ ئنتەرنێت ئامادەکراوە
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
Ulat - Herêm:

🌏 Derwe

Ziman - Şêwezar:
کویک ریسپۆنس کۆد:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

بابەتی ژمارە8956 :

Şairên Kilasîkên Kurd
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041702150868608
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
Adbulreqîb Yusuf
Taybetmendiyên babetî
Pertûk:

❀ Helbest

Ziman - Şêwezar:
کویک ریسپۆنس کۆد:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

بابەتی ژمارە8957 :

SARA
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092010200177557
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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Bêrî Bihar
Taybetmendiyên babetî
🚼 Zarokan

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8958 :بابەتی ژمارە

Saturn
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021510583984778
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Remezan Alan
ISBN: 9758637290
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Roman
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8959 :بابەتی ژمارە

Sê bizin ên delîr û netirs hema birçî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022411371980615
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8960 :بابەتی ژمارە
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Sê Dilop Xwîn
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922172151116337
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Sadiq Hîdayet
(Wergerandina ji farisî), Roşan Lezgîn
Weşanxaneya War, Dîyarbekir 2004
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
K. Zazakî Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8961 :بابەتی ژمارە

Sê şev û sê roj
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120815530463162
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
LALEŞ QASO
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8962 :بابەتی ژمارە

Sedsala Qêrînekê Karapetê Xaço
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092017135877565
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Salihê Kevirbirî
(Wergera Ji Tirkî: Şerîf Derînce)
Weşanxaneya Do, 144 Rûpel, Stenbol, Kurdî/Kurmancî
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Başûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8963 :بابەتی ژمارە

Şehitler Albumu - Nasnameya Şehîdan
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012120335084671
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
PKK
Partî:
Bîblografiya
Pertûk:
♬🇷 Turkî

Ziman - Şêwezar:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8964 :بابەتی ژمارە

Şepal
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020516273884712
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Helbesvan: Zerdeşt Heybet (Rizgar)
Çapxane: Mizopotamya
Taybetmendiyên babetî
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❀ Helbest

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8965 :بابەتی ژمارە

Şerê azadî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090113241077205
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8966 :بابەتی ژمارە

Serefa ristem keya : pirtûka kurteçîrokan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102316116133
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Uppsala : Deng Publishers, 123 pp.,ISBN 91-88246-03-5,1992.
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8967 :بابەتی ژمارە

Şerefnama Şerefxanê Bedlîsî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090422571777273
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Werger Dr. M. S. Cuma
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
Mêjû
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8968 :بابەتی ژمارە

Şêrgele
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080922553292105
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Arjen Arî
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8969 :بابەتی ژمارە

Şerha Dîwana Ehmede Xanî Felsefe u Jiyana Wî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140503214616100523
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdurrahman Durre
Berg: Genco Demirer
Çapa Yekem: Stenbol, 2002
Çap: Berdan Matbaacılık
@ Avesta, 2002
Ev kitêb bi alîkariya
Enstîtuya Kurdî ya Parîsê hatiye çapkirin
AVESTA BASıN YAYıN
REKLAM TANITIM MüziK DAGITIM LTD. şTi
Meşrutiyet <;addesi
136/4
BEYOGLU 1iSTANBUL
Tel-Faks: (0212) 251 4480
(0212) 251 71 39
Ekinciler Caddesi
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Nurlan Apt. Giriş Katı No: 2
OFis 1DiYARBAKIR
Tel-Faks: (0412) 222 64 91
ISBN: 975-93030-0-0
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Edebî
Pertûk:
🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8970 :بابەتی ژمارە

Serkeftina Moristanan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916223254116120
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Adar Jiyan
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8971 :بابەتی ژمارە

Serketina miskan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102315116130
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Uppsala : Studieförl., 85 pp., ISBN 91-7382-604-9,1984.
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
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🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8972 :بابەتی ژمارە

Serkomarê Kurdistanê li ber dadgeha Îranê
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090321231188949
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Bedredîn Salih
2007
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8973 :بابەتی ژمارە

Şermên Ragirtî
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112119595873822
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Cîhan Roj
2002
Taybetmendiyên babetî
🎭 Şano

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8974 :بابەتی ژمارە

Serpêhatiyên Kurda
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090113383777206
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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...
Taybetmendiyên babetî
Kiltûr
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8975 :بابەتی ژمارە

Serpêhatiyên Tom Sawyer
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092111513677576
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mark Twain
Wergera ji ingilîzî: Ergîn Opengîn
ISBN: 978-9944-382-70-0
15x9.5, 144 rûpel, 8 YTL
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Çîrok
Pertûk:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8976 :بابەتی ژمارە

Şerrên Sasûnê (1925 – 1937)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112000143366550
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Osman Sebrî
Komkirin û amadekirin
Dilawerê ZENGÎ
Taybetmendiyên babetî
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🔣 Hemecore

Pertûk:

🇱🇧 Lubnan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

8977 :بابەتی ژمارە

Şervanek Dimeşe Di Dilê Me De
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012711530268049
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Ramazan Çeper
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8978 :بابەتی ژمارە

Sêv Jî Me Dikujin
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119141400118925
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mizgîn Ronak
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8979 :بابەتی ژمارە

Şev û Roj
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012812423568353
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Sidîq Gorîcan
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8980 :بابەتی ژمارە

Şeven Koçber
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091622233077499
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Adar Jiyan
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8981 :بابەتی ژمارە

Şevên pirag
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022117241264278
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hesen Îbrahîm
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8982 :بابەتی ژمارە

Şevên sar
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012022117173164277
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hesen Îbrahîm
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Başûr - Soranî Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8983 :بابەتی ژمارە

Şevên spî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090114145377208
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dostoyevskî
Werger: Firat Cewerî
© Weşanên Nûdem
Pergal berg û rûpelan: Nûdem
Wêneya bergê: P. A. Renoir, 1875
Çapa Yekem 193
ISBN: 91-8592-0-6
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8984 :بابەتی ژمارە

Şevname
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921204856116309
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Gulîzer
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8985 :بابەتی ژمارە

Sewdaliyê
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022117273464285
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hesen îbrahîm
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8986 :بابەتی ژمارە

ŞÊX REZAY TALEBANÎ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120513362263114
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
2004 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Başûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8987 :بابەتی ژمارە
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Sêxiştîyên Kurmacî Xorasan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010219181866626
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Celîlê Celîl
Gulî Şadkam
Taybetmendiyên babetî
Kiltûr
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8988 :بابەتی ژمارە

SHÊR Û MİSHKE BİCHKOLAKA
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321164948120557
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Sirwa Azez
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8989 :بابەتی ژمارە

Siamendo û Xecêzerê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090116240377212
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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1936
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî bakûr - T. sllavî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8990 :بابەتی ژمارە

Şiîrên Bijarte
http://www.kurdipedia.org/?q=20140902104312115574
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mayakovskî
Wergera ji swêdî: Süleyman Demir
Weşanên NÛDEM: 17
Çapa Yekem: Stockholm 1997
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8991 :بابەتی ژمارە

Şikeft
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827014128125563
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Kawa Şêxê
2009
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
🎭 Şano

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8992 :بابەتی ژمارە

Şikefta Xwekuştinê
http://www.kurdipedia.org/?q=20150120124547118950
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Receb Dildar
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8993 :بابەتی ژمارە

Sîlav Û Mêrên wê
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022117251464280
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hesen îbrahîm
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8994 :بابەتی ژمارە
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Siltanê Fîlan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090222590588976
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Yeşar Kemal
1998
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8995 :بابەتی ژمارە

Şîn û şadî
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120615033363122
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
SEBRÎ BOTANÎ
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

8996 :بابەتی ژمارە

Şîn û Xebat
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090213164377222
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Perîşan
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8997 :بابەتی ژمارە

ŞIVANÊ-KURD-LEBERGER KURDE
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050422280776069
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
EREB-ŞEMO
INSTITUT KURDE DE PARIS
1989
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

🇫🇷 Ferensî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

8998 :بابەتی ژمارە

Sivêtlana
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022117261664282
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hesen îbrahîm
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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8999 :بابەتی ژمارە

Siwarên Êşê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090216551377224
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Fawaz Husen
194
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9000 :بابەتی ژمارە

Siya Bêdengiyê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922171956116336
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Suzan Samancı
Roşan Lezgîn
(Wergerandina ji tirkî), Weşanxaneya Aram, Îstanbul 2001
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

K. Zazakî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9001 :بابەتی ژمارە

Siya evînê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090310031177231
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Mehmed Uzun
1987
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9002 :بابەتی ژمارە

Smirnoff
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090310095477233
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hesenê Metê
Stockholm 1991
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9003 :بابەتی ژمارە

SOM
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112120013073823
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Cîhan Roj
2002
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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9004 :بابەتی ژمارە

Şopa Xezalê Û Rojnivîsên Pezkoviyekî
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022709054564316
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hoşeng Osê
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

9005 :بابەتی ژمارە

ŞOPÊN GEŞ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052316040164864
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Bîranînên Gerîla I
Amedekar
Şivan KAVÊ
Aynûr AMED
Doğan XEZNA
Weşanên Dibistana Wêje ya Sarya-Baran
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9006 :بابەتی ژمارە

Şorbe û Fedî Xela û Xeyîdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012716043168165
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Edîb Polat
Taybetmendiyên babetî
Kiltûr
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9007 :بابەتی ژمارە

Sorê Gulê
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120616545163130
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Silêman Demir
2002 ،Nefel
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Roman
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9008 :بابەتی ژمارە

Şoreşa Wêjeyê... Wêjeya Şoreşê
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112000185673812
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
Ramiyarî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9009 :بابەتی ژمارە

4260

Şoreşvanekî sûrî dûr
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022709051864315
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Fethulla Hûseynî
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

9010 :بابەتی ژمارە

Soroyê Melle
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119124534118922
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mezher Bozan
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9011 :بابەتی ژمارە

Stran A-K
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091915394088669
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
♬ Hunerî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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9012 :بابەتی ژمارە

Stran û dîlanên kurdî, I
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091912265892312
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Institut für Kurdologie
2002, Yêrêvan
Taybetmendiyên babetî
♬ Hunerî
Pertûk:
🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9013 :بابەتی ژمارە

Stran û dîlanên kurdî, II
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091912265892313
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Institut für Kurdologie
2002, Yêrêvan
Taybetmendiyên babetî
♬ Hunerî
Pertûk:
🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9014 :بابەتی ژمارە

Stranên Folklorîk ên Botanê- Bergê Duyem
http://www.kurdipedia.org/?q=20150126234051119064
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Navê Pirtûkê: Stranên Folklorîk ên Botanê- Bergê Duyem
Navê nivîskar: Seyda Goyan
Danîna Notayan: Kawe Feqêzade
Tîraj: 1000
Çapa Yekem:2008
Çapxane: Berdan Matbaacılık
Ji 68 Sitran tevî notayên wan ev pirtûk pêkhatiye. Piraniya van
Sitrana ji devera Goyan ya Bakurê Kurdistanê hatine berhev kirin
û babeta wan li ser mêrxasî, evînî, şer û sitranên bûk dawetan e.
Tevî CD'yekî bi dengê dengbêjan hatiye tomar kirin û kurtejiyana
dengbêj ji di nava pirtûkê de cih digre.

Instîtûta Kurdî ji bo Lêkolîn û
Zanist

Taybetmendiyên babetî
Dezgayi çap û
billawkrdinewe:

🎵 Muzîk

Pertûk:

Kiltûr
Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

9015 :بابەتی ژمارە

Stranên Folklorîk ên Botanê- Bergê Yekem
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119185035118930
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Navê Pirtûkê: Stranên Folklorîk ên Botanê- Bergê Yekem
Navê nivîskar: Seyda Goyan
Danîna Notayan: Kawe Feqêzade
Weşanên Do: 20
Tîraj: 1000
Çapa Yekem:2007
Çapxane: Berdan Matbaacılık

Ji 100 Sitran tevî notayên wan ev pirtûk pêkhatiye. Piraniya van
Sitrana ji devera Goyan ya Bakurê Kurdistanê hatine berhev kirin
şer û sitranên bûk dawetan e. ،evînî ،û babeta wan li ser mêrxasî
Tevî CD'yekî bi dengê dengbêjan hatiye tomar kirin û kurtejiyana
dengbêj ji di nava pirtûkê de cih digre.

Instîtûta Kurdî ji bo Lêkolîn û
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Taybetmendiyên babetî
Dezgayi çap û

Zanist
♬ Hunerî
Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

9016 :بابەتی ژمارە

Ta
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011910281584648
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmet Dicle
Taybetmendiyên babetî
Avesta Dezgayi çap û billawkrdinewe:
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9017 :بابەتی ژمارە

Tarîxa Edebyeta Kurdî 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20140505141231100527
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
PROF. QANATÊ KURDO
Ankara
1983
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9018 :بابەتی ژمارە
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Tarîxa Edebyeta Kurdî 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20140502182200100515
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
PROF. QANATÊ KURDO
WEŞANÊN ROJANÛ
Navnişan:
Karlbergsv. 32 B nb.
113 27 Stockholm/Swêd
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9019 :بابەتی ژمارە

Tarîxa Kurdlstan Cild 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903120200115585
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Cigerxwîn
Stockholm 1987
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9020 :بابەتی ژمارە

Tarîxa Kurdlstan Cild 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090311584077235
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Cigerxwîn
Stockholm 1987
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9021 :بابەتی ژمارە

Tarîyîya Adirî de
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922170931116331
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Roşan Lezgîn
Weşanxaneyê Roşna, Dîyarbekir, 2012
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
K. Zazakî Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9022 :بابەتی ژمارە

Tehar û Ziharê
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011515430784622
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Ronî War
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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9023 :بابەتی ژمارە

Tevahîya Încîlê
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012912052964121
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
Ayîn u Ateyzim
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9024 :بابەتی ژمارە

Tewafa Yarê
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011510533363844
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
- Navê Helbestvan : Emerê Le`lê
- Derhênana hunerî : Mihemed Mela Hemdî
- Sala 2008
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

9025 :بابەتی ژمارە

Teyîba Min; Gotûbêj & Lêpirsîn
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920173216116286
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Salihê Kevirbirî
Weşanxaneya Do, 252 Rûpel, Stenbol, Kurdî/Kurmancî
Taybetmendiyên babetî
Utar u dîmane
Pertûk:
🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9026 :بابەتی ژمارە

Tilurê Bêgane
http://www.kurdipedia.org/?q=20140503221101100525
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Çîrok
Redwanê Alî
WEŞANÊN WELAT
Stockholm 1991
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9027 :بابەتی ژمارە

Tîna Rojê
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011915133484655
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4268

Hîlmî Akyol
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9028 :بابەتی ژمارە

Tirkîfîkasyona Xwemalî Di Zimanê Medyaya Kurdî De Li Bakurê
Kurdistanê
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2015012213305184684
:فایلی پی دی ئێف
Mazlûm Doxan
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9029 :بابەتی ژمارە

Û helbest berdewam e
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012713195068120
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mezher Bozan
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9030 :بابەتی ژمارە

Wê Şevê…
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http://www.kurdipedia.org/?q=20140913161158115719
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Emerîkê Serdar
2013
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

🇦🇲 Ermenistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9031 :بابەتی ژمارە

Wêneyên Keserê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921203336116308
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mîr Qasimlo
Stenbol-Weşanên Perî, 2008
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9032 :بابەتی ژمارە

Xafilbela
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092322143077618
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Murad Canşad
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9033 :بابەتی ژمارە

Xeca berlînî
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022117254764281
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hesen Îbrahîm
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9034 :بابەتی ژمارە

Xencer
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905152920115629
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Serdar Roşan
Weşanên Doz, Îstanbul 2005
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9035 :بابەتی ژمارە
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Xezal
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091611062777487
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Sîma Semend
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9036 :بابەتی ژمارە

Xezeb Xerîbî
http://www.kurdipedia.org/?q=20140921224703116312
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Eskerê Boyîk
Taybetmendiyên babetî
Roman
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9037 :بابەتی ژمارە

Xezeba Agirê Har
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922223937116343
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Hogir Berbir
Taybetmendiyên babetî
Çîrok
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4272

9038 :بابەتی ژمارە

Xide Naxirvan u Tevkuştina Dersime
http://www.kurdipedia.org/?q=20140908104018115667
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Riza Çolpan
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Doza Kurd
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9039 :بابەتی ژمارە

Xo-xo hînbûna kurmancî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082810495369238
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Marogulov U E. Ş
Dewleta Şêwrê Ermenîstanê
1929, Revan
Taybetmendiyên babetî
🚼 Zarokan

Pertûk:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

🇷🇺 Rûsî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9040 :بابەتی ژمارە

Xoybûn - Civata Serxwebûna Kurdî 1927 - 1946
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072709161089449
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Mihehmedê Mele Ahmed
Taybetmendiyên babetî
Mêjû
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9041 :بابەتی ژمارە

Xuşka Min Li Ku Ye?
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321213809120574
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Sven Nordkvist
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

9042 :بابەتی ژمارە

Xwendina Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072709104289450
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dr. Kamiran Alî Bedir-Xan
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
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🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9043 :بابەتی ژمارە

Xwîna Kewan û Siwarên Rewrewkê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112613290578067
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Royarê Amedî
1990
Beyrut - Libnan
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
❀ Helbest

Pertûk:

🇱🇧 Lubnan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9044 :بابەتی ژمارە

Yadaşt
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010510050584524
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Refîq Hilmî
Taybetmendiyên babetî
⊷ Wergêrrdraw
Corî dokumênt:
📝 Yadaşt

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9045 :بابەتی ژمارە

Yobîla Zêrîna Pêfimergeyî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310233708119676
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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 شەوکەت شێخ یەزدین:بەرهەڤکرن
ڤەگوهاستن ژ پیتێن عەرەبی و دیالێکتا کورمانجیا ژێرێ بو پیتێن التینی و
 عەبدولکەریم فندی:دیالێکتا کورمانجیا ژوری
 بەرپەر١٥٨ ،١٩٩٩ ،دهۆک
Taybetmendiyên babetî
Doza Kurd
Pertûk:
Başûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9046 :بابەتی ژمارە

Yûhenna Încîl
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917141838116143
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Taybetmendiyên babetî
Ayîn u Ateyzim
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9047 :بابەتی ژمارە

Zarê Zêrîn
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072709065389451
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Arşek Baravi
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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9048 :بابەتی ژمارە

Zargotina Kurdên Serhedê
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012009521570592
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmet Gûltekin
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
Kiltûr
Pertûk:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9049 :بابەتی ژمارە

Zarok û Çîrok – (Destpeka Pedagojiya Kurdî)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092121190977582
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Ramazan Pertev
İSBN 9789944227476
Weşanên Doz
Taybetmendiyên babetî
Derûnnasî
Pertûk:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9050 :بابەتی ژمارە

Zarokên Îhsan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150321170607120559
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Mehmûd Baksî
Taybetmendiyên babetî
⊶ Zimanî yekem
Corî dokumênt:
🚼 Zarokan

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

9051 :بابەتی ژمارە

Zayenda Mê û Nêr
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030209491680566
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Lêkolînek di giramera zimanê Kurdî de
Keça Kurd
Berlin 2001
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9052 :بابەتی ژمارە

ZEMBÎLFIROŞ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140503215404100524
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A. GERNAS
ISBN 917672036-5
© A. GERNAS
Printed in Sweden
Stockholm 1995
Taybetmendiyên babetî
Edebî
Pertûk:
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🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9053 :بابەتی ژمارە

Ziman u Jiyan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916223116116119
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Adar Jiyan
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9054 :بابەتی ژمارە

Zimanê çiya
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091316333777439
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Harold Pinter
Kurdiya wê Mehmed Uzun
Taybetmendiyên babetî
🔣 Hemecore

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9055 :بابەتی ژمارە

Zimanê Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110321134792552
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Deham Ebdulfetah
1998
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
🇱🇧 Lubnan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9056 :بابەتی ژمارە

Zimanê kurdî - CÎNAV DI ZIMANÊ KURDÎ DE
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090321180788950
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Deham Ebdulfetah
2006
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
🇹🇷 Turkiya

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9057 :بابەتی ژمارە

Zimanê Kurdî; Rêziman
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091122081888811
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Qanatê Kurdo
1981
Taybetmendiyên babetî
Zimanzanî
Pertûk:
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🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9058 :بابەتی ژمارە

Zindana Biçûk
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112122132773825
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ezîz Xemcivîn
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Kurmancî Bakûr - T. Latîn

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9059 :بابەتی ژمارە

Zivistana Dil
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012810134068193
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Brahîm Xelîl Sirûcî
Taybetmendiyên babetî
❀ Helbest

Pertûk:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

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

9060 :بابەتی ژمارە

- Danezana Gerûnî ya Mafên Mirovجاڕی گەردوونیی مافی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120416165563104
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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ئینیستیتووی کورد لە پاریس
Taybetmendiyên babetî
Program
Pertûk:
Ulat - Herêm:

🌏 Derwe

Ziman - Şêwezar:
کویک ریسپۆنس کۆد:

Kurmancî Başûr - Soranî

بابەتی ژمارە9061 :

وێنەفەرهەنگا ئینگلیزی،فەڕەنسی،کوردی کرمانجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150724102840124894
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
Taybetmendiyên babetî
Pertûk:

📘 Ferheng

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

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr - T. Latîn

بابەتی ژمارە9062 :

ئەلف و بای هۆرامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090521571660974
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فیرگەو هۆرامی ،یەکەمین پەرتووکی هورگیڵنیاو پولو یەکەمو سەرەتایی
کەرو بە دیاری ساڵی تازو وەنەی ،پێ ئا وەنیارە خنجیالنا ،کە ئیساڵ پێ
یەکەم جاری مال فیرگەو فیرو وەنەی و نویستەی با .بە هیواو ئانەیە کە
فیرکاری فیرگەکا ناوچەو هۆرامانی چی بارۆ بە ئەرکو سەرو شانەو ویشا
وەراوەرو 'زوانی ئەﮆایی'یشا هورزا و دەسیاری زاڕواڵ و ئەﮆا و تاتەو
زاڕوڵەکا کەرا و هامکات ئەﮆا و تاتە هۆرامی-زوانەکی گرد رویو شان بە
شانو واناو وانەو زوانی (کوردی  -سۆرانی) یا فارسی ،هۆڵ دا پا بە پاو
ئانەیە کە زاڕوڵەکیشا فیرگەنە فیری با ،فیرو وەنەی و نویستەی
هۆرامیشا کەرا.
وەنەی 'زوانی ئەﮆایی' ،هەم یون چە مافە بنەڕەتیی و سەرەتاییەکا
مروڤی و کوڵەکو پاریزینای فەرهەنگی و هەم نیشانەو مافی یەکسانی؛
پیسەو بەشیو چە نەتەوەی و پیسەو تاکو کومەڵگەو کوردستانی .ئەگەر
گردیما هەمنەتەوەینمی ،مشیو گردیما مافی یەکسانیما با ،چونکە
نەتەوە یا بییەیش نییا ،یا ئەگەر هەن ،مشیو گردیما چە مافەنە
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یەکسانی بیمی .ئەگەر پیمانە پێ وەنەو زوانی ،بییەی بنەما ریزمانیی و
زوانەوانییەکی با ،ئانە هۆرامی هەم خاوەنو ریزمانیوی توکمەیا و تەنانەت
خەڵکو هۆرامی میانو قسەکەردەی رووانەی و نویستەیشەنە جیاوازی نییا
و هەر بە سروشتو هورکۆتەو زوانەکەی ،خەڵکەکەش بەپاو بنەما
ریزمانییەکا قسی کەرو ،ئینە کاتیوەنە زوانە کوردییەکا تەریەنە ئی دیاردە
یا بییەیش نییا یا فرە بە الوازی ئامادەییش هەن و تەنانەت نویسەری و
روشنویری و وانیارەکیشا بەتەمامی مەتاوا بە ویشا چە بیبنەمایی
ریزمانی زوانی روژانەیشا رزگار کەرا .بەپێچەوانۆ خەڵکو هۆرامانی خوبەخو
بەبی ئانەیە کە ریزمانی وانیا و ئەرەنیاشا بو ،بە پاو سروشتو زوانەکەی،
چ چە یانە و میانو خانەوادەیەنە ،چ چە نویستەی و قسەوباسی ئەدەبی
و رامیاریی و فەلسەفەیی و ئایینییەنە ،بەپاو بنەما ریزمانییەکان زوانی
قسی کەرا.
بەڕیزا ،پیسەو تەمامکەریی کارەکەو شمەی ئازیزی؛ نویسەرا و
سەرپەرشتیکەرا سایت و گوڤار و رونامە و کومەڵە و ناوەندە هۆرامییەکا
چە هۆرامان و چە بەرو هۆرامانییەنە' ،فیرگەو هۆرامانی' هەنگامی
یەکەمەنە ،خەریکو هورگیڵنای پەرتووکەکا قوناخو سەرەتایی وەنەیا پێ
هۆرامی ،تاوەکو زاڕوڵەکیما شان بە شانو وەنەی چە فیرگەنە ،هامکات
هەمان وانەی بە هۆرامی بوانا و چی راوە ،وردە وردە فیرو وەنەی و
نویستەی هۆرامی با .هەنگامی دووەمە ،ئەرەنیای پەرتووکی تایبەتینی
پیسەو یاگەگیر (ئەڵتەناتیڤ)و پەرتووکەکا ئیسەی ،چونکە ئی پەرتووکی
هەم سەردەمشا سەرشییەن و هەم چنی ئاستو زانستی بوارو وەنەو
ئاروی مەگونجیا .چی بارۆ و چیگەنە راو سەکووەکا شمەی ئازیزیۆ ،داوا
چە گردو ئا ئازیزا ،کە بە جوریو چە جورەکا سەروکاریشا چنی زوان و
فەرهەنگی هۆرامی هەن یا بوارە هونەرییەکانە پیسەو (نیگارکیشی)
دەسڕەنگینینی ،یا توان و ئامادەییشا پێ هورگیڵنای پەرتووکە
کوردییەکاتەرو قوناخو سەرەتایی پێ هۆرامی هەن ،دەسو هامکاری پێ
ئی پروژە ویبەخشانە و سەربەخووە زوانەوانییە ،دریژ کەرا ،بە هەر جوریو
کە ویشا پنەشا وەشا چ کارەکیشا بە نامو ویشاوە وەاڵکریاوە یا چ بە نامو
(فیرگەو هۆرامی)ۆ ،چی بارۆ هیچ گرفتیو نییا ،گرنگ خزمەتکەردەییا بە
زوانی هۆرامی و سەپنایش چە سیستەمو وەنەی ناوچەو هۆرامانییەنە
(چە ئێرانەنە ،یا عیراقەنە) ،هەم پیسەو مافیوی سەرەتایی مروڤی و
هەم پیسەو مافی یەکسانی چەنی ناوچەکا تەریو کوردستانی ،پێ
نموونەی سۆرانییەکی بە (سۆرانی) موانا و کرمانجەکی بە (کرمانجی)،
چە باکوورەنە زازایەکی خەریکو داواکاری وەنەیەنی بە 'زوانی ئەﮆایی'
ویشا ،هەر پاسە کە کرمانجەکی را بە ویشا مـﮆا ،کرمانجی بوانا و
بنویسا و چە سیستەمو پەروەردەیەنە جیگیر کەرا.
نەواچییا نەمەنووە ،تەنیا ئامانجو ئی فیرگەیە ،وەنەی و نویستەی و
پاریزنای (زوانی ئەﮆایی) و فەرهەنگو ناوچەو هۆرامانیا ،کە بە فۆتیایش،
بەشیوی گۆرە و دۆڵەمەننو زوان و فەرهەنگی کوردی فۆتیو .هەر دژە-
پاگەندە یا هۆڵو شیونای راستی و ئامانجو ئی کارییە و ئاژاوە
دروسکەردەی دژو وەنەی و نویستەی بە 'زوانی ئەﮆایی' دژایەتی
بەیاننامەو مافو مروڤی و مافە بنەڕەتییەکا مروڤی مزانمی .ئیمەی
هۆرامیچ پیسەو چ پیسەو تاکی و چ پیسەو کومەڵی ،هەر پیسەو گردو
مروڤەکا سەرو گو زەمینی ،مافو ویمانە کە بە زوانی 'زوانی ئەﮆایی' ویما
بنویسمی و بوانمی و کاروبارو روژانەو ویما بەرمی راوە ،هەر کەسیو کە
الریش چی مافە بنەڕەتییەو ئیمە پیسەو مروڤی هەن ،وەڵی گرد
چیویویەنە مشیو جەنگو جاڕنامەو مافو مروڤی کەرو و پاگەندەنە
نەتەوەییەکا وزو چیرو پرسیاری .پیسە واتما ،ئەگەر گردیما سەربە یەک
نەتەوەنمی ،کەواتە مشیو گردیما ،مافی فەرهەنگی و رامیاریی و
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ئابووریی و کومەالیەتی یەکسانما بو ،ئەگەر نا ،نەتەوە و هامواڵتیبییەی
واتاش مەمەنو و جاریوتەر و بەجوریوتەر پلەدوویی مروڤەکا ،هەر ئانە کە
هیزی سەردەمو رژیمو بەعسو عیراقییەنە یا ئاروو سایەو رژیمو ئیسالمی
ئیرانی و کەمالی تورکییەی و بەعسیی سوریەیەنە بی و هەن ،چە
سەردەمو عیراقو دماو دیکتاتوری و هەریمو کوردستانی ئازادییەنە ،ویش
دووبارە کەرووە.
تیبینی :وەرو ئانەیە کە یەکانیگیرییو میانو ئی پروژەیە و پروژەکا تەریەنە
بو ،ناچار پێ دەنگو الوازو (ڤ) چە هۆرامییەنە ،هەمان هیماما
بەکاربەردینە ،کە دەسەو نویسەرا گوڤارو هۆرامانی چە باشوورەنە
بەکارش بەرا .بەاڵم پیسە بەرگنو ،چە ئینتەرنێتەنە ئی پیتە/هێما (ﯟ) چە
گردو سیسیەمەکانە پشتیوانیش نییا ،هەر چیگۆ داوا چە گردو شارەزایا و
دڵسوزا زوانی هۆرامی کەرمی ،کە ویریو پێ چارەسەرو گرفتو نویستەی
هۆرامی بەتایبەت پیتە جیاوازەکی کە تەنیا کوردی -هۆرامییەنە چ
(ئارامی -راس پێ چەپی) و چ بە (التینی -چەپ پێ راسی)یەنە هەنی،
کەراوە و چارەسەریوی گونجیا و دروسشا بە وەروچەمگیرتەی ئاسانکاری
و کورتی و بواری ئینتەرنێتی بیزاوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هەورامان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:
:

🎒

:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9063 :

داستانهو دهسکێشێوه
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320011639120180
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فەرشید شەریفی
ئەم کتێبە یەکەم کتێبی چیرۆکە بە پەخشان بۆ مندااڵن بە دیالێکتی
هەورامی نووسرابێت کە ساڵی  2011چاپ کراوە و ئەدەبی هەورامی
پێش ئەم کتێبە ،کتێبی بۆ مندااڵن نەبووە و هەرچی هەبووە هەر به شێعر
بووە.
سەرچاوە :تۆمارێكی تایبەت بۆ كوردیپێدیا لەالیەن (فەرشید شەریفی)
سەبارەت بە (داستانهو دهسکێشێوه) لە12:08:15 2015-4-6 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:
⊶
:
:
:
:

🚼
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9064 :

داستانهی ناتهمامه
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320005428120177
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :فەرشید شەریفی
ئەم کتێبە یەکەم کورته ڕۆمانە بە دیالێکتی هەورامی کە ساڵی 2012
چاپکراوه و ،ئەدەبی هەورامی تا پێش چاپکرانی ئەم کتێبە ،کورته ڕۆمانی
چاپکراوی نەبووە .نووسەری ئەم کتێبە لە دوای چاپکردنی (داستانەی
ناتەمامە) کورتە ڕۆمانی(هەناسێوە تا یاوای) و کۆ چیرۆکی (تارمایێ
بۆگەنێ)یشی چاپ و باڵو کردەوە .فەرشید شەریفی پێشتریش کتێبێکی
بۆ مندااڵن چاپ و باڵو کردەوە بە ناوی (داستانەو دەسکێشێوە) کە
ئەویش ئەکەم کتێبی چیرۆکە بە پەخشان بۆ مندااڵن بە دیالێکتی
هەورامی نووسرابێت کە ساڵی  2011چاپ کراوە.
سەرچاوە :تۆمارێكی تایبەت بۆ كوردیپێدیا لەالیەن (فەرشید شەریفی)
سەبارەت بە (داستانهی ناتهمامه) لە12:04:35 2015-4-6 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:
⊶
:
:
:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9065 :

سهفهرهکێ گالیوێری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320005006120176
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وەرگێڕانی :هۆمایون محهمهد نژاد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:
⊷
:
:
:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9066 :

فهرههنگوو نامه هۆرامیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319234714120174
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هیوا عهلی ڕهمایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
⊶
:
:

📘

:
:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9067 :

فەرهەنگی باخەڵی گەشاوەز؛ فارسی ـ هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015081921513185893
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کورش ئەمینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:

📘
⊶

:

🇷🇮

:
:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9068 :

قهاڵو حهیوانا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320004638120175
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕانی :کوورش ئهمینی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:
⊶
:
:
:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9069 :

قهاڵو کناچێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320011231120179
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ڕهئوف مهحموود پوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:
⊶
:
:
:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9070 :

ههناسێوه تا یاوای
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320005909120178
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسینی :فەرشید شەریفی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:
⊶
:
:
:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9071 :

ئەفسانەیل واڵت میدیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150127210821119070
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناوی کتێب :ئەفسانەیل واڵت میدیا -بەرگی یەکەم
ناوی کۆکەرەوە :سەجاد جەهانفەرد (ژیار)
جۆری بابەت :ئەفسانە
ژمارەی سپاردن2480 :ی ساڵی 2009
چاپی :یەکەم
ناوی چاپخانە :ئاراس – هەولێر
ئەم کتێبە دە تێکستی ئەفسانەئامێزی باوی سەرزاریی ناوچەی
کرمانشانە و ئامادەکار بەشێوەیەکی مەیدانی کۆی کردوونەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:
:
:
Aras
:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9072 :

بەفرینە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101620205192410
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
باوەت :وەرگێڕان چیرۆک فارسی وه کوردی کەڵهوڕی
نۊسەر :ئەلی ئەشرەف دەرویشیان
وەرگێڕان :مازیار حەیدەری
وەشەنگەێ ئینترنتی: : Peraw.blogfa.com
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ساڵ چاپ :وهار )1993( 1372
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:
:
⊷
:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9073 :

دیار و دووتار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150212121141119351
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :ئیسماعیل حوسینپوور
ئەم کتێبە شرۆڤەی سێ خشتەکیی کوردانی خۆراسانی لەخۆ گرتووە،
کە نووسەری ئەو کتێبە سێ خشتەیی کالسیکی کوردیی لە رەهەندی
زمانی ،ناوەرۆکەوە شڕۆڤە کردووە.
لەبەشێکی کتێبی "دیار و دووتار"دا ،چەند نموونەیەک لە سێ
خشتەکیی هاوچەرخی تێدا گونجێدراوەو پێشەکییەکی کورتی لەسەر
سێ خشتەکیی مۆدێڕنی کوردیی تێدا هاتووە.
پێشتریش ،سێ خشتەکییەکانی ئەو نووسەرە کوردەی خەلکی
خۆراسان لەژێر ناوی "ئاسمانی بێسنوورە" چاپ و باڵو کراوویەوە.
ئیسماعیل حوسینپوور ،شاعیر و نووسەری کوردی خەڵکی شیروان لە
ئوستانی خۆراسانی باکوورەو بڕوانامەی کارناسیی بااڵی زمان و
ئەدەبیاتی فارسیدا هەیەو لە بیاڤی فەرهەنگی و هونەریشدا چاالکیی
هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:

❀

:
:
:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶

بابەتی ژمارە9074 :

گوورانییەیل وا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121421563174342
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مەسعود قەنبەری
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چاپەمەنی :سەعادەت کرماشان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:
:

❀

:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9075 :

لەێ شێعرە بێزارم ک شەمسیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121516385674344
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شێردڵ ئێڵپوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:
:

❀

:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9076 :

نەرمەواران
http://www.kurdipedia.org/?q=201309280934188848
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەلیل ئاهەنگەرنژاد
کرماشان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:
:

❀

:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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9077 :بابەتی ژمارە

کوومەڵە شێعر
http://www.kurdipedia.org/?q=201301152221027484
7
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
ئاوات سارێژ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
❀

:
:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9078 :بابەتی ژمارە

(Arwûnçî û Lûy (Sonikî Çoligî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150129133651119115
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Nameyê kitabî: Arwûnçî û Lûy (Sonikî Çoligî)
Nameyê nuştoxî: Seyîdxan Kurij
Hûmara kitabî: 39
Çapa Yewine: 2010
Çapxane: Aras- Hewlêr
No kitabê diyin o bi kirdkî (zazakî) yo Kurdistanê Başûrî de hetê
Enstîtuya Kelepûrê Kurdî ra weşanîyayo. Destpêkê kitabî de
derheqê fekê Çewlîgî de nuşteyêk esto. 39 hebî sanikî û 28
fiqrayê mintiqaya Çewlîgî kitab de estê. Peynîya kitabî de zî
derheqê kesanê ke sanik û fiqarêyî fekê înan ra arêdîyayê de
agahî esta.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:
:
:
Aras Dezgayi çap û billawkrdinewe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9079 :بابەتی ژمارە
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1st Int. Conf. on the EU, Turkey and the Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092013452288640
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
KHRP
2005, London
ISBN: 1-900-175-878

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9080 :بابەتی ژمارە

25th Anniversary of the Halabja Massacre: Recognition as a tool
to prevent Genocide
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092210434288567
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
UNPO
Nieuwspoort
18 March 2013
The Hague – the Netherlands

Al-Anfal & Halabja

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9081 :بابەتی ژمارە

2nd Scientific World Kurdish Congress
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022710224280605
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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OCTOBER 11-15 2012 • ERBIL, KURDISTAN
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9082 :بابەتی ژمارە

2st Int. Conf. on the EU, Turkey and the Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092013485592328
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
KHRP
2006, London
ISBN: 1-9001750991

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9083 :بابەتی ژمارە

3st Int. Conf. on the EU, Turkey and the Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092014462092329
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
KHRP
2007, London
ISBN: 978-1-905592-15-9

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9084 :بابەتی ژمارە

4st Int. Conf. on the EU, Turkey and the Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092014500092330
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
KHRP
2007, London
ISBN: 978-1-905592-22-7

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9085 :بابەتی ژمارە

5th Int. Conf. on the EU, Turkey and the Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092014541592331
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
KHRP
2010, London
ISBN: 978-1-905592-28-9

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9086 :بابەتی ژمارە

A ‘New Deal’ for the Kurds: Britain’s Kurdish Policy in Iraq, 1941–
45
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122610591774466
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ئامادەیە

:فایلی پی دی ئێف
Stefanie K. Wichhart

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9087 :بابەتی ژمارە

A “Revolutionary” Kurdish Mullah from Turkey: Mehmed Emin
Bozarslan and His Intellectual Evolution
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2012020112561364153
:فایلی پی دی ئێف
Author : Metin Yuksel

Sociology

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9088 :بابەتی ژمارە

A Bibliography of Kurdistan and the Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091913500388680
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Collected By Dr Jawad Mella
Kurdish Museum, Library and Archive- London 2010

Biography

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9089 :بابەتی ژمارە

A Contrastive Analysis Between English and Kurdish Languages In
Regard to Grammatical Gender
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013091609300688759
:فایلی پی دی ئێف
By
Dana Kadir
SUPERVISED BY
ASSOCIATE PROFESSOR DR. PAULIN G. DJITE
University Of Western Sydney
Sydney/Australia
2005

Linguistic

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9090 :بابەتی ژمارە

A Contrastive Analysis Of Agreement In Standard English And
Standard Kurdish
ئامادەیە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013091523360588764
:فایلی پی دی ئێف
A THESIS
SUBMITTED TO THE COUNCIL OF THE
COLLEGE OF ARTS-SALAHADDIN
UNIVERSITY-ARBIL
IN PARTIAL FULFILMENT OF THE
REQUIREMENTS OF THE DEGREE OF
MASTER OF ARTS
IN
ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTICS
BY
SAZA AHMED FAKHRY BOSKANY
SUPERVISED BY
PROFESSOR DR. MUHAMMAD MA’RUF FATTAH

2001
Items Property
Linguistic
Book:
South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9091 :بابەتی ژمارە

A Dictionary of the Dialects of Vernacular Syriac: As Spoken by the
Eastern Syrians of Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090814023688863
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
By Arthur John Maclean
Published 1901 by Clarendon
Items Property
📘 Dictionary

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9092 :بابەتی ژمارە

A Fact-Finding Mission in Kurdistan, Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092015071388637
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kurdish Human Rights Project
KHRP
2008, London
ISBN: 978-1-905592-20-3

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9093 :بابەتی ژمارە

A Fire in My Heart: Kurdish Tales
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122916285474516
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Diane Edgecomb
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9094 :بابەتی ژمارە

A Grammar Of Dimili Also Known As Zaza
http://www.kurdipedia.org/?q=201302101939307569
3
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Terry Lenn Todd

Linguistic

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9095 :بابەتی ژمارە

A History of Kurdish Military Forces
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102621312988176
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Florida State University
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Military

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9096 :بابەتی ژمارە

A History of Sharvan and Darband in the 10th - 11th centuries
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013122510013587082
:فایلی پی دی ئێف
V. Minorsky

History

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9097 :بابەتی ژمارە

A Kurdish-English Dictionary
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092015152588636
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Oxford University Press
1966, Oxford
Items Property
📘 Dictionary

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9098 :بابەتی ژمارە

A lexicographic environment for Kurdish language using 4th

4299

Dimension™
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102621035788179
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
the International Conference and Exhibition on Multilingual Computing (ICEMCO)
London, UK, April 1996
Centre for Kurdish Studies
GAUTIER Gérard1
Paper presented at ICEMCO 96
th International Conference and Exhibition on Multilingual Computing
London, UK, April 1996

Linguistic

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9099 :بابەتی ژمارە

A model for industrial development of the federal region of
Kurdistan: science and technology policy, instruments and
institutions
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110115374588086
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
IZA Discussion Papers, No. 3213
Provided in Cooperation with:
Institute for the Study of Labor (IZA)
Suggested Citation: Heshmati, Almas (2007) : A model for industrial development of the
federal region of Kurdistan: science and technology policy, instruments and institutions,
IZA Discussion
Papers, No. 3213
Items Property
💰 Economy

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9100 :بابەتی ژمارە

4300

A modern city of refuge
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092015323388633
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
S. G. Dunn
Compte d'auteur
1919
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9101 :بابەتی ژمارە

A Modern History Of The Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=201212251413557445
7
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
DAVID McDOWALL

History
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Book:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9102 :بابەتی ژمارە

A Night In Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123011323474539
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Jean-Richard Bloch
FIRST PRINT: 1930, Gollanz-London
SECOND PRINT: 1996, Sara Publishing - Stockholm
ISBN 91 87662-47-7
Items Property
📝 Memoir

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9103 :بابەتی ژمارە

A People Without a Country: The Kurds and Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122916323774517
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Gerard Chaliand (Editor), Michael Pallis (Translator), David
McDowell (Foreword)
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9104 :بابەتی ژمارە

A poisonous affair: America, Iraq, and the gassing of Halabja
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092122055288569
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Joost Hiltermann
Cambridge University Press
2007, New York
ISBN: 978-0-521-87686-5

Al-Anfal & Halabja
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9105 :بابەتی ژمارە

A Practical Kurdish Grammar
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041120033764477
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
with English Phonetic Pronunciation
Exercises for translation into Kurdish
Short stories illustrating Kurdish
Composition and Syntax
and
VOCABULARY
by
Ph. D. ،L. O. FOSSUM
American Missionary
Luther's Catmchism and ،Translator of Vogts BibU History
Sverdrup's Explanation
and the New Testement and Luther's ،into Modern Syriac
Catechism into
andEditor of a monthly ،Kurdish. Author of a Hymn Book
also in the Kurdish language. ،newspaper
Published by THE INTER-SYNODICAL EV.
LUTHERAN ORIENT -MISSION SOCIETY
1919
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Book:
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9106 :بابەتی ژمارە

A Reign of Terror; CUP Rule in Diyarbekir Province, 1913-1923
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101010020588356
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Uğur Ü. Üngör
University of Amsterdam
Department of History
Master’s thesis ‘Holocaust and Genocide Studies’
Supervisors:
Prof. Johannes Houwink ten Cate, Center for Holocaust and Genocide Studies
Dr. Karel Berkhoff, Center for Holocaust and Genocide Studies
June 2005
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9107 :بابەتی ژمارە

A revolution without rights? Women, Kurds and Baha’is searching
for equality in Iran
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122709194674486
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
By Geoffrey Cameron and Tahirih Danesh
Preface by Lord Mark Malloch Brown
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9108 :بابەتی ژمارە

A ROADMAP FOR A SOLUTION TO THE KURDISH QUESTION:
POLICY PROPOSALS FROM THE REGION FOR THE GOVERNMENT
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013022611152582384
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
TESEV PUBLICATIONS
ISBN: 978-605-5832-05-6
Prepared for publication by: Serkan Yolaçan, TESEV
Translated from Turkish by: Noyan Ayan
Edited by: Laurie Freeman
Design and layout: Rauf Kösemen, Myra
Prepared for print by: Myra
Printed by: Sena Ofset
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9109 :بابەتی ژمارە

A Soldier in Kurdistan; Rupert Hay s Two Years in Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090812562488869
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Paul Rich
Published January 2001 by Authors Choice Press .
Items Property
🎡 Trip

Book:

♬ Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9110 :بابەتی ژمارە

A Stranger in My Homeland
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092122434088568
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Barzoo Eliassi
Mid Sweden University
2010, Östersund
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ISBN: 978-91-86073-80-0
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9111 :بابەتی ژمارە

A Study of European, Persian, and Arabic Loans in Standard Sorani
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013021614101775797
:فایلی پی دی ئێف
Jafar Hasanpoor
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9112 :بابەتی ژمارە

A Thousand Sighs, A Thousand Revolts Journeys
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122916231974515
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
by Christiane Bird
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Achievements and challenges in the Kurdistan Region and the
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need for increased British engagement
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110114360188090
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
© All-Party Parliamentary Group (APPG) 2009
Published July 2009.
Typeset by Kavita Graphics. 020 7252 1915
Printed by the Russell Press, Nottingham
in the UK on recycled paper
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9114 :بابەتی ژمارە

AFTER SUCH KNOWLEDGE, WHAT FORGIVENESS? My Encounters
with Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062213434971149
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Jonathan C. Randal
Farrar, Straus & Giroux
1997, New York
ISBN: 0-374-10200-7
Items Property
Kurdish Issue
Book:
South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9115 :بابەتی ژمارە

Agents in Search of an Actor: Societal Security for the Palestinians
and Turkish Kurds
ئامادەیە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013100315552688416
:فایلی پی دی ئێف
Scott Drady Watson

PhD Candidate
University of British Columbia
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9116 :بابەتی ژمارە

Agha, Shaikh and State
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091711493331241
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Martin van Bruinessen
USA - 1992
Items Property
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Book:
South Kurdistan Country - Province:
♬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9117 :بابەتی ژمارە

An Analysis Of The Emotional And Scholastic Effects Of
Subtractive Educational Policy Among Kurdish Students In Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103013131888124
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
By:
Jessica Snider
Capstone submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of
Arts in English as a Second Language
Hamline University
Saint Paul, Minnesota
March 2013
Items Property
🎒 Education
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9118 :بابەتی ژمارە

Anabasis: The March of the Ten Thousand into Modernity
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081514175566815
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Đsmail Keskin
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9119 :بابەتی ژمارە

Anfal The Iraqi State’s Genocide against the Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092617054562105
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
The Center of Halabja against Anfalization and genocide of the
Kurds
(CHAK)
February 2007

Al-Anfal & Halabja
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9120 :بابەتی ژمارە

ANNUAL FINANCIAL REPORT 2013
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042114284175910
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ئامادەیە
...

:فایلی پی دی ئێف
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💰 Economy

Book:

South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9121 :بابەتی ژمارە

Another Look at East and Southeast Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092620533288502
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kameel Ahmady
Etik Ajans
2009, Diyarbakir
Items Property
Kurdish Issue
Book:
North Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9122 :بابەتی ژمارە

Arabization of the Kirkuk Region
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102821051862623
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Nouri Talabany
Aras Publisher - 2004
Items Property
History
Book:
South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9123 :بابەتی ژمارە

Armenia and Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092115170988574
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Foreign Office
H.M Stationery Office
1920, London

History
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Book:
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⊶ Original language

Document Type:
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9124 :بابەتی ژمارە

Armenians, Koords, and Turks II
http://www.kurdipedia.org/?q=201309262115118850
1
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
James Creagh
Samuel Tinsley
1880, London
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9125 :بابەتی ژمارە

ARTICULATION OF KURDISH IDENTITY THROUGH POLITICIZED
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MUSIC OF KOMS
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013091600041488763
:فایلی پی دی ئێف
A THESIS SUBMITTED TO
THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
OF
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
BY
B. SİYNEM EZGİ SARITAŞ
IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN
THE DEPARTMENT OF MEDIA AND CULTURAL STUDIES
FEBRUARY 2010
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9126 :بابەتی ژمارە

Assyrian Athletes Of Kirkuk
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051020473278619
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Eshaya Nona
Items Property
🏀 Sport

Book:

🔥 Kerkuk

Cities:

🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9127 :بابەتی ژمارە

Assyrians, Kurds and Ottomans
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091522120188769
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ئامادەیە
Intercornmunal Relations on the Periphery of the Ottornan
Ernpire
Hirmis Aboona
2008

History

:فایلی پی دی ئێف

Items Property
Book:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9128 :بابەتی ژمارە

Bahdinan Anfal
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041321083678826
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
By Ali Bandi
Translated & revised by:
Abbas Muhammad Sa'eed Loqman Asihy
2012
Items Property
Al-Anfal & Halabja
Book:
South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9129 :بابەتی ژمارە

Bahdinan Kurmanji a Grammar Of The Kurianji Of The Kurds Of
Mosul Division And Surrounding Districts Of Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091610044988758
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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BY
CAPTAIN E. F. JARWNE,
ASSISTANT POLITICAL OFFICER, DOHUK
BAGHDAD :
PRINTED AT THE GOVERNMENT PRESS,
1932,
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Book:
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🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9130 :بابەتی ژمارە

Between Freedom and Abuses: The Media Paradox in Iraqi
Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063014013089747
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
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Items Property
Book:
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🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9131 :بابەتی ژمارە

Between majority power and minority resistance : kurdish
linguistic rights in Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111011550962880
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Nesrin (author) ،Uçarlar
2009 ،Lund : Lund University
(9) p. (ID: B1035) ،English 299
end
Items Property
Book:
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9132 :بابەتی ژمارە

Blood and Belief; The PKK and the Kurdish Fight for Independence
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122611085074468
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Aliza Marcus
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🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9133 :بابەتی ژمارە

Caught in the Whirlwind
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101209502662311
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4315

Torture and Denial of Due Process by the Kurdish Security
HUMAN
RIGHTS
WATCH
Items Property
Book:

Report
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🇬🇧 English Language - Dialect:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9134 :

Centre for Kurdish Studies
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102620552288180
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
Items Property
Book:

🔣 Miscellaneous

🇬🇧 English Language - Dialect:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9135 :

Century Of Genocide
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082718341667610
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
By Samuel Totten, William S. Parsons, and Israel W. Charn
سەدەی ژێنۆساید بەرهەمێکی زۆر بە نرخ و چڕ و پڕی چاپەمەنی
''ڕاتلێج''ە کە ئەم وەشانەی لە ساڵی ٢٠٠٤ی زایینی بە چاپ گەیاند.
ژێنۆساید چییە؟ چ پێناسەیەکی هەیە؟ بە سەر چەند هاوپۆلی جۆراوجۆر
دابەش کراوە؟ ژێنۆساید چما و چلۆن روو دەدا و بۆ گرنگە کە لە سەری
بزانین؟
ئەمانە پرسیارگەلێکن کە واڵمەکانیان لەم پەرتووکەدا وە دەست دەکەون.
لە بیست ساڵی پێشوودا زۆر پەرتووک و ئێنسێکلۆپێدیای بە نرخ لە مەڕ
ژێنۆساید بە چاپ گەییشتوون .هەر کام لەم بەرهەمانە قازانج و کەڵکی
تایبەتی خۆیان هەیە .نووسەران و لێکۆڵەران لە داڕشتنی نەخشەی
کاریاندا بایەخیان بە الیەنی جۆراوجۆری کوشتار و تواندنەوەی
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ئێتنیکی/نەتەوەیی داوە و لە روانگەگەلی جیاوازەوە زۆر الیەنی
سەرنجڕاکێش و شاراوەی کۆمەڵکوژییەکانیان خستووە بەر چاوی خوێنەر.
ئەم پەرتووکەش هەمان تایبەتمەندی دەگەڵە و خوێنەر بە خوێندنەوەی
دەستی بە زۆر الیەنی زانستی/مێژوویی ژێنۆساید دەگا .لە بواری
حقوقییەوە هەڵسەنگاندن لە سەر زۆر کەیسی ژێنۆساید کراوە و زانیاری
یەکجار بە کەڵک دەداتە خوێنەر .ئەم پەرتووکە لە  ١٧بەش پێک هاتووە کە
بەشی دوازدەهەمی بۆ قۆناخەکانی شااڵوی ''انفال'' لە باشووری
کوردستان تەرخان کراوە.
رانانی :سۆران کەرباسیان
Items Property
Book:

Al-Anfal & Halabja
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9136 :

Chemical Incident Report
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102813560488142
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
Produced by the Chemical Incident Response Service of the Medical Toxicology Unit,
Guy’s and St Thomas’ Hospital Trust
Number 22
October
2001
Items Property
Book:

Report
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🇬🇧 English Language - Dialect:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9137 :

Chemical weapons use in Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092621252388500
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
U. S. Senate
USGPO
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1988, Washington
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9138 :بابەتی ژمارە

Claims in Conflict - Reversing Ethnic Cleansing in Northern Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101210332362322
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Human Rights Watch

Report
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9139 :بابەتی ژمارە

Conquering challenges facing Kurds in Iraq today
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122523331374465
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Imad Al-Mizori
2002
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South Kurdistan Country - Province:
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9140 :بابەتی ژمارە

Countering State-supported Terrorism: The Pkk And Turkish
Foreign Policy Towards The Middle East
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013110317483492549
:فایلی پی دی ئێف
a Master’s Thesis
by
ı̇ smaı̇ l Selvı̇
department Of
international Relations
bilkent University
ankara
july 2003
Items Property
🔣 Miscellaneous
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9141 :بابەتی ژمارە

Crime Against Humanity
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092621302488499
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
ociety for
Medical Care of
Chemical War Victims
November 1987, Tehran

Al-Anfal & Halabja
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🇮🇷 Iran Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9142 :بابەتی ژمارە

Crimes against humanity, the transition from dictatorship to
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democracy
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092621410588498
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Iraqi National Congress
Compte d'auteur
1993, Salahuddin
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9143 :بابەتی ژمارە

Crisis in Kirkuk: The Ethnopolitics of Conflict and Compromise
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090612055533562
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
National and Ethnic Conflict in the 21st Century
Liam Anderson and Gareth Stansfield

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9144 :بابەتی ژمارە

Crucial Images in the Presentation of a Kurdish National Identity
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070721181689664
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4320

Martin Strohmeier

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9145 :بابەتی ژمارە

Cruelty and Silence
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092621435588497
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Kanan Makiya
Jonathan Cape
1993, London
ISBN: 0-224-03733-1

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9146 :بابەتی ژمارە

Crying “Wolf”: Why Turkish Fears Need Not Block Kurdish Reform
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013102621433988174
:فایلی پی دی ئێف
Europe Report N°227 | 7 October 2013
International Crisis Group
Headquarters
Avenue Louise 149
1050 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 502 90 38
Fax: +32 2 502 50 38
brussels@crisisgroup.org

Kurdish Issue

4321

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9147 :بابەتی ژمارە

Dar-ul-Islam
http://www.kurdipedia.org/?q=201411092017167789
8
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mark Sykes
1817

History

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9148 :بابەتی ژمارە

Decree 49 — Dispossession of the Kurdish population?
Commentary on the political implications and economic
consequences of a decree
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013100810330992382
:فایلی پی دی ئێف
KurdWatch is a project of the
European Center for Kurdish Studies
Emser Straße 26
12051 Berlin
Germany
Phone: +49 ‒ 30 ‒ 62 60 70 32
Fax: +49 ‒ 721 ‒ 1 51 30 34 61
info@kurdwatch.org
© KurdWatch, July 2010

Report

Items Property
Book:

🇬🇧 English Language - Dialect:

4322

:کویک ریسپۆنس کۆد

9149 :بابەتی ژمارە

Defining Zagros structural domains in the Kurdistan region of
northern Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122612351574469
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Graham Banks, PhD
Items Property
🌏 Geography

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9150 :بابەتی ژمارە

Definiteness In Sorani Kurdish And English
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112016094687733
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Keivan ZAHEDI - Shahid Beheshti University, G.C. (Iran)
and Roghayeh MEHRAZMAY - Alzahra University (Iran)

Linguistic

Items Property
Book:

🇮🇷 Iran Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9151 :بابەتی ژمارە

Denial of Rights and Self-Determination: The Case of the Kurds of
Iraq
ئامادەیە

4323

http://www.kurdipedia.org/?q=2011100415275062211
:فایلی پی دی ئێف

Hardy Cojer
A thesis
presented to the University of Waterloo
in hlfilment of the
thesis requhment for the d e w of
Master of Arts
in
Political Science
1996 ،Canada ،Ontario ،Waterloo
8 Hardy Cojer 1996
end

Politic

Items Property
Book:

🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9152 :بابەتی ژمارە

Deportations of Kurds, 1916-1934
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091914430488673
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
U.Ü. Üngör
2009

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9153 :بابەتی ژمارە

Devil Worship. The Sacred books and traditions of the Yezidiz
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100210005788432
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4324

Isya Joseph
The Gorham Press
1919, Boston

Religion and atheism

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9154 :بابەتی ژمارە

Disability in Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102623151288170
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A Study Seen From a Human Security Perspective
Author: Reving Amedi
2012

Social

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9155 :بابەتی ژمارە

Discoveries among the ruins of Nineveh and Babylon : with travels
and the desert : being the result of a ،Kurdistan ،in Armenia
second expedition undertaken for the trustees of the British
museum
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102917383462640
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4325

1817-1894 ،Sir ،Austen Henry ،Author: Layard
Publisher: New York : Putnam
Items Property
Book:

History

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9156 :بابەتی ژمارە

Disrupting Terrorist Networks: An Analysis Of The PKK Terrorist
Organization
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110114430988089
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Anıl Karaca
1st Lieutenant, Turkish Army
B.S., Turkish Military Academy, 2002
Submitted in partial fulfillment of the
requirements for the degree of
MASTER OF SCIENCE IN DEFENSE ANALYSIS
from the
NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL
December 2010
Author: Anıl Karaca
Approved by: Sean Everton
Thesis Advisor
Douglas Borer
Second Reader
Gordon McCormick
Chairman, Department of Defense Analysis
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🇹🇷 Turkey Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9157 :بابەتی ژمارە

4326

Drivers And Challenges In Raising The Achievement Of Pupils
From Bangladeshi, Somali And Turkish Backgrounds
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103014080888122
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Steve Strand, Augustin de Coulon, Elena Meschi, John Vorhaus,
Claire Ivins, Lauren Small, Amrita Sood, Marie-Claude Gervais,
Hamid Rehman
The views expressed in this report are the authors’ and do not
necessarily reflect those of the
Department for Children, Schools and Families.
© GfK NOP Social Research 2010
ISBN 978 1 84775 728 9
March 2010
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9158 :بابەتی ژمارە

Duhok Governorate Geography
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020911581164213
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Duhok
Governorate Geography
E-duhok website
Items Property
🌏 Geography

Book:

South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9159 :بابەتی ژمارە

Early Awakening Of The Kurdish National Sentiments In The
Ottoman Empire (1880- 1914)

4327

http://www.kurdipedia.org/?q=2015010315254484493
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
OF
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
BY
SEKİNE ÖZTEN
IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE
OF
MASTER OF SCIENCE
IN
THE PROGRAM OF MIDDLE EAST STUDIES
DECEMBER 2009

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🇹🇷 Turkey Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9160 :بابەتی ژمارە

Easy way to Kurdish, a mini course
http://www.kurdipedia.org/?q=201310031501068842
6
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Audio-Forum
1997, Guilford - USA
ISBN: 0-88432-941-0

Linguistic

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9161 :بابەتی ژمارە

Education in a political context : a study of knowledge processes
and learning sites in the PKK

4328

ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2011111012010662881
:فایلی پی دی ئێف
Kariane (author) ،Westrheim
2008 ،Bergen : University of Bergen
English 125 p. (ID: B1040)
end

Politic

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9162 :بابەتی ژمارە

ELEMENTARY KURMANJI GRAMMAR
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091621594288750
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
BY
MAJOR E. B. SOANE, G.BJ.,
POLITICAL DEPARTMENT.
BAGHDAD :
PRINTED AT THE GOVERNMENT PRESS.
1919

Linguistic

Items Property
Book:

🇮🇶 Iraq Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9163 :بابەتی ژمارە

Environmental Impact Assessment Of Kirkuk Oil Refinery
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111210551287887
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A thesis Submitted to the College of Science
University of Baghdad in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Ph.D., of Philosophy in

4329

Geology (Petrology and Mineralogy)
By
Lamyaa Abdul Ameer Ali
M.Sc. Geochemistry
1995
Supervised by
Prof.Dr. Muataz Al-Dabbas
Dr. Adnan H. Afaj
Items Property
💰 Economy

Book:

🇮🇶 Iraq Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9164 :بابەتی ژمارە

Essays on the origins of Kurdish nationalism
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100315053688425
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
2003, California
ISBN: 1-56859-142-X

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9165 :بابەتی ژمارە

Essays, speeches and memoirs of Helmuth von Moltke
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100700221188396
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4330

Helmuth von Moltke
Harper & brothers
1893, New York
Items Property
📝 Memoir

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9166 :بابەتی ژمارە

Europeanization of Turkey’s Kurdish Policy?! Years 2002-2011
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110114490788088
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Master Thesis
Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of M.A. European
Studies
Author: Silke Hils
Matr.No.: 34213
silke.hils@gmx.de
0176/80117670
First Supervisor:
Prof. Dr. Timm Beichelt
Second Supervisor:
Dr. Peter Widmann

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🇹🇷 Turkey Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9167 :بابەتی ژمارە

Explaining Ethnic Disparities in School Enrollment in Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103014175588121
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Murat Kirdar
Middle East Technical University

4331

April 2007
Items Property
🎒 Education

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9168 :بابەتی ژمارە

Fatal Ambivalence: Missionariesin Ottoman Kurdistan, 1839-43
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013092623355888493
:فایلی پی دی ئێف
by
Jessica R. Eber
Class of 2008

History

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9169 :بابەتی ژمارە

Female Genital Mutilation in Iraq: An empirical study in Kirkuk
Province
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110611542192561
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
An empirical study by wadi
WADI e.V.
Herborner Str. 62
60439 Frankfurt am Main
Germany
Phone +49-(0)69-57002440
info@wadinet.de - www.wadinet.de
Items Property
👩 Women

4332

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9170 :بابەتی ژمارە

Female genital mutilation in Iraqi-Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030509584782452
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
An empirical study by wadi
WADI e.V.
Herborner Str. 62
60439 Frankfurt am Main
Germany
Phone +49-(0)69-57002440
info@wadinet.de - www.wadinet.de
Items Property
👩 Women

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9171 :بابەتی ژمارە

Fever & Thirst: An American Doctor Among the Tribes of
Kurdistan, 1835-1844
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122920513074534
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Gordon Taylor
Items Property
🎡 Trip

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4333

9172 :بابەتی ژمارە

Snow an Honey ،Fire
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121422585563314
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Voices from Kurdistan
Edited by :Gina Lennox
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9173 :بابەتی ژمارە

Forced evacuations and destruction of villages in Dersim (Tunceli)
and Western Bingöl, Turkish Kurdistan, September-November
1994
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2014030823261534426
:فایلی پی دی ئێف
by Martin van Bruinessen (Universiteit Utrecht)

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9174 :بابەتی ژمارە

Forced Immigration and Diyarbakir
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100810015388387
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4334

Diyarbakır Kalkınma Merkezi
Gün
2010, İstanbul
ISBN: 978-605-89078-2-9

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🇹🇷 Turkey Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9175 :بابەتی ژمارە

Forced Immigration and Its Effects: Diyarbakir
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101010101688355
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Diyarbakır Kalkınma Merkezi
Compte d'auteur
2006, Diyarbakır
Items Property
Kurdish Issue
Book:
North Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9176 :بابەتی ژمارە

Forever Kurdish, destruction of a nation
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101112400288350
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4335

Shorsh Mustafa Rasool
Harith Zahawi
1990, USA

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9177 :بابەتی ژمارە

Forgotten or Assimilated? Minorities in the Education System of
Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110109073388098
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
by Nurcan Kaya
Items Property
🎒 Education

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9178 :بابەتی ژمارە

Formation evaluation of upper Qamchuqa persvoir, Khabbaz oil
field, Kirkuk area, Northeasteren Iraq
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013111213325187880
:فایلی پی دی ئێف
Fuad Mohammad Qadir
1999
Items Property
💰 Economy

Book:

🇮🇶 Iraq Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:

4336

:کویک ریسپۆنس کۆد

9179 :بابەتی ژمارە

Fritillaria Kurdica
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102622573688173
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9180 :بابەتی ژمارە

From Batum to Baghdad
http://www.kurdipedia.org/?q=201212261308457447
3
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Walter B. Harris

History

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9181 :بابەتی ژمارە

From Empire to Republic Turkish Nationalism and the Armenian
Genocide
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122621422174483
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4337

Taner Akçam
was first published in 2004 by
Zed Books Ltd, 7 Cynthia Street, London N1 9JF, UK and
Room 400, 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010, USA
www.zedbooks.co.uk
Copyright © Zoryan Institute, 2004
The right of Taner Akçam to be identified as the author of this
work has been asserted by
him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act,
1988
Cover design by Andrew Corbett
Designed and set in 10/12 pt Times New Roman
by Long House, Cumbria, UK
Printed and bound in Malta by Gutenberg Press
Distributed in the USA exclusively by Palgrave Macmillan, a
division of
St Martin’s Press, LLC, 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010
All rights reserved
A catalogue record for this book
is available from the British Library
US Cataloging-in-Publication Data
is available from the Library of Congress
ISBN Hb 1 84277 526 X
Pb 1 84277 527 8
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9182 :بابەتی ژمارە

From Genocide to self-rule
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091316282977438
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4338

Georg Kristiansen

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9183 :بابەتی ژمارە

From the Gulf to Ararat
http://www.kurdipedia.org/?q=201310141407508832
6
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
G. E. Hubbard
William Blackwood
1916, London
Items Property
🎡 Trip

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9184 :بابەتی ژمارە

From the gulf to Ararat : an expedition through Mesopotamia and
Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102810405062619
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4339

b. 1885 ،G. E. (Gilbert Ernest) ،Hubbard
Items Property
🎡 Trip

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9185 :بابەتی ژمارە

From Victim Diaspora to Transborder Citizenship?
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101414192188325
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Khalid Khayati
LiU-Tryck
2008, Linköping
ISBN: 978-91-7393-884-6
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9186 :بابەتی ژمارە

Genocide In Iraq The Anfal Campaign Against The Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092617142162106
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A Middle East Watch Report
Human Rights Watch
New York · Washington · Los Angeles · London
Copyright © July 1993 by Human Rights Watch.
All rights reserved.
Printed in the United States of America.
Library of Congress Card Catalog Number: 93-79064
ISBN: 1-56432-108-8
Items Property

4340

Al-Anfal & Halabja

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9187 :بابەتی ژمارە

Genocide In Iraq; The Case Against The Un Security Council And
Member States
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121413282678212
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
by
Abdul-Haq al-Ani and Tarik al-Ani
preface by
Prof. Joshua Castellino
Price: $29.95
259 pages ،2012 ،ISBN: 978-0-9853353-0-4

Al-Anfal & Halabja

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9188 :بابەتی ژمارە

Genocide in Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101820405762432
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
The Suppression of the Dersim Rebellion in Turkey (1937-38) and the Chemical War
Against the Iraqi Kurds (1988)
Martin van Bruinessen

Al-Anfal & Halabja

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:

4341

:کویک ریسپۆنس کۆد

9189 :بابەتی ژمارە

Germany and Genocide in Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041401431078824
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Tilman Zulch
Inse Geismar
1991
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Ghosts of Halabja: Saddam Hussein and the Kurdish Genocide
http://www.kurdipedia.org/?q=2012053113102564966
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Michael J. Kelly
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Grammar of the Kurmanji or Kurdish Language
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092711130362122
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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E. B. Soane
LONDON
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Great Britain & Reza Shah
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061017331065502
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
1921–1941 ،The Plunder of Iran
Mohammad Gholi Majd
Publisher: University Press of Florida
ISBN 0813021111

Politic

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9193 :بابەتی ژمارە

Group Denial - Repression of Kurdish Political and Cultural Rights
in Syria
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101210434362323
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Halabja: never again
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101414442888323
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
The Joint Committee on Kurdistan
The Kurdish Observer
1988, London
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Healthcare Partnerships in Northern Iraq; Thoughts from a Site
Visit
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070317304691147
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
May 2004
Bruce Behringer
Wayne Myers, MD
Martin Olsen,MD
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Hell Is Over: Voices of the Kurds After Saddam
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122921514574536
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mike Tucker
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Highlights of Iraqi Kurdistan 8 days (7 nights)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021814152180672
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Escorted Group Tour
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HISTOIRES KURDISTAN STORIES
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110711070662830
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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November 2007
Edited by KRG (GKI)
Text and Pictures : Chris Kutschera
Copyright © 2007 Chris Kutschera
Edited in English : Helen Tange
Translated in Kurdish : Aziz Hussein
With special thanks to Bedran A.
Habeeb for his guidance on the editing
of the Kurdish translation
Design : Maud Benardeau
Printed in France by Graphitec
First printing November 2007
ISBN 978-2-9530132-0-7
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Historical dictionary of the Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=201208071349386757
9
ئامادەیە
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Michael M. Gunter
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HISTORY OF CHEMICAL WARFARE
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041221403978835
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NBCW
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History of Zoroastrianism
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080900554052485
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Maneckji Nusservanji Dhalla
NEW YORK
OXFORD UNIVERSITY PRESS
LONDON TORONTO,
1938
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Honour-based violence (HBV) and Honour-based Killings in Iraqi
Kurdistan and in the Kurdish Diaspora in the UK
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013101410275788329
:فایلی پی دی ئێف
Dr Nazand Begikhani
Dr Arisha Gill
Rrofessor Gill Hague
with Ms Kawther Ibraheem
November 2010
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HOPE AND FEAR: HUMAN RIGHTS IN THE KURDISTAN REGION OF
IRAQ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101820583862435
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Amnesty International Publications
First published in 2009 by
Amnesty International Publications
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom
www.amnesty.org
© Amnesty International Publications 2009
Index: MDE 14/006/2009
Original language: English
،Printed by Amnesty International
United Kingdom ،International Secretariat
but ،All rights reserved. This publication is copyright
،may be reproduced by any method without fee for advocacy
but not for resale. ،campaigning and teaching purposes
The copyright holders request that all such use be registered
with them for impact assessment purposes. For copying in
،or for re-use in other publications ،any other circumstances
prior written permission must ،or for translation or adaptation
and a fee may be payable. ،be obtained from the publishers
Cover photo: Dohuk province in the Kurdistan Region.
© Amnesty International
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How did I see Southern Kurdistan after a quarter century in exile
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2011101820530762434
:فایلی پی دی ئێف
Jawad Mella
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How Legitimate Are The Kurds’ Demands? The Kurdish Question
Through The Lens Of Turkey's West
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092111331088605
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Yilmaz Ensaroğlu- Dı̇ lek Kurban
aprıl 2011
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Human Rights in the Kurdish Region of Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101415515388321
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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KHRP
2009, London
ISBN: 978-1-905592-25-8
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Human Rights Situation in Iranian Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101820500762433
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kurdistan Peace and Development Society
October 2009
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I am strong
http://www.kurdipedia.org/?q=201408071348423082
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هێشتا ئامادە نییە
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Identity and nation in Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030911345580274
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Sherko Kirmanj
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Identity, nationalism and the state system : the case of Iraqi
Kurdistan.
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2012111716542573749
:فایلی پی دی ئێف
Wanche, Sophia Isabella
Item Type: Thesis (Doctoral)
Award: Doctor of Philosophy
Keywords: History Demography
Thesis Date: 2002
Deposited On: 05 Sep 2011 17:18
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In Honor of Fadime
http://www.kurdipedia.org/?q=201310181106188828
4
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Unni Wikan
University of Chicago press
2008, Chicago / London
ISBN: 978-0-226-89686-1
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In the Heat of KURDISTAN
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110214385588083
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Writer: Kaisu Rissanen
Original work: ”Kurdistanin kuumuudessa”
Written in Finnish, 2010
Translation: Annamari Kortelainen
Distribution: Kurdistan.fi > Kirjasto > English books
March 2011
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9213 :بابەتی ژمارە

Integrative Project: Research Materials - The Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031109503882531
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Excerpts from Various Authors
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International Interparliamentary Consultation on the Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102109592888261
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Institut kurde
FIKP
1992, Paris
ISBN: 2-908416-05-0
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International Paris Conference, 1989
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102112572788259
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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FIKP
1992, Paris
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Into Kurdistan: frontiers under fire
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102212570788247
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Sheri Laizer
Zed Books
London ،1991
ISBN: 0-86232-899-3
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Investment Guide Kurdistan Region-Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022013064280649
ئامادەیە
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Investment Law in the Iraqi Kurdistan Region
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100522175157358
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:فایلی پی دی ئێف
...
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Investor Guide Of Kirkuk
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110611411888023
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
NOVEMBER 2011
This report was produced for review by the U.S. Agency for
International Development (USAID). It was prepared by The
Louis Berger Group, Inc.
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9220 :بابەتی ژمارە

Invisible Nation
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020823564464209
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
and the Kurds the largest ethnic ،Kurdistan is an invisible nation
comprising some 25 million ،group on Earth without a homeland
moderate Sunni Muslims living in the area around the borders of
and Syria. Through a history dating back to ،Iraq ،Iran ،Turkey
،they have endured persecution and betrayal ،biblical times
surviving only through stubborn compromise with greater powers.
،like the Basques in Spain and the Chechens in Chechnya ،Yet
they have yearned for official statehood—and in the denouement
they could take a giant step toward that ،of the conflict in Iraq
goal. But will they?
As Quil Lawrence relates in his fascinating and timely study of the
their ،while their ambition and determination grow apace ،Kurds
future will be largely dependent on whether America values a
or decides to yet again sacrifice ،budding democracy in the region
the ،the Kurds in the name of political expediency. In any event
Kurdish north may well prove to be the defining battleground in
،Iraq. At this extraordinary moment in the saga of Kurdistan
،informed by his deep knowledge of the people and region
Lawrence’s intimate and unflinching portrait of the Kurds and
their heretofore quixotic quest—their deep history mingling with
the controversy and complex realities of the present—offers a
vital and original lens through which to contemplate the future of
Iraq and the surrounding Middle East.
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IRAN/death penalty - A state terror policy
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121319085374337
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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International Federation for Human Rights
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Iran: Freedom of Expression and Association in the Kurdish
Regions
http://www.kurdipedia.org/?q=2011093015354662168
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Copyright © 2009 Human Rights Watch
All rights reserved.
Printed in the United States of America
ISBN: 1-56432-413-3
Cover design by Rafael Jimenez
Human Rights Watch
34th floor ،350 Fifth Avenue
NY 10118-3299 USA ،New York
Fax: +1 212 736 1300 ،Tel: +1 212 290 4700
hrwnyc@hrw.org
Poststraße 4-5
Germany ،10178 Berlin
Fax: +49 30 2593 0629 ،Tel: +49 30 2593 06-10
berlin@hrw.org
7 ،Avenue des Gaulois
Belgium ،1040 Brussels
Fax: + 32 (2) 732 0471 ،Tel: + 32 (2) 732 2009
hrwbe@hrw.org
64-66 Rue de Lausanne
Switzerland ،1202 Geneva
Fax: +41 22 738 1791 ،Tel: +41 22 738 0481
hrwgva@hrw.org
2nd Floor ،2-12 Pentonville Road
UK ،London N1 9HF
Fax: +44 20 7713 1800 ،Tel: +44 20 7713 1995
hrwuk@hrw.org
27 Rue de Lisbonne
France ،75008 Paris
Fax: +33 (1) 43 59 55 22 ،Tel: +33 (1)43 59 55 35
paris@hrw.org
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Suite 500 ،N.W. ،1630 Connecticut Avenue
DC 20009 USA ،Washington
Fax: +1 202 612 4333 ،Tel: +1 202 612 4321
hrwdc@hrw.org
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Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021614170375799
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Amnesty International Publications
First published in 2008 by
Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom
www.amnesty.org
© Amnesty International Publications 2008
Index: MDE 13/088/2008
Original language: English
Printed by Amnesty International,
International Secretariat, United Kingdom
All rights reserved. This publication is copyright, but may be
reproduced by any method without fee for
advocacy, campaigning and teaching purposes, but not for resale.
The copyright holders request that all
such use be registered with them for impact assessment
purposes. For copying in any other
circumstances, or for re-use in other publications, or for
translation or adaptation, prior written
permission must be obtained from the publishers, and a fee may
be payable.
Cover image: The village of Nodeshe, Kordestan, Iran © Private
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Iranian Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011114550886715
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
On Conditions for Iranian Kurdish Parties in Iran and KRI,
Activities in the Kurdish Area of Iran,
Conditions in Border Area and Situation of Returnees from KRI to Iran
30 May to 9 June 2013

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9225 :بابەتی ژمارە

Iraq And The Kurds: The Brewing Battle Over Kirkuk
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110609511788027
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Middle East Report N°56 – 18 July 2006
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Iraq And The Kurds: Trouble Along The Trigger Line
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013031509052482577
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Middle East Report N°88 – 8 July 2009
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Iraq: a decade of abuses
http://www.kurdipedia.org/?q=201303131220128256
4
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
amnesty international 2013
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Iraq: Allaying Turkey's Fears Over Kurdish Ambitions
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112200387916
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Middle East Report N°35 -- 26 January 2005
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Iraq’s Policy of Ethnic Cleansing: Onslaught to change
national/demographic characteristics of the Kirkuk Region
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111110040387924
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Nouri Talabany
Professor of Law
Prefaced by Lord Eric Avebury
London 1999
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Iraqi Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010116274774579
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
by Ed Kashi
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Iraqi Kurdistan Business & Investment 2004
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092622100262109
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ئامادەیە
Special Supplement
for the Iraqi Kurdistan Trade Forum
25 June 200 ،London
KDC
KURDISTAN DEVELOPMENT CORPORATION

Economy
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Iraqi Kurdistan: an analysis and assessment of the development
and operation of the political system
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2012111716565773750
:فایلی پی دی ئێف
Stansfield, Gareth R V.
Doctoral thesis, Durham University
Item Type: Thesis (Doctoral)
Award: Doctor of Philosophy
Keywords: Political science Public administration
Thesis Date: 2001
Deposited On: 26 Jul 2011 17:55

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9233 :بابەتی ژمارە

Iraqi Kurdistan: Political Development and Emergent Democracy
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090814140672962
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Gareth R. V. Stansfield
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Iraqi Turkmen The Human Rights Situation and Crisis in Kerkuk
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111312005787864
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
26 – 27 March 2007
The European Parliament, Brussels
Conference Report

Report
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Book:
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9235 :بابەتی ژمارە

Is the world going to be silent regarding destruction and sinking
of the ancient civilisation site of Hasan Keyf?
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2011102413421562526
:فایلی پی دی ئێف
Library and Archive ،Kurdish Museum
Committee for preservation of the town of Hasan Keyf
London 24-8-2007
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9236 :بابەتی ژمارە

Islam, Kurds and the Turkish Nation State
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052414524176448
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Christopher Houston
First published in 2001 by
Berg
Editorial offices:
150 Cowley Road, Oxford, OX4 1JJ, UK
838 Broadway, Third Floor, New York, NY 10003-4812, USA
© Christopher Houston 2001
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9237 :بابەتی ژمارە

Journal of the Kurdish Academy - Volume I
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073121070989359
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
2013
Erbil
Kurdistan-Iraq
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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9238 :بابەتی ژمارە

Journey Among Brave Men
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102509105888199
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Dana Adams Schmidt
Little, Brown & Company
1964, Toronto
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9239 :بابەتی ژمارە

Journey Through Asia Minor, Armenia and Koordistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102509165088198
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
John Macdonald Kinneir
John Murray
1818, London
Items Property
🎡 Trip

Book:
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Journeys in Persia and Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=201309081313588886
6
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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By Isabella L. Bird
1891
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🎡 Trip
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Karah Kaplan ; or The Koordish Chief I
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102509215188197
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Charles Stuart Savile
Richard Bentley
1842, London
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🔣 Miscellaneous
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Karah Kaplan ; or The Koordish Chief II
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102509245092520
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Charles Stuart Savile
Richard Bentley
1842, London
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9243 :بابەتی ژمارە

Karah Kaplan ; or The Koordish Chief III
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102509262492521
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Charles Stuart Savile
Richard Bentley
1842, London
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9244 :بابەتی ژمارە

Khomeinism Essays on the Islamic Republic
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051115155578611
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ervand Abrahamian
Suggested citation:
Abrahamian, Ervand. Khomeinism: Essays on the Islamic
Republic. Berkeley: University of California, 1993.
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Kirkuk
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110417002692556
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ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Prepared by Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP for the Public International Law & Policy
Group
June 2007
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Kirkuk - the Judgement of History and Conscience: A
Documentary Study of the Kurdish Issue in Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032713515365356
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Kamal Mudhir Ahmad
Introduced and translated by Abdulla Mufid
ISBN-10: 0956635202
ISBN-13: 978-0956635204
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9247 :بابەتی ژمارە

Kirkuk in Transition
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081221131567466
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Confidence Building in Northern Iraq
Michael Knights
with Ahmed Ali
Items Property

4368

Report

Book:
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9248 :بابەتی ژمارە

KIRKUK KURDISTAN
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090813051292161
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
KIRKUK KURDISTAN HAS BEEN THE HEART OF SOUTH
KURDISTAN FROM TIME IMMEMORIAL
Steve Tataii
Published April 4, 2006 by AuthorHouse
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9249 :بابەتی ژمارە

KIRKUK Reaching a Comprehensive Settlement for a Disputed
Province
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013111110453787921
:فایلی پی دی ئێف
COLUMBIA UNIVERSITY | SIPA
School of International and Public Affairs
May 12, 2011
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:
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9250 :بابەتی ژمارە

Kirkuk Status Referendum Operational Concept
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111413563687840
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kirkuk and Other Disputed Territories Status Referendum
Operational Concept
2012
The Center for Democracy and Civil Society at Georgetown
University
Items Property
🔣 Miscellaneous
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9251 :بابەتی ژمارە

The Judgement of History and Conscience: A Documentary ؛Kirkuk
Study of the Kurdish Issue in Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112002323487745
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
By: Dr. Kamal Mudhir Ahmad
&
Mufid Abdulla
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9252 :بابەتی ژمارە

KRG - Representation in the United States
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021909504080665
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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...
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🔣 Miscellaneous

Book:
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9253 :بابەتی ژمارە

Kurdî kurmancî, pirtûka xwendin û hîndariyê 1 – 2, Ferheng kurdî
– almanî / almanî - kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091909502288702
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Evdila Dirêj
2011, Berlin
ISBN: 978-3-9812351-3-5
Items Property
📘 Dictionary

Book:
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9254 :بابەتی ژمارە

Kurdish
http://www.kurdipedia.org/?q=201404102058486959
6
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Language Familiarzation Course
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9255 :بابەتی ژمارە

Kurdish and Kurdistan Society 1970-2003: Towards Freedom
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013101610495888304
:فایلی پی دی ئێف
Karim Hasan
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9256 :بابەتی ژمارە

Kurdish cook book
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092010094377555
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Book Name: Kurdish Cook book
Author: Louisa Attar
KHI Publication No: 100 - SulAymanıyah
Printing: Aras Press and Publisher
Registration No: (1843) Ministry of Culture
This is more than a cookbook. It is a trip into the past on a
journey through a culture that still remains. The Kurdish people
are known for their hospitality and, as you read the pages of this
book, you will see evidence of the cultural traditions carried out
through their cooking, eating, and social experiences associated
with the meals. It has been my observation that, in entertaining a
large group, it takes six "foreign" women to prepare a meal that
one Kurdish woman can do alone. The names of the dishes have
been translated from Kurdish script into an English phonetic form,
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to enable you to pronounce them. This has been a challenge,
since there are some sounds in the Kurdish language that are not
pronounced in English. Make a cup of chai, sit back, relax, and
enjoy reading the anecdotes in this charming book; a
representation of the Kurdish lifestyle and folklore.
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9257 :بابەتی ژمارە

Kurdish Culture and Identity
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122917443874519
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Philip G. Kreyenbroek (Editor), Christine Allison (Editor)
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9258 :بابەتی ژمارە

Kurdish Culture and Society
http://www.kurdipedia.org/?q=201310250929188819
6
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Collectif
Greenwood Press
2001, Connecticut
ISBN: 0-313-31543-4

Culture
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9259 :بابەتی ژمارە

Kurdish dialect studies I
http://www.kurdipedia.org/?q=201310250932478819
5
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
David Neil MacKenzie
Oxford University Press
1961, London

Linguistic
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9260 :بابەتی ژمارە

Kurdish dialect studies II
http://www.kurdipedia.org/?q=201310250936299252
2
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
David Neil MacKenzie
Oxford University Press
1962, London
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9261 :بابەتی ژمارە

Kurdish Diaspora Political Activism in Europe with a Particular
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Focus on Great Britain
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013091916021588667
:فایلی پی دی ئێف
Bahar Baser
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9262 :بابەتی ژمارە

Kurdish facts
http://www.kurdipedia.org/?q=201209032131446992
8
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...

Collections

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9263 :بابەتی ژمارە

KURDISH FOLK SONGS AND DANCES
http://www.kurdipedia.org/?q=201211242302137386
6
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Ralph S. Solecki
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9264 :بابەتی ژمارە

Kurdish Folktales
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092622172762110
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
،Number R ،Reprinted from The International Journal of Kurdish Studies (Volume QS
QYYY)
with permission of the Kurdish Library in New York.
Collected by:
Mohammed Hamasalih Tofiq
Translated and Introduced by:
Professor Wheeler Thackston
Department of Near Eastern
Languages & Civilizations
Harvard University
First Edition:
The Kurdish Library
The International Journal of Kurdish Studies
QYYY ،Number R ،Volume QS
New York – USA
Second Edition:
Ministry of Culture
Translation House
Suleimani – Iraqi Kurdistan
RPP
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9265 :بابەتی ژمارە

Kurdish Human Rights Project: Impact Report 2009
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102509383188194
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kurdish Human Rights Project
KHRP
2009, London

Report
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Book:
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and New Media ،Disourse ،Kurdish Identity
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011720020563883
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Jaffer Sheyholislami
Items Property
🔣 Miscellaneous
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9267 :بابەتی ژمارە

Kurdish Issue In Iran
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092622231562111
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Edited by: Majid Hakki & Sharif Behruz
2008
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9268 :بابەتی ژمارە

Kurdish Life in Contemporary Turkey: Migration, Gender and
Ethnic Identity
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100316014788414
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Anna Grabolle Celiker
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9269 :بابەتی ژمارە

Kurdish literature
http://www.kurdipedia.org/?q=201310261458028818
6
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ricardo Gustavo Espeja
Rozhin
2009

Literary
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9270 :بابەتی ژمارە

Kurdish MinorityRights: What’s theproblem represented to be?
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100909551788370
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A Thesis Presented by Anna Hagberg, Simone Hedelund, Ida Hillerup and Antonia
Horodinca to The Faculty of Culture and Society and the Department of Global Political
Studies of Malmö University
In Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree
Bachelor of Arts with a Major in Human Rights
Human Rights II, (MR105E), Autumn 2012
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9271 :بابەتی ژمارە

Kurdish National Discourse - Ahe PKK And The Şeyh Said Revolt
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013051909220178527
:فایلی پی دی ئێف
by: Adem Hakan
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9272 :بابەتی ژمارە

Kurdish Notables and the Ottman State
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081514352466716
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ئامادەیە
Evolving Identities, Competing Loyalties, and Shifting Boundaries
Hakan Özoglu

History
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9273 :بابەتی ژمارە

Kurdish or Luri Laki’s disputed identity in the Luristan province of
Iran
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013070721054489665
:فایلی پی دی ئێف
Erik John Anonby
2004
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Kurdish Reader
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102615034188185
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Khanna Omarkhali
Harrassowitz
2011, Wiesbaden / Allemagne
ISBN: 978-3-447-06527-6
Items Property
🔣 Miscellaneous
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9275 :بابەتی ژمارە

Kurdish Secessionism in Iraq and Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092111121988607
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Defne Ezgi
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Kurdish-Armenian Relations in the Late Ottoman Empire: Power
Structures and Interactive Behavior
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100909530692396
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Brad Dennis
A thesis submitted to the faculty of The University of Utah in partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Arts
III
Middle East Studies/History
Department of Languages and Literature
The University of Utah
December 2008
Items Property
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9277 :بابەتی ژمارە

Kurdish-English Dictionary; Kurdî – Îngilîzî Ferheng
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050522461576082
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Baran Rizgar
London
1993
Items Property
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9278 :بابەتی ژمارە

KURDISH–ENGLISH VOCABULARY
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091822033788715
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Items Property
📘 Dictionary

Book:
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9279 :بابەتی ژمارە
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Kurdish-Sorani Defense Language Proficiency
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102618532888181
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Familiarization Guide
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Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150117151519118884
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
by Clint Granger
Dave Jackson, an Air Force captain and trained pilot, is left
wondering what to do when he suffers a serious injury and is told
he can no longer fly high-performance aircraft. But then he's
visited by a military intelligence officer who tells him his career
doesn't have to end. Soon, Jackson finds himself in Kirkuk, Iraq,
which is no sleepy Kurdish village but a vibrant city. There, he
meets a cast of shadowy figures pushing for Kurdistan
independence, and he considers who might be potential partners
for the United States.
There are many factors to consider, however, especially with the
surrounding governments of Iran, Turkey and Syria all having
substantial Kurdish populations of their own. If a Kurdish
homeland is extracted from Iraq, it could lead to a violent
insurgency in other countries and contribute to added violence
instead of creating stability.
It all amounts to an explosive situation in which one lone
American can change the face of world politics. But Jackson may
just die in the process as he seeks to create a place on the map
for Kurdistan
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9281 :بابەتی ژمارە

KURDISTAN & KURDS TOWARD A CULTURAL DEFINITION
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022009555080650
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kemal Mirawdali
Presented at:
The International Conference
The Kurds Political status and Human Rights
Georgetown, Washington, D.C
March 17-19-1993
Reprinted by
The Kurdish Information Centre
129 ST JOHNS WAY, LONDON N19 3RQ.
Tel: 0171-2729499 Fax: 0171-2829466
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Kurdistan A Regional Profile
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091914183277542
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By: Khasro Pirbal
Kurdistan 2001
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kurdistan an interstate colony
http://www.kurdipedia.org/?q=20150807000434125073
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
By Ismail Besikci
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Kurdistan and 50 Years of Struggle
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120914354474252
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
By Sardar Pishdare
9781477213841
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Kurdistan and The Kurds A Divided Homeland and a Nation
without State
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102415002962533
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Dr. Jawad Mella
Introduction by:
Dr. Jemal Nebez
WKA
Palingswick House
241 King Street
London W6 9LP
U. K.
Tel: 0208 7487874
Fax: 0208 7416436
e.mails:
wka@knc.org.uk
KNC@ribrahim.de
www.knc.org.uk
www.rojava.com
www.kncscandinavia.com
All Rights Reserved
ISBN: 0 9529951 7 4
Western Kurdistan Association
Publications – London 2005
end
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Kurdistan Business Agenda
http://www.kurdipedia.org/?q=201110172335436241
0
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Kurdistan E&P - Talking Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030613113782481
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Buy DNO for Kurdistan exposure
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Kurdistan In the Shadow of History
http://www.kurdipedia.org/?q=201108312235346085
9
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
: Susan Meiselasنووسینی
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Kurdistan in the Time of Saddam Hussein
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102710390088160
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
U. S. Senate
USGPO
1991, Washington
ISBN: 0-16-037023-X
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Kurdistan Invest in Democracy 2011
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102010555462456
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:فایلی پی دی ئێف
An official publication of the Kurdistan Regional Government
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Kurdistan Region Economic Development Assessment
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092621552062108
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:فایلی پی دی ئێف
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Final Report
December 2008
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Kurdistan Regional Government Area Of Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101820344862431
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
UK Border Agency
Country Of Origin Information Service
Reports On Krg Published Or Accessed Between 6 May 2009 And 20 May 2009
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Kurdistan Tourism Guide
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071215014072008
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Kurdistan, n°1 - 8
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102710481988158
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...
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Kurdistan: Region Under Siege
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122920171974531
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Kari Bodnarchuk
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Kurdland: Kurdish Identity
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030710434480293
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Kurds (Endangered Cultures)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122921051974535
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Ann Carey Sabbah
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Kurds and the state in Iran; The Making of Kurdish Identity
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071015103789618
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abbas Vali
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Kurds in the Syrian Arab Republic one year after the March 2004
events
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2012052121290064810
:فایلی پی دی ئێف
Amnesty International 10 March 2005
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KURDS OF MODERN TURKEY; Migration, Neoliberalism and
Exclusion in Turkish Society
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070920553789621
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
CENK SARAÇOĞLU
TAURIS ACADEMIC STUDIES
an imprint of
I.B.Tauris Publishers
LONDON • NEW YORK
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Kurds, Arabs and Britons: The Memoir of Col. W.A. Lyon in
Kurdistan, 1918-1945
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122917472774520
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Kurds, Genocide, Annihilation, and the Stance of the International
Law
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090115460457733
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Author: Hazhar Aziz Surme
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Kurmanji Kurdish - A Reference Grammar with Selected Readings
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013091522091392279
:فایلی پی دی ئێف
W. M. Thackston
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Kurmanji Kurdish Reader
http://www.kurdipedia.org/?q=201310261517098818
3
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Deniz Ekici
2007
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Landmine Impact Survey The Republic Of Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111316092487855
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
2004-2006
Implemented by the Information Management & Mine Action Programs
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LANGUAGE POLICY AND NATIONAL UNITY: THE DILEMMA OF THE
KURDISH LANGUAGE IN TURKEY
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100810080588385
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A Case Study on Language Policy between 1924-2009
BY
DICLE CEMILOGLU
A senior honors thesis submitted to the Department of Political Science
University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania
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Late Antique Motifs in Yezidi Oral Tradition
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112815044687567
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Eszter Spät
Submitted to Central European University
2009
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LAW OF ADMINISTRATION FOR THE STATE OF IRAQ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063013514989753
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Law of Autonomy
http://www.kurdipedia.org/?q=201310270050038816
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ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ahmed Hassan Al-Bakr
Ministry of Information
1977, Baghdad
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Leaving the mountain: How may the PKK lay down arms? Freeing
the Kurdish Question from violence
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110319031792550
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Cengiz Çandar
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Letters from a Kurd
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031113144360749
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Kae Bahar
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Limelight on the North of Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102810304188148
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Nauman M. al-Kanaani
Dar al-Jumhuriya
1965, Baghdad
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Limiting polygyny in Iraqi Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092700035888492
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A study on different views of women regarding the amendment of the
personal status law
Haje Keli
MA thesis in History of Religion, 60 credits
Department of Culture Studies and Oriental Languages
Faculty of Humanities
UNIVERSITY OF OSLO
SPRING 2011
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Love and Existence
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826011231125534
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Kamal Mirawdeli
This work is a scholarly study of Ahmadi Khani’s Mem û Zîn, the
most famous and the most important text of Kurdish classical
literature. The study is totally original and is based on methodical
in-depth textual analysis of the work with original translations.
The author defines the work as an Aristotlean tragedy revealing
its unique dramatic elements, scenes, events, structures and
characters. It also delves deeper into the Sufist and philosophical
levels of the text revealing the astonishing modernist nature and
mode of the work as Zoroastrian Existentialism. Dr Mirawdeli
offers a line-by-line translation and textual analysis of Khani’s
prologues in which he has presented his nationalist discourse
offering an original interpretation that establishes Khani’s ideas as
a complete theory of Kurdish nationalism.
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Love in a Torn Land: Joanna of Kurdistan: The True Story of a
Freedom ...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123000044474537
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Loyalties Mesopotamia, volume 1
http://www.kurdipedia.org/?q=201311040932249255
3
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Arnauld T. Wilson
Oxford University Press
1936, London
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Loyalties Mesopotamia, volume 2
http://www.kurdipedia.org/?q=201311040934059255
4
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Arnauld T. Wilson
Oxford University Press
1936, London
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Managing Arab-Kurd Tensions in Northern Iraq After the
Withdrawal of U.S. Troops
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013102314045188228
:فایلی پی دی ئێف
Larry Hanauer, Jeffrey Martini,
Omar Al-Shahery
Prepared for United States Forces–Iraq
Approved for public release; distribution unlimited
2011
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Maps into Nations: Kurdistan, Kurdish Nationalism and
International Society
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092112592988589
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
The London School of Economics and Political Science
by
Zeynep N. Kaya
A thesis submitted to the Department of International Relations
of the London School of Economics for the degree of Doctor of
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Philosophy, London, June 2012.
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Mariama
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091911445261970
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A Woman from Another Time
Sabri Silevani
Translated by
Huda M. Salih
First published in Dohuk 2007
Copyright © 2007 by Abdal Nuri
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Book:
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Math City
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010310163163648
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Ahmad Amani
Copyright 2011 Ahmad Amani
Smashwords Edition
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Media, Babylon and Persi
http://www.kurdipedia.org/?q=201310281232378814
4
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Zénaïde A. Ragozin
T. Fisher Unwin
1889, London
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Mehemet, the Kurd
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102909115088134
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Chaeles Wells
Bell and Daldy
1865, London
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Mem û Zîn, a Kurdish romance - I
http://www.kurdipedia.org/?q=201310301005038813
1
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Michael L. Chyet
U.M.I
1991, Michigan - USA
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Mem û Zîn, a Kurdish romance - II
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103010071292531
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Michael L. Chyet
U.M.I
1991, Michigan - USA
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Memorandum on the claims of the Kurd people
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010213292174592
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Şerif Paşa
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Memorandum on the situation of the Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103012575888127
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kurdish Delegation
Kurdish Delegation
1949, Paris
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Migrants between Culture and Society; Fadime - a martyr of our
time
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013101811084388283
:فایلی پی دی ئێف
Cecilia Englund
Stockholm 2002
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Models for the schooling of Kurdish students in Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103013032588126
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
M. Şerif Derince
DİSA
2012, İstanbul
ISBN: 978-605-5458-13-3
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Mountain of impunity looms over Kurdistan journalists
http://www.kurdipedia.org/?q=20140423113432100457
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A special report of the Committee to Protect Journalists
CPJ
2014
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Mountain Tribes of Iran and Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080713562367578
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ئامادەیە
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By Harold Lamb
March 1946
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Mulla Sadra's Transcendent Philosophy
http://www.kurdipedia.org/?q=201208082154396751
7
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Muhammad Kamal
(Feb 2006)

Philosophy

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9333 :بابەتی ژمارە

Murder at Mykonos: Anatomy of a Political Assassination
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092905303588468
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Iran Human Rights Documentation Center
March 2007

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9334 :بابەتی ژمارە

Mustafa Barzani and the Kurdish Liberation Movement
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111814201287769
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Ahmed Ferhadi
Palgrave Macmillan
2003, New York
ISBN: 0-312-29316-X

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9335 :بابەتی ژمارە

My Father's Paradise: A Son's Search for His Jewish Past in
Kurdish Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123000070474538
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4407

Ariel Sabar
Items Property
📝 Memoir

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9336 :بابەتی ژمارە

My Father's Rifle
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111814222287768
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Hiner Saleem
Farrar, Straus & Giroux
2005, New York
ISBN: 0-374-21693-2
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9337 :بابەتی ژمارە

Narrative of a Residence in Koordistan I
http://www.kurdipedia.org/?q=201311181426268776
7
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Claudius James Rich
James Duncan
1836, London
Items Property
🎡 Trip

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9338 :بابەتی ژمارە

Narrative of a Residence in Koordistan II
http://www.kurdipedia.org/?q=201311181433419262
4
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Claudius James Rich
James Duncan
1836, London
Items Property
🎡 Trip

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9339 :بابەتی ژمارە

Persia and ،Kurdistan ،Narrative of a tour through Armenia
Volume 1 ،Mesopotamia
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102211060862478
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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By Horatio Southgate
1840
Items Property
🎡 Trip

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9340 :بابەتی ژمارە

Persia and ،Kurdistan ،Narrative of a tour through Armenia
Volume 2 ،Mesopotamia
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102809212562618
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
By Horatio Southgate
1840
Items Property
🎡 Trip

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9341 :بابەتی ژمارە

Nineveh and its remains: with an account of a visit to the
or devil- ،and the Yezidis ،Chaldæan Christians of Kurdistan
worshippers; and an enquiry into the manners and arts of the
ancient Assyrians - Volume: 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102917530162642
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4410

1817-1894 ،Sir ،Austen Henry ،Author: Layard
Subject: Nestorians; Yezidis
J. Murray ،Publisher: London
Year: 1850
Items Property
🎡 Trip

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9342 :بابەتی ژمارە

Nineveh and its remains: with an account of a visit to the
or devil- ،and the Yezidis ،Chaldæan Christians of Kurdistan
worshippers; and an enquiry into the manners and arts of the
ancient Assyrians - Volume: 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102910280062639
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
1817-1894 ،Sir ،Austen Henry ،Author: Layard
Subject: Nestorians; Yezidis
J. Murray ،Publisher: London
Year: 1850
Items Property
🎡 Trip

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9343 :بابەتی ژمارە

Northern Kurdish poetic features with an application to
translation
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101610442388305
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
by
Edward Harry Magin Jr.
Presented to the Faculty of the Graduate Institute of Applied Linguistics in partial

4411

fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts with major in Applied
Linguistics
Graduate Institute of Applied Linguistics
December 2012

Linguistic

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9344 :بابەتی ژمارە

Notes on Kurdish Dialects
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050223180176057
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
E. Soane, Notes on Kurdish Dialects, A Classic Reference Tool On
The Kurdish Dialects First Published In 1909, Asian Educational
Services, 2003 - 98 p.

Linguistic

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
⊶ Original language

Document Type:

🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9345 :بابەتی ژمارە

Official general report on Northern Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101714050188295
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
(April 2000)

Report

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9346 :بابەتی ژمارە

OIL AND GAS LAW OF THE KURDISTAN REGION - IRAQ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021812445780675
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
KURDISTAN REGION – IRAQ
PRESIDENCY OF THE REGION
THE PRESIDENT
Law No. (22) - 2007
Items Property
♬Legal
Book:
South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9347 :بابەتی ژمارە

Oil For Soil: Toward a Grand Bargain On Iraq And The Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111213245687882
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Middle East Report N°80 – 28 October 2008

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9348 :بابەتی ژمارە

On Conversion to Christianity, Issues concerning Kurds and Post2009 Election
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030710374882489

4413

ئامادەیە

:فایلی پی دی ئێف
Copenhagen, February 2013

Report

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9349 :بابەتی ژمارە

On the Margins: Arrest, Imprisonment and Execution of Kurdish
Activists in Iran Today
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111814393487766
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
IHRDC Mission
Iran Human Rights Documentation Center
2012, New Haven, Connecticut /USA

Report

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9350 :بابەتی ژمارە

Our Friendly Local Terrorist
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120520013887410
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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by Mary-Jo Leddy
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9351 :بابەتی ژمارە

Paintings
http://www.kurdipedia.org/?q=201311181442548776
5
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Dara Aram
Rich Fog
2007, Toronto

♬ Artistic

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9352 :بابەتی ژمارە

Participatory local governance for sustainable community-driven
development : the case of the rural periphery in the Kurdish
region of Iraq
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2011111013091062886
:فایلی پی دی ئێف
Arian (author) ،Mahzouni
2008 ،Dortmund : Dortmund University
English 201 p. (ID: B1044)
end

Politic
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Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9353 :بابەتی ژمارە

Passage to Dawn
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111814472187764
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Kamal Mirawdeli
Compte d'auteur
2002, London
ISBN: 0-9543203-0-1
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9354 :بابەتی ژمارە

Peacock Angel
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020420433575581
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
E.S. Drower
Items Property
Religion and atheism
Book:
South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9355 :بابەتی ژمارە

Peoples Without Borders: Kurdish, Basque and Tuareg

4416

Nationalism
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092112490488590
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
2012

Report

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9356 :بابەتی ژمارە

Personalities in Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111910154587759
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Civil Commissioner's Office
Government Press
1919, Baghdad
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🇮🇶 Iraq Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9357 :بابەتی ژمارە

Personalities: Mosul, Arbil, Kirkuk, Sulaimani
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111914022487754
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Government Press
1926, Baghdad
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🇮🇶 Iraq Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9358 :بابەتی ژمارە

Perspectives
http://www.kurdipedia.org/?q=201201071431506368
2
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Author : H.S.Soran
Published in : 200

Culture

Items Property
Book:

🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9359 :بابەتی ژمارە

Petroleum Act Of The Kurdistan Region Of Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102210115762476
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Final Draft For Submission To The Parliament Of Kurdistan
(Subject To Approval By The Council Of Ministers)
9 September 2006

Report

Items Property
Book:

🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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9360 :بابەتی ژمارە

Petroleum Source Rock Analysis Of The Jurassic Sargelu
Formation, Northern Iraq
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013111316015287856
:فایلی پی دی ئێف
Rzger Abdula
Items Property
💰 Economy

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9361 :بابەتی ژمارە

Pinales; with a field guide to the Trees and Shrubs of Kurdistan
Region of Iraq
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013070800010189659
:فایلی پی دی ئێف
Dr. Saleem Esmael shahbaz
2007
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9362 :بابەتی ژمارە

Post-traumatic Stress Disorders among Children in Kirkuk in
Northern Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111110564887920
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
How the war and post conflict affect the children’s academic learning at school
Avin Rostami
Master thesis in pedagogy,

4419

Department of Educational Research, Faculty of educational sciences
UNIVERSITY OF OSLO
Fall 2012
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9363 :بابەتی ژمارە

Preventing Conflict Over Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092422533362083
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
پەرتوکێکە دەربارەی پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان لەگەل والتان
 دا2009  لە الیەن دەزگای کارنیگی نێودەوڵەتی لە فێبرایری،دراوسێ
.  پەرتوک بە زمانی ئنگلیزی یە،باڵوکراوەتەوە
Preventing Conflict Over Kurdistan
author:Henri J. Barkey
Type of document : Carnegie Report
Year of published : February 2009
Items Property
Politic
Book:
South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9364 :بابەتی ژمارە

Primitive Rebels Or Revolutionary Modernizers?: The Kurdish
National Movement in Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122919535774526
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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By Paul J. White
Items Property
Kurdish Issue
Book:
♬ Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9365 :بابەتی ژمارە

Prison No 5: Eleven Years in Turkish Jails
http://www.kurdipedia.org/?q=201212301216167454
2
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehdi Zana
Items Property
📝 Memoir

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9366 :بابەتی ژمارە

Production Sharing Contract
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030413502382443
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
The Kurdistan Regional Government Of Iraq
Items Property
💰 Economy

Book:

🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9367 :بابەتی ژمارە
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Prolegomena to the Study of the Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102917454462641
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Gar nik Asatrian
Yerevan State University
2009

History

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9368 :بابەتی ژمارە

Prospects For An Idependent Kurdistan?
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013100315273888420
:فایلی پی دی ئێف
Robert P. Lewis
Lieutenant, United States Navy
B.A., Old Dominion University, 2002

Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS
IN NATIONAL SECURITY AFFAIRS
from the
NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL
March 2008
Author: Robert P. Lewis
Approved by: James Russell
Thesis Advisor
Abbas Kadhim
Co-Advisor
Harold Trinkunas
Chairman, Department of National
Security Affairs

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
⊶ Original language

4422

Document Type:

🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9369 :بابەتی ژمارە

Prospects For An Independent Kurdistan?
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092111050688610
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
by Robert P. Lewis
March 2008
NAVAL
POSTGRADUATE
SCHOOL
MONTEREY, CALIFORNIA

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9370 :بابەتی ژمارە

Protesting as a Terrorist Offense
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101210014662315
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
The Arbitrary Use of Terrorism Laws to Prosecute and Incarcerate
Demonstrators in Turkey
Human Rights Watch

Report

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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9371 :بابەتی ژمارە

Psychological Consequences of Trauma Experiences on the
Development of Migrated Kurdish Women in the European Union
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111914433387752
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
International Free Women's Foundation
2007, Rotterdam
ISBN: 978-90-812050-1-6
Items Property
👩 Women

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9372 :بابەتی ژمارە

Radio Telephony Procedures & Standard Rt Phraseology
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070813270289643
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT
SULAYMANIYAH INTERNATIONAL AIRPORT
( First Edition )
April 2012
Prepared By
Fakhir .F. Mohammed
Civil Aviation Consultant
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9373 :بابەتی ژمارە

Rebel Land
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030214574882414
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Christopher de Bellaigue

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9374 :بابەتی ژمارە

Frontline Missions in Africa and the ؛REBEL WITHOUT BORDERS
Gulf
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122709151774485
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
MARC VACHON with François Bugingo
Translated by Charles Phillips

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9375 :بابەتی ژمارە

Reconciling Statism with Freedom Turkey’s Kurdish Opening
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100315183988422
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Halil M. Karaveli
© Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program –
A Joint Transatlantic Research and Policy Center
Johns Hopkins University-SAIS, 1619 Massachusetts Ave. NW,
Washington, D.C. 20036
Institute for Security and Development Policy, V. Finnbodav. 2,
Stockholm-Nacka 13130, Sweden
www.silkroadstudies.org
Items Property
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Kurdish Issue

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9376 :بابەتی ژمارە

Regional Development Strategy for Kurdistan Region 2012-2016
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022016085980647
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kurdistan Regional Government
Ministry of Planning
Erbil
Mart/2011
Items Property
💰 Economy

Book:

South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9377 :بابەتی ژمارە

Regionale sikkerhedspolitiske konsekvenser af Irak - krigen
Virkningen af de irakiske kurderes nationalisme
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013062212301578286
:فایلی پی دی ئێف
FORSVARSAKADEMIET
Fakultet for Strategi og Militære Operationer
VUT II/L-STK 2004/2005
Kommandørkaptajn Helbig

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇩🇰 Danish Language - Dialect:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9378 :بابەتی ژمارە

Religion in Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091914000288678
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Martin van Bruinessen

Religion and atheism

Items Property
Book:

🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9379 :بابەتی ژمارە

Report of the Fifth Congres of the KDP-I
http://www.kurdipedia.org/?q=201311201505558774
0
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdul Rahman Ghassemlou
PDK-Îran
1981, Paris

Report

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9380 :بابەتی ژمارە

Report On Allegations About Using Of Chemical Weapons
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042708555964643
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Diyarbakir Branch Of Human Rights Association
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26 August 2011
Items Property
Report
Book:
North Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9381 :بابەتی ژمارە

Report on Human Rights in Iraq: July - December 2012
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111411445687842
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
HUMAN RIGHTS Office of the High Commissioner for Human
Rights
UNITED NATIONS Assistance Mission for Iraq (UNAMI) Human
Rights Office
UNAMI Human Rights Office/OHCHR, Baghdad
June 2013
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9382 :بابەتی ژمارە

Report on the Administrative Changes in Kirkuk and the Disputed
Regions
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111214092887877
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kurdistan Regional Government Ministry of Extra Regional Affairs
Erbil
December 2007
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Book:
South Kurdistan Country - Province:
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9383 :بابەتی ژمارە

Report on the Massacre of Roboski
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042709011164644
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
DIYARBAKIR BRANCH OF
HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
03 January 2012
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North Kurdistan Country - Province:
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:کویک ریسپۆنس کۆد
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Resolving Kirkuk Lessons Learned from Settlements of Earlier
Ethno-Territorial Conflicts
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013102509043488200
:فایلی پی دی ئێف
Larry Hanauer, Laurel E. Miller
Sponsored by U.S. Forces–Iraq
Approved for public release; distribution unlimited
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Review of the civil administration of Mesopotamia
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013112015110087739
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Gertrude L. Bell
His Majesty's Stationery Office
1920, London
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9386 :بابەتی ژمارە

Road Through KURDISTAN
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100715361762241
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
By:
A. M. Hamilton
with forward by
ROWAN-ROBINSON
LONDON 1947
Contents...
1. In the Rowanduz Gorge
2. Diwaniyah
3. The Blind Beggar on the Kirkuk Road
4. An Altun Keupri Fish
5. Hewler (Irbil)
6. A Kurdish Ploughman
7. The New Road up Spilik Pass
Guerges and Hassan Mulle Caravan ،8. Spilil Pass Policeman
transporting 'Juss' to Kani Rash
9. The Caravan Track in the Rowanduz Gorge
10. Rowanduz from the Air
11. Kurdish Villagers
12. The Alana Su joins the Rowanduz River
13. Berserini Gorge
asleep on the Rock ،14. Coolies taking their Midday rest
15. Sayed Huesni Effendi (third from the right) and Shabanas of
Shaikh Sayed Taha
16. Shaikh Mahmud
17. The old Berserini Bridge
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18. Trewhella Winch Operators controlling bridge erection
19. Half-tunnelled Roadway in the Rowanduz Gorge
20. A Daring Air Photography of the Balkain Gorge
21. The Balkian Bridge
22. The Main Bridge
23. Shaikh Ahmad of Barzan with his Cheiftains
24. Assyrian Children
25. The Road near Rayat
26. The Town of Rowanduz
Items Property
🎡 Trip

Book:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9387 :بابەتی ژمارە

Runaway to Nowhere
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091021544573009
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Qasham Balata
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9388 :بابەتی ژمارە

Saladin
http://www.kurdipedia.org/?q=201301302228337544
3
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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By Abdul Rahman Azzam
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9389 :بابەتی ژمارە

Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020211240775519
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
STANLEY LANE-POOLE, M.A.

History
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🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9390 :بابەتی ژمارە

Scar Of Tongue: Consequences Of The Ban On The Use Of Mother
Tongue In Education And Experiences Of Kurdish Students In
Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110109001288099
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Vahap Çoşkun
M. Şerif Derince
Nesrin Uçarlar
MARCH 2011
D İ S A P U B LI CATI O N S – 1
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9391 :بابەتی ژمارە

Second International Conference on Kurdish Studies; The Kurds
and Kurdistan: Considering Continuity and Change
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100810115388384
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
University of Exeter, 6-8 September 2012
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9392 :بابەتی ژمارە

Security and Human Rights Issues in Kurdistan Region of Iraq
(KRI), and South/Central Iraq (S/C Iraq)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111512025287828
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Report from the Danish Immigration Service´s (DIS), the Danish Refugee Council´s
(DRC) and Landinfo’s joint fact finding mission to Erbil and Sulaymaniyah, KRI; and
Amman, Jordan
6 to 23 March 2009

Report
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9393 :بابەتی ژمارە

Sedimentology And Reservoir Characteristics Of The Oligocene-
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early Miocene Carbonates (kirkuk Group) Of Southern Kurdistan
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013111213052987885
:فایلی پی دی ئێف
By
Ala A Ghafur
Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy
School of Earth and Ocean Sciences
Cardiff University
June 2012
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Book:
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🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9394 :بابەتی ژمارە

Self-Composed: The Narration of Nationality and Identity among
Anatolian Kurds, 1908-1938
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013102621193188178
:فایلی پی دی ئێف
Anna Wood
Senior Thesis
Department of History
Christine Philliou (Advisor)
Rashid Khalidi (Second Reader)
Spring 2010
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9395 :بابەتی ژمارە

Social and economic organisation of the Rowanduz Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112015222787737
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ئامادەیە
E.R. Leach
Percy Lund
1940, London

Social

:فایلی پی دی ئێف
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9396 :بابەتی ژمارە

Societal Security: Applying the Concept to the Process of Kurdish
Identity Construction
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013100409175388410
:فایلی پی دی ئێف
Scott Watson, PhD Candidate
University of British Columbia
Department of Political Science
1866 Main Mall, Buchanan C472
Vancouver, B.C. Canada V6T 1Z1
Tel: 604-822-2717
Email: drady@interchange.ubc.ca
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9397 :بابەتی ژمارە

Sorani Kurdish - A Reference Grammar with Selected Readings
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013021613565375796
:فایلی پی دی ئێف
W. M. Thackston
Items Property
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9398 :بابەتی ژمارە

Sorani Kurdish Reader
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102615111288184
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Laura Shepherd
2008
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9399 :بابەتی ژمارە

Sorany Kurdish for English Speakers
http://www.kurdipedia.org/?q=201311201549048773
6
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Fereydun Rafiq Hilmi
New Hop
2000, London
ISBN: 91-973354-8-7
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9400 :بابەتی ژمارە
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Spaces of Diasporas; Kurdish identities, experiences of otherness
and politics of belonging
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013021707375175809
:فایلی پی دی ئێف
Minoo Alinia
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9401 :بابەتی ژمارە

Stability in iraqi KurdiStan: Reality oR MiRage?
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011521400774845
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
lydia Khalil
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9402 :بابەتی ژمارە

Stateless Kurds in Syria - Illegal invaders or victims of a
nationalistic policy?
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100810352692383
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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KurdWatch is a project of the
European Center for Kurdish Studies
Emser Straße 26
12051 Berlin
Germany
Phone: +49 ‒ 30 ‒ 62 60 70 32
Fax: +49 ‒ 721 ‒ 1 51 30 34 61
info@kurdwatch.org
© KurdWatch, March 2010
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9403 :بابەتی ژمارە

Statisquo, British Use of Statistics in the Iraqi Kurdish Question
(1919–1932)
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013120910424887350
:فایلی پی دی ئێف
Fuat Dündar
Crown
2012, Virginia
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9404 :بابەتی ژمارە

Statute of (Duhok) institute for general culture English - DuhokDIGC
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013030917204882522
:فایلی پی دی ئێف
: Duhok-DIGCسەرچاوە
Items Property
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Book:
South Kurdistan Country - Province:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9405 :بابەتی ژمارە

Still critical - Prospects in 2005 for Internally Displaced Kurds in
Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101210565462324
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Human Rights Watch
No. 2(D) ،March 2005 Vol. 17
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9406 :بابەتی ژمارە

Structural and tectonic setting of Zagros fold-and-thrust belt, NE
Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092114172188581
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Reif, Daniel (2011)
Dissertation, Universität Wien. Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und
Astronomie
BetreuerIn: Grasemann, Bernhard
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9407 :بابەتی ژمارە

Struggle of the Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090208571134854
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
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9408 :بابەتی ژمارە

Students Medical Dictionary
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070821362089633
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9409 :بابەتی ژمارە

Studies In Caucasian History
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122614311787066
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
i. New Light On The Shaddadids Of Ganja
ii. The Shaddadids Of Ani
iii. Prehistory Of Saladin
by V. Minorsky
professor Emeritus In The University Of London
London : Taylor's Foreign Press : 1953
Items Property
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🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9410 :بابەتی ژمارە

Studies on mental health in Kurdistan - Iran
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111013144062887
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Naser (author) ،Mofidi
2009 ،Umeå : Umeå University
English 42 p. (ID: B1037)
end
Items Property
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9411 :بابەتی ژمارە

SURGING OUT OF IRAQ?
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122709234774487
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
STEVEN J. COSTEL
EDITOR
Nova Science Publishers, Inc.
New York
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9412 :بابەتی ژمارە

Survey of the national question of Turkish Kurdistan with
historical background
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112111012487710
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ismet Chériff Vanly
Hevra
1971, Roma
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Book:
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9413 :بابەتی ژمارە

Sweet tea with cardamom: a journey through Iraqi Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122919413674525
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Teresa Thornhill
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9414 :بابەتی ژمارە

SYRIA - THE SILENCED KURDS
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101210595762325
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Human Rights Watch
No. 4(E) ،October 1996 Vol. 8
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9415 :بابەتی ژمارە

Syria’s Kurds; History, politics and society
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122709273174488
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Jordi Tejel
Translated from the French by
Emily Welle and Jane Welle
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9416 :بابەتی ژمارە

Syrian KurdS and the democratic union Party (Pyd)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121916273074394
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
John Caves
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9417 :بابەتی ژمارە

Syrien: Minderheiten in Angst
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091813153888733
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Memorandum der Gesellschaft für bedrohte Völker
September 2013
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9418 :بابەتی ژمارە

TAYLOR's Travels in Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021909404880667
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Travels in Kurdistan, with Notices of the Sources of the Eastern and Western Tigris, and
Ancient Ruins in Their NeighbourhoodAuthor(s): J. G. Taylor
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9419 :بابەتی ژمارە

The »Al-Qamishli Uprising« - The beginning of a »new era« for
Syrian Kurds?
ئامادەیە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013100810374692384
:فایلی پی دی ئێف
KurdWatch is a project of the
European Center for Kurdish Studies
Emser Straße 26
12051 Berlin
Germany

Phone: +49 ‒ 30 ‒ 62 60 70 32
Fax: +49 ‒ 721 ‒ 1 51 30 34 61
info@kurdwatch.org
© KurdWatch, December 2009
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9420 :بابەتی ژمارە

The 1988 Anfal Campaign in Iraqi Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041412545778821
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hiltermann, Joost R.
Sunday 3 February 2008
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9421 :بابەتی ژمارە

The A to Z of the Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122611023174467
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Michael M. Gunter
The Scarecrow Press, Inc.
Lanham • Toronto • Plymouth, UK
2009
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:کویک ریسپۆنس کۆد

9422 :بابەتی ژمارە

The Amudah Cinema Fire of November 1960
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100810402392385
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
KurdWatch is a project of the
European Center for Kurdish Studies
Emser Straße 26
12051 Berlin
Germany
Phone: +49 ‒ 30 ‒ 62 60 70 32
Fax: +49 ‒ 721 ‒ 1 51 30 34 61
info@kurdwatch.org
© KurdWatch 2009
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9423 :بابەتی ژمارە

The Anfal Campaign in Iraqi Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112113590987699
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Middle East Watch
1993, New York
ISBN: 0-300-05757-1
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9424 :بابەتی ژمارە

The Anfal Campaign: A Politically Feasible Atrocity
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092211132088560
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Vanessa Bernick
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9425 :بابەتی ژمارە

The Chemical Massacre in Halabja
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112210495287692
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Iran Photo Foundation
1988, Teheran
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9426 :بابەتی ژمارە

The Colonial Policy of the Syrian Baath Party in Western Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102417463962538
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Jawad Mella
Publication of Western Kurdistan Association
London 2004
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9427 :بابەتی ژمارە

The Constitution Of The Republic Of Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122816381963565
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
2001 ،As amended on October 17

♬Legal
⊷ Translation
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Document Type:
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9428 :بابەتی ژمارە

The Context Of The Iraq Genocide
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121413230778211
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of
Arts in History at Massey University, Palmerston North, New Zealand
Kieran Robert Kelly
2012
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9429 :بابەتی ژمارە

The cradle of mankind; life in eastern Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102212435920727
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
،1872-1953; Wigram ،W. A. (William Ainger) ،Author: Wigram
1864-1935 ،Sir ،Edgar Thomas Ainger
ltd. ،A. & C. Black ،Publisher: London
1922
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9430 :بابەتی ژمارە

The Cultural and Environmental Impact of Large Dams in
Southeast Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110212300392536
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
National University of Ireland, Galway
University Road, Galway, Ireland.
Tel: +353 (0)91 524411
Kurdish Human Rights Project
2 New Burlington Place
London W1S 2HP
Tel: +44 (020) 7287 2772
Fax: +44 (020) 7734 4927
Email: khrp@khrp.org
The Kurdish Human Rights Project (KHRP) is an independent,
non-political, non-governmental human rights organisation
founded and based in London, England. KHRP is a registered
charity and is committed to the promotion and protection of the
human rights of all persons living with the Kurdish regions,
irrespective of race, religion, sex, political persuasion or other
belief or opinion. Its supporters include both Kurdish and non-
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Kurdish people.
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9431 :بابەتی ژمارە

Explaining Ethnic Cleansing؛The Dark Side of Democracy
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072620222189458
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
MICHAEL MANN
University of California, Los Angeles

Religion and atheism
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9432 :بابەتی ژمارە

The Decisive Minority: The Role of Syria’s Kurds in the Anti-Assad
Revolution
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090812141272955
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A Henry Jackson Society Report
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9433 :بابەتی ژمارە

The Decline of PKK and the Viability of a One-state Solution in
Turkey
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013021707411075810
:فایلی پی دی ئێف
Matthew Kocher
Department of Political Science
University of Chicago
USA
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9434 :بابەتی ژمارە

The Draft Constitution of the Kurdistan Region- Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021812591480673
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
The National Assembly of Iraqi Kurdistan-Iraq
Prepared by:
The Committee for Revising the Draft Constitution
Of the Kurdistan Region- Iraq
Items Property
♬Legal
Book:
South Kurdistan Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
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9435 :بابەتی ژمارە

The Effect of Modernization on Ethnic Conflict: The Kurdish
Question in Turkey
ئامادەیە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013110115074392535
:فایلی پی دی ئێف

Yusuf Mağiya
Budapest, Hungary
2012
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9436 :بابەتی ژمارە

The emergence of Kurdish nationalism and the Sheikh Said
Rebellion, 1880-1925
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041213215971138
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Robert Olson
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9437 :بابەتی ژمارە

The Encounter of Kurdish Women with Nationalism in Turkey
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2012020112564664154
:فایلی پی دی ئێف
Metin Yuksel
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9438 :بابەتی ژمارە

The European Union and Turkish Accession; Human Rights and the
Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122709310474489
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kerim Yildiz
and
Mark Muller
Foreword by Noam Chomsky
Pluto P Press
LONDON • ANN ARBOR, MI
in association with
KURDISH HUMAN RIGHTS PROJECT
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9439 :بابەتی ژمارە

The Evolution of Kurdish Politics in Syria
http://www.kurdipedia.org/?q=20141107182152118115
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Middle East Research and Information Project
by Christian Sinclair , Sirwan Kajjo | published August 31, 2011
:کویک ریسپۆنس کۆد

9440 :بابەتی ژمارە

The folk literature of the Kurdistan Jews: an anthology
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112210574287691
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هێشتا ئامادە نییە
Yona Sabar
Yale University Press
1982, New Haven & London
ISBN: 0-300-02698-6
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9441 :بابەتی ژمارە

The Foreign Vocabulary Of The Qur'an
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121515040887236
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
By
ARTHUB JEFFEBY, Ph.D. Professor of Semitic Languages School
of Oriental Studies Cairo
1938
Oriental Institute
Baroda
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9442 :بابەتی ژمارە

DICTATORSHIP, DEMOCRACY, OR ؛THE FUTURE OF IRAQ
DIVISION?
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122710403874490
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Liam Anderson
and Gareth Stansfield
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9443 :بابەتی ژمارە

The Future of Kirkuk: A Roadmap for Resolving the Status of the
Governorate
http://www.kurdipedia.org/?q=2015090122075069351
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
The Middle East Research Institute (MERI)
September 2015

Report
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9444 :بابەتی ژمارە

The Future of Kurdistan in Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100711575462237
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4455

and Khaled Salih ،John McGarry ،Edited by Brendan O'Leary
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9445 :بابەتی ژمارە

The Future of Kurdistan: Between Turkey, the Iraq War, and the
Syrian Revolt
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022811174280585
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Col. (ret.) Dr. Jacques Neriah
Jerusalem Center for Public Affairs
(המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה )ע"ר
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9446 :بابەتی ژمارە

The Future of the Iraqi Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090812262572957
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Soner Cagaptay, editor
Policy Focus #85 | July 2008
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9447 :بابەتی ژمارە

The Genocide of the Iraqi Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100711371862234
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
By Michael J. Kelly, Associate Professor of Law
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9448 :بابەتی ژمارە

The Human Rights Situation Of The Yezidi Minority In The
Transcaucausus (armenia, Georgia, Azerbaijan)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112814394687573
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A Writenet Report
commissioned by United Nations High Commissioner for Refugees,
Status Determination and Protection Information Section (DIPS)
May 2008
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9449 :بابەتی ژمارە

The Internally Displaced Kurds of Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112216521987690
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ئامادەیە
KHRP
London ،2007
ISBN: 978-1-905592-12-8
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9450 :بابەتی ژمارە

The invisibilisation of Kurdish: the other side of language planning
in Turkey
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2012081514263666734
:فایلی پی دی ئێف
Geoffrey Haig
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9451 :بابەتی ژمارە

The Invisible War in North Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=201110041159371960
3
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4458

Kristiina Koivunen
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9452 :بابەتی ژمارە

The Iraq Study Group Report
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092617243962107
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
and ،III ،James A. Baker
Co-Chairs ،Lee H. Hamilton
،Lawrence S. Eagleburger
،Edwin Meese III ،Jr. ،Vernon E. Jordan
،Charles S. Robb ،William J. Perry ،Leon E. Panetta ،Sandra Day O’Connor
Alan K. Simpson
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9453 :بابەتی ژمارە

The Iraqi recognition of Anfal companies as genocide
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071100095170992
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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9454 :بابەتی ژمارە

The Jews of Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090813033092160
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
by Erich Brauer ; completed and edited by Raphael Patai.
Published 1993 by Wayne State University Press in Detroit .
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9455 :بابەتی ژمارە

The Justice and Development Party’s discourse on the Kurdish
Question
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2012122614201874474
:فایلی پی دی ئێف
Nazli Sila Cesur
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9456 :بابەتی ژمارە

The Kudrs; History & Culture
http://www.kurdipedia.org/?q=201109100050256107
5
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Jemal Nebez
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9457 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Conflict in Turkey: Obstacles and Chances for Peace
and Democracy
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122920112674529
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
By Ferhad Ibrahim

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9458 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Diaspora in Austria and its imagined Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031210182380230
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Thomas Schmidinger (thomas.schmidinger@univie.ac.at)
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9459 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Experience
http://www.kurdipedia.org/?q=201311251024118763
8
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Middle East Watch
1994, Washington
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9460 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Language from Oral Tradition to Written Languag
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101517023962385
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
By: Jemal Nebez Berlin – Germany

Linguistic

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9461 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Minority Problem
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092111082088609
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Central Intelligence Agency CIA
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9462 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Movement - Ethnic Mobilization and Europeanization
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092110593788612
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Paper resented at the EUSA 8th International Biennial Conference
March 27-29, 2003, Nashville, Tennessee
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9463 :بابەتی ژمارە

The Kurdish National Movement in Syria
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103114035288105
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
((A Critical Approach from Inside))
By
Salah Bedraldin
Translated from Arabic by
Klkc
2003
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9464 :بابەتی ژمارە

The Kurdish National Movement: Its Origins And Developments
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122919373174524
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
By Wadie Jwaideh

http://books.google.nl/books?id=FCbspXdGPYC&lpg=PP1&dq=The%20Kurdish%20National
nt&pg=PP1#v=onepage&q=The%20Kurdish%20National%20Movement&f=false
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9465 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Nationalist Movement and External Influences
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112515145387636
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Donald Bruce Disney
1980, California
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9466 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Nationalist Movement in the 1990s: Its Impact on
Turkey and the Middle East
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012122919234374522
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Robert Olson
http://books.google.nl/books?id=zlD0gcp0NkC&lpg=PP1&hl=nl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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9467 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Nationalist Movement; Opportunity, Mobilization and
Identity
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090809131072947
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
David Romano
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The Kurdish Policy of the Syrian Government and the
Development of the Kurdish Movement Since 1920
ئامادەیە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013100810425892386
:فایلی پی دی ئێف
KurdWatch is a project of the
European Center for Kurdish Studies
Emser Straße 26
12051 Berlin
Germany
Phone: +49 ‒ 30 ‒ 62 60 70 32
Fax: +49 ‒ 721 ‒ 1 51 30 34 61

info@kurdwatch.org
© KurdWatch 2009
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9469 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Predicament in Iraq: A Political Analysis
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090812501472958
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Michael M. Gunter
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9470 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Quasi-State
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070921010789620
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Development and Dependency in Post–Gulf War Iraq
Denise Natali
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9471 :بابەتی ژمارە
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The Kurdish Question
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112515190487635
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kamiran Alî Bedirxan
1960
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9472 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Question and Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112515211187634
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Frank Cass
1997, London
ISBN: 0-7146-4304-1
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9473 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Question and Turkish Foreign Policy
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010919464763735
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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THE KURDISH QUESTION IN IRAQ: AN ANALYSIS OF THEIR
SEARCH FOR INDEPENDENCE IN LIGHT OF BIBLICAL SHALOM
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123012250174544
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
by
Joelle P. Morabito
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9475 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Question in Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=201310301320578812
3
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Conference Report
2013
Queen’s University Belfast
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9476 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Regional Constitution within the Framework of the
Iraqi Federal
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092810100488483
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Constitution: A Struggle for Sovereignty, Oil, Ethnic Identity, and the Prospects for a
Reverse Supremacy Clause
Michael J. Kelly

♬Legal

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9477 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Republic of 1946
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112515235287633
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
William Eagleton, Jr.
Oxford University Press
1963, London
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9478 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Safe Haven in Iraq
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012082013303072289
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
The Problem of Non-State Status
By
Dr. Dindar Farzenda Zubier
Items Property
Politic
Book:
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9479 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Tragedy
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030319060982434
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
The Kurdish Tragedy
Gerard Chaliand, an internationally acknowledged authority on guerrilla wars and
resistance movements, was commissioned by the United Nations to report on the
situation of the Kurds following the Gulf War. His book serves as an excellent
introduction to the Kurdish issues. It provides a history of the Kurdish communities from
their foundations, covering their eventual incorporation into the Ottoman Empire during
the 15th century, the great Kurdish revolts of the 19th century, and the crucial period
following the First World War.Chaliand documents the precarious situation of the Kurds
in recent times, culminating in the tragic exodus of Kurdish refugees fleeing from
Saddam Hussein's brutal repression to a dubious welcome in Turkey. He also deals with
the situation in the UN-protected 'safe havens', where the Kurds have achieved a degree
of autonomy in the teeth of the opposition of all the surrounding regimes.What makes
this book unique is the detailed analysis of the political situation of the Kurds in
contemporary Iran, Iraq and Turkey. Chaliand explains the position of the multifarious
Kurdish political groups, examines the legislation affecting Kurdish life, and considers the
role of the Kurds in recent Middle Eastern confrontations. His portrayal of the Kurdish
political parties and their often conflicting aspirations offers insights that even the
specialist reader will find of great relevance.
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9480 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Tribes of the Ottoman Empire
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092111025188611
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:فایلی پی دی ئێف
Mark Sykes
1908
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The Kurdish War
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012920083975424
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By David Adamson
1964 London
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The Kurdish woman's life
http://www.kurdipedia.org/?q=201311261023428761
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Henny Harald Hansen
Nationalmuseet - København
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The Kurdistan Autonomous Region: risks and challenges for peace
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031110105382540
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Núria Tomàs
Ana Villellas
July 2009
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The Kurdistan Region A Bright Future in the Other Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100522210862226
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:فایلی پی دی ئێف
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Special report prepared by Strategic Media
For more information please contact:
info@smlstrategicmedia.com
end
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The Kurdistan Region: Invest in the Future
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031210032280231
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
An official publication of the Kurdistan Regional Government
2008
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The Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=201208051507266939
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The Kurds - Hassan Arfa
http://www.kurdipedia.org/?q=201212291634357451
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Hassan Arfa
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The Kurds (Creation of the Modern Middle East)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123012181974543
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Heather Lehr Wagner
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The Kurds A Contemporary Overview
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122710475274491
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Edited by Philip G.Kreyenbroek and Stefan Sperl
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The Kurds a Nation Denied
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112712252787591
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Minority Rights
1992, London
ISBN: 1-873194-15-3
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The kurds a nation of genosides
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051221364078566
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The Kurds and Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=201309081308209216
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By Derk Kinnane
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The Kurds and Kurdistan a selective and annotated bibliography
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090813005888868
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
compiled by Lokman I. Meho.
Published 1997 by Greenwood Press in Westport, Conn .
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The Kurds And the State: Evolving National Identity in Iraq,
Turkey, And Iran
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122920440274533
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
By Denise Natali
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The Kurds And Their Neighbours: The Search For Identity And Self
Determination
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2012011719583963882
:فایلی پی دی ئێف
2006 ،Spring
8:10-10:40pm ،Tues.
SIS – 11
Course Number: SIS 511-001
SIS ،THE AMERICAN UNIVERSITY
Prof. Ghareeb
(202) 288-6666
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The Kurds Ascending: The Evolving Solution to the Kurdish
Problem in Iraq and Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090812514872959
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:فایلی پی دی ئێف
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Michael M. Gunter
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THE KURDS History and Kulture
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101517192362386
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Jemal Nebez
Presentation held in German on the 19th September 1997
Germany ،in the Kurdish Community- House in Berlin
First published in German in 1997 by:
Germany ،The Kurdish Community House in Berlin
including a Bio-Bibliography of ،First publication in English
by: ،Jemal Nebez
WKA Publications - London 2004
Translated into English by:
Hanne Kuchler
Preface by:
Dr. Hasan Mohamed Ali
Director of the Board of the Kurdish Community House
German ،in Berlin
end
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The Kurds in Iran; The Past, Present and Future
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073121182489358
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ئامادەیە
Kerim Yildiz
and
Tanyel B. Taysi
2007
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The Kurds in Iraq; The Past, Present and Future
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122710533074492
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kerim Yildiz
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The Kurds in Post-Saddam Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022611063782383
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kenneth Katzman
Specialist in Middle Eastern Affairs
October 1, 2010
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The Kurds in Syria; The Forgotten People
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122713093474493
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kerim Yildiz
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The Kurds in the Soviet Union
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052415034576449
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ismet Cheriff Vanly
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The Kurds in Turkey; EU Accession and Human Rights
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122713123374494
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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Kerim Yildiz
Foreword by Noam Chomsky
Pluto P Press
LONDON • ANN ARBOR, MI
in association with
KURDISH HUMAN RIGHTS PROJECT
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The Kurds of Asia

http://www.kurdipedia.org/?q=2012122919320774523
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
By Anthony C. LoBaido, Yumi Ng, Paul A Rozario
.google.nl/books?id=1RIYCbcoXmQC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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The Kurds of Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061816470676725
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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by Michiel Hegener
22 x 24 cm, 228 pages
40.000 words, 215 photos, 6 maps
price: varies, see under 'order'
ISBN 978 90 5330 617 8
publisher: Schilt Publishing
(formerly Mets & Schilt), Amsterdam
release: 8 May 2009
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The Kurds of Iraq: Building a State Within a State
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092110544488613
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ofra Bengio
Copyright © 2012
ISBN: 978-1-58826-836-5
1800 30th Street, Ste. 314
Boulder, CO 80301
USA
telephone 303.444.6684
fax 303.444.0824
This excerpt was downloaded from the
Lynne Rienner Publishers website
http://www.rienner.com
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The Kurds Of Turkey: Killings Disappearances And Torture
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120116401192694
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Human Wrights Watch
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Disappearances And Torture ،The Kurds Of Turkey: Killings
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101210240762321
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
March 1993
Helsinki Watch
A Division of Human Rights Watch
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The Kurds: Nationalism and Politics
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122917511174521
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Faleh A. Jabar (Editor), Hocham Dawod (Illustrator)
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The Kurds: People without a Country
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092110514388614
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
By Lisa Adeli
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The legal status of the Kurds in the Middle East: The twentyfirstcentury policies of Turkey, Iran, Syria and Iraq towards the
Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080123245892059
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mohammed Ali Ahmed
Submitted by Mohammed Ali Ahmed to the University of
Exeter
as a thesis for the degree of
Doctor of Philosophy in Arab and Islamic Studies
In November 2010
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The Media Paradox in Iraqi Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=201208110958526748
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The Men Who Put The Kurds Into Iraq: Percy Cox & Arnold T.
Wilson
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091017503066039
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
David Korn
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The Miracle of the Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=20141104140751117075
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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The Miracle of the Kurds: A Remarkable Story of Hope Reborn In
Northern Iraq
Stephen mansfield
A bokk about kurdish people told boom economic and cultural
develop
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The Morality Of Secession: a Normative Evaluation Of The Kurdish
Case In Turkey
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013101610274788306
:فایلی پی دی ئێف
Dilan Okcuoglu
Budapest, Hungary
2007
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The Ocalan Case
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The Origin of Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040311404678973
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ferdinand Hennerbichler
Szellörózsa ut 45, H-9200 Mosonmagyaróvár, Hungary
Email: ferdinand@hennerbichler.info
Received February 25th, 2012
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The Origin Of Turkey's Kurdish Question: An Outcome Of The
Breakdown Of The Ottoman Ancien Régime
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013100716153588389
:فایلی پی دی ئێف
MUSTAFA AKYOL
BOĞAZİÇİ UNIVERSITY
2006
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The Other Kurds: Yazidis in Colonial Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072418502677121
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Nelida Fuccaro

Kurdish Issue

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9520 :بابەتی ژمارە

The Passion and Death of Rahman the Kurd: Dreaming Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112216301673828
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Carol Prunhuber
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The Past And The Present Of Book Publishing In Kurdish Language
In Syria
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100712013362238
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This research had been commissioned by the
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2006 ،and conducted by M. Malmisanij
Items Property
📰 Media

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9522 :بابەتی ژمارە

The Past And The Present Of Book Publishing In Kurdish Language
In Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050816540678643
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
This research had been commissioned by the Next Page Foundation and conducted by
M. Malmisanij, 2006
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The pathogenesis of helicobactor pylori associated diseases in
Iraq ،Kurdistan region
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2011111013191662888
:فایلی پی دی ئێف
Nawfal Rasheed (author) ،Hussein
2009 ،Nottingham : University of Nottingham
English 251 p. (ID: B1036)
end
Items Property
💊 Medical

4489

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9524 :بابەتی ژمارە

The phonetics and phonology of rhotic duration contrast and
neutralization
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111013211762889
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Travis G. (author) ،Bradley
،Italian ،Department of Spanish ،PA : The Pennsylvania State University ،University Park
2001 ،and Portuguese
English 328 p. (ID: B1078)
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The pitiful plight of the Assyrian Christians in Persia and Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090813525388864
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
William Walker Rockwell
Published by American Committee for Armenian and Syrian Relief,
1916
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9526 :بابەتی ژمارە

The Political Development of the Kurds in Iran: Pastoral
Nationalism
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011509164774841
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Farideh Koohi-Kamali
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The Political Geography of Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092913442062154
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Carl Dahlman
pp. 271-299. ،No. 4 ،43 ،2002 ،Eurasian Geography and Economics
Inc. All rights reserved. ،Copyright © 2002 by V. H. Winston & Son
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This book is the first scholarly work on feminism and nationalism
in the context of one of the most persistent nationalist
movements of the twentieth century-Kurdish nationalism. While a
considerable volume of the literature on the Kurds deals with
the place of women in this nationalist ،their nationalism
movement has rarely been studied. The relationship between
nationalism and feminism is quite complex and conflictual. While
some progress has recently been made in theorizing the
there is a dearth of empirical studies of the topic. ،relationships
The contributors to this book examine aspects of Kurdish
women's lives in light of current theoretical debates. For the first
the contributors apply gender critique to the understanding ،time
the ،of the nationalism of the world's largest non-state nation
Kurds.
The book introduces a gender dimension into the growing
literature on Kurdish nationalism. The diversity of Kurdish
from their membership in the ،women's lives and experiences
parliament to military activism to mothering is documented. At
which ،it provides extensive evidence and analysis ،the same time
questions the widely accepted claim that Kurdish women enjoy
Turkish and Persian ،more freedom compared with their Arab
sisters. Many of the topics in the book have never been
gender and self- ،for instance ،addressed in Kurdish studies
،feminism and nationalism ،women and Sufism ،determination
and women and health choices. The editor's introductory chapter
and provides a ،is the first survey of Kurdish women's studies
and examines ،critical overview of the state of research
theoretical and methodological issues as well as the politics and
political economy of research on the women of a non-state
nation.
Table of Contents
Preface vii
Acknowledgements ix
Introduction: The solitude of the stateless-Kurdish women at
the margins of feminist knowledge
Shahrzad Mojab 1

4523

PART I: HISTORICAL PERSPECTIVES
1. En-Gendering Nationalism: The 'Women Question' in
Kurdish Nationalism Discourse of the Late Ottoman Period
Janet Klein 25
2. Kurdish Women in Constantinople at the Beginning of the
Twentieth Century
Rohat Alakom 53
3. Women and Nationalism in the Kurdish Republic of 1946
Shahrzad Mojab 71
PART II: POLITICAL AND LEGAL PERSPECTIVES
4. From Adela Khanum to Leyla Zana: Women as Political
Leaders in Kurdish History
Martin van Bruinessen 95
5. Kurdish Migrant Women in Istanbul: Community and Resources
for Local Political Participation of a Marginalized
Social Group
Heidi Wedel 113
6. Kurdish Women and Self-Determination: A Feminist
Approach to International Law
Susan McDonald 135
AND LINGUISTIC PERSPECTIVES ،CULTURAL ،PART III: SOCIAL
Mystic or Magic? Women's Health Choices in a Kurdish ،7. Medic
City
Maria O'Shea 161
8.Folklore and Fantasy: The Presentation of Women in Kurdish
Oral Tradition
Christine Allison 181
9. Portraits of Kurdish Women in Contemporary Sufism
Annabelle Böttcher 195
10. Western Images of the Woman's Role in Kurdish Society
Mirella Galletti 209
11. The (re)production of patriarchy in the Kurdish language
Amir Hassanpour 227
Items Property
👩 Women

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9598 :بابەتی ژمارە

Writings from prison
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122920423274532

4524

هێشتا ئامادە نییە
Leyla Zana

Kurdish Issue

:فایلی پی دی ئێف

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9599 :بابەتی ژمارە

Yazidi in Syria: Between acceptance and marginalization
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100810304292381
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
KurdWatch is a project of the
European Center for Kurdish Studies
Emser Straße 26
12051 Berlin
Germany
Phone: +49 ‒ 30 ‒ 62 60 70 32
Fax: +49 ‒ 721 ‒ 1 51 30 34 61
info@kurdwatch.org
© KurdWatch, December 2010

Report

Items Property
Book:

🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9600 :بابەتی ژمارە

Yezidis New Year 6756
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120112074887526
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
by Edward C. Corrigan, April 7, 2006 London Ontario
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🇬🇧 English Language - Dialect:

4525

:کویک ریسپۆنس کۆد

9601 :بابەتی ژمارە

Young Turks and Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092810241088480
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A set of ‘invisible’ disadvantaged groups
Pinar Enneli, Tariq Modood and Harriet Bradley
University of Bristol 2005
First published 2005 by the Joseph Rowntree Foundation
Items Property
🔣 Miscellaneous

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9602 :بابەتی ژمارە

Zazaki/Kirmanckî Kurdish
http://www.kurdipedia.org/?q=201405022306247605
5
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Gülşat Aygen

Linguistic

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9603 :بابەتی ژمارە

Zoroaster: The prophet of ancient Iran
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091021392673007

4526

ئامادەیە
By A. V. Williams Jackson
London 1899

Religion and atheism

:فایلی پی دی ئێف

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9604 :بابەتی ژمارە

Zoroaster’s Life and Verses
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082013351172290
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Baban Seqizî
Translated by: Dr. Zurab Aloian

Religion and atheism

Items Property
Book:

🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9605 :بابەتی ژمارە

Zoroastrianism Ancient And Modern
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013022112675441
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
COMPRISING A BRIEF REVIEW OF DR. DHALLA’S BOOK
OF ZOROASTRIAN THEOLOGY
WRITTEN AND PUBLISHED BY
ERVAD PHIROZE SHAPURJI MASANI, M.A., LL.B.,
VAKIL HIGH COURT,
LATE FELLOW, ELPHINSTONE COLLEGE,
AND
MULLA FEEROZE AVESTA AND PAHLEVI MADRESSA.
Bombay 1917
Items Property

4527

Religion and atheism

Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9606 :بابەتی ژمارە

Zoroastrians - Their Religious Beliefs and Practices
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112023372568310
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
MaryBoyce
ROUTLEDGE & KEGAN PAUL
London, Boston and Henley
First published in 1979
by Routledge & Kegan Paul Ltd
and printed in Great Britain by
Lowe & Brydone Printers Ltd
Thetford, Norfolk

Religion and atheism

Items Property
Book:

🌏 Outside Country - Province:
🇬🇧 English Language - Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9607 :بابەتی ژمارە

Ahmad Mukhta Jaf; Question Consience
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092521501192357
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4528

Kamal Maarof
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Literary

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9608 :بابەتی ژمارە

Anthologie de la poésie populaire kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122411395687098
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Gérard Chaliand
L'Aube
1997, Paris
ISBN: 2-234-01362-3
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Sociologie

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9609 :بابەتی ژمارە

Appel des Kurdes du sud à la Société des Nations
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122411455287096
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Sureya Bedr-Khan
Ligue kurde
1931, Paris
Articles propriété

4529

🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9610 :بابەتی ژمارە

Aspects de la question nationale Kurde en Iran
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122711263387059
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ismet Chériff Vanly
A.E.K.E.
Paris ،1959
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9611 :بابەتی ژمارە

AU FOND DE MA BARQUE
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123010161087008
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Seyhmus Dagtekin
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Literary

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9612 :بابەتی ژمارە

Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123109360687002
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4530

Henry Binder
Maison Quantin
1887, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9613 :بابەتی ژمارە

Cembelî fils du prince de Hekkarî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101916083988277
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
LOKMAN TURGUT
2002
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🔣 Divers

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9614 :بابەتی ژمارە

Chèref-Nâmeh I, 1e p
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010210225986932
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Cheref-ou`ddîne
Académie Impériale
1868, St. Pétersbourg
Articles propriété

4531

🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9615 :بابەتی ژمارە

Chèref-Nâmeh I, 2e p
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010210381486931
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Cheref-ou`ddîne
Académie Impériale
1870, St. Pétersbourg
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9616 :بابەتی ژمارە

Chèref-Nâmeh II, 1e p.
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010309303786897
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Cheref-ou`ddîne
Académie Impériale
1873, St. Pétersbourg
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9617 :بابەتی ژمارە

Chèref-Nâmeh II, 2e p.
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010309335986896
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4532

Cheref-ou`ddîne
Académie Impériale
1875, St. Pétersbourg
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9618 :بابەتی ژمارە

Cinquante deux versets de Cheīkh Amīr en dialecte Gūrānī
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010713201686784
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mohammad Mokri
Société Asiatique
1953, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🔣 Divers

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9619 :بابەتی ژمارە

Conflit kurde, le brasier oublié du Moyen-Orient
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011009222186744
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4533

Auteur: Hamit Bozarslan
Éditeur: Autrement
Date & Lieu: 2009, Paris
ISBN: 978-2-7467-1273-7
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9620 :بابەتی ژمارە

Connaissance des Kurdes
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011009250286743
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Thomas Bois
Éditeur: Khayats
Date & Lieu: 1965, Beyrouth
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9621 :بابەتی ژمارە

Contes du Kurdistan I
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011413005986692
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4534

Auteur: Peresh
Éditeur: Orient-Réalités
Date & Lieu: 1999, Genève
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🔣 Divers

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9622 :بابەتی ژمارە

Contes du Kurdistan II
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011413042592791
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Peresh
Éditeur: Orient-Réalités
Date & Lieu: 1999, Genève
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🔣 Divers

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9623 :بابەتی ژمارە

Contes du Kurdistan III
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011413062392792
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4535

Auteur: Peresh
Éditeur: Orient-Réalités
Date & Lieu: 1999, Genève
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🔣 Divers

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9624 :بابەتی ژمارە

Contes du Kurdistan IV
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011413075092793
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Peresh
Éditeur: Orient-Réalités
Date & Lieu: 1999, Genève
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🔣 Divers

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9625 :بابەتی ژمارە

Contes et poèmes kurdes
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011610275486668
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4536

Auteur: Noureddine Zaza
Éditeur: Peuple & Création
Date & Lieu: 1974, Genève
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Literary

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9626 :بابەتی ژمارە

De la question Kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012009492686582
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Celadet Alî Bedir-Xan
Éditeur: Hawar
Date & Lieu: 1934, İstanbul
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🇹🇷 Turquie

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9627 :بابەتی ژمارە

Dictionnaire français-kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012109555286571
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4537

Auteur: Collectif
Éditeur: Klincksieck
Date & Lieu: 1993, Paris
Pages: 247
ISBN: 2-252-02900-5
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

📘 Dictionnaire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9628 :بابەتی ژمارە

Dictionnaire kurde-français
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091821532588716
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Commissionaire de l'Académie Impériale des Sciences, 1879
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

📘 Dictionnaire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9629 :بابەتی ژمارە

Dictionnaire politique et historique des Kurdes
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032423162862799
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4538

WIRYA REHMANY
ISBN : 978-2-343-03282-5
2014
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

⊶ Langue originale Type de document:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9630 :بابەتی ژمارە

Documents du VIème Congres du PDK-I
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012813401189283
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Author: Abdul Rahman Ghassemlou
Editor: PDK-Îran
Date & Place: 1984, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9631 :بابەتی ژمارە

Ecrits de prison
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012910025886538
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4539

Author: Leyla Zana
Editor: Des femmes
Date & Place: 1995, Paris
Pages: 120
ISBN: 2-7210-0460-3
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9632 :بابەتی ژمارە

Éditeur: Labor et Fides
http://www.kurdipedia.org/?q=2014043012042276022
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Ma vie de Kurde
Auteur: Noureddine Zaza
Date & Lieu: 1993, Genève
Pages: 260
ISBN: 2-8309-0723-X
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

📝 Mémoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9633 :بابەتی ژمارە

Empire, frontière et tribu, le Kurdistan et le conflit de frontière
turco-persan (1843-1932)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012910075886537
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4540

Author: Najat Abdulla-Ali
Editor: Compte d'auteur
Date & Place: 2006, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9634 :بابەتی ژمارە

Etude d'un titre de propriété du début du XVIe siècle provenant
du Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014013012215786527
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Author: Mohammad Mokri
Editor: Paul Geuthner
Date & Place: 1963, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🔣 Divers

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9635 :بابەتی ژمارە

Etudes linguistiques. Dialectes kurdes
http://www.kurdipedia.org/?q=201401311440033378
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Jaques de Morgan
Éditeur: Ernest Leroux
Paris ،Date & Lieu: 1904
Articles propriété

4541

🇫🇷 Française

Dialect:

Linguistique

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9636 :بابەتی ژمارە

Études philologiques sur la langue kurde: dialecte de Soléimanié
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2011101623380462396
:فایلی پی دی ئێف
1857
Oxford University
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Linguistique

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9637 :بابەتی ژمارە

Génocide en Irak: La campagne d'Anfal contre les Kurdes
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020309514518632
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Middle East Watch
Éditeur: FIKP & Karthala
Date & Lieu: 2003, Paris
ISBN: 2-84586-345-4
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Al-Anfal & Halabja

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9638 :بابەتی ژمارە

Grammaire et lexique comparés des dialectes kurdes : éléments
de linguistique iranienne
http://www.kurdipedia.org/?q=201401311445264671

4542

هێشتا ئامادە نییە
Mohammad Mokri

:فایلی پی دی ئێف

Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Linguistique

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9639 :بابەتی ژمارە

Grammaire kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020413383720425
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Paul Beidar
Éditeur: Paul Geuthner
Date & Lieu: 1926, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Linguistique

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9640 :بابەتی ژمارە

Grammaire kurde (Dialecte kurmandji)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020511592020516
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Collectif
Éditeur: Maisonneuve
Date & Lieu: 1970, Paris
Articles propriété

4543

🇫🇷 Française

Dialect:

Linguistique

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9641 :بابەتی ژمارە

Guide littéraire, le Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021012232292896
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Author: Chris Kutschera
Editor: Favre
Date & Place: 1998, Lausanne
ISBN: 2-8289-0534-9
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Literary

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9642 :بابەتی ژمارە

Gulusar
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021012271823382
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Author: André Brunel
Editor: Esfelt
Date & Place: 1946, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🔣 Divers

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9643 :بابەتی ژمارە

Histoire et Culture des Kurdes
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091514285792276

4544

ئامادەیە
Clément Huart Rondot Pierre Alexandre Bennigsen B. Nikitine
André Godard Mazaheri Aly Berg Eugène Fouilloux Etienne
Belgourch Abderrahman Hamit Bozarslan Isabelle Rigoni Rivet
Daniel Élisabeth Picard
Paris : Persée 2010

:فایلی پی دی ئێف

Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9644 :بابەتی ژمارە

Instrument de La Musique Kurde: Tambr, Saz, Daf, Zurna, Dohol,
Balaban
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022710291831706
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
by Livres Groupe
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🎵 Musique

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9645 :بابەتی ژمارە

Interview sur le Kurdistan et la question Kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021112553723788
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4545

Auteur: Collectif
Éditeur: A.E.K.E.
Date & Lieu: 1960, Angleterre
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9646 :بابەتی ژمارە

Kurde, journaliste et libre
http://www.kurdipedia.org/?q=2015071113354585725
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Wirya Rehmany
Paris - 2015
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

📝 Mémoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

⊶ Langue originale Type de document:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9647 :بابەتی ژمارە

Kurdes à Montréal: Représentations et identités
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021211272624374
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Guertin Tremblay
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 2011, Montréal
Articles propriété

4546

🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9648 :بابەتی ژمارە

La cause kurde, de la Turquie vers l’Europe
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021916055625861
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Olivier Grojean
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 2008, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9649 :بابەتی ژمارە

La communauté des réfugiés kurdes irakiens en France - I
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022110562226901
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Chirine Mohseni
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 1999, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9650 :بابەتی ژمارە

La communauté des réfugiés kurdes irakiens en France - II
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022111000393001
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4547

Auteur: Chirine Mohseni
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 1999, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9651 :بابەتی ژمارە

La Conférence de Stockholm sur le génocide de Dêrsim
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092112113288603
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Evin Çiçek
24 janvier 2010
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Rapport

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9652 :بابەتی ژمارە

La diaspora kurde, territoires d'origines et représentations, v. 1
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2014022510490630396
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Clémence Scalbert
Éditeur: Compte d''auteur
Date & Lieu: 2001, Paris
Articles propriété

4548

🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9653 :بابەتی ژمارە

La diaspora kurde, territoires d'origines et représentations, v. 2
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2014022511043893008
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Clémence Scalbert
Éditeur: Compte d''auteur
Date & Lieu: 2001, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9654 :بابەتی ژمارە

La légende de Bīžan-u Manīĵa
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022613372531399
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Mohammad Mokri
Éditeur: Klincksieck
Date & Lieu: 1966, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Culture

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9655 :بابەتی ژمارە

La lyre kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022710254131665
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4549

Auteur: Kamiran Alî Bedirxan
Éditeur: Saint-germain-des-prés
Date & Lieu: 1973, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9656 :بابەتی ژمارە

La Marche têtue / Meşa bi serhişkî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030309560333666
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Gérard Chaliand
Éditeur: Avesta
Date & Lieu: 2005, İstanbul
ISBN: 975-8637-87-8
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde - Kurmanji - Latin
Kurde émission

Dialect:
Livre:

🇹🇷 Turquie

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9657 :بابەتی ژمارە

La montagne kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030309594333667
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4550

Auteur: Dominique Fradet
Éditeur: Fradet
Date & Lieu: 2006, Paris
ISBN: 2-909952-16-9
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9658 :بابەتی ژمارە

La nation kurde en face de mouvements arabes
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030311401933673
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Pierre Rondot
Éditeur: Revue Orient
Date & Lieu: 1958, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9659 :بابەتی ژمارە

La nation kurde et son évolution sociale
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030510195933833
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4551

Auteur: Messoud Fany
Éditeur: Rodstein
Date & Lieu: 1933, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9660 :بابەتی ژمارە

La neige de la Lumière
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030709010834125
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Kamiran Alî Bedirxan
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 1968, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🔣 Divers

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9661 :بابەتی ژمارە

La nuit kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031212113538025
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4552

Auteur: Jean-Richard Bloch
Éditeur: Gallimard
Date & Lieu: 1981, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9662 :بابەتی ژمارە

La persécution du peuple kurde par la dictature du Baas en Syrie
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031214133638029
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Ismet Chériff Vanly
Éditeur: Compte d'auteur
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9663 :بابەتی ژمارە

La prison n° 5 - Onze ans dans les geôles turques
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031409205149726
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Mehdi Zana
Éditeur: Arléa
Date & Lieu: 1995, Paris
ISBN: 2-86959-223-x
Articles propriété

4553

🇫🇷 Française

Dialect:

📝 Mémoire

Livre:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9664 :بابەتی ژمارە

La Question Kurde Aujourd’hui Et Les éVolutions Politiques
Intérieures en Turquie
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013091821123088721
:فایلی پی دی ئێف
MARDI 27 MARS 2012, ESPACE KIRON, PARIS
AUTOUR DE
KADRI GÜRSEL
journaliste au quotidien Milliyet
ANIMÉ PAR
DIDIER BILLION
directeur des publications de l’IRIS
rédacteur en chef de La Revue internationale et stratégique
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9665 :بابەتی ژمارە

La question Kurde et les humanitaires
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092911520988462
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Printemps 2005
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9666 :بابەتی ژمارە

4554

L'âme des Kurdes à la lumière de leur folklore
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021312072324816
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Thomas Bois
Éditeur: Cahiers de l'est
Date & Lieu: 1946, Paris
:کویک ریسپۆنس کۆد

9667 :بابەتی ژمارە

L'analyse du problème kurde en Turquie
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021413043425039
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Suna Karakus
Éditeur: Compte d''auteur
Date & Lieu: 2010, Montréal
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9668 :بابەتی ژمارە

Langue Kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091523014488767
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4555

Eléments de Grammaire extraits des cours donnés à l'Ecole
Nationale des Langues Orientales Vivantes par l'Emir Kamuran
Aali Bedir-Khan
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Linguistique

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9669 :بابەتی ژمارە

L'Arménie dans le folklore Kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021709032125498
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Mohammad Mokri
Éditeur: Klincksieck
Date & Lieu: 1964, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Culture

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9670 :بابەتی ژمارە

LE KURDE SANS PEINE; Cours pratiques de la langue kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091113163688817
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4556

Kamuran BEDIR KHAN
Ouvrage honoré d'une subvention de
la Communauté économique européenne
Institut Kurde de Paris 106, rue La Fayette
75010 - PARIS
1989
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Linguistique

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9671 :بابەتی ژمارە

Le Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090813104888867
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
By Chris Kutschera
Published April 19, 2000 by Favre
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9672 :بابەتی ژمارە

Le paradoxe des médias au Kurdistan irakien
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081110133972099
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4557

...
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

📰 Médias

Livre:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9673 :بابەتی ژمارە

Les élites parlementaires Kurdes irakiennes
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040911555469073
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Hishyar Barzani
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 1995, Lyon
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🔣 Divers

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9674 :بابەتی ژمارە

Les figures préislamique dans la littérature des Yârsâns
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041012050469301
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Shahab Vali
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 2008, Paris
Articles propriété

4558

🇫🇷 Française

Dialect:

Religion et athéisme
Literary

Livre:
Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9675 :بابەتی ژمارە

Les Kurdes
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041013464869424
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Basile Nikitine
Éditeur: Aujourd'hui
Date & Lieu: 1975, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9676 :بابەتی ژمارە

Les Kurdes 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20140410135213100387
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Thomas Bois
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 1958, Beyrouth
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9677 :بابەتی ژمارە

Les Kurdes Ardalân
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041108530769809
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4559

Auteur: Sheerin Ardalan
Éditeur: Geuthner
Date & Lieu: 2004, Paris
Pages: 226
ISBN: 2-7053-3747-4
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission
Histoire

Livre:
Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9678 :بابەتی ژمارە

Les Kurdes aujourd'hui, mouvement national et partis
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041108560869833
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Christiane More
Éditeur: L''Harmattan
Date & Lieu: 1984, Paris
Pages: 312
ISBN: 2-85802-408-9
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9679 :بابەتی ژمارە

Les Kurdes de Syrie
http://www.kurdipedia.org/?q=20140411090214100391
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Pierre Rondot
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 1939,
Articles propriété

4560

🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9680 :بابەتی ژمارە

Les Kurdes de Turquie; un peuple entre reconnaissance et
répression
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2014041115125369932
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Cécile Porta
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 1995, Aix en Provence
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9681 :بابەتی ژمارە

Les Kurdes d'Irak
http://www.kurdipedia.org/?q=20140411090048100390
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Ali Babakhan
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 1994, Paris
Pages: 352
ISBN: 2-9508641-0-4
Articles propriété

4561

🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9682 :بابەتی ژمارە

Les Kurdes en France, une communauté à part entière?
http://www.kurdipedia.org/?q=20140411151819100394
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Carol Prunhuber
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 1993, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9683 :بابەتی ژمارە

Les Kurdes en Irak
http://www.kurdipedia.org/?q=20140411152509100395
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Centre Culturel Irakien
Éditeur: Centre Culturel irakien
Date & Lieu: 1980, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9684 :بابەتی ژمارە

Les Kurdes et le Kurdistan dans les relations d'anciens voyageurs
occidentaux (XVIe - XVIIIe siècle)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041410014875824

4562

ئامادەیە
Auteur: Ismet Chériff Vanly
Éditeur: KSSE - publication
Date & Lieu: 1973, Lausanne

:فایلی پی دی ئێف

Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9685 :بابەتی ژمارە

Les Kurdes et les Etats
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091622234888747
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
PEUPLES MÉDITERRANÉENS/ MEDITERRANEAN PEOPLES N° 6869
Revue trimestrielle - juillet-décembre 1 994
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9686 :بابەتی ژمارە

Les Kurdes; Histoir E, Sociologie, Litterature, Folklore
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091522504192280
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Fr. THOMAS BOIS, O.P.
BEYROUTH
1958
Articles propriété

4563

🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9687 :بابەتی ژمارە

Les Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011621334884630
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Ernest Chantre
1897
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9688 :بابەتی ژمارە

Les massacres Kurdes en Turquie
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041410231175826
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: La ligue nationale kurde
Éditeur: Ligue kurde
Date & Lieu: 1928, Le Caire
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9689 :بابەتی ژمارە

Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohrawardî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041411311375830
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4564

Auteur: Henry Corbin
Éditeur: Courrier
Date & Lieu: 1946, Téhéran
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Religion et athéisme

Livre:

🇮🇷 Iran

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9690 :بابەتی ژمارە

Les noms d'animaux en kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041615152975848
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Ferdinand Justi
Éditeur: Imprimerie Nationale
Date & Lieu: 1877, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9691 :بابەتی ژمارە

Les petits miroirs
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092521501192356
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4565

Şêrko Bêkes
Kamal Maarof
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

❀ Poésie

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9692 :بابەتی ژمارە

Les sources de la nouvelles kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042215053275924
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Farhad Omar
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 1990, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9693 :بابەتی ژمارە

Les surprises du Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042311433675935
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: François Balsan
Éditeur: J. Susse
Date & Lieu: 1944, Paris
Articles propriété

4566

🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9694 :بابەتی ژمارە

LES SURPRISSES DU KURDISTAN
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042219191964597
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
François BALSAN
1945
Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9695 :بابەتی ژمارە

Les Yezidis de Syrie et du Djebel Sindcar
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042411083275952
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Roger Lescot
Éditeur: Librairie du Liban
Date & Lieu: 1975, Beyrouth
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9696 :بابەتی ژمارە

Les Yézidis et le sanctuaire du Šeykh 'Adī I
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042411203475961
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4567

Auteur: Birgül Açikyildiz
Éditeur: Compte d'auteur
Paris ،Date & Lieu: 2002
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Religion et athéisme

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9697 :بابەتی ژمارە

Les Yézidis et le sanctuaire du Šeykh 'Adī II
http://www.kurdipedia.org/?q=20140424112428100460
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Birgül Açikyildiz
Éditeur: Compte d'auteur
Paris ،Date & Lieu: 2002
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Religion et athéisme

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9698 :بابەتی ژمارە

Les Yézidiz, Épisodes de l'histoire des Adorateurs du Diable
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042812223175998
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4568

Auteur: Joachim Menant
Éditeur: Ernest Leroux
Date & Lieu: 1892, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9699 :بابەتی ژمارە

L'heroisme des Kurdes dans l'epopee' de la citadelle de Dimdim
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092521501292360
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Kamal Maarof ،Jassim Jalil
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9700 :بابەتی ژمارە

Ma route à travers le Kurdistan irakien
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042815155276000
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Archibald Milne Hamilton
Éditeur: L''Harmattan
Date & Lieu: 1994, Paris
Pages: 280
ISBN: 2-7384-2142-3
Articles propriété

4569

🇫🇷 Française

Dialect:

🔣 Divers

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9701 :بابەتی ژمارە

Mamé Alan - Épopée kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050214213776043
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Roger Lescot
Éditeur: Gallimard
Date & Lieu: 1999, Paris
Pages: 254
ISBN: 2-07-074602-X
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Culture

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9702 :بابەتی ژمارە

Manuel de Kurde-Kurmanji
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091021295988820
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Joyce Blau & Veysi BARAK
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Linguistique

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9703 :بابەتی ژمارە

Mem et Zîn
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050217273176049
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4570

Auteur: Ehmedê Xanî
Éditeur: L'Harmattan
Date & Lieu: 2001, Paris
Pages: 336
ISBN: 2-7475-1609-1
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Literary
Kurdistan Sud

Livre:
Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9704 :بابەتی ژمارە

Mémoire du Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091113221088816
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
JOYCE BLAU
Paris 1984
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🎡 Voyage

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9705 :بابەتی ژمارە

Mémoires et compte rendu: Le nord de la Mésopotamie et le
Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050217425476050
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4571

Auteur: M. Ch. Tassart
Éditeur: Société des Ingénieurs Civils de France
Date & Lieu: 1919, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🎡 Voyage

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9706 :بابەتی ژمارە

Mémorandum, sur la situation des Kurdes
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050609170676084
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: La délégation kurde
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 1948, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9707 :بابەتی ژمارە

Méthode de kurde - Sorani
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050609304076086
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4572

Auteur: Joyce Blau
Éditeur: L'Harmattan
Date & Lieu: 2000, Paris
Pages: 323
ISBN: 2-7384-9256-8
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Linguistique

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9708 :بابەتی ژمارە

Mission scientifique de Mr Ernest Chantre sous-directeur du
Museum de Lyon dans la Haute Mésopotamie le Kurdistan et le
Caucase I Syrie Photo Capitaine Barry
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121515184592726
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
1881
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🎡 Voyage

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9709 :بابەتی ژمارە

Mission scientifique de Mr Ernest Chantre sous-directeur du
Museum de Lyon dans la Haute Mésopotamie le Kurdistan et le
Caucase. II Syrie septentrionale d_Alep au pont de Kersun Photo
Capitaine Barry
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121515205592727
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4573

1881
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🎡 Voyage

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9710 :بابەتی ژمارە

Mission scientifique de Mr Ernest Chantre sous-directeur du
Museum de Lyon dans la Haute Mésopotamie le Kurdistan et le
Caucase. V Kurdistan de Bitlis à Bayazid Photo Capitaine Barry
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121515154987234
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
1881
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🎡 Voyage

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9711 :بابەتی ژمارە

Mission scientifique de Mr Ernest Chantre, sous-directeur du
Museum de Lyon, dans la Haute Mésopotamie, le Kurdistan et le
Caucase. I, Syrie septentrionale
http://www.kurdipedia.org/?q=20150116215516118864
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4574

Vallée de l'Oronte et d'Antioche à Srir / Photographies de
Mr le Capitaine Barry
Auteur : Barry (18..-19.. ; capitaine). Photographe
Auteur : Chantre, Ernest (1843-1924). Commanditaire du
contenu
Date d'édition : 1881
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🎡 Voyage

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

⊶ Langue originale Type de document:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9712 :بابەتی ژمارە

Mission scientifique de Mr Ernest Chantre, sous-directeur du
Museum de Lyon, dans la Haute Mésopotamie, le Kurdistan et le
Caucase. IV, Kurdistan, de Diarbekir à Hazu Photographies de Mr
le Capitaine Barry
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121515223392728
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
1881
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🎡 Voyage

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9713 :بابەتی ژمارە

Mission scientifique de Mr Ernest Chantre, sous-directeur du
Museum de Lyon, dans la Haute Mésopotamie, le Kurdistan et le
Caucase. VI, Caucase. Arménie, Géorgie, Osséthie, etc.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121515241392729
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4575

1881
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🎡 Voyage

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9714 :بابەتی ژمارە

Moines et brigands, de l'adriatique aux marches iraniennes
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050710524076091
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Jacques Soubrier
Éditeur: J. Susse
Date & Lieu: 1945, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9715 :بابەتی ژمارە

Mon enfance au Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080314263489320
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Collectif
Éditeur: L'Harmattan
Date & Lieu: 2000, Paris
ISBN: 2-7384-9276-2
Articles propriété

4576

🇫🇷 Française

Dialect:

🔣 Divers

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9716 :بابەتی ژمارە

Nîmâ Youchîdj
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050813462076181
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Roger Lescot
Éditeur: Mélanges Massé
Date & Lieu: 1963, Téhéran
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Literary

Livre:

🇮🇷 Iran

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9717 :بابەتی ژمارە

Nimâ Yušij et 'Abdollah Goran
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050909192676211
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Amr Taher Ahmed
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 2004, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Literary

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9718 :بابەتی ژمارە

Notices et Récits kourdes
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050913381776222
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4577

Auteur: Auguste Alexandre Jaba
Éditeur: Académie Impériale
Date & Lieu: 1860, St.-Pétersbourg
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9719 :بابەتی ژمارە

Nvîsa min - Mon Livre
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051212145776265
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Kamiran Alî Bedirxan
Éditeur: Compte d'auteur
Date & Lieu: 1965, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde - Kurmanji - Latin

Dialect:

🔣 Divers

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9720 :بابەتی ژمارە

Publication Kurde en Caracteres Latins
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091621485592282
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4578

COMPTES RENDUS
M. PIERRE RONDOT
[Extrait du Bulletin d'études orientales d§ l'Institdt français de
Damas, t. IL]
LE CAIRE
IMPRIMERIE DE L'INSTITUT FRANÇAIS
D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE
1933
Tous droits de reproduction réservés
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Linguistique

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9721 :بابەتی ژمارە

Recueil de mots kurdes
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051309353476280
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Hratchia Adjarian
Éditeur: Société de Linguistique
Date & Lieu: 1909, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

📘 Dictionnaire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9722 :بابەتی ژمارە

Rencontres 24, les Kurdes et le droit
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051410512076301
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4579

Auteur: Lucien Rambout
Éditeur: Cerf
Date & Lieu: 1947, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🔣 Divers

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9723 :بابەتی ژمارە

Scènes de la vie orientale, la montagne kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052010540376369
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Albert Eynaud
Éditeur: Michel Lévy Frères
Date & Lieu: 1874, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9724 :بابەتی ژمارە

Scènes de la vie turque, Un prince kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052013361376381
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4580

Auteur: Cristina Trivulzio di Belgioioso
Éditeur: Michel Lévy Frères
Date & Lieu: 1858, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Histoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9725 :بابەتی ژمارە

Scoop Kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052613492676494
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Serge Deville
Éditeur: Fleuve noire
Date & Lieu: 1974, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9726 :بابەتی ژمارە

Şivanê kurd - Le Berger kurde
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081112414472100
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4581

Ereb Şemo
institut Kurde De Paris
1989
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde - Kurmanji - Latin
Histoire

Dialect:
Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9727 :بابەتی ژمارە

Textes kurdes I. Contes, proverbes et énigmes
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052613535076495
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Roger Lescot
Éditeur: Paul Geuthner
Date & Lieu: 1940, Paris
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde - Kurmanji - Latin
Literary

Dialect:
Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9728 :بابەتی ژمارە

Textes kurdes II. Mamé Alan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052613584076496
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4582

Auteur: Roger Lescot
Éditeur: Maisonneuve
Date & Lieu: 1942, Beyrouth
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde - Kurmanji - Latin
Literary

Dialect:
Livre:

🇱🇧 Liban

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9729 :بابەتی ژمارە

Torba, les kordis, kurdes du Khorassan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052811231876520
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Collectif
Éditeur: SOV
Date & Lieu: 1999, Lyss - Swiss
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Culture

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9730 :بابەتی ژمارە

Torba, les Kurdes du Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140528113023100599
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4583

Auteur: Collectif
Éditeur: SOV
Date & Lieu: 2000, Lyss - Suisse
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Culture

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9731 :بابەتی ژمارە

Travaux et jours, les Kurdes et l'Accord d'Alger
http://www.kurdipedia.org/?q=2014053010515776530
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Noureddine Zaza
Éditeur: Centre Culturel Universitaire
Date & Lieu: 1975, Beyrouth
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

📝 Mémoire

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9732 :بابەتی ژمارە

Trois essais de latinisation de l'alphabet kurde : Iraq, Syrie,
U.R.S.S.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091612563488754
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4584

Pierre Rondot
Le Caire : impr. de l'Institut français d'archéologie orientale,
1936.
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Linguistique

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9733 :بابەتی ژمارە

Une apologie kurde du sunnisme
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060210315276560
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Basile Nikitine
Éditeur: Rocznik Orjentalistyczny
Date & Lieu: 1933, Lwów
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9734 :بابەتی ژمارە

Une européenne au pays des Kurdes
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060213345176574
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4585

Auteur: Hélène Krulich-Ghassemlou
Éditeur: Karthala
Date & Lieu: 2011, Paris
Pages: 288
ISBN: 978-2-8111-0509-9
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

Kurde émission

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9735 :بابەتی ژمارە

Une visite au pays du diable
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060513523076602
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Karl May
Éditeur: Mame
Date & Lieu: 1892, Tours
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🎡 Voyage

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9736 :بابەتی ژمارە

Voyage dans l'Asie mineure, l'Arménie , et le Kourdistân
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060611470176612
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: John Macdonald Kinneir
Éditeur: Librairie de Gide Fils
Date & Lieu: 1818, Paris
Articles propriété

4586

🇫🇷 Française

Dialect:

🎡 Voyage

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9737 :بابەتی ژمارە

Voyage en Russie, au Caucase et en Perse, dans la Mésopotamie,
le Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090812201188876
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
By Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt
Published 1875 by A. Bertrand
Articles propriété
🇫🇷 Française

Dialect:

🎡 Voyage

Livre:

🌏 À l'extérieur

Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9738 :بابەتی ژمارە

ARBEITERPARTEI KURDISTANS (PKK)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110317374592546
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
VOLKSKONGRESS KURDISTANS (KONGRA GEL)
– STRUKTUREN, ZIELE, AKTIVITÄTEN –
Artikeleigenschaften
Report
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9739 :بابەتی ژمارە

Begrenzungen und Möglichkeiten zivilgesellschaftlicher Akteure
am Beispiel der Kurdenfrage in der Türkei
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092113113188584

4587

ئامادەیە

:فایلی پی دی ئێف
Verfasserin
Cornelia Franz
angestrebter akademischer Grad
Magistra (Mag.)
Wien, 2012
Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 057 390
Studienrichtung lt. Zulassungsbescheid: Individuelles Diplomstudium Internationale
Entwicklung
Betreuer: Dr. Cengiz Günay
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9740 :بابەتی ژمارە

Beiträge zum kurdischen Wortschatze
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101500052918766
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Von
A. Hontiiiu-Scliindlcr
Artikeleigenschaften
sprachlich
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9741 :بابەتی ژمارە

Beiträge zur Kenntniss der neupersische Dialekte
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091720451988737
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4588

Auteur: Friedrich Müller
Buchhändler der kaiserlichen Akademie
1864, Wien
Artikeleigenschaften
sprachlich
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9742 :بابەتی ژمارە

Bohtan: eine topographisch-historische studie I
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101610500562390
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur Marti Hartmann
Berlin - 1896
ئەم پەڕتووکە لەالیەن (چاالک محەمەد)ەوە بۆ ئنتەرنێت ئامادەکراوە
Artikeleigenschaften
Geschichte
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9743 :بابەتی ژمارە

Bohtan: eine topographisch-historische studie II
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101610531762391
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4589

Auteur Marti Hartmann
Berlin - 1897
ئەم پەڕتووکە لەالیەن (چاالک محەمەد)ەوە بۆ ئنتەرنێت ئامادەکراوە
Artikeleigenschaften
Geschichte
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9744 :بابەتی ژمارە

Chronologie der kurdischen Geschichte
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091822084588714
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Verband der Studierenden aus Kurdistan (YXK)
Artikeleigenschaften
📅 Chronologie

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9745 :بابەتی ژمارە

Das Gewehr meines Vaters
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091720590888736
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Hiner Saleem
2004, München
ISBN: 3-89029-280-1
Artikeleigenschaften

4590

🔣 Sonstiges

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9746 :بابەتی ژمارە

Das ungeschriebene Buch der Kurden
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090815075788859
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mythen und Legenden
Hilmi Abbas ; mit einem Vorwort von Rupert Neudeck.
Published 2003 by Diederichs in München
Artikeleigenschaften
Geschichte
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9747 :بابەتی ژمارە

Demokratischer Konföderalismus
http://www.kurdipedia.org/?q=20140901143435115566
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan
1. Auflage 2012
© Abdullah Öcalan
ISBN: 978-3-941012-48-6
Übersetzung: Internationale Initiative
Erscheint in der
International Initiative Edition
im Mesopotamien-Verlag, Neuss
Internationale Initiative
Freiheit für Abdullah Öcalan – Frieden in Kurdistan
Postfach 100511
50445 Köln
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:

4591

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9748 :بابەتی ژمارە

Der Kurden-Konflikt im Irak 1917-1990
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092018461388626
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Awat Asadi
Analyse verpasster Lösungsmöglichkeiten
2004
Bonn
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9749 :بابەتی ژمارە

Der neu-Aramaeische dialekt des Tûr 'Abdîan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091813301188731
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Vandenhoeck & Ruprecht's
1881, Göttingen
Artikeleigenschaften
sprachlich
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9750 :بابەتی ژمارە

Der schnee des lichtes, Kurdische gedichte des Prinzen Kamuran A
Bedir-Khan 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091813372988729

4592

ئامادەیە
Kamiran Alî Bedirxan
Compte d'auteur
1968, Paris

:فایلی پی دی ئێف

Artikeleigenschaften
Literarische
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9751 :بابەتی ژمارە

Der schnee des lichtes, Kurdische gedichte des Prinzen Kamuran A
Bedir-Khan...
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091813324688730
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Kamiran Alî Bedirxan
Compte d'auteur
1935, Berlin
Artikeleigenschaften
Literarische
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9752 :بابەتی ژمارە

Der türkisch-kurdische Konflikt
http://www.kurdipedia.org/?q=20140901131218115564
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4593

Menschenrechte – Frieden – Demokratie in einem europäischen
Land?
von Martin Dolzer
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9753 :بابەتی ژمارە

Der Weg in die Berge
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090111251077202
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Eine Frau bei der kurdischen Freiheitsbewegung
von Carla Solina
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9754 :بابەتی ژمارە

Die anatolischen AlevitInnen in der Diaspora am Beispiel der
Alevitischen Minderheit in Österreich
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013092114240888579
:فایلی پی دی ئێف
Verfasserin
MMag. a Zeynep Arslan
angestrebter akademischer Grad
Doktorin der Philosophie (Dr.in Phil.)
Wien, am Juni 2010
Artikeleigenschaften

4594

🔣 Sonstiges

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9755 :بابەتی ژمارە

Die Eroberung der Festung Dimdim
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091813402788728
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kemal Fuad
1962, Berlin
Artikeleigenschaften
Literarische
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9756 :بابەتی ژمارە

Die Kurden – Ihre Geschichte und Kultur
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092011240388653
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dr. Jemal Nebez
Artikeleigenschaften
Kultur
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9757 :بابەتی ژمارە

Die Kurdenproblematik in der Türkei Eine historisch-empirische
Rekonstruktion
ئامادەیە

4595

http://www.kurdipedia.org/?q=2013092114265788578
:فایلی پی دی ئێف

Verfasserin
Sibel GÜLER
angestrebter akademischer Grad
Magistra der Philosophie
Wien, im November 2010
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9758 :بابەتی ژمارە

Die Mundart Der Mukri-Kurden - Teil I
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101815045862429
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
TEXTE IN PHONETISCHER ،GRAMMATISCHE SKIZZE
UND PERSISCHER UMSCHRIFT
VON
OSKAR MANN
BERLIN
DRUCK UND VERLAG. VON GEORG REIMER
1906
Artikeleigenschaften
sprachlich
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9759 :بابەتی ژمارە

Die neue Kurdenfrage; Irakish-Kurdistan und seine Nchbarn
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092018431688627
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Guido Steinberg
Berlin 2011
Artikeleigenschaften

4596

Kurdenfrage

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9760 :بابەتی ژمارە

Die Position der Kurden zur Gründung der Monarchie im Irak
zwischen 1921 und 1925
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013092113082688585
:فایلی پی دی ئێف
Verfasserin
Heevdar Barwari BA
angestrebter akademischer Grad
Magistra der Philosophie (Mag. phil.)
Wien, 2012
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9761 :بابەتی ژمارە

Die regionale Großmachtpolitik der Türkei und das
südostanatolische Projekt GAP
ئامادەیە

4597

http://www.kurdipedia.org/?q=2013092018500888625
:فایلی پی دی ئێف
Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doktorwürde
der Philosophischen Fakultät
der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg i. Br.
vorgelegt von
Ergin Güneș
aus İmranlı-Sivas, Türkei
WS 2009/2010

Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9762 :بابەتی ژمارە

Die Roadmap für Verhandlungen
http://www.kurdipedia.org/?q=20140812142230115476
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan
Artikeleigenschaften
Politik
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9763 :بابەتی ژمارە

Die Schriftsprache der Kurden
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083018104869767
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Jemal Nebez
2003
Artikeleigenschaften
Geschichte
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9764 :بابەتی ژمارە

Die sprache der meder

4598

http://www.kurdipedia.org/?q=2013091813465792307
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Şahin Beyhani
Compte d'auteur
2004, Zürich
Artikeleigenschaften
sprachlich
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9765 :بابەتی ژمارە

Die Türkei in Europa; Den Teufelskreis durchbrechen
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091813521488726
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Zweiter Bericht der Unabhängigen Türkei-Kommission
September 2009
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9766 :بابەتی ژمارە

Die Yeziden
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122612420874470
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4599

Martin Affolderbach / Ralf Geisler
Artikeleigenschaften
Religion und Atheismus
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9767 :بابەتی ژمارە

Dokumente und analysen zur lage der Kurden in der Türkei I
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091820574788724
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
İsmail Beşikçi
1975, Zürich
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9768 :بابەتی ژمارە

Durchs wilde Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091821084188722
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Karl May
1951, Bamberg
Artikeleigenschaften
Geschichte
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4600

9769 :بابەتی ژمارە

ein Garten für Halabja
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092218183288551
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Informationen und Impulse
hg. von Mechthild Gunkel und Ursula Schoen
Artikeleigenschaften
Al-Anfal & Halabja
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9770 :بابەتی ژمارە

Einbruch ins verschlossene Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102400431062491
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Gottfried Johannes Müller
Stuttgart ،1937
Artikeleigenschaften
Geschichte
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9771 :بابەتی ژمارە

Eine Kurdin meldet sich zu Wort
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091821164088720
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4601

Leyla Zana
1996, Dötlingen
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9772 :بابەتی ژمارە

Fauna der in der paläarctischen Region(europa, Kaukasien
Sibirien, Turan, Persien, Kurdistan ...
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090814410988861
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Published 1885 by R. Friedländer
Artikeleigenschaften
Geschichte
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9773 :بابەتی ژمارە

،Forschungen über die Kurden und die iranischen Nordchaldäer
Volumes 1-2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101623152462394
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
By Petr Lerkh
St. Pertersburg
1857
Artikeleigenschaften
sprachlich
Buch:

4602

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9774 :بابەتی ژمارە

Frauen in der kurdischen Guerilla
http://www.kurdipedia.org/?q=20140901130929115562
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Motivation, Identität und Geschlechterverhältnis in der
Frauenarmee der PKK
von Anja Flach
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9775 :بابەتی ژمارە

Freies Kurdistan : die Schutzzone der Kurden in IrakischKurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092915413219679
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Azad (author) ،Salih
2004 ،Berlin : Freie Universität Berlin
German 270 p. (ID: B1039)
end
Artikeleigenschaften
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9776 :بابەتی ژمارە

Fünf Kurden-Dynastien - 1

4603

http://www.kurdipedia.org/?q=2013091821283888718
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Heinrich Alfred Barb
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
1858, Wien
Artikeleigenschaften
Geschichte
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9777 :بابەتی ژمارە

Fünf Kurden-Dynastien - 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091821323392308
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Heinrich Alfred Barb
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
1859, Wien
Artikeleigenschaften
Geschichte
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9778 :بابەتی ژمارە

Gewalt gegen Frauen in der autonomen Region Kurdistan-Irak
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013092115030088576
:فایلی پی دی ئێف
Verfasserin
Narghes Al-Mufti
angestrebter akademischer Grad
Magistra der Philosophie (Mag.phil.)
Wien, am 26.12.2012
Artikeleigenschaften

4604

🔣 Sonstiges

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9779 :بابەتی ژمارە

Gilgameschs Erben, Band 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20140812144129115480
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan
Artikeleigenschaften
Politik
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9780 :بابەتی ژمارە

Gilgameschs Erben, Band 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20140812144223115481
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan
Artikeleigenschaften
Politik
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9781 :بابەتی ژمارە

Grammatik des neusyrischen Sprache am Urmia-See und in
Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102812075862621
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4605

1836-1930 ،Theodor ،Nöldeke
Artikeleigenschaften
sprachlich
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9782 :بابەتی ژمارە

Ich war bei den Kurden
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090815211288856
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Augenzeuge eines Lebenskampfes
Fritz Sitte.
Published 1980 by Verl. Styria in Graz, Wien, Köln .
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9783 :بابەتی ژمارە

Im Reiche des silbernen Löwen, band 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091822232688713
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Karl May
Pawlak Verlag
1983, Berlin
Artikeleigenschaften

4606

🎡 Reise

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9784 :بابەتی ژمارە

Im Reiche des silbernen Löwen, band 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091822254092309
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Karl May
Pawlak Verlag
1983, Berlin
Artikeleigenschaften
🎡 Reise

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9785 :بابەتی ژمارە

Jahrbuch für musikalische Volks u Völker-Künde
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091822520288711
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dieter Christensen
Verlag Walter de Gruyter & Co.
1963, Berlin
Artikeleigenschaften
♬ Künstlerisch
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9786 :بابەتی ژمارە

Jenseits von Staat, Macht und Gewalt
http://www.kurdipedia.org/?q=20140812143749115479

4607

هێشتا ئامادە نییە
Abdullah Öcalan

:فایلی پی دی ئێف

Artikeleigenschaften
Politik
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9787 :بابەتی ژمارە

Jiyanekê din – ein anderes Leben
http://www.kurdipedia.org/?q=20140901131052115563
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Zwei Jahre bei der kurdischen Frauenarmee
von Anja Flach
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9788 :بابەتی ژمارە

Kriegsverbrechen der Türkei
http://www.kurdipedia.org/?q=20140901131326115565
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Strafanzeige nach dem Völkerstrafgesetzbuch gegen
Ministerpräsident Erdogan und die türkischen Generalstabschefs
von Rechtsanwältin Britta Eder und Rechtsanwalt Dr. HeinzJürgen Schneider
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:

4608

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9789 :بابەتی ژمارە

Kurden Azadi
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091909403688704
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Tau & Tau Type
1992, Wien
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9790 :بابەتی ژمارە

Kurdisches Sprichwort؛Kurden haben keine Freunde
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031818444682582
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Albrecht Metzger
1. Auflage 1999
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9791 :بابەتی ژمارە

Kurden im Schatten des Demokratisierungsprozesses in der Türkei
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092114210688580
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Verfasser

4609

Mag. Salih Jamal
angestrebter akademischer Grad
Doktor der Philosophie (Dr. phil.)
Wien, im November 2011
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9792 :بابەتی ژمارە

Kurden in Russland und der Sowjetunion
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092114052488582
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Verfasserin
Silvia de Carvalho-Ellmer
angestrebter akademischer Grad
Magistra der Philosophie (Mag.phil.)
Wien, 2011
Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 243 361
Studienrichtung lt. Studienblatt: Diplomstudium Slawistik Russisch
Betreuerin: a.o. Univ. Prof. Mag. Dr. Gisela Procházka-Eisl
Artikeleigenschaften
Geschichte
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9793 :بابەتی ژمارە

Kurdinnen und Kurden im Spiegel der deutschsprachigen
Printmedien
ئامادەیە

4610

http://www.kurdipedia.org/?q=2013092114002688583
:فایلی پی دی ئێف
„Das Ausland, Globus, Dr. A. Petermanns Mitteilungen“
Verfasserin
Jacqueline Younes

angestrebter akademischer Grad
Magister der Philosophie (Mag. phil.)
Wien, im September 2012
Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 307
Studienrichtung lt. Studienblatt: Kultur- und Sozialanthropologie
Betreuerin: Mag. Dr. Maria Anna Six-Hohenbalken
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9794 :بابەتی ژمارە

Kurdinnen und Kurden in Hessen – Geschichte, Gegenwart und
Perspektiven der Gleichstellung
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092011271988652
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dokumentation der Tagung der Fraktion DIE LINKE. im
Hessischen Landtag
mit freundlicher Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Hessen
und YEK-KOM e.V. (Föderation kurdischer Vereine in
Deutschland)
am 29. Januar 2011 in Wiesbaden
1. Auflage
Herausgeber
DIE LINKE. Fraktion im Hessischen Landtag
Schlossplatz 1 – 3
65183 Wiesbaden
Tel.: 0611-3506090
Fax: 0611-3506091
E-Mail: die-linke@ltg.hessen.de
Internet: www.linksfraktion-hessen.de
Dieser Band dokumentiert die bis zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung vorliegenden schriftlichen Ausarbeitungen der
Tagung.
Wiesbaden, September 2011
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:

4611

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9795 :بابەتی ژمارە

Kurdische Frage und europäisches Recht
http://www.kurdipedia.org/?q=20140812141815115475
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9796 :بابەتی ژمارە

Kurdische Grammatik
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091909582888699
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ferdinand Justi
Akademie der Wissenschaften
1880, St. Petersburg
Artikeleigenschaften
sprachlich
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9797 :بابەتی ژمارە

Kurdische Studien
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091910094788698
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4612

Hugo Makas
Carl Winter's Universitätsbuchhandlung
1900, Heidelberg
Artikeleigenschaften
🔣 Sonstiges

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9798 :بابەتی ژمارە

Kurdische Studien 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092011211588654
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Artikeleigenschaften
Biografie
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9799 :بابەتی ژمارە

Kurdische Texte I
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091910221392310
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A.v. Le Coq
Reichsdruckerei
1903, Berlin
Artikeleigenschaften
sprachlich
Buch:

4613

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9800 :بابەتی ژمارە

Kurdische Texte II
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091910221392311
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
A.v. Le Coq
Reichsdruckerei
1903, Berlin
Artikeleigenschaften
sprachlich
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9801 :بابەتی ژمارە

Kurdische texte und kurdische studien
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091910335288697
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hugo Makas
Apa-Philo Press
1979, Amsterdam
ISBN: 90-6022-355-1
Artikeleigenschaften
sprachlich
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9802 :بابەتی ژمارە

Kurdische Unabhängigkeitsbestrebungen
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011116204886714

4614

ئامادەیە

:فایلی پی دی ئێف
...
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9803 :بابەتی ژمارە

Kurdische Volksdichtung
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091910371588696
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Thomas Bois
Kurdisches Institut
1985, Bonn
Artikeleigenschaften
Kultur
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9804 :بابەتی ژمارە

Kurdische Zugehörigkeit: Wer ist Kurde? Was bedeutet Kurde
sein?
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092015491488632
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Jemal Nebez
Ein Beitrag zur Erforschung der Identität eines aufgeteilten staatenlosen Volkes Vortrag
- gehalten am 27.12.1985 in Kopenhagen für die kurdischen Flüchtlinge in Dänemark –
im Rahmen eines Seminars über die Kurdenproblematik
Eine überarbeitete OnlineAusgabe:
www.kurdbun.de
November 2003
Artikeleigenschaften

4615

Kurdenfrage

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9805 :بابەتی ژمارە

Kurdischen Fürstengeschlechter
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091910412388695
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Heinrich Alfred Barb
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
1856
Artikeleigenschaften
🔣 Sonstiges

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9806 :بابەتی ژمارە

Kurdischer Nationsbildungsprozess - Beginn und Verlauf der
kurdischen Nationsbildung in der Türkei
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092112150288602
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Serdar Yilmaz
Diplomarbeit, Universität Wien. Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
BetreuerIn: Bruckmüller, Ernst
2008
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

4616

9807 :بابەتی ژمارە

Kurdistan - Ein Land in Geiselhaft
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050315243257249
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Hannelore Küchler
Das Schicksal eines geschundenen Volkes
für mehr Informationen: ،ISBN Nr. 9-783000-288005
http://www.gkt-gbr.com
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9808 :بابەتی ژمارە

Kurdistan bibliographische Publikationen in Deutschland und
anderen westlichen Staaten
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052422482264873
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
بیبلۆگرافیای کوردستان لە چاپەمەنییەکانی ئەڵمانیا و واڵتانی
رۆژئاوا
یوسف مەنتک
2011
Artikeleigenschaften
📰 Medien

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

Süd-Kurdistan

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9809 :بابەتی ژمارە

Kurdistan und die Kurden
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091910582088694
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4617

Reihe pogrom
1988, Göttingen
ISBN: 3-922-19-24-8
Artikeleigenschaften
Geschichte
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9810 :بابەتی ژمارە

Kurdistan und Europa
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091911065488692
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Hans-Lukas Kieser
Chronos
1997, Zürich
ISBN: 3-905312-32-8
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9811 :بابەتی ژمارە

Kurdologie
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091912013288691
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4618

Bibliothek Feqîyê Teyra
1994, Berlin
ISBN: 3-86093-066-4
Artikeleigenschaften
🔣 Sonstiges

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9812 :بابەتی ژمارە

Migration am Beispiel der Kurden aus dem Irak
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092915443062161
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
) لە نموونەی کوردەکانی عێراق (بە زمانی ئەڵمانی،کۆچ
نامەی ماستەری هەڵۆ سەالم کە پێشکەش بە ئەنستیتوتی کۆمەڵناسی زانکۆی تەکنۆلۆژی
بەرلین کراوە
Technische Universität Berlin
FAKULTÄT VII / Architektur
Umwelt Gesellschaft
Institut für Soziologie
Artikeleigenschaften
🔣 Sonstiges

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9813 :بابەتی ژمارە

Mit Kampf und Liebe in eine neue Zeit – Nûdem
http://www.kurdipedia.org/?q=20140901130805115561
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4619

Aus dem Leben von Uta Schneiderbanger
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9814 :بابەتی ژمارە

Öl, Wasser und Nationalismus - Studie zu den Kurden im Irak,
Iran und der Türkei
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092015524788631
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Fachbuch, 2008, 135 Seiten
Geschichte - Asien
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9815 :بابەتی ژمارە

Persische und kurdische Reiseberichte; Die Briefe des Berliner
Orientalisten Oskar Mann während seiner beiden Expeditionen in
den Vorderen Orient 1901–1907
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032220351457351
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4620

Mojtaba Kolivand
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9816 :بابەتی ژمارە

PerspekƟ ven des Entwicklungs- und Wiederaufbauprozesses der
interkulturellen Stadt Kirkuk/Irak
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111115301887903
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Nuri Rashid
InauguraldissertaƟ on zur Erlangung des akademischen Grades eines
Doktors der IngenieurwissenschaŌ en (Dr.-Ing.)
Fachbereich Architektur, Stadtplanung, LandschaŌ splanung
Universität Kassel, Bundesrepublik Deutschland
DisputaƟ on am 21.12.2009, Universität Kassel
GutachterInnen
Prof. Dr. Detlev Ipsen
Prof. Christl Drey Kassel 2010
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9817 :بابەتی ژمارە

PKK; Perspektiven des kurdischen Freiheitskampfes: Zwischen
Selbstbestimmung, EU und Islam
http://www.kurdipedia.org/?q=20140901130643115560
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

4621

von Nick Brauns und Brigitte Kiechle
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9818 :بابەتی ژمارە

Plädoyer für den freien Menschen
http://www.kurdipedia.org/?q=20140812160929115482
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan
Artikeleigenschaften
Politik
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9819 :بابەتی ژمارە

Reise nach dem Ararat und dem Hochland Armenien
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102212063662480
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Moritz Wagner
1848 ،Cotta
Artikeleigenschaften
🎡 Reise

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9820 :بابەتی ژمارە

4622

1892 ،Kurdistan und Armenien ،Reise nach Innerarabien
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102210492262477
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
1849-1895 ،Baron von ،Eduard ،Author: Nolde
Artikeleigenschaften
🎡 Reise

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9821 :بابەتی ژمارە

Mitth. aus ،Reise nach Mosul und durch Kurdistan nach Urumia
dem Tagebuche
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102713065962606
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
C. Sandreczki
Artikeleigenschaften
🎡 Reise

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9822 :بابەتی ژمارە

Volume 2 ،Reise nach Persien und dem Lande der Kurden
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102211232262479
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
By Moritz Wagner
1833
Artikeleigenschaften

4623

🎡 Reise

Buch:

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9823 :بابەتی ژمارە

Rüstungsexporte Kreditvergaben Giftgas und andere Aktivitäten Deutscher Unternehmen in Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110214433388082
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hintergründe und Fakten Stand der Recherche Juli 2010
Artikeleigenschaften
Al-Anfal & Halabja
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9824 :بابەتی ژمارە

Scheich 'Adi, der grosse Heilige der Jezîdîs
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091912235988690
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Rudolf Frank
1911, Erlangen
Artikeleigenschaften
Religion und Atheismus
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9825 :بابەتی ژمارە

Seminararbeit Kurdisches Filmschaffen
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091913032588685
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Geschichte – Struktur – Yilmaz Güney

4624

Institut für Kommunikationswissenschaft und Journalistik
Universität Freiburg, Schweiz
2001
Artikeleigenschaften
♬ Künstlerisch
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9826 :بابەتی ژمارە

Staatenlose Kurden in Syrien
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092911400988465
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
KurdWatch ist ein Projekt des
Europäischen Zentrums für Kurdische Studien
Emser Straße 26
12051 Berlin
Telefon: +49 ‒ 30 ‒ 62 60 70 32
Fax: +49 ‒ 721 ‒ 1 51 30 34 61
info@kurdwatch.org
© KurdWatch, März 2010
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9827 :بابەتی ژمارە

Staatenlose KurdInnen aus dem Libanon
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091821214088719
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4625

FLÜCHTLINGSRAT
Zeitschrift für Flüchtlingspolitik in Niedersachsen
Ausgabe 4+5/01
Heft 78/79
Juli 2001
ISSN 1433-4488 H 43527
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9828 :بابەتی ژمارە

Studien zur yezidischen Religionsgemeinschaft, Yezidische Helden
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091912340288689
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Dengê Êzîdiyan
2011, Oldenburg / Germany
ISBN: 978-3-9810751-4-5
Artikeleigenschaften
Religion und Atheismus
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9829 :بابەتی ژمارە

Torba, die Kurden von Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062108495878292
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

4626

SOV
2000, Lyss - Suisse
Artikeleigenschaften
Kultur
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9830 :بابەتی ژمارە

Torba, Kordi, die Kurden Chorasans
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091912375392314
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
SOV
1999, Lyss - Suisse
Artikeleigenschaften
Kultur
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9831 :بابەتی ژمارە

ÜBER DIE KURDISCHEN SPIRANTEN
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091821383188717
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
FERDINAND JUSTL
MARBURG
1873
Artikeleigenschaften
Geschichte
Buch:

4627

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9832 :بابەتی ژمارە

Verfolgung, Krieg und Zerstörung der ethnischen Identität:
Genozid an den Kurden in der Türkei?
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092018544288624
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Desmond Fernandes
Ronald Ofteringer
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Verfolgung, Krieg und Zerstörung der ethnischen Identität:
Genozid an den Kurden in
der Türkei? / [Hrsg.: von medico international e.V.] Desmond
Fernandez ; Ronald Ofteringer.
[Red.: Hans Branscheidt ; Jürgen Wälther]. - Frankfurt am
Main: Medico Internat., 2001
(Medico-Report ; 22)
ISBN 3-923363-28-1
Der Text von Desmond Fernandes »The Kurdish Genocide in
Turkey, 1924-1998« wurde
aus dem englischen Original übersetzt von Claudia Basrawi.
medico international e.V.
Obermainanlage 7
D-60314 Frankfurt am Main
Tel: 069 94438-0
Fax: 069 436002
eMail: info@medico.de
http://www.medico.de
Redaktion: Hans Branscheidt, Jürgen Wälther
Foto auf dem Titelbild: Heiko Karn
Gestaltung: Ingo Thiel
Mai 2001
Spendenkonten Stichwort »Kurdistan«:
1800 Frankfurter Sparkasse (BLZ 500 502 01)
6999-508 Postbank Köln (BLZ 370 100 50)
Spendensiegel
Deutsches Zentralinstitut
für soziale Fragen
ISBN 3-923363-28-1
ISSN 1430-9696
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:

4628

🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9833 :بابەتی ژمارە

Volksmedizinisch verwendete Arzneimittel der Provinzen Elazığ
und Tunceli (Ostanatolien, Türkei)
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013092114313588577
:فایلی پی دی ئێف
angestrebter akademischer Grad
Magistra der Pharmazie (Mag.pharm.)
Verfasserin / Verfasser: Kader Karlıdağ
Matrikel-Nummer: 0205412
Studienrichtung /Studienzweig
(lt. Studienblatt):
Pharmazie
Betreuerin / Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Johannes Saukel
Wien, am 27.10.2009
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9834 :بابەتی ژمارە

Wege zu einer Lösung der kurdischen Frage - Auszüge aus der
Eingabe an den EGMR
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2014081214135665373
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan
2002
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
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🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:

:کویک ریسپۆنس کۆد

9835 :بابەتی ژمارە

Wir wollen frei und Kurden sein
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091912445188687
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
İsmail Beşikçi
ISP
1987, Frankfurt
ISBN: 3-88332-121-2
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9836 :بابەتی ژمارە

Zum Beispiel Kurden
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091912502888686
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Albrecht Metzger
Lamuv
1999, Göttingen
ISBN: 3-88977-563-2
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
🇩🇪 Deutsch

Dialekt:

🌏 Außerhalb

Provinz:
:کویک ریسپۆنس کۆد

9837 :بابەتی ژمارە

Zur Lösung der Kurdenfrage

4630

http://www.kurdipedia.org/?q=2013092115064188575
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
Verfasser
Mag. rer. soc. oec. Özgür Tasdelen
angestrebter akademischer Grad
)Doktor der Philosophie (Dr. phil.
Wien, 2011
Artikeleigenschaften
Kurdenfrage
Buch:
Dialekt:

🇩🇪 Deutsch

Provinz:

🌏 Außerhalb

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9838 :

ئاسۆس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102512482762559
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محي الدين زنگنه
دەزگاي ئاراس 2008 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
رواية
اراس

بابەتی ژمارە9839 :

ئاکرێ (عقرة) في العهد الملکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081222584389175
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4631

جمبد شکري بابکر ئاکرەیی
٢٠٠٨
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9840 :

أبناء الجن مذکرات عن األکراد ووطنهم
http://www.kurdipedia.org/?q=201208280841466892
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مؤلف الکتاب :مارغريت کان
ترجمة :نورا شیخ بکر
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9841 :

أحتفاال ً بالوجود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091615211731771
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4632

فلک الدين کاکه يي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە9842 :

أحداث القامشلي آذار  2004من المؤامرة إلى الحرکة الشعبیة
السلمیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082813394769506
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حزب الوحدة الديمقراطي الکوردي  -يکیتي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:

غرب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9843 :

إحیاء القلوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091122324270987
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محمود الکردي الخلوقي
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە9844 :

أخذوني ولم يخبروني بشيء
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101115591162291
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تشويه األعضا و التناسلیة األنثوية في کردستان العراق
Copyright © 2010 Human Rights Watch
All rights reserved.
Printed in the United States of America
ISBN: 1-56432-639-X
Cover design by Rafael Jimenez
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تقرير

بابەتی ژمارە9845 :

آراء في القضیة الکرد و الديمقراطیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052310250964851
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
طارق حمو
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9846 :

أربیل  -مدينة األدب والعلم والحضارة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102512372162558
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4634

د .عثمان أمین صالح
دەزگاي ئاراس 2009 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

اراس

بابەتی ژمارە9847 :

إرشاد األنام إلى أركان اإلسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150117132028118873
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
الشیخ عبد الكريم محمد المدرس
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:

الدين واأللحاد
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9848 :

آريا القديمة وکوردستان األبدية  -الکرد من اقدم الشعوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051521221878555
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4635

صلوات گولیاموف
ترجمة :د .اسماعیل حصاف
٢٠١١
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ
⊷ترجمة

بابەتی ژمارە9849 :

أزمة المدنیة وحل الحﺿارة الدیمقراطیة في الشرق األوسﻂ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081516195272149
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدهللا اوجالن
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە9850 :

أﺿواء على التاريخ الزازائي الكوردي والزرادشتي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050222530976053
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ﺿیاء الدين ظاظا
دمشق-سوريا
خصائص السجل
األقلیم:

🇾🇸سورية

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

4636

بابەتی ژمارە9851 :

أطیاف مضیئة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022613134864308
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فريد زامدار
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
مقاالت ومقابالت

بابەتی ژمارە9852 :

أطیاف الماﺿي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052209022076410
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الكاتب :دالور زنكي
مراجعة وتقديم :الشیخ توفیق الحسیني
الطبعة االولى2009 :
دار النشر :أمیرال
بیروت – لبنان
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9853 :

إعالن استقالل کردستان وحقوق االمة الکردية في نظر الشريعة
االسالمیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101808010773430
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4637

الدکتور حسن خالد مصطفى محمود المفتي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە9854 :

أقوياء قوة جبالهم – رحلة في الثقافة الکوردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092215433326081
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
روبرت إل برينمان
الترجمة الى العربیة :عبدالسالم النقشبندي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تراث

بابەتی ژمارە9855 :

ألبوم مالفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201209070912033354
8
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عمر حمديMartin Schwab
مترجم الکتاب :سوسن العطَّار
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
ادبي

4638

بابەتی ژمارە9856 :

ألمسألة ألکوردية ألبديل ألديمقراطي تجارب سیاسیة 2009 1974
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070809580471868
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدالمصور بارزاني
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە9857 :

إمارة بدلیس واألمیر عبدال خان البدلیسي في کتاب أولیا جلبي
(السیاحتنامه) (دراسة تحلیلیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062400280378272
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بوار نورالدين
الترجمة عن الکردية الکاتب علي شمدين وراجعه د .حسام الدين
النقشبندي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە9858 :

إمارة بني حسنويه االکراد وعالقاتها بالدولة
البويهیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112314041687670
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الدکتور علي بن صالح بن علي المحیمید
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

4639

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9859 :

أمیر المؤمنین صالح الدين األيوبي ودولته الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052913070964951
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
اعداد
األستاذ مال عبدهللا مال رشید الغرزي
خصائص السجل
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9860 :

أمیر وراء القضبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051521291178554
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حوار :هاوژين عمر
ترجمة :إحسان برهان الدين
الناشر :دار الحکمة  -لندن
الطبعة :الثانیة 2011
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مقاالت ومقابالت

بابەتی ژمارە9861 :

أنقاض األزل الثاني
http://www.kurdipedia.org/?q=20141127222657118173
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4640

سلیم بركات
١٩٩٩
خصائص السجل
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رواية

بابەتی ژمارە9862 :

إنکار الوجود  -قمع الحقوق السیاسیة والثقافیة لألکراد في سوريا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101210084962318
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
Human Rights Watch
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تقرير

بابەتی ژمارە9863 :

أوراق جبلیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092323045573265
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زهیر الجزائري
خصائص السجل
جنوب کردستان
األقلیم:
ک .جنوبي
اللغة  -اللهجة:
القضیة الكردية
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9864 :

أکراد أسیاد بال جیاد

4641

http://www.kurdipedia.org/?q=201208310907583501
9
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مصطفى سعید
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
رواية

بابەتی ژمارە9865 :

أکراد ترکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102117123562472
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .إبراهیم الداقوقي
دەزگاي ئاراس 2008 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة
اراس

بابەتی ژمارە9866 :

احداث السید الطبال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091321132573061
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4642

حسن طه حسن السنجاري
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9867 :

احکام ومواد القوانین والقرارات المتعلقة باالحوال الشخصیة النافذةفي
اقلیم کوردستان – العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081721541572229
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
اعداد /الحاکم عوني البزاز عضو المجلس الوطني لکوردستان –
العراق/الکتاب من مطبوعات المجلس الوطني الکوردستاني /لجنة شؤون
القانونیة الرقم ( /)26تاريخ االصدار 2009/
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬قانوني

بابەتی ژمارە9868 :

اراء وامثلة حول تطبیق الفدرالیة في العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112120011478004
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عصمت شريف وانلي
٢٠٠٣
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

4643

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9869 :

استذكارات عن تاريخ الكورد الحديث
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030208512433467
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عمر علی شريف
2005
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9870 :

اسطورة شیركو بیكس الشعرية بین اغنیة الوطن وصوت الحرية
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072208522877071
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لقمان محمود
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي

بابەتی ژمارە9871 :

اسماء أماکن العبادة المدمرة للمسلمین والمسیحیین وااليزديین للفترة
لما قبل عملیات االنفال ( )1988امتدادا لما بعدها في کوردستان العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081722000072230
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4644

من ملفات جرائم النظام البائد ( / )2003-1968دانەر :المحامي طارق
محمد سعید جامباز عضو المجلس الوطني لکوردستان العراق/
لەچاپکراوەکاني ئەنجومەني نیشتماني کوردستان /لیژنەي گواستنەوەو
گەياندن ( / )1سالي2006 :
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة

بابەتی ژمارە9872 :

اسماعیل عمر غائباً حاﺿراً

http://www.kurdipedia.org/?q=2013090316382088958
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
🇦🇸عربي
سیرة

بابەتی ژمارە9873 :

اسهامات الکرد في الحضارة االسالمیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081422215189159
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
قادر محمد حسن
٢٠٠٩
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9874 :

اشكالیة المنع من السفر في سورية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090410291488943
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المرکز السوري لإلعالم و حرية التعبیر
خصائص السجل
األقلیم:

🇾🇸سورية

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە9875 :

اشکالیة العالقة بین األکراد و العرب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082717180057318
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ابراهیم ابراهیم
د  .محمود عکام
د  .طیب تزيني
د  .فیصل درّاج
د  .عبد الرزاق عید
أ  .جمال باروت
أ  .هادي العلوي
أ  .نبیل ملحم
أ  .فائز اسماعیل
أ  .فائز العراقي
أ  .منذر الموصلي
أ  .د  .جمال األتاسي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە9876 :

اشکالیة نشأة األقالیم الفیدرالیة في العراق بین النص القانوني والواقع
السیاسي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020622002675632
فایلی پی دی ئێف:
...

ئامادەیە

خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬قانوني

بابەتی ژمارە9877 :

اصوات والحان کوردية :دراسة في الطبیعة السیسیولوجیة والموسیقیة
الصوات غنائیة والحان کوردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071118484872001
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عادل الهاشمي
2006
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬فني

بابەتی ژمارە9878 :

اعادة التوان الی میزان مختل
http://www.kurdipedia.org/?q=201401272202418655
3
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مسعود محمد
بغداد ١٩٧٧ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9879 :

اغد و دیمقراطي وحرمان شعب حتی من حق الحلم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080900350689221
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جالل الطالباني
من منشورات االتحاد الوطني الکردستاني  -مرکز ئەرکی نوێ الثقافي
سنة 1989
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە9880 :

افاق المعارﺿة في اقلیم کردستان العراق :صالبة البنی التقلیدية ورهان
تفکیک المناطقیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063013575889748
فایلی پی دی ئێف:
رستم محمود
٢٠١١

ئامادەیە

خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

تقرير
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9881 :

اكراد العراق تحت حكم الزعیم عبدالكریم قاسم 1963-1958
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051721171176347
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر
مقدمة من
ا
سمر فضال عبد الحمید محمد
إشراف
أ.د /رأفت غنیمي الشیخ
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر
عمید آلیة اآلداب بالزقازيق سابقاا
ومؤسس معهد الدراسات اآلسیوية
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9882 :

األثار الکاملة للدکتور احمد عثمان أبوبکر 2 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092021343262029
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکار :د.أزاد عبید صالح
مێژووي دەرچوون2010/29/3:
لە باڵوکراوەکاني بنکەي ژين  -سلێماني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
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بابەتی ژمارە9883 :

األختام والسديم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030812324968761
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سلیم بركات
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

🇦🇸عربي
رواية
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9884 :

األدب الشفاهي الكردي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305200025119574
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
للباحث :علي الجزيري
الطبعة األولى 2000
كاوا للثقافة الكردية
بیروت_ لبنان
استوقفني هذا الكتاب النادر للباحث "علي الجزيري" لما يحويه من
معلومات غنیة حول الثقافة الشفهیة للشعب الكردي وما تحتويه هذه
الثقافة من حكايا وأساطیر ومعتقدات مازالت متداولة إلى وقتنا الحاﺿر،
ولع ّ
ل أبرز ما يمیّز هذا الكتاب هو جهد الكاتب الواﺿح في البحث واالعتماد
في بحثه على التحلیل واالستقصاء والجمع في تناوله لهذا األدب ،وخاصة
أ ّ
ن معظمه غیر مدون بعد ،لذلك يحتل هذا الكتاب ،باإلﺿافة إلى ندرته،
بعض من التراث الشفهي الكردي.
الصدارة في تدوين
ٍ
وهنا أورد لكم إحدى فقرات الكتاب وهي من الفصل الثاني والذي تحت
عنوان "المیثولوجیا الكردية" /المعتقدات األسطورية في المجتمع
الكردي ،/آمال ا في تحقیق الفائدة والمزيد من المعرفة حول هذه الثقافة
التي تعتبر من الثقافات النادرة والغیر مترجمة بعد إلى العربیة.
"إن المتمعن في األسطورة الكردية ،سیالحظ بال عناء ،بأن الصراع فیها
يدور بین اإلنسان من جهة وبین العفاريت والجن من جهة أخرى ،ففي
حین تتمثل قوى الخیر في األول ،نجد أن قوى الشر تتمثل في الثانیة
على األغلب.
وتعد "الحیة" صورة لقوى الشر في المیثولوجیة الكردية ،وهذا ما يتجلى
بوﺿوح في أسطورة "الض ّ
حاك" ،وقد تغدو "الحیة" رمزاا للخیر في بعض
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األساطیر والحكايات الكردية ،ولیس نادراا من أن تتخذ قوى الشر شكال ا
عجوز شمطاء أو ساحرة.
وتعد شخصیة "الخضر_الخدر" السرمدية ،وفق المعتقدات الكردية
التقلیدية ،ممثلة قوى الخیر ،وهي موجودة في كل مكان ،وتهب لنجدة
اإلنسان عند الضیق ،فهي تلعب دور المخلص ،ويعتبرها بعض مفسري
القرآن الكريم ،ذلك الرجل الصالح ،المذكور في سورة "الكهف" والذي
يلتقي بالنبي موسى.
وتظهر شخصیة الخضر جلیة واﺿحة في ملحمة "ممى آالن" الفلكلورية
الكردية ،كرمز لقوى الخیر ،فحینما استبد الیأس بكل من "علي بك ،عمر
بك ،الماس بك" ونال منهم الغم والهم مانال ،وساءت حالتم وتردت ،ظهر
"الخوجة خضر" ،وأشار علیهم بتزويج كبیر األخوة ،أي "علي بك" ،ألن هللا
سیرزقه بولد .واستجابة لندائه ،عاد األخوة الثالثة وتصدقوا على الفقراء
وذبحوا األﺿحیة ،وامتثلوا لنصیحة "الخوجة خضر" ،فرزق بولد ،كما تنبأ.
ويظهر الرجل المسن "الخوجة خضر" مجدداا ،ويعز إلیهم بتسمیة المولود
باسم "ممى آالن" ،ث ّ
م يختفي فجأة.
ويجدر بنا الذكر ،بأنه لیس من النادر أبداا ،أن نعثر في صفوف معسكر
الشر على قوى الخیر ،ففي الحكايات األسطورية الكردية ،نعثر على
الجن الخیر ،الذي يساعد اإلنسان وال يؤذيه ،كما في ملحمة "ممى آالن"
السالفة الذكر .فالجنیات الثالث ،بنات ملك الجن ،يتمظهرن أو يتنكرن
بمظهر الحجل ،ويطرن إلى جزيرة "بوتان" ويعدن بـ"زينى" النائمة على
سريرها ،ويضعنها إلى جوار "ممى آالن" النائم ،يستیقظ "ممى آالن"
فیرى حسناء إلى جواره ،وحینما يمعن النظر في الباب يجده مقفال ا
بإحكام ،فتستبد به الحیرة ،وتصاب "زينى" أيضاا بالذهول حینما تستیقظ،
وال تجد تفسیراا لوجود ذك الشاب إلى جوارها ،وبنفخة من األمیرات
الثالث ،ينام "ممى آالن" وتنام "زينى" ،ويؤمر الجن بنقل الفتاة وإعادتها
إلى جزيرة "بوتان" ،ويتم ذلك ،بینما كانت تغﻂ في نوم عمیق.
وهناك حكاية أسطورية ،تردّ أصل الكرد إلى عهد الملك "سلیمان" الذي
كان يحكم – وفق المعتقدات األسطورية -عالماا أسطورياا ملیئاا بالجن.
وتحكي األسطورة بأن الملك "سلیمان" قد أرسل "خمسمائة جني" إلى
أوروبا للبحث عن أجمل العذارى وجلبهن......إال أنهم وجدوا عند عودتهم
أن الملك قد مات ،ولذلك احتفظوا بالطبع بفتیاتهم ومنهم جاء نسل الكرد.
إن األساطیر والحكايات األسطورية الكردية ،تعكس الصراع الدائر بین قوتي
الخیر والشر ،بین "اأهورا مزدا" و"اهريمان" قبل اإلسالم ،ويكون البطل
غالباا من البشر ومن الناس الفقراء على األكثر ،ويظهر على شكل المنقذ
"الخضر" كما أسلفنا ،أو على شكل "درويش" رث الثیاب متنكراا.
وتتجلى بشكل ساطع مالمح أسطورية في العديد من الحكايات الكردية،
مثل حكاية "آسبة سي لنك /الحصان ذو القوائم الثالث" ،وبصفة عامة
يمكن تسجیل المالحظات التالیة فیما يتعلق باألسطورة الكردية:
أ -عبارة عن رواية ألحداث جرت بتدخل من كائنات علیا.
ب -ذات طابع مق ّ
دس.
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جـ  -تعطي تبريراا لممارسة طقس ما غالباا.
د -توحي بخلق جديد في الخیال الشعبي.
هـ ـ وفي ما يتعلق بنا فاألسطورة الكردية تأثرت بالمیثولوجیا اإلسالمیة".
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

غرب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9885 :

األسرة البدرخانیة ..نشاطها السیاسي و الثقافي  1950 1900دراسة
تاريخیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082015550972298
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .صالح محمد سلیم الهروري
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (فکر حر) سەبارەت بە
(پەڕتووکي نەناسراو  )7لە10:12:39 2013-4-23 :
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9886 :

اإلنتفاﺿات البارزانیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121411313763279
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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صفحات من تاريخ الحرکة التحررية الکردية في النصف األول من القرنالعشرين
کاوس قفطان
ئاراس 2003 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
اراس

بابەتی ژمارە9887 :

األوتاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082411381771126
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المؤلف :جان بابیر
الطبعة األولى2002 -
عدد النسخ 1000
تصمیم ولوحة الغالف :للفنان منیر شیخي
إصدار خاص – بیروت.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رواية

بابەتی ژمارە9888 :

اإليزيدية واإليزيديون في شمال غرب سوريا
http://www.kurdipedia.org/?q=201203112332436439
5
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محمد عبدو عل
دار "عبد المنعم
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9889 :

األيوبیون بعد صالح الدين والحمالت الصیبیة من الرابعة  -إلى السابعة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082810045189060
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المؤلف  /د .علي محمد الصالبي
الناشر  /دار ابن الجوزي القاهرة
الطبعة  /األولى 2008
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9890 :

األکراد الفیلیون في التاريخ (صدر عام )1959
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020310091818854
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محمد توفیق ووردي
نشر عدنان رحمن في 2012
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

تأريخ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9891 :

األکراد الفیلیون في التاريخ (صدر عام )1971
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020310145092868
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محمد توفیق ووردي
نشر عدنان رحمن في 2012
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9892 :

األکراد في عهد عماد الدين زنکي
http://www.kurdipedia.org/?q=201207080939236548
2
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دکتور محمد فتحي الشاعر
کلیة ااڵداب  -جامعة المنوفیة
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9893 :

األکراد في لبنان وسوريا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121609521487211
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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المؤلف  /د أديب معوض
الناشر  /دار آراس  -أربیل
الطبعة  /الثانیة 2010
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە9894 :

األکراد في مصر عبر العصور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010714574474773
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
درية عوني ومحمود زايد ومصطفى محمد عوض
القاهرة ٢٠١١
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

ک .جنوبي

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9895 :

األکراد من القرن السابع الى القرن العاشر المیالدي وفق المصادر
العربیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082115025672356
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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أرشاک بوالديان
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9896 :

األکراد :تاريخ شعب ..وقضیة وطن
http://www.kurdipedia.org/?q=201110172244266240
8
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
أحمد تاج الدين
قاهرة 2001 -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9897 :

االبادة الجماعیة؛ البارزانییون في معسكر قوشتبة التجیعي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111514462777945
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدالمصور بارزاني
١٩٨٣
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة
⊶اللغة
االصلیة

4657

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9898 :

االتجاهات التعصبیة بین الجماعات العرقیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121819283163361
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دراسة اجتماعیة میدانیة في اقلیم کوردستان العراق
هیوا حاجي ديلويي
اربیل 2008 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
اجتماعي

بابەتی ژمارە9899 :

االثار الکاملة للمؤرخ الکردي محمد أمین زکي (مشاهیر الکرد وکردستان)
2http://www.kurdipedia.org/?q=2011092021381962030
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکار :رفیق صالح
مێژووي دەرچوون2005 :
لە باڵوکراوەکاني بنکەي ژين  -سلێماني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە9900 :

االثار في خنس وآهمیتها
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121411442463282
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
د .بیوار خنسي
ئاراس 2006 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
اراس

بابەتی ژمارە9901 :

االحصاء االستثنائي في محافظة الحسکة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090810541933473
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
م .اوسي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📈احصاء

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9902 :

االدب الکوردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092521501292358
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رۆژی لیسکو
ترجمة من الفرنسیة :کمال معروف
اربیل ٢٠١١ -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9903 :

االسماء الکوردية
http://www.kurdipedia.org/?q=201305302346068303
7
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خالد اسحق شیخو
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

لغوي

بابەتی ژمارە9904 :

االﺿداد والبدائل – وهج يلد الحرية
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021713521566364
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :شاهو گوران
مطبعة  :ألند
الطبعة االولی 2008 /
رقم االبداع في دار الكتب والوثائق العراقیة  633لسنة 2008
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە9905 :

االغا والشیخ والدولة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112117040087696
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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المؤلف :مارتن فان بروينسن
المترجم :أمجد حسین
الناشر :معهد الدراسات االستراتیجیة (أربیل  -بیروت  -بغداد) 2007
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە9906 :

االكراد حسب المصادر العربیة
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922220503116338
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ارشاک بوالديان
نقله الی العربیة:
خشادور قصباریان وعبدالكريم ابازيد
يريڤان
خصائص السجل
األقلیم:

🇲🇦أرمینیا

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9907 :

االكراد في االعالم العربي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090422162177272
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الشؤون الكردية في صحیفة الشرق االوسﻂ
"شهر تشرين  1,تشرين  2,كانون "2005, 1
(دراسة لنیل درجة اإلجازة في اإلعالم )
إعداد  :حسین محمد الجمو
إشراف  :د  .عربي المصري
خصائص السجل
األقلیم:

🇾🇸سورية
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اللغة  -اللهجة:

🇦♬عربي

الکتاب:

📰اعالم

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9908 :

االكراد في حقبة الخالفة العباسیة في القرنین ١١-١٠م
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922221115116340
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
أرشاک بوالديان
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە9909 :

االلف باء الكرديةElfebeya Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052313512776438
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
كامیران بدرخان
ترجمة :دالور زنكي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
ک .شمال ح .التین
لغوي

بابەتی ژمارە9910 :

االلفباء الکوردية بالحروف العربیة والحروف االتینیة نشوؤها وتطورها
1932 - 1898
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071117331071997
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ئامادەیە
هوگر طاهر توفیق
2005

فایلی پی دی ئێف:

خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

لغوي

بابەتی ژمارە9911 :

االمارات الکردية في العصر العباسي الثاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2013113008222287544
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فرست مرعي الدهوکي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە9912 :

االمارات الکوردية في العهد البويهي  -دراسة في عالقاتها السیاسیة و
االقتصادية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102611315473526
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
قادر محمد حسن
الناشر :مؤسسة موکرياني للبحوث والنشر  -أربیل
الطبعة :األولى 2011
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9913 :

االمبراطورية المیدية الکوردية البداية والنهاية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111121004087897
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حسن کاکي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە9914 :

االمن القومي الکردي وسبل حمايتە جنائیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062501261171184
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دراسة قانونیة تحلیلیة
المٶلف -:مسعود حمید اسماعیل
من اصدارات مرکز کردستان للدراسات االستراتیجیة
سلێمانیة 2008
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬قانوني

بابەتی ژمارە9915 :

االمیر الکردي  -میر محمد الرواندزي الملقب ب(میري کۆرە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121411393363281
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جمال نبز
ترجمة :فخري شمس الدين سیالحشور
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9916 :

االمیر باد الكردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030212244133525
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
احمد عبدالعزيز محمود
٢٠١٣
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە9917 :

االيزيدية ديانة قديمة تقاوم نوائب الزمن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052821541164934
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کاظم حبیب
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
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بابەتی ژمارە9918 :

االيزيدية واإلمتحان الصعب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121411343763280
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الدکتور خلیل جندي
ئاراس 2008 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة
اراس

بابەتی ژمارە9919 :

االيزيديون في کتب الرحالة البريطانیین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111516481973719
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ارشد حمد محو
2012
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🎡رحلة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9920 :

االکراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121120501587311
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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درية عوني
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9921 :

االکراد (مالحظات وانطباعات) ،االکراد احفاد المیديین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110419333492557
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :ف  .ف مینورسکي ترجمة ،وتعلیق :د .معروف خزندار ،د  .کمال
مظهر احمد طبعة بیروت 1987 ،يقع في  152صفحة ،من الحجم
المتوسﻂ ،يضم الکتاب بین دفتیه عدة فصول اهمها عن سکن االکراد
وجغرافیة بالدهم وتاريخهم وعن حیاتهم الیومیة ولغتهم وادبهم ودينهم
واخالقهم وعن حال المرأة الکردية وعن االکراد في روسیا.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9922 :

االکراد االساطیر و الثورات و الحروب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082316261072372
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نبیل زکي
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

سیاسة
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9923 :

االکراد ايتام العالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052310161564850
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ملف مجلة المعرفة السعودية
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە9924 :

االکراد في المسالة العراقیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112314452487665
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سعد البزاز
١٩٩٦
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9925 :

االکراد في سوريا ولبنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091716033130353
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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أديب معوض
٢٠١٠
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە9926 :

االکراد و کوردستان (تعرف علیها)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081716080972179
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
اعداد :عفرينا کوردا
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9927 :

االکراد واللغة والسیاسة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122210321387127
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عقیل سعید محفوض
بیروت 2013 -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:

سیاسة
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە9928 :

االکراد وبالدهم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012100320370773384
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المقدم شیخ عبدالوحید
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە9929 :

االکراد ،شعبا وقضیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110419485988038
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :صالح بدرالدين ،طبعة بیروت ،1987 ،يقع الکتاب في  224صفحة،
من الحجم المتوسﻂ ،يضم الکتاب موﺿوعات في التاريخ الکردي والوﺿع
الراهن للکرد في ايران وترکیا والعراق وسوريا واکراد المهجر ،واکراد
االتحاد السوفیاتي ولبنان وموﺿوعات اخرى ال تستغني عنها مکتبة أي
قارئ.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9930 :

البارزاني الخالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619828
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
کەمال غەمبار
ژمارەي الپەڕەکان
120
ساڵي چاپ
2007
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە9931 :

البارزاني لن يسلم نفسه
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082316183332817
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تیلي أمین
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە9932 :

البارزاني من مهاباد ...الى آراس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121412384163283
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نجف قولي بسیان ،علي حسن تفرشیان و مرتضى زربخت
ئاراس 2003 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
اراس

بابەتی ژمارە9933 :

البارزاني والحرکة التحررية الکردية 1 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052314384964853
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مسعود البارزاني
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9934 :

البارزاني والحرکة التحررية الکردية 2 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112314383892634
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مسعود البارزاني
1997
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە9935 :

البارزاني والحرکة التحررية الکردية 3 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060622044583048
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مسعود البارزاني
2002
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9936 :

البارزاني وشهادة التاريخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072709371789445
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ترجمها عن الروسیة :باڤێ نازێ  -د .عبدي حاجي
٢٠٠٥
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە9937 :

البارزاني وکیسنجر والدولة الکردية ،مأساة الکرد ،من مذکرات هنري
کیسنجر سنوات التجديد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111722560787774
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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جواد مال
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە9938 :

البارزاني ،مسرحیة لألطفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052822065364937
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
احمد اسماعیل اسماعیل
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🎭مسرح

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9939 :

البازیار
http://www.kurdipedia.org/?q=20141127222014118171
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سلیم بركات
١٩٩١
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9940 :
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البترول  -آهمیته ،مخاطره وتحدياته
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091222184869509
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الدکتور بیوار خنسي
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

💰أقتصاد

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9941 :

البدیل الثوري في الحرکة التحرریة الکوردیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122613472287075
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
التقریر السیاسي للمٶتمر التاسیسي لحزب الشعب الدیمقراطي
الکوردستاني
المنعقد من ( 26الی  )30تموز 1981
قدمە :سامي عبدالرحمن
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تقرير

بابەتی ژمارە9942 :

البرنامج السیاسي لـ(  PYDحزب التحاد الديموقراطي)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110316572888069
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
منهاج
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9943 :

البعد السیاسي للمشكالت القومیة (الكرد نموذجاً)

http://www.kurdipedia.org/?q=20141012222135116987
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تـالیف  :خلیل إسماعیل محمد
الناشر  :المديرية العامة للصحافة والطباعة والنشر – أربیل
الطبعة  :األولى 2009
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە9944 :

البهجة السرية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112914040491552
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لقمان محمود
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9945 :

التاريخ السعردي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150127212048119072
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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اسم الكتاب :التاريخ السعردي /الجزء األول
اسم الكاتب :أدي شیر
رقم االيداع 1250 :لسنة 2010
مشروع معهد التراث الكردي
الطبعة :األولى
مطبعة :سردم -السلیمانیة
يعد هذا الكتاب وثیقة مهمة لمعرفة تاريخ بالد مابین النهرين الكنسي
والمدني ،حیث يغطي فترة تاريخیة طويلة تمتد من سنة  250الى سنة
 850میالدية ،سماه الناشر ادي شیر (التاريخ السعردي) نسبة الى
المخطوطة التي وجدها في خزانة مطرانیته في مدينة سعرد (سیرت)
التركیة ،كما سماه بـ (تاريخ الكنیسة النسطورية الغیر المنشور) والناشر
استشهد عام  1915اثر الجملة التي شنها االتراك على المسیحیین .
يتألف الكتاب من  260صفحة من القطع المتوسﻂ وهو من مشاريع معهد
التراث الكردي ،وأعده للنشر الكاتبة سراب سامي سعید.
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
سردم

بابەتی ژمارە9946 :

التاريخ السیاسي لترکمان العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=201308281428228905
4
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عزيز قادر الصمانجي
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9947 :

التجربة البرلمانیة في اقلیم كوردستان العراق ()٢٠٠٩-١٩٩٢
http://www.kurdipedia.org/?q=2015080812015785831
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هێشتا ئامادە نییە
فريدون عبدالرحیم عبدهللا
جامعة الموصل

فایلی پی دی ئێف:

خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
المدن:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

🇦🇸عربي
موصل
القضیة الكردية
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9948 :

التحدي الکوردي کنموذج لتحديات التنوع القومي والمذهبي ألمن ايران
القومي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012521591075208
فایلی پی دی ئێف:
فیروز حسن حمەعزیز

ئامادەیە

خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9949 :

التذکیر والتانیث في قواعد اللغة الکردية  -لهجة بهدينان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070418160889698
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حکمت يونس محمد
ترجمة :متي فلیف البازي
٢٠٠٧
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
لغوي
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9950 :

التطهیر العرقي (تغییر القومیة) للکورد والترکمان في کرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081721562772228
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :طارق جمباز /سنة الطبع /2008 :الطبعة :السادسة  /عدد
النسخ 1000 :نسخة  /من منشورات المجلس الوطني لکوردستان –
العراق  /مطبعة شهاب – اربیل  /رقم اإليداع ( / )279اربیل 2003
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە9951 :

التطورات السیاسیة الداخلیة في العراق  14تموز  8 -1958شباط 1963
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060909085978322
فایلی پی دی ئێف:
د .عبدالفتاح علي البوتاني
2007
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئامادەیە

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە9952 :

التعبیریة التجریدیة فی الرسم المعاصر فی کوردستان العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150803152253125018
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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وهبی رسول احمد
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:

سلیمانیة
♬فني
⊶اللغة
االصلیة

المدن:
الکتاب:
نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9953 :

التعجیل في قروض النثر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031121310456658
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سلیم بركات
نصوص و مقاالت
٢٠١٠
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:

ادبي
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9954 :

التفاصیل الکاملة لقضیة األنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041413221682676
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة

4680

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9955 :

التقرير األداري لمنطقة کرکوک (للفترة من  1کانون الثاني ولغاية 31
کانون االول عام )1919
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102400071962488
فایلی پی دی ئێف:
ترجمه من الکردية حسن عبدالکريم
بنکەي ژين 2006 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئامادەیە

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە9956 :

التقرير السنوي لحال حقوق اإلنسان في سوريا لعام 2009
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090316562788955
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المنظمة الکردية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات العامة في سوريا
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تقرير

بابەتی ژمارە9957 :

التقرير النهائي عن مراقبة انتخابات رئیس وبرلمان إقلیم کردستان العراق
 ٢٠٠٩http://www.kurdipedia.org/?q=2013070411164589705
فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
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...
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تقرير

بابەتی ژمارە9958 :

التنوع االثني و الديني في کرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121422204963312
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محمد حسین محمد شواني
اربیل 2006 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9959 :

التیارات السیاسیة في کردستان العراق؛ قراءة في ملفات الحرکات
واالحزاب الکردیة في العراق 2001 - 1946
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062200011378287
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :صالح الخرسان
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9960 :
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الثروات الطبیعیة في کردستان العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121412422563284
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الدکتور بیوار خنسي
ئاراس 2007 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
أقتصادي
اراس

بابەتی ژمارە9961 :

الجبال والسالح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080310130089328
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جیمس اولدریج
ترجمة :صادق الجالد
٢٠٠٦
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
رواية

بابەتی ژمارە9962 :

الجبل والسهل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090910254533218
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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محی الدین زەنگەنە
ئاراس 2002 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قصة
اراس

بابەتی ژمارە9963 :

الجديد في عقود النفﻂ والغاز الموقعة من قبل حکومة إقلیم کردستان
والسیاسة النفطیة لإلقلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112616563887603
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فؤاد قاسم األمیر
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

💰أقتصاد

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9964 :

الجريمة المنسیة حول االنفال وجرائم االبادة الجماعیة في کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012016135075018
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :نجم الدين فقي عبدهللا
السلیمانیة2012 :
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9965 :

الجزيرة الفراتیة وديارها العربیة (ديار بکر  ،وديار ربیعة  ،وديار مضر)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011313473774818
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
المؤلف :د.عبد الحکیم الکعبي
الناشر :دار صفحات للدراسات والنشر.
الطبعة :األولى 2009
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9966 :

الجمهرات
http://www.kurdipedia.org/?q=20141126214202118162
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سلیم برکات
بیروت ١٩٧٩ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

نوع الوثیقة:

⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9967 :

الجندب الحديدي

4685

http://www.kurdipedia.org/?q=201411251949117804
9
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سلیم بركات
خصائص السجل
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رواية

بابەتی ژمارە9968 :

الجیش األيوبي في عهد صالح الدين (ترکیبه .تنظیمه .أسلحته .بحريته.
وأبرز المعارک التى خاﺿها)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121412471263285
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الدکتور محسن محمد حسین
ئاراس 2003 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
اراس

بابەتی ژمارە9969 :

الحؤول دون انفجار النزاع حول كردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092423001762084
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هنري ج .بارکر
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە9970 :

الحدائق الوردية في حقائق أجالء النقشبندية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121413015763288
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدالمجید بن محمد الخاني
ئاراس 2002 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

اراس

بابەتی ژمارە1997 :

الحديقة الناصرية في تاريخ و جغرافیا کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121412544863287
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
علي آکبر کردستاني
ترجمة :جان دوست
ئاراس 2002 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🌏جغرافیا

دار الطبع والنشر:

اراس
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9972 :

الحرب هل کانت الخیار االوحد لحل ازمة الکویت؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080310101889329
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مکرم الطالباني
٢٠٠٦
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9973 :

الحرکة التحررية الکوردية و صراع القوي االقلیمیة والدولیة 1975 - 1958
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041111211564465
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
آيوب بارزاني
من منشورات دار نشر حقائق المشرق  -جنیف  -سويسرا
2011
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9974 :

الحرکة الشیوعیة في تقارير مديرية االمن العامة 1962 - 1959
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012721305575381
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .عبدالفتاح علي البوتاني
مطبعة حاجى هاشم – هەولێر
2009
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9975 :

الحرکة القومیة الکردية في سورية  -رؤية نقدية من الداخل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110311514488073
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
صالح بدر الدين
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

القضیة الكردية

بابەتی ژمارە9976 :

الحرکة القومیة الکردية نشأتها وتطورها
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121023091987324
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وديع جويدة
قدم له :مارتن فان بروينسن
ترجمة :مجموعة من المترجمین
إشراف وتدقیق :غازي برو
2013
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9977 :

الحرکة القومیة الکوردية التحررية في کوردستان العراق ١٩٤٥ - ١٩٣٩
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052822045978418
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عزيز حسن البارزاني
٢٠٠٢
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە9978 :

الحرکة القومیة الکوردية في کوردستان سوريا ()1970 - 1946
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122312581463486
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رسالة ماجستیر
علي صالح میراني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە9979 :

الحرکة الوطنیة الديمقراطیة في کردستان العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111009270087991
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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 ، 1968 – 1961تألیف  :الباحث الکردي السوفیاتي  :ش.ج .اشیريان ،
ترجمة  :والتو  .طبعة بیروت ،سنة  ،1975يقع الکتاب في 212صفحة ،من
الحجم المتوسﻂ يتناول تأريخ وطبیعة االحزاب السیاسیة الوطنیة
والديمقراطیة لمرحلة الستینات في کردستان العراق ودور تلک االحزاب
والحرکات في ترسیخ الوعي الديمقراطي.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9980 :

الحرکة الکردية المعاصرة؛ دراسة تاريخیة وثائقیة ١٩٤٦ - ١٨٣٣
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051214215978586
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عثمان علي
منتدی سور الزبکیة
٢٠١١
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9981 :

الحرکة الکوردية في العصر الحديث
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120814283874234
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جلیلي جلیل ،م  .س  .الزاريف ،م .أ  .حسرتیان ،شاکروى محويان ،أولغا
جیغالیها
ترجمة :عبدي حاجي
2012
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە9982 :

الحقوق السیاسیة للکرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121310353163250
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المؤلفة :لیالف حمد امین عزيز
سلیماني 2007
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە9983 :

الحمالت والفتاوى على الكورد اإليزيديین في العهد العثماني
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111510382977942
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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داود مراد الختاري
٢٠١٠
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:

تأريخ
⊶اللغة
االصلیة

الکتاب:
نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9984 :

الحملة على بادينان وآوﺿاع الالجئین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121412510563286
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رؤوف کامل عقراوي  -آ .کاوة
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة

بابەتی ژمارە9985 :

الحیاة االجتماعیة للکورد بین القرنین (9 - 4هـ15 - 10/م)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021109472675708
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :دکتۆرە فائزە محمد عزەت
چاپخانەی حاجی هاشم  -هەولێر ،ساڵی  272( ،2009الپەڕە).
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9986 :

الحیاة السیاسیة والحزبیة في کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052314505564859
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :منذر الموصلي تاريخ النشر1991/01/01 :
الناشر :رياض الريس للکتب والنشر
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە9987 :

الحکمة الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120913402187346
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بدرخان السندي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تراث

بابەتی ژمارە9988 :

الخابور يحترق امال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082310465172370
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بیار اورهان
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خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
رواية

بابەتی ژمارە9989 :

الخالد بارزاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101315160873418
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ظاهر روژبیاني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
رواية

بابەتی ژمارە9990 :

الدر الثمین في شرح مم و زین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090321355688948
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جان دوست
سپێریز 2006
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي

بابەتی ژمارە9991 :

الدستور المؤقت لعام 1963
http://www.kurdipedia.org/?q=2014103111051677860
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ئامادەیە

فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬قانوني

بابەتی ژمارە9992 :

الدفاع عن الشعب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082309065669363
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبد هللا أوج آالن
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە9993 :

الدولة االیوبیة في الیمن ( 628 / 1173 - 569هـ 1230 -م)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011811380774906
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :د .فرست مرعی
السلیمانیة2010 :
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە9994 :
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الدولة الدوستکیة في کردستان الوسطى  -الجزء الثاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101813525062428
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدالرقیب يوسف
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9995 :

الدولة الدوستکیة في کردستان الوسطی  -الجزء االول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120921021287344
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :عبدالرقیب یوسف
الطبعة االولی 1972 -
مطبعة اللواء  -بغداد
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9996 :

الدولة الفاطمیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121318581274334
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .علي محمد الصالبي
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

تأريخ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9997 :

الدولة الفاطمیة  -قیامها ببالد المغرب وانتقالها الی مصر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121318592174335
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د.عبدهللا محمد جمال الدین
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

♬🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە9998 :

الدولة الکردية و لماذا لم يستطع الشعب الکردي الي االن من تشکیل
دولتە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091808460161730
فایلی پی دی ئێف:
جواد مەال
لەندەن 2009 -

ئامادەیە

خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە9999 :

الديوان  -مجموعات شعرية
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112521140478052
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سلیم بركات
بیروت ١٩٩٢ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

نوع الوثیقة:

⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10000 :

الذوبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080123362589340
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
غفور صالح عبدهللا
٢٠٠٨
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
رواية

بابەتی ژمارە10001 :

الربیع االسود
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060915154576629
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
احمد محمد اسماعیل
ترجمة :مكرم رشید الطالباني
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
رواية

4699

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10002 :

الرحیل الدامي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111023074787935
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حمه کريم عارف
(رواية قصیرة)
َ
ترجمة ودراسة :جالل زنگابادي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
رواية

بابەتی ژمارە10003 :

الرسائل المتبادلة بین رئیسي جمهورية إيران والعراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080621165367908
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10004 :

الرواية الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121413203763289
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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عبدالرحمن باشا
ئاراس 2001 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي
اراس

بابەتی ژمارە10005 :

الساللم الرملیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082113283272346
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سلیم برکات
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
🇦🇸عربي
رواية

بابەتی ژمارە10006 :

السلطان الشهید عماد الدين زنکي شخصیته وعصره
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082813355589056
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
علي محمد محمد الصالبي
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ
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بابەتی ژمارە10007 :

السیاسة االستعمارية لحزب البعث السوري في غرب کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102417512462539
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جواد مال
لندن 2004 -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە10008 :

السیاسة البريطانیة تجاه ترکیا واثرها في کوردستان ()١٩٢٦ - ١٩٢٣
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052921281578410
فایلی پی دی ئێف:
بیار مصطفی سیف الدين
٢٠٠٤
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئامادەیە

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10009 :

السیرتان
http://www.kurdipedia.org/?q=201411262128377806
9
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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المؤلف :سلیم بركات
الناشر :دار الجديد – بیروت
1998
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رواية

بابەتی ژمارە10010 :

الشبك
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020620271569974
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
احمد حامد الصراف
بغداد ١٩٥٤ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

تأريخ
الدين واأللحاد
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10011 :

الشخصیة الکوردية؛ دراسة سوسیولوجیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092400082088531
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .احمد محمود الخلیل
2013
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

علم األجتماع

بابەتی ژمارە10012 :

الشرارة الصحیفة المركزية لالتحاد الوطني الكردستاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030216440833573
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سالم يار احمد ولي
٢٠١٣
خصائص السجل
األقلیم:
الحزب:

جنوب کردستان
االتحاد الوطني الكردستاني

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📰اعالم

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10013 :

الشرق االوسﻂ الصراع االقلیمي علی المیاه (قراءة کوردية)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072816584189409
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رمضان حمزة محمد
٢٠٠٢
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة
Spîrêz
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10014 :

الشهد والثلج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051111284978612
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ترجمة وتقديم :بدل رڤو المزوري
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10015 :

الطاقة النووية والملف اإليراني
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111610133277949
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدالمصور بارزاني
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10016 :

العامل الخارجي ودوره في اخماد االنتفاﺿات الكوردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112316352078030
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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صديق عثمان محو
اربیل ٢٠١٠ -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10017 :

العراق :على أرﺿیة هشة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101210063962317
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
العنف ﺿد األقلیات في المناطق المتنازع علیها في محافظة نینوي
Human Rights Watch
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تقرير

بابەتی ژمارە10018 :

العشائر الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121413255763290
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ولیم إيکلیتون
ترجمة :حسین احمد الجاف
ئاراس 2007 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
اراس
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10019 :

العصرانیة الدیمقراطیة هي عصر ثورة المرأة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081516134265993
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدهللا اوجالن
خصائص السجل
الحزب:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حزب العمال الكردستاني
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10020 :

العقد الجوهري في شرح دیوان الشیخ الجزري  -الجزء 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090222484488977
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المال احمد الزفنکي (مفتي القامشلۆ)
١٩٨٧
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ادبي

بابەتی ژمارە10021 :

العقد الجوهري في شرح دیوان الشیخ الجزري  -الجزء 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090222525192147
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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المال احمد الزفنکي (مفتي القامشلۆ)
١٩٨٧
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ادبي

بابەتی ژمارە10022 :

العقد الضائع
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101210041462316
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حالة حقوق اإلنسان في سوريا خالل السنوات العشر األولى من حکم
بشار األسد
Human Rights Watch
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تقرير

بابەتی ژمارە10023 :

العقیدة والقانون في فلسفة زرادشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2015033010453465646
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
كارزان مراد عباس
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

🇦🇸عربي
الدين واأللحاد
♬قانوني
⊶اللغة
االصلیة
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10024 :

العالقات االيرانیة  -السوفیتیة 1947 - 1939
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103021532388115
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نزار ایوب حسن الگولي
من مطبوعات االکادیمیة الکردیة
الطبعة االولی 2009 -
مطبعة الحاج هاشم  -اربیل
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10025 :

العالقات التركیة االوربیة؛ انعكاسات على القضیة الكردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111616043777958
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زانیار باشور
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10026 :

العالقة بین الحكومة االتحادية والحكومات المحلیة في النظم
الفیدرالیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102215243577793
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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بلند ابراهیم شالي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10027 :

العلويون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091717065228524
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ابراهیم الداقوقي
تقديم :فلک الدين کاکه يي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
الدين واأللحاد

بابەتی ژمارە10028 :

العمادية في مختلف العصور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052912304664943
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عباس العزاوي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10029 :
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العملیة السیاسیة و مسیرة الفدرالیة في العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013113008051187548
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .ازاد عثمان
2013
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10030 :

العید الکبیر لالزديین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081221464872132
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کارل ماي
ترجمة :داود مراد الختاري
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10031 :

الفرسان الحمیدية ١٩٢٣ - ١٨٩١
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081322323089165
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ماجد محمد يونس زاخويي
٢٠٠٨
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

4711

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10032 :

الفن في لوحات کتاب الشرف نامه
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120123193087507
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف  :عبد الرقیب يوسف الزفنکي
ترجمة  :دالور زنکي
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬فني

بابەتی ژمارە10033 :

الفیدرالیة والديمقراطیة للعراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082611133769472
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محمد هماوەندي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10034 :

الفیلیون األصالة التاريخیة والمواطنة المهدورة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082809433192138
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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تألیف :أحمد ناصر الفیلي
الناشر :دار آراس  -أربیل
الطبعة :األولى 2012
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10035 :

الفیلیون ..تاريخ وقبائل وانساب وتراث قومي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070921205071947
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نجم سلمان مهدي الفیلي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10036 :

الفکر القومي الکوردي بین خاني وحاجي قادر الکويي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062722210871595
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رشید فندى
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة
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بابەتی ژمارە10037 :

القامشلي دراسة في جغرافیة المدن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062400222978273
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کوني رەش
يتضمن الكتاب ثالثة فصول ،يحوى كل فصل على معلومات مركزة عن
مدينة القامشلي من النواحي العمرانیة والديمغرافیة واإلقتصادية،
والتركیبة السكانیة كذلك .
ويحتوي الكتاب  36صور تاريخیة لمدينة القامشلي .
وقد قدم للكتاب الدكتور عبد الفتاح بوطاني من جامعة دهوك في
كردستان العراق بمقدمة ،جاء فیها:
"إستمتعت جداا بقراءة مسودة هذا الكتاب حول مدينة القامشلي ،وهي
محاولة أولیة لدراسة مدينة حديثة التكوين .وقد أجهد الكاتب نفسه في
جمع المعلومات التي تعد جديدة وحتى مثیرة للقراء ،ويبدو أن الكاتب لم
يأخذ حريته الكاملة في الكتابة ،ولكن ما يريد قوله ال يخفى على القارئ
اللبیب".
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10038 :

القبائل الكوردية
http://www.kurdipedia.org/?q=20150114002547118786
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لولیم ايكلتون
ترجمة د .أحمد الخلیل
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

غرب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة
الكردية
⊷ترجمة

4714

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10039 :

القبائل الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619888
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ويلیام ايگلتون
ترجمة :احمد محمود خلیل
2006
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10040 :

القبائل و الزعامات القبلیة الکوردية في العصر الوسیﻂ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091315061661203
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
زرار صديق توفیق
ژمارەي الپەڕەکان
214
ساڵي چاپ
2007
کەتەلۆگ
سیاسەت
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
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بابەتی ژمارە10041 :

القذافي والقضیة الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090415265133772
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
صابر علي احمد
1992
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10042 :

القذافي والقضیة الکوردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102016433762469
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فلک الدين کاکةيي
دەزگاي ئاراس 2005 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة
اراس

بابەتی ژمارە10043 :

القضیة الكردية بین مطرقة دول الجوار و سندان الحكومة العراقیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050120283576034
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .خلیل اسماعیل محمد
2012
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10044 :

القضیة الكردية في العراق من اإلستنزاف إلى تهديد الجغرافیا السیاسیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051721270376348
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
موسى السید علي
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10045 :

القضیة الکردية  -ماﺿي الکرد وحاﺿرهم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092217111325692
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بلەچ شیرکو
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
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بابەتی ژمارە10046 :

القضیة الکردية أمام التحديات
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111010430587982
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف  :صالح بدر الدين  ،طبعة أربیل  ، 1999يقع الکتاب في  88صفحة ،
من الحجم الصغیر  ،من أهم موﺿوعاته مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،
الشرق االوسﻂ في ظل النظام العالمي على الکرد  ،السیاسیة
االمريکیة في الشرق االوسﻂ والقضیة الکردية القرار  ، 688اتفاقیة
واشنطن … وغیرها من الموﺿوعات الهامة.
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10047 :

القضیة الکردية في العراق  -التاريخ و االفاق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082216532272365
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عزيز الحاج
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10048 :

القضیة الکردية في العراق ،البعث واألکراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052314535164861
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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تألیف :منذر الموصلي تاريخ النشر2000/11/01 :
الناشر :دار المختار السلسلة :رؤية عربیة للقضیة الکردية
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە10049 :

القضیة الکردية في غربي کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072710015789444
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جمعیة غربي کردستان والمؤتمر الوطني الکردستاني
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10050 :

القضیة الکردية والحل المنشود التاريخ الواقع المستقبل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052314582964863
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :خالد سلیمان الفهداوي تاريخ النشر2007/10/01 :
الناشر :صفحات للدراسات والنشر السلسلة :الدراسات االستراتیجیة
والمستقبلیة
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة
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بابەتی ژمارە10051 :

القضیة الکردية والنظام العالمي الجديد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110321074388324
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :صالح بدر الدين ،طبعة بیروت – لبنان  ،1993يقع الکتاب في 340
صفحة ،من الحجم المتوسﻂ ،ويتناول تقديما وموﺿوعات سیاسیة وفکرية
معاصرة کثیرة اهمها العالقات الکردية – العربیة في ظل التغییرات
العالمیة ،ترکیا وسیاسة اللعب على الحبال ،ومالحظات على اداء الحرکة
السیاسیة الکردية.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10052 :

القضیة الکوردية في الؤتمرات الدولیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072710110089443
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فؤاد حمه خورشید مصطفی
٢٠٠١
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10053 :

القضیة الکوردية في ترکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122312452163483
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هنري بارکي
گراهام ڤاولر
گولستان گورباي
مايکل گونتر
کريم يلدز
ترجمة :هەڤال
مؤسسة موکرياني للبحوث والنشر
2007
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10054 :

القضیة الکردیة والقومیة العربیة في معرکة العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081420234389163
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محمود الدرة
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10055 :

القومیة االزيدية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091821472361963
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المؤلف :امین فرحان جیجو
سەرچاوە :تۆمارێکي تايبەت بۆ کورديپێديا لەاليەن (روژهات سەعید) سەبارەت بە (القومیە االزيديە)
لە21:29:34 2011-9-18 :
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
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اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10056 :

القیم السائدة في القصص الشعبیة الکوردية والعربیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112720534563025
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عمر ابراهیم عزيز  -پەتي
2007
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي

بابەتی ژمارە10057 :

الكرد وكردستان؛ بحث في دائرة المعارف االسالمیة الصادرة في عام
١٩٨٦م
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082415142067202
فایلی پی دی ئێف:
ترجمة اللواء الركن محمد نجم الدين النقشبدني
٢٠٠١

ئامادەیە

خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10058 :

الكورد الشیعة في العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102522043277807
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ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بقلم :سید حسین الحسیني الزرباطي
الطبعة الثانیه 2007
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10059 :

اللر کرد آم لر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102609171462573
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خسرو جاف
دەزگاي ئاراس 2005 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
اراس

بابەتی ژمارە10060 :

اللغة و اللهجات الكوردية دراسة جغرافیة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150121005300118961
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .فؤاد حمه خورشید
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
لغوي
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بابەتی ژمارە10061 :

اللور (الکورد) الفیلیون في الماﺿي والحاﺿر
http://www.kurdipedia.org/?q=201207092117057194
6
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عبد الجلیل فیلي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10062 :

المآساة الکوردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121410282963276
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جیرارد جالديان
ترجمة :عبدالسالم النقشبندي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10063 :

المأساة الکوردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101312374873414
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جیرارد جالیاند
فیلیب بالک
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10064 :

المجتمع الدين والعنف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110515260088031
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سرو قادر
ترجمة :امین بوتاني
٢٠١٢
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
الدين واأللحاد

بابەتی ژمارە10065 :

المجتمع الکردي في المنظور االستشراقي
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121410444263277
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بدرخان السندي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
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بابەتی ژمارە10066 :

المحرقة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020112145764150
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المحرقة
المٶلف :بلند محمد
ترجمة الي العربیة :سامي الحاج
ااڵسم ااڵصلي :سوتنگەهـ
سنة النشر2011 :
مطبوحات االتحاد ااڵدباء الکرد – فرع دهوک
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
رواية

بابەتی ژمارە10067 :

المدن الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110419583488037
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :آزاد ديرکي ،طبعة  ،1988باللغة العربیة ،يقع الکتاب في 200
صفحة ،من القطع المتوسﻂ  .يضم بین دفتیه حديثاا عذباا عن اشهر المدن
الکردستانیة من حیث موقعها الجغرافي وسکانها وعاداتها وتقالیدهم
ومعالمها االثرية التاريخیة وتفاصیل اخرى کثیرة ﺿرورية لمعرفة مفردات
الوطن السلیب.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10068 :

المدن ولعبة االجیال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080310174789327
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فایلی پی دی ئێف:
محمد مسعود محمد
٢٠٠٧
خصائص السجل
األقلیم:

ئامادەیە

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10069 :

المسألة الکردية  :الوهم والحقیقة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052314565264862
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :مازن بالل
تاريخ النشر1993/01/01 :
الناشر :بیسان للنشر والتوزيع
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10070 :

المسآلة الکردية في العالقات الترکیة  -اإليرانیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121411242863278
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4727

روبرت آولسن
ترجمة :محمد احسان رمضان
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10071 :

المسألة الکردية في ملف السیاسة الدولیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082115170072357
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عايدة العلي
بیروت 2000 -
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:

سیاسة
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10072 :

المسؤولیة القانونیة في قضیة الکورد الفیلیین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020620484464192
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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زهیر کاظم عبود
بغداد 2007 -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10073 :

المسالة الکوردية في العراق المعاصر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081521365589151
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ترجمها عن الروسیة :عبدي حاجي
٢٠٠٨
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10074 :

المستضعفون الکرد و أخوانهم المسلمون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101513255662384
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جەمال نەبەز
لندن 1997 -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة
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بابەتی ژمارە10075 :

المشاريع التي قدمها االتحاد الوطني الکردستاني الى الحکومة العراقیة
عام 1984
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122911350074512
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تقديم :فريد اسسرد
السلیمانیة 2012 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10076 :

المشارکة السیاسیة للشباب في اقلیم کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081700002289132
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جعفر ابراهیم حاجي پیرو ئێمنینکی
٢٠٠٨
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10077 :

المشکلة الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121213464287296
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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تألیف  :حمید رﺿا جالئى بور
ترجمة وتقديم  :أ.د .محمد عالء الدين منصور
تاريخ النشر 2000 :م
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

القضیة
الكردية
⊷ترجمة

بابەتی ژمارە10078 :

المشکلة الکردية في الشرق االوسﻂ منذ بدايتها حتى سنة 1991
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082114510772354
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .حامد محمود عیسى
مصر  -بورسعید 1992 -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە10079 :

المعارﺿة السیاسیة في إقلیم كردستان  -العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010614081365389
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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رشید عمارة الزيدي
يوسف محمد صادق
اربیل ٢٠١٢
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10080 :

المعارﺿة السیاسیة والضمانات الدستورية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111211240173665
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سربست مصطفی
2011
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10081 :

المعجم
http://www.kurdipedia.org/?q=201501240004448469
3
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سلیم بركات
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10082 :

المعجم التاريخي إلمارة بهدينان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030921261564379
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :الدکتور عماد عبدالسالم رؤوف
من مطبوعات االکديمیة الکردية عدد 111
مطبعة الحاج الهاشم  -اربیل
سنة 2011
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10083 :

المعجم الجامع في المصطلحات األيوبیة والمملوکیة والعثمانیة ذات
األصول العربیة والفارسیة الترکیة المصطلحات اإلدارية والعسکرية
السیاسیة واالقتصادية و االجتماعیة والعائلیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082810254989058
فایلی پی دی ئێف:
حسان حالق وعباس صباغ

ئامادەیە

خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

لغوي
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10084 :

المقاومة الکردية لالحتالل 1958-1914
http://www.kurdipedia.org/?q=201111141057566293
2
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ايوب بارزاني
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10085 :

المالمح السیاسیة لتأريخ الکورد الحديث والمعاصر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042522494178728
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
صباح ارام
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10086 :

الملف النفطي في العراق؛ الماﺿي وافاق الحاﺿر والمستقبل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063012061389758
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بیوار خنسي
٢٠٠٥

4734

خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

💰أقتصاد

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10087 :

المنطقة المتنازع علیها
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121310312763249
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المؤلف :د .خلیل اسماعیل محمد
سلیماني 2007
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10088 :

المنهاج والنظام الداخلي لإلتحاد الوطني الکوردستاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010312375374604
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
أقره المؤتمرالثالث المنعقد في السلیمانیة في(1ــ 2010 /6/14م)
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
منهاج

بابەتی ژمارە10089 :

المنهاج والنظام الداخلي للحزب الديمقراطي الکوردستاني  -المؤتمر
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الثالث عشر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100509535488406
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
اربیل ٢٠١٠ -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
منهاج

بابەتی ژمارە10090 :

المهاجرون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122312530963485
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الشیخ توفیق الحسیني
قامشلي 2011 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي

بابەتی ژمارە10091 :

الموت؛ من الشعر المعاصر الكردي المترجم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062017012676768
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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سمكو محمد
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10092 :

الموجز في تواريخ حیاة األسالف الکرام أو تأرخ األسرة السنوية في بغداد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102409363262500
فایلی پی دی ئێف:
تألیف عبدهللا ابن الشیخ عبدالمجید السنوي
قدم له وراجعه وعلق علیه :محمد علي القرەداغي
بنکەي ژين 2007 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئامادەیە

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10093 :

الموساد في العراق ودول الجوار  -انهیار االمال االسرائیلیة والکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080709110967775
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شلومو نکديمون
ترجمة :بدر عقیلي
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

سیاسة
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10094 :

الموسوعة الصحفیة الکردية في العراق ،تاريخها وتطورها
http://www.kurdipedia.org/?q=201111272208034754
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فائق بطي
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📰اعالم

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10095 :

المیترائیة تاريخ ومعتقدات
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091221113388799
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .علي تتر نیروەیی
ترجمة عن الکردیة :پیر خدر سلیمان
من منشوارات مرکز اللش الثقافي و االجتماعي
سلسلة رقم 7
مطبعة خاني  -دهوک
الطبعة االولی 2008 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
الدين واأللحاد

بابەتی ژمارە10096 :

النزعات الکیانیة االسالمیة في الدولة العثمانیة  1884-1877بالد الشام-
الحجاز-کردستان-البانیا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012082114585072355
فایلی پی دی ئێف:
عبد الرؤوف سنو
بیروت 1998 -

ئامادەیە

خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە10097 :

النضال واألخفاق (المسألة الکوردية في سنوات )1945 - 1923
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102323544462486
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
م .س .الزاريف
ترجمه من الروسیە :صادق الجالد
بنکەي ژين 2000 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10098 :

النفﻂ واالکراد
http://www.kurdipedia.org/?q=201209011125166369
4
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .کمال مجید
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦♬عربي

الکتاب:

💰أقتصاد

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10099 :

الهدية الحمیدية في اللغة الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357384
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ﺿیاءالدين پاشا الخالدي المقدسي ،لێکۆڵینەوەي د .محمد موکري،
بەيروت296 ،1975 :ل.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📘قاموس

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10100 :

الهوية واألمة في العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011816122384639
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شیركو كرمانج
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة
اراس

4740

بابەتی ژمارە10101 :

الواقعیة في األدب الکردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091710114831359
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عزالدين مصطفى رسول
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي

بابەتی ژمارە10102 :

الوجیز في تعلیم اللغة الكردية  ..الجزء األول و الثاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091423174166435
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رزگار علي عبدالرحمن
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
لغوي

بابەتی ژمارە10103 :

الوﺿع القانوني القلیم کوردستان العراق في ظل قواعد القانون الدولي
العام
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072714094889437
فایلی پی دی ئێف:
عبدالرحمن سلیمان الزيباري
٢٠٠٢
خصائص السجل
األقلیم:

ئامادەیە

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

♬قانوني
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10104 :

الیة العالقة بین المعارﺿة و السلطة في االسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619884
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د.کاوە محمود شاکر
2006
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10105 :

الکاژيکنامة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060422462761074
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
منهاج

بابەتی ژمارە10106 :

الکاکەيیة دراسة أنثروپولوجیة للحیاة االجتماعیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111911134010785
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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الباحث :د .نوري ياسین الهرزاني (رسالة الماجستیر)
بأشراف :د .خالد فرج الجابري کلیة االداب في جامعةبەغداد
سنة تقديم الدراسة1985 :
مراجعة من الناحیة اللغوية و االجتماعیة :القاﺿي جاسم رحیم الکاکەيى
سلسلة الکتاب43 :
تصمیم الداخلي :کاروان ساالر
تصمیم الغالف :حمید رەزا ئازمودە
عدد النسخ1000 :
المطبعة :ئاراس أربیل
الطبعة االولى 2007
رقم اإليداع ( )599لسنة ( )2006وزارة الثقافة القلیم کوردستان
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
اراس

بابەتی ژمارە10107 :

الکتاب االسود لصدام حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091321244271030
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بإشراف کريس کوتشیرا
ترجمة :خسرو بوتاني
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10108 :

الکتاب المقدس لدى االزيدية مصحف رش و کتاب الجلوة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082210024669289
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل

4743

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
الدين واأللحاد

بابەتی ژمارە10109 :

الکتاب الکردي االسود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122713362974500
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خطايا القیادات العنصرية الکردوية
ﺿد االکراد وعموم العراقین
تألیف نخبة من الکتّاب االکراد العراقیین
تحرير الباحثة الکردية العراقیة سهام میران
مرکز دراسات االمة العراقیة میزوبوتامیا  /جنیف بغداد
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10110 :

الکرد االيزديون في اقلیم کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041109564764458
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عدنان زيان فرحان
من منشورات مرکز کردستان للدراسات االستراتیجیة
السلێمانیة 2004
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

4744

بابەتی ژمارە10111 :

الکرد الحالة العراقیة و اآلخر العربي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901232309125729
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دار العلوم العربیه للطباعه و النشر  -بیروت
عدالت عبداللە
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10112 :

الکرد الیوم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121310415963251
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المؤلف :حسین اکويجین اوغلو وآخرون
ترجمة :غسان نعسان
سلیماني 2007
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10113 :

الکرد بین إرهاب الدولة القومیة واإلسالم السیاسي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110113243288094
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4745

صالح بدرالدين
الطبعة األولى
دهوک – کردستان 2005 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10114 :

الکرد -دراسة سوسیولوجیة وتآريخیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100815092762257
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
باسیل نیکیتین
طبعة جديدة ومنقحة
قدم لها وراجعها ودققها
صالح برواري
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
⊷ترجمة

بابەتی ژمارە10115 :

الکرد في المصادر القديمة
http://www.kurdipedia.org/?q=201202151629096424
1
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4746

ج .ار .درايفر
ترجمة -:فٶاد حمەخورشید
تاريخ ومکان الطبع 1986 -:بغداد
مطبعة الديواني
چاالک محمد ئامادەيکردووە بۆ نێت
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10116 :

الکرد في المعرفة التاريخیة االسالمیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052921151878411
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حیدر لشکري
٢٠٠٤
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10117 :

الکرد في الوثائق العثمانیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620037
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4747

نووسەر
د .عوسمان عەلي
ژمارەي الپەڕەکان
144
ساڵي چاپ
2010
نۆرەي چاپ
يەکەم
ديزايني بەرگ
وريا بوداغي
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10118 :

الکرد في مؤلفات المقريزي التاريخیة  -دراسة تحلیلیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013013123875435
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
الدکتور فرهاد حاجي عبوش
مطبعة سبیريز  -دهوک ،سنة  418( 2010صفحة).
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10119 :

الکرد في کتاب تجارب األمم وتعاقب الهمم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031716483382579
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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تالیف :الدکتور احمد عبدالعزيز محمود
السلیمانیة2008 :
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10120 :

الکرد واألرمن العالقات التأريخیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041516022764540
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فارس عثمان
٢٠١٣
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10121 :

الکرد وکردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201312271620228704
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4749

ارشاک سافراستیان
ترجمة :احمد محمود الخلیل
٢٠٠٨
خصائص السجل
األقلیم:

🇾🇸سورية

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10122 :

الکرد وکردستان :جدلیة االصطورة والتأريخ والدين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121213131987299
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فرست مرعي اسماعیل
مؤسسة بانکى حق للنشر2006 ،
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10123 :

الکرد ..دروب التاريخ الوعرة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090410361834019
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لقاء مکي
الجزيرة نت
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

4750

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10124 :

الکورد الفیلیون بین الماﺿي والحاﺿر
http://www.kurdipedia.org/?q=201202062045256419
1
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
احمد ناصر الفیلي
بغداد 2005 -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10125 :

الکورد امة الجبال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042718303975993
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
االمیر عصام انور زنگنة
2013
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10126 :

الکورد في العراق :االستقالل ام الحکم الذاتي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052810304064914
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مريم عباس
اسو کريم
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10127 :

الکورد في الوثائق البريطانیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122313380663492
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .عثمان علي
ژمارەي الپەڕەکان
544
ساڵي چاپ
2008
کەتەلۆگ
سیاسەت
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10128 :

الکورد في جیش الدولة المملوکیة البحرية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030409375764355
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4752

المؤلف :عزت سلیمان حسین
من مطبوعات االکديمیة الکردية عدد 119
مطبعة الحاج هاشم – اربیل
سنة 2011
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10129 :

الکورد واالحداث الوطنیة في العراق خالل العهد الملکي 1958 - 1921
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071118061071998
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
غانم محمد الحفو و عبد الفتاح البوتاني
2005
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10130 :

الکورد وکوردستان ببلوغرافیا مختارة ومعرفة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082209581869445
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مؤلف الکتاب :لقمان أ.محو
مترجم الکتاب :هەفال
٢٠٠٧
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیرة

بابەتی ژمارە10131 :

الکورد وکوردستان في الشعر العربي المعاصر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070921282071943
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حیدر الحیدر
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
ادبي

بابەتی ژمارە10132 :

الکورد ..شعب ُانکر علیه وجوده

http://www.kurdipedia.org/?q=2012101312124573412
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ديفید ماکدووال
ترجمة :عبدالسالم النقشبندي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

4754

بابەتی ژمارە10133 :

الی العظیم غورباتشوف :تحیة و رجاء
http://www.kurdipedia.org/?q=201305260006257845
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مسعود محمد
مطبعة الحوادث؛ بغداد 1988
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە10134 :

امارة اربل في العصر العباسي ومؤرخها ابن المستوفي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112314112687669
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سامي بن خماس الصقار
١٩٩٢
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10135 :

امارة بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072112380389518
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4755

...
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10136 :

امیر امراء کردستان  -ابراهیم باشا الملي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112020542269280
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محمد علي بک ابراهیم باشا
أ .د .عبدالفتاح على البوتاني – على صالح المیراني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10137 :

انتخابات اقلیم کوردستان العراق بین النظرية والتطبیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072713503689438
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سرهنگ حمید البرزنجي
٢٠٠٢
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة
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بابەتی ژمارە10138 :

انتفاﺿة عام  1925في کردستان ترکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111010472687980
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف  ،د .کمال مظهر احمد ،بیروت  ،من منشورات رابطة کاوا للثقافة
الکردية  ، 2001 ،تقع الکتاب في  150صفحة  ،من القطع المتوسﻂ .
دراسة تحلیلیة تتناول تاريخ الحرکة القومیة الکردية في کردستان ترکیا
من خالل الوقوف على انتفاﺿة عام  ، 1925يقوم المؤلف بالقاء الضوء
على اهم جوانب االنتفاﺿة من حیث اسبابها ومقدماتها واهم تطوراتها
ونتائجها في سیاق تحلیلي.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10139 :

انفال خالخاالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022215333464289
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مال شاخي
ترجمة :نوزاد محمود حمید
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة

بابەتی ژمارە10140 :

اوجالن الزعیم ..والقضیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082114435972353
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4757

رجائى فايد & أحمد بهاء الدين شعبان
قاهرة 1999 -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە10141 :

ايها الكورد تعرف علی عدوك  -الجزء االول
http://www.kurdipedia.org/?q=20141022153034117037
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رفیق البشدري
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10142 :

ايها الكورد تعرف علی عدوك  -الجزء الثالث
http://www.kurdipedia.org/?q=20141022153035117039
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رفیق البشدري
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە10143 :

ايها الكورد تعرف علی عدوك  -الجزء الثاني
http://www.kurdipedia.org/?q=20141022153035117038
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رفیق البشدري
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10144 :

ايها الكورد تعرف علی عدوك  -الجزء الخامس
http://www.kurdipedia.org/?q=20141022153036117041
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رفیق البشدري
٢٠٠٤
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10145 :

ايها الكورد تعرف علی عدوك  -الجزء الرابع
http://www.kurdipedia.org/?q=20141022153035117040
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رفیق البشدري
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10146 :

ايها الكورد تعرف علی عدوك  -الجزء السادس
http://www.kurdipedia.org/?q=20141022153036117042
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رفیق البشدري
2013
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10147 :

اڤستا؛ الکتاب المقدس للديانة الزرادشتیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040709261978883
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خلیل عبد الرحمن
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

الدين واأللحاد

بابەتی ژمارە10148 :

اکراد الدولة العثمانیة  -تاريخهم االجتماعي واالقتصادي والسیاسي -
1923 - 1880
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082014095672295
فایلی پی دی ئێف:
احمد محمد احمد

ئامادەیە

4760

2009
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10149 :

بائع السالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111010324387986
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ا
يتناول الکتاب حکاية بائع السالل الذي کان امیرا عزف عن مباهج الدنیا و
انصرف الى العبادة والتقوى  ،لکنه اﺿطر في اخر المطاف ان يعود الى
احضان والديه – ويصبح بعد وفاة والد (ملکاا مدير شؤون الناس بالعدل)
وفي اللیل ينصرف الى عبادة هللا والتقرب الیه  ، .الکتاب يتضمن نصاا
کوردياا  ،ويضمن عربیین مترجمین  ،ومقدمة بقلم گیو الموکرياني.
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
قصة

بابەتی ژمارە10150 :

بارزان وحرکة الوعي القومي الکردي 1914 - 1826
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122719475263552
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ايوب بابو البارزاني  -پێڕش
1980
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

4761

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10151 :

باقة دراسات کردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121413281963291
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کمال رؤوف محمد (ابو اللو)  -بابی اللۆ
ئاراس 2006 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي
اراس

بابەتی ژمارە10152 :

بدايات الشعور القومي الکوردي في التاريخ الحديث
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103113593888106
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدالفتاح علي البوتاني
2005
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10153 :

بدایة االدب الکردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082120535589119
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4762

محمد اوزون
ترجمه :دالور زنکي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
ادبي

بابەتی ژمارە10154 :

بریسترویکا غورباتشوف؛ نقد و تحلیل  -الجزء االول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091309152388795
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مسعود محمد
مطبعه الحوادث
بغداد
1989
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە10155 :

بریسترویکا غورباتشوف؛ نقد و تحلیل  -الجزء الثاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031621403793061
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مسعود محمد
مطبعة الحوادث
بغداد
1990
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

سیاسة

4763

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10156 :

بصراحة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011013343263745
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حوارات حول القضیة الکوردية
غفور مخموري
2010
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10157 :

بطاقة يانصیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091420454169204
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فلک الدين کاکةيي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
قصة

بابەتی ژمارە10158 :

بطولة الکرد في ملحمة قلعة دمدم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110419444592558
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4764

اعداد :جاسم جلیل ،ترجمة :شکر مصطفى ،طبعة بیروت – لبنان ،1988
ويقع الکتاب في  120صفحة ،من الحجم المتوسﻂ.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10159 :

بعض الوثائق السیاسیة والتاریخیة عن القضیة الکردیة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150604075212121292
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هذە الوثائق مأخوذة من االعداد  ٤و  ٥من مجلة الکادر لسنة  ١٩٦٩الذي کان یصدرها في حینە
الحزب الدیمقراطي الکردستاني
بعض الوثائق السیاسیة والتاریخیة عن القضیة
خصائص السجل
الحزب:

ح .د .ک.

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10160 :

بعیداً عن العدالة  -محکمة أمن الدولة العلیا في سوريا

http://www.kurdipedia.org/?q=2011101210103962319
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4765

Human Rights Watch
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تقرير

بابەتی ژمارە10161 :

بقعة ﺿوء في ذاكرة مغبرة
http://www.kurdipedia.org/?q=201409052156417729
0
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدالرحمن سیدو
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
قصة

بابەتی ژمارە10162 :

بنیة المکان في روايتي الجحیم المقدس وهێالنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082121300172360
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ساالر تاوگوزي
2012
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي

4766

بابەتی ژمارە10163 :

بهدينان في أواخر العهد العثماني 1914-1876
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070722422389662
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کامیران عبدالصمد احمد الدوسکي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10164 :

بیانات سیاسیة  -سلسلة الوثائق الکاژيکیة باللغة العربیة ١ -
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120417185087442
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
١٩٦٩
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

وثائقي

بابەتی ژمارە10165 :

بین الحرية وأعمال العنف ،تناقض القطاع اإلعالمي في کردستان العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090316510388956
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4767

تقرير مکتب الشرق األوسﻂ  -منظمة مراسلون بال حدود  -تشرين الثاني
2010
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تقرير

بابەتی ژمارە10166 :

بین غیابین  -شعر باللغتین العربیة وااللمانیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110111260188096
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سلوی المحمود
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🏁متعددة اللغات

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10167 :

پشتئاشان بین اآلالم والصمت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825230833125529
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
قادر رشید ( أبوشوان)
الترجمة الی العربیة :دارا
الطبعة الثانیة 2008
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

نوع الوثیقة:

⊷ترجمة

4768

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10168 :

تأريخ اسالف الکورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092420215488517
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .احمد محمود الخلیل
2013
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10169 :

تأريخ الديانة الزرادشتیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120900135674249
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبد هللا مبلغي العباداني
وەرگێڕ :عبد الستار قاسم کولهور
2011
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
الدين واأللحاد

بابەتی ژمارە10170 :

تأريخ مملکة میتاني الحورية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092410412288529
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4769

د .احمد محمود الخلیل
من منشورات دار موکریانی للبحوث والنشر
الطبعة االولی
کوردستان – اربیل 2013
مطبعة موکریانی
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
موکریان

بابەتی ژمارە10171 :

تاريخ االكراد
http://www.kurdipedia.org/?q=201406051319187659
9
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
توماس بوا
ترجمة :تیسیر میرخان
خصائص السجل
األقلیم:

🇾🇸سورية

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10172 :

تاريخ االمارة البابانیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052912561764948
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4770

حسین ناظم بیک
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10173 :

تاريخ االنسان (مباحث في تاريخ امارة شیروان)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072817522589405
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
االمیر صالح بگ بن خان بداق الشیرواني
٢٠٠٥
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10174 :

تاريخ السلیمانیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091121272788814
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :العالمة محمد أمین زکي بک
ترجمة :المال جمیل المال أحمد الروزبیاني
طبع في شرکة النشر والطباعة العراقیة المحدودة
بغداد 1951
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

تأريخ

4771

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10175 :

تاريخ الفارقي  -الدولة المروانیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120221383487489
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
احمد بن يوسف بن علي بن االزرق الفارقي
١٩٥٩
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10176 :

تاريخ الکرد في الحضارة االسالمیة
http://www.kurdipedia.org/?q=201311092222188800
3
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
احمد خلیل
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10177 :

تاريخ الکفاح القومي الکردي 1925 - 1880
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101822505688279
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4772

روبرت اولسون
ترجمة :احمد محمود الخلیل
الناشر :دار الفارابي في لبنان  -دار اراس في کردستان
الطبعة االولی 2013 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10178 :

تاريخ الکورد الفیلییون وآفاق المستقبل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111023024487936
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زکي جعفر الفیلي العلوي
٢٠٠٩
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:

تأريخ
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10179 :

تاريخ کردستان (الجزء األول)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062821265367490
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جکرخوين
ترجمة :خالص مسور
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

تأريخ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10180 :

تاريخ کردستان (الجزء الثاني)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012083009090072514
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جکرخوين
ترجمة :خالص مسور
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10181 :

تاريخ کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070713343589668
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
م .س .الزاريڤ
م .ا .حسرتیان
شاکرو محوي
ي .ي .فاسیلیفا
اولغا جیغالینا
ترجمة عن الروسیة :عبدي حاجي
٢٠٠٦
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10182 :

4774

تاریخ االكراد (دراسة تاريخیة في ظل الخالفة العباسیة )
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051600464676330
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ابراهیم محمد علی مرجونة
٢٠١٠
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10183 :

تاریخ االکراد الحديث
http://www.kurdipedia.org/?q=201212231200137443
1
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ديڤید مکدول
ترجمة :راج ال محمد
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10184 :

تاریخ اللغة الکردیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070820510189635
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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زبیر بالل اسماعیل
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

لغوي

بابەتی ژمارە10185 :

تاریخ ايران السیاسي بین ثورتي ()1979-1906
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050223544982759
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف:د .امال السبکي
١٩٩٩
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10186 :

تحت الحكم الكردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031915220784921
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
االنتهاكات بالمناطق الخاﺿعة إلدارة حزب االتحاد الديمقراطي في سوريا
2014 Human Rights Watch
خصائص السجل
الحزب:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الشخص:
نوع الوثیقة:

YPG
🇦🇸عربي
تقرير
احد ﺿحایا ارهایی الداعش
⊷ترجمة
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10187 :

تحت سمائ القطب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620029
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
يوسف ابو الفوز
ژمارەي الپەڕەکان
503
ساڵي چاپ
2010
نۆرەي چاپ
االولى
ديزايني بەرگ
مراد بهرامیان
کەتەلۆگ
ڕۆمان و شیعر
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
رواية

بابەتی ژمارە10188 :

تداعیات هزيمة حسني الزعیم 1949
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111612564977950
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدالمصور بارزاني
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
سیاسة
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10189 :

ترجمة البازلت
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011409483884608
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سلیم بركات
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

نوع الوثیقة:

⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10190 :

ترکیا واالکراد :کیف تتعامل ترکیا مع المسالة الکردية؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051800211578550
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عقیل محفوض
٢٠١٢
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10191 :

تشالديران
http://www.kurdipedia.org/?q=201308281611128905
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1
فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
شوقي أبو خلیل
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10192 :

تصريحات هامة للمفکر الکردي جمال نبز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121013434663196
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
لندن 2008 -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە10193 :

تعريب کوردستان  -التعريب  -المخاطر  -المواجهة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121316325163257
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
غفور مخموري
ترجمة :عبدهللا قرگەيي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10194 :

تعلیم األبجدية الکوردية للمبتدئین الناطقین بالعربیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020810234422186
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شیرکو حسو مشکیني
خصائص السجل
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

لغوي

بابەتی ژمارە10195 :

تفکیک النص ،مقاربات داللیة في نصوص منتخبة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020861955
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
خالدة خلیل2011 ،
وەشانێن ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
دهوک
ادبي
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10196 :

تقرير الجولة المیدانیة للدکتور جواد مال في کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121010510374277
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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2012-11-27ولغاية 6-11-2012
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تقرير

بابەتی ژمارە10197 :

تقرير رئاسة أرکان الجیش إلى رئیس الجمهورية والخاص باجراءات
المالکي حزبیا وطائفیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112020463673820
فایلی پی دی ئێف:
...

ئامادەیە

خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
عسکري

بابەتی ژمارە10198 :

تقرير عن أحداث القامشلي وتداعیاتها في بعض المدن السورية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090411245088936
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جمعیة حقوق اإلنسان في سورية  -آذار 2004
خصائص السجل
األقلیم:

🇾🇸سورية

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تقرير

بابەتی ژمارە10199 :

تقرير عن واقع األکراد المجردين من الجنسیة
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013090411223388937
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
أعدته جمعیة حقوق اإلنسان في سورية تشرين ثاني 2003 -
خصائص السجل
األقلیم:

🇾🇸سورية

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تقرير

بابەتی ژمارە10200 :

تـقـويـم اإلتفاقیة األمنیة بین أمريكا والعراق من الناحیة القانونیة
والواقعیة وآثارهاعلى إقلیم كردستان مع نص اإلتفاقیة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150122022838118983
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .انور ابوبکر کریم
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10201 :

تقويم النفﻂ العراقي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070514203589691
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

💰أقتصاد

کویک ریسپۆنس کۆد:

4782

بابەتی ژمارە10202 :

تكلم اللغة الكردية بطالقة  -الجزء االول
http://www.kurdipedia.org/?q=2015080812285885835
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هڤال احمد علي
٢٠٠٩
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
لغوي
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10203 :

توقیعات على زجاج العصر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091321103132627
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حسن طه حسن السنجاري
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10204 :

ثادريمیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112521240678054
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سلیم بركات
بیروت ٢٠٠٥ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:

رواية
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10205 :

ثالث و ثالثون يوماً في الطوفان

http://www.kurdipedia.org/?q=2012090311114672376
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تايهان اومید & عبدهللا اوجالن
مترجم الکتاب :مصطفى خلیل
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10206 :

ثورة العشرين في االستشراق السوڤیتي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112002221792626
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کمال مظهر احمد
بغداد ١٩٧٧ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

تأريخ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10207 :

جاوان القبیلة الکردیة المنسیة ومشاهیر الجاوانیین
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042920443585182
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .مصطفی جواد
بغداد ١٩٧٣ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
دار الطبع والنشر:
نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ
المجمع العلمي الكردي  -بغداد
⊶اللغة االصلیة

بابەتی ژمارە10208 :

جبل االفالت من العقاب يجثم على صدور صحفیي كردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140423113105100456
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تقرير خاص للجنة حماية الصحفیین
CPJ
2014
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تقرير

بابەتی ژمارە10209 :

جبل الكرد (عفرين) دراسة جغرافیة
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015050109464785196
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محمد عبدو علي
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🌏جغرافیا

نوع الوثیقة:

⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10210 :

جتین اجكوز( دجوار ديلوك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906094752125957
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
االسم الحركي :دجوار ديلوك
االسم الحقیقي :جتین اجكّوز
اسم األم :كولیاز
اسم األب :سید
مكان الوالدة :عنتاب
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-10 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شمال کردستان
👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
انتاب
احد ﺿحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە10211 :

جريدة خەبات  /النضال ١٩٦١ - ١٩٥٩؛ دراسة
تاريخیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082621172289094
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فایلی پی دی ئێف:
فرهاد محمد احمد
٢٠٠٨
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئامادەیە

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10212 :

جريمة االنفال من الجرائم الموجهة ﺿد االنسانیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041419294082678
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رياض العطار
دراسة مقدمة الى المؤتمر العالمي للمقابر الجماعیة
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة

بابەتی ژمارە10213 :

جسد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082114345972352
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدالباقي يوسف
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
رواية

بابەتی ژمارە10214 :
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جسد ال يحتمل أعضاءه
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082114320272351
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مروان شیخي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10215 :

جالل الطالباني رجل القرار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030620453082485
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
السلیمانیة2008 :
خصائص السجل
األقلیم:
الحزب:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
االتحاد الوطني الكردستاني
🇦🇸عربي
مقاالت ومقابالت

بابەتی ژمارە10216 :

جمالیات الطبیعة في کوردستان العراق وأثرها في الرسم العراق
المعاصر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619893
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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نووسەر
د .محمد عارف
ژمارەي الپەڕەکان
311
ساڵي چاپ
2006
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10217 :

جمعیة خويبون والعالقات الکردية االرمنیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111010355187985
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف  :محمد مال احمد  ،طبعة کردستان  ، 2000يقع الکتاب في ()160
صفحة  ،من القطع المتوسﻂ  ،يتناول المؤلف في هذا الکتاب تاريخ
الشعب الکردي في نشاط جمعیة خويبون ودورها وآثارها الکبیر في
مسیرة النضال التحرري القومي  ،والقسم الثاني يتعلق بالعالقات الکردية
االرمنیة.
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10218 :

جمعیة زردشت و موقف الحکومة االيرانیة 1929-1928
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051213431778590
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د.ياسین سردشتي

4789

خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10219 :

جمهورية مهاباد  -جمهورية  1946الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=201302092301167567
9
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ولیام ايغلتن االبن
ترجمة وتعلیق :جرجیس فتح هللا
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10220 :

جنوب کردستان؛ دراسة انثروبولوجیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063014025689741
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هنرێ فیلد
نقله الی العربیة :جرجیس فتح هللا
٢٠٠١
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
علم األجتماع

بابەتی ژمارە10221 :

4790

جواهر المعاني في شرح ديوان احمد الخاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071117105171996
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تحسین ابراهیم الدوسکي
2005
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ادبي

بابەتی ژمارە10222 :

جوالت في رحاب االدب والفن والفکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080311014689322
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حکیم ندیم الداوودي
٢٠٠٨
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي

بابەتی ژمارە10223 :

حالة اإلعالم و حرية التعبیر سوريا  ،2007عام من الرقابة الحديدية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090410344288942
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4791

المرکز السوري لإلعالم و حرية التعبیر
خصائص السجل
األقلیم:

🇾🇸سورية

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تقرير

بابەتی ژمارە10224 :

حرب الخلیج الثانیه و التکامل الوطني في العراق (االکراد دراسة حالة)
1996-1988
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082114080072349
فایلی پی دی ئێف:
السید عبدالمنعم المراکبي
2001

ئامادەیە

خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە10225 :

حرکة الشیخ عبیدهللا النهري في الوثائق البريطانیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090222130488979
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تیلي امین
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10226 :

4792

حرکة فتح هللا غولن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052715093664898
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بیل بارک
ترجمة :اسو کريم
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10227 :

حزب هیوا  -االمل ١٩٤٦ - ١٩٣٩
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081400102389164
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هلبین محمد احمد المزوري
٢٠٠٨
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10228 :

حصن کیفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121609405474359
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سیپان حسن علي بنگلی
2005
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

4793

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10229 :

حطب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091614572373143
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کوالله نوري
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10230 :

حق تقرير المصیر ،الدستور واالستفتاء
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011519492263863
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
آسو کريم
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10231 :

حقائق تسندها وثائق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092022485188619
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4794

سامان بابان
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10232 :

حقیقة الوجود التركماني في العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=201411112206537792
7
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ارشد الهرمزي
٢٠٠٥
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10233 :

حقیقة مواقف االتحاد الوطني الکردستاني من….
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080221492989334
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
1986
خصائص السجل
األقلیم:
الحزب:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🌏الخارج
االتحاد الوطني الكردستاني
🇦🇸عربي
سیاسة

4795

بابەتی ژمارە10234 :

حكايات شعبیة (حكم وامثال والغاز)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052212174576418
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
روجیه لیسكو
ترجمة :توفیق الحسیني و دالور زنكي
دمشق ٢٠١٠ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇾🇸سورية

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تراث

بابەتی ژمارە10235 :

حكايات من أرباخا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042612571085170
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
توفیق آلتونجي
٢٠١٥
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

نوع الوثیقة:

⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10236 :

حملة االنفال في کردستان العراق؛ تدمیر قرية کوريمي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072711513489440
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4796

ترجمة :رزگار
٢٠٠٢
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

أنفال وحلبجة

بابەتی ژمارە10237 :

حوار االسالم والعلمانیة في كردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020420411966017
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عثمان علي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
الدين واأللحاد

بابەتی ژمارە10238 :

حوار شامل مع صالح بدرالدين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103113530288107
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
مقاالت ومقابالت

بابەتی ژمارە10239 :

4797

حوافر مهشمة في هايدراهوداهوس
http://www.kurdipedia.org/?q=20141127223653118175
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سلیم بركات
تاريخ النشر2010 :
isbn: 978-6144-1930-20
دار النشر :المؤسسة العربیة للدراسات والنشر – لبنان
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رواية

بابەتی ژمارە10240 :

حورية الماء وبناتها
http://www.kurdipedia.org/?q=20141127223347118174
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سلیم بركات
تاريخ النشر2013 :
isbn: 978-6144-1930-20
دار النشر :المؤسسة العربیة للدراسات والنشر – لبنان
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رواية

بابەتی ژمارە10241 :

حول االقتصاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081516173272148
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدهللا اوجالن
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

4798

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە10242 :

حول األسلوب ونسق الحقیقة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081515035166033
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداهللا أوجاالن
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە10243 :

حول االستراتیجیة السیاسیة والعسکرية للحرکة الوطنیة الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102413472862527
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عصمت شريف وانلي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10244 :

حول المسالة الكردية (قانون ابعاد وتشتیت االكراد)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052308530476434
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
االمیر جالدت بدرخان
ترجمة :دالور زنكي
بیروت ٢٠١١ -

4799

خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10245 :

حول المشکلة الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101513214162383
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جمال نبز
1969
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10246 :

حول مسالة اصل الكرد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922221251116341
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
أرشاک بوالديان
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10247 :

4800

حول مسالة القطاع بین الکرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112002252892627
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کمال مظهر احمد
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10248 :

حول مفهوم النظام الفدرالي
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619923
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د.نوري طالباني
ژمارەي الپەڕەکان
63
ساڵي چاپ
2005
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10249 :

حي األکراد في مدينة دمشق ..دراسة تاريخیة اجتماعیة اقتصادية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062722282871596
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4801

عزالدين علي مال
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10250 :

حیاتي الکوردية او صرخة الشعب الکوردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052911371764942
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نور الدين زازا
ترجمة :روني محمد دملي
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10251 :

حیاتي ککوردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091420222069998
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نورالدين زازا
ترجمة :خسرو بوتاني
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

4802

بابەتی ژمارە10252 :

حین تبکي اللغة العربیة أکرادها
http://www.kurdipedia.org/?q=201310311323448810
9
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سامیة السلوم
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
لغوي

بابەتی ژمارە10253 :

حکاية لیلی والمجنون
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072320452877107
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
للشیخ حسین القاﺿي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
قصة

بابەتی ژمارە10254 :

حکومة اقلیم کردستان وقانون النفﻂ والغاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070317255889782
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فؤاد قاسم االمیر
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

💰أقتصاد

4803

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10255 :

خراسان التأريخیة في ﺿوء المصادر العربیة
االسالمیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051820545176357
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف  :د .جمال الدين فالح الكیالني
مراجعة :د .محي هالل السرحان
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

♬🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10256 :

خطة التنمیة االستراتیجیة القلیم کوردستان 2016 - 2012
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070809545389656
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
2011
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

💰أقتصاد

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10257 :

خطوة على الطريق الى البیت الکوردي الکبیر دراسة في الوثائق
البريطانیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619885
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4804

نووسەر
د.حسین بديوي
ژمارەي الپەڕەکان
191
ساڵي چاپ
2006
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە10258 :

خالصة تاريخ کرد و کردستان  -الجزء األول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120814471692717
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محمد امین زکي بگ
ترجمة :محمد علي عوني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10259 :

خالصة تاريخ کرد و کردستان  -الجزء الثاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120814471792718
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4805

محمد امین زکي بگ
ترجمة :محمد علي عوني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10260 :

دراسات حول االکراد و اسالفهم الخالديین الشمالیین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082614203468844
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ب لیرخ
ترجمة :عبدي حاجي
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10261 :

دراسات حول القضیة الکردية و مستقبل العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121413361163293
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الدکتور منذر الفضل
ئاراس 2004 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة
اراس

4806

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10262 :

دراسات حول الکورد االیرانیین واسالفهم الکلدانیین الشمالیین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080421133089280
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ب .لرخ
ترجمه من الروسیة :عبدي حاجي
٢٠٠٨
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10263 :

دراسات عن بعض األصول الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101510174224002
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حسین قاسم العزيز
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10264 :

دراسات في تاريخ الیهودية والمسیحیة في کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121413320763292
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4807

د .فرست مرعي
ئاراس 2008 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ
اراس

بابەتی ژمارە10265 :

دراسات في تاريخ الکرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110922185288004
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف د  .فرهاد بیربال ،ترجمة ترزه فائق الجاف  ،طبعة بیروت – لبنان
 ، 1998يقع الکتاب في  128صفحة  ،من الحجم المتوسﻂ  ،يضم بین
دفتیه تقديماا  ،ومصادر الکردلوجي وکردستان في العصر الحجري األوسﻂ
وقراءة کارتوغرافیة ألوﺿاع کردستان أﺿافة الى کرونولوجیا کردية.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ
⊷ترجمة

بابەتی ژمارە10266 :

دراسات في تاریخ ایران الحدیث والمعاصر
http://www.kurdipedia.org/?q=201305062021287866
5
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4808

د.کمال مظهر احمد
1985
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10267 :

دراسات وثائقیة في تاريخ الکرد الحديث وحضارتهم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010309103774599
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عماد عبد السالم رؤوف
٢٠١٢
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10268 :

دراسات ومباحث في تاریخ الکورد والعراق المعاصر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042121061278774
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .عبدالفتاح علي بوتاني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

4809

بابەتی ژمارە10269 :

دراسات ومباحث في فلسفة وماهیة الديانة االيزدية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080417544389286
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ممو فرمان عثمان
2013
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

الدين واأللحاد

بابەتی ژمارە10270 :

دراسات کردیة في بالد سوبارتو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020315015675559
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .جمال رشید احمد
من مطبوعات االمانة العامة للثقافة والشباب  -لمنطقة کوردستان
بغداد 1984
مطبعة دار افاق عربیة للصحافة والنشر
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10271 :

دراسة تأريخیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090811031333470
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کمال مظهر احمد
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

4810

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10272 :

دراسة حول إحتالل و تقسیم کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011093010142362165
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :سالم ناوخۆش
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔎بحث

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10273 :

دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي السیاسیة واالجتماعیة والقومیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110922112688006
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف المالزم االول محمد طلب هالل  ،طبعة برلین  2001 ،يقع الکتاب ،
في ( )216صفحة  ،من الحجم المتوسﻂ  ،يتناول المؤلف دراسة مفصلة
عن محافظة الجزيرة من النواحي السیاسیة – االجتماعیة – القومیة ،
وتعتبر وثیقة مهمة حول المفاهیم الشوفینیة في احدى البلدان
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10274 :

دستور الجمهورية العربیة السورية
http://www.kurdipedia.org/?q=201112271658526354
9

4811

فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
...
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬قانوني

بابەتی ژمارە10275 :

دستور جمهورية إيران اإلسالمیة
http://www.kurdipedia.org/?q=201302062157297563
1
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

منهاج

بابەتی ژمارە10276 :

دستور جمهورية العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=201112271654046354
8
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬قانوني

4812

بابەتی ژمارە10277 :

دستور جمهورية العراق لسنة 2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012319473275183
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :دالور عثمان مجید
السلیمانیة2012 :
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬قانوني

بابەتی ژمارە10278 :

دستور زبان لکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100920490088364
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
امین دادستان
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسي
لغوي

بابەتی ژمارە10279 :

دفاعاً عن األمة الکردية المستعبدة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090311013134559
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
اسماعیل بشیکجي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

4813

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10280 :

دفاعا عن قضیة عادلة ( - )8أﺿواء على المرسوم ( )49لعام 2008
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090316023988961
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:

غرب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10281 :

دلشاد فراسخ الخلود المهجورة
http://www.kurdipedia.org/?q=20141125222933118156
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سلیم بركات
بیروت ٢٠٠٣ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:

رواية
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10282 :

دلیل ﺿابﻂ االمن
http://www.kurdipedia.org/?q=2015080122570385801

4814

ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مدیریة االمن العامة  -مدیریة امن محافظة بغداد
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

نوع الوثیقة:

⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10283 :

دم الصنوبر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761932
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بدل رڤو
2010
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
دهوک

الکتاب:

❀شعر

نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷ترجمة

بابەتی ژمارە10284 :

دور الشعب الکردي في ثورة العشرين العراقیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112002182287746
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4815

کمال مظهر احمد
بغداد ١٩٧٨ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10285 :

دور الصحافة الکوردية في تطور الوعي القومي الکوردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070723510489660
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هوکر طاهر توفیق
٢٠٠٤
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📰اعالم

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10286 :

دور العلماء الکورد في الدولة العثمانیة؛ القرنان السادس عشر والسابع
عشر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060112592078397
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نازدار جلیل مصطفی
اربیل ٢٠١٣ -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

4816

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10287 :

دور ثورة ايلول  ١٩٧٥ - ١٩٦١في حرکة التغیر االجتماعي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070611260289676
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدالحمید علي البرزنجي
٢٠٠٧
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10288 :

دور نواب السلیمانیة في المجلس النیابي العراقي ()1958 1945
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021909445580666
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :ساالر عبدالکریم فندي الدوسکي
چاپخانەی خانی دهۆک ،ساڵی  304( ،2008الپەڕە).
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10289 :

دوسیة البارزاني في محفظة ستالین الفوالذية
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619757
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4817

نووسەر
وزيري آشو
وەرگێڕ
د .اسماعیل حصاف
ژمارەي الپەڕەکان
58
ساڵي چاپ
2008
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10290 :

دوموزي طاووسي ملک الديانة الکردية القديمة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082113551972348
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مرشد الیوسف
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
الدين واأللحاد

بابەتی ژمارە10291 :

ديوان الکرسي
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090722394961043
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4818

شێرکۆ بێکەس
اللغة :العربیة
سەرچاوە :تۆمارێکي تايبەت بۆ کورديپێديا لەاليەن (روژهات) سەبارەت بە
(ديوان (الکرسي) ..نص مفتوح) لە22:17:48 2011-9-7 :
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10292 :

ذکريات ايام النضال في کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080716130467554
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
الشیخ عطا طالباني
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10293 :

ذکرياتي مع القائد والمفکر الکردي الکبیر اپو عثمان صبري
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102415050362534
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جواد مال
لندن 2008 -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

4819

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10294 :

رحلة إلى کردستان في بالد ما بین النهرين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052913042964950
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هنري بنديه
مترجم الکتاب :يوسف حبي
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🎡رحلة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10295 :

رحلة أولیا چلبي في کوردستان عام  1065هجري  1655 -م
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082809535889061
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ترجمه إلى العربیة  /رشید فندى
الطبعة  /األولى 2008
الکتاب مؤلف أصال باللغة الترکیة العثمانیة  ,ويتکون من سبعة أجزاء ,
الجزء الرابع متخصص في تاريخ الکورد والکوردستان  ,وقد تمت ترجمته
(الجزء الرابع) لوحده إلى اللغة الکوردية  ,ومن ثم إلى العربیة
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🎡رحلة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10296 :

رحلة الی رجال شجعان في کردستان

4820

http://www.kurdipedia.org/?q=201307051414459115
0
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانا ادمز شمدت
ترجمة :جرجیس فتح هللا
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10297 :

رحلة اولیا جلبي في البالد العربیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031422362680155
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🎡رحلة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10298 :

رحلة طه الکردي البالیساني في العراق وبالد الشام واالناﺿول ومصر
والحجاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619846
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4821

نووسەر
د .عماد عبد السالم رؤوف
ژمارەي الپەڕەکان
104
ساڵي چاپ
2007
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🎡رحلة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10299 :

رسائل من کردستان  -الجزء االول
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010315265763655
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
برنارد ويتمان
ترجمة :غسان نعسان
2009
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10300 :

رسالة طب القلوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072817250989407
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الشیخ عالءالدين النقشبندي
١٩٨٩
خصائص السجل

4822

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
الدين واأللحاد

بابەتی ژمارە10301 :

رسالة في عادات األکراد وتقالیدهم
http://www.kurdipedia.org/?q=201304212113477877
3
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محمود بايزيدي
المترجم :جان دوست
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تراث

بابەتی ژمارە10302 :

رشیقا أعمى کالدمى
http://www.kurdipedia.org/?q=201208211333137234
7
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کامیران حرسان
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10303 :

رفیق حلمي ،دراسة تأريخیة في نشاطە السیاسي والثقافي
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102409321962499
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4823

شاخوان عبدهللا صابر
بنکەي ژين 2007 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10304 :

زرادشت والزرادشتیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102121580988249
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .الشفیع الماحي احمد
٢٠٠١
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

الدين واأللحاد

بابەتی ژمارە10305 :

زرادشت والزرادشتیة ٢
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111009205787993
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف  :رمضان شريف الداوودي  ،طبعة کردستان اربیل  ، 1999يقع
الکتاب في  96صفحة  ،من الحجم المتوسﻂ  .يضم بین دفتیه بحثاا علمیاا
رصینا عن حیاة زرادشت والديانة الزرادشتیة وکیفیة انتشارها واصولها
ومبادئها عالوة على ملحق موجز لکتاب الزرادشتیة دين قديم.
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
الدين واأللحاد

4824

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10306 :

زنزانة گەڤەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110321232388052
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رواية کردية ،تألیف :سالم عبد هللا ،ترجمة :أحمد شوکت ،طبعة بیروت –
لبنان  ،1998تقع الرواية في  297صفحة ،من الحجم المتوسﻂ ،تتناول
حیاة کردي حکمت علیه السلطات العراقیة باالعدام لثبوت عضويته في
الحرکة التحررية القومیة  .عالوة على ان الرواية تضمنت تقديماا نقدياا بقلم
المترجم ،وکیفیة هروب االنسان الکردي من الموت وتشبثه بأسباب
الحیاة واالصرار على تمسکه بمبادئه االنسانیة واخالقیاته السامیة.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رواية
⊷ترجمة

بابەتی ژمارە10307 :

زوجات (خلیفة) الفاتنات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121121343374302
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ترجمة مکرم رشید الطالباني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
قصة

بابەتی ژمارە10308 :

سارزق برجل من ﺿلعي االیمن

4825

http://www.kurdipedia.org/?q=2015040910112985097
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ڤینوس فائق
بغداد ٢٠١٥ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

نوع الوثیقة:

⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10309 :

سفر الروائح
http://www.kurdipedia.org/?q=201208271547366074
0
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شیرکو بیکس
مترجم الکتاب :آزاد البرزنجي
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10310 :

سفرة من دەربەندي بازيان الي ملەي تاسلوجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091021234461092
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4826

توفیق وهبي
المعارف  -بغداد
1965
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🎡رحلة

نوع الوثیقة:

⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10311 :

سفرنامة ناصر خسرو علوی
http://www.kurdipedia.org/?q=201409141457217745
8
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ترجمة :يحیی الخشاب
القاهرة ١٩٤٣ -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🎡رحلة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10312 :

سقوط االمارات الکوردية في عهد السالجقة
http://www.kurdipedia.org/?q=201311112128278789
4
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4827

خانزاد صباح برزنجي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10313 :

سقوط الکون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012083009061038652
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
صالح جالل
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10314 :

سلیم بركات  -تسعون درجة تحت النعناع ,وثالثون فوق القرنفل
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112522461878056
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حجلنامة  -عدد خاص بسلیم بركات
٢٠٠٧
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10315 :

سنتان في كردستان ١٩٢٠ - ١٩٢٨

4828

http://www.kurdipedia.org/?q=201503092008446531
2
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دبلیو .ار .هي
ترجمة :فؤاد جمیل
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
تأريخ

الکتاب:

🎡رحلة

نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷ترجمة

بابەتی ژمارە10316 :

سنجار من (٦٦٠-٥٢١هـ١٢٦١-١١٢٧/م)؛ دراسة في تاريخها السیاسي
والحضاري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071316041889577
فایلی پی دی ئێف:
موسی مصطفی السنیاني
٢٠٠٥
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئامادەیە

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10317 :

سنوات المحنة في كردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052812415261877
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4829

شكیب عقراوي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10318 :

سوسولوجیا الحرية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081516205772150
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدهللا اوجالن
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10319 :

سیاحة في ذاكرة جبل الكرد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150113234948118784
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د.آحمد محمود الخلیل
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10320 :

سیاسة االتحاد السوڤیتي تجاه الحرکة القومیة الکوردية التحررية

4830

http://www.kurdipedia.org/?q=2011122715300263545
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ناونیشاني دووەم
في کوردستان الجنوبیة
نووسەر
مێهڤان محمد حسین رشید البامرني
ژمارەي الپەڕەکان
350
ساڵي چاپ
2008
نۆرەي چاپ
يەکەم
ديزايني بەرگ
ئاسۆ مامزادە
کەتەلۆگ
سیاسەت
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10321 :

سیاسة التعريب في قضاء شنکال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011810450874903
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :بیان محمد سعید
السلیمانیة2010 :
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة

بابەتی ژمارە10322 :

سیاسة التمییز القومي وحمالت التعريب الحکومیة القائمة في کوردستان

4831

سوريا  7آب 1928م  5تشرين األول 2008م
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122313035063487
فایلی پی دی ئێف:
دراسة تاريخیة سیاسیة
لالستاذ علي صالح میراني
دهۆک 2009 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئامادەیە

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10323 :

سیاسة عصر الحضارة الديمقراطیة هي السیاسة الديمقراطیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121214243487291
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدهللا اوجالن
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10324 :

سیمفونیة المزار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082113224872345
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ريبر احمد
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

4832

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10325 :

سین وگولى
http://www.kurdipedia.org/?q=201208290917136908
3
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
قصة من التراث الکردي
إعداد وترجمة :خالص مسورَّ
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
قصة

بابەتی ژمارە10326 :

شدو القبج
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060400222976585
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مجموعة من القصائد الكوردية الحديثة والمعاصرة لمجموعة من الشعراء
ترجمة :مكرم رشید الطالباني
٢٠١٠
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10327 :

شذرات من واقع المرأە الکوردستانیة (کوردستان العراق أنموذجاً)

http://www.kurdipedia.org/?q=2012081721181872227
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4833

تالیف /طارق محمد سعید جامباز ،نهلة محمد سعدهللا (مۆلف مشارک)-
اربیل ،برلمان کوردستان (مطبعە شهاب).2009 ،
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬النساء

بابەتی ژمارە10328 :

شرح ما نطقت به روحانیة سیدي سیدي علي الكردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111121224177919
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ابن عربي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
الدين واأللحاد

بابەتی ژمارە10329 :

شرف خان بدلیسي العصر و الحیاة والخلود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122015115663433
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
ي .ي .فاسیلفا
وەرگێڕ
د .عبدي حاجي
ژمارەي الپەڕەکان
112
ساڵي چاپ
2011
نۆرەي چاپ
يەکەم
ديزايني بەرگ
هۆگر سديق
کەتەلۆگ
لێکۆڵینەوەي ئەدەبي

4834

خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ادبي

بابەتی ژمارە10330 :

شرفخان البدلیسي ومنهجه التاريخي من خالل کتابه شرفنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082016132672299
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مصطفي احمد محمد النجار
2007
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10331 :

شرفنامة  -شەرەفنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611450957533
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :االمیر شرفخان البدلیسي
ترجمة :محمد جمیل المال احمد الروژبیاني
الطبعة الثانیة 2001 -
الناشر :مٶسسة موکریانی للطباعة والنشر  -کوردستان  -اربیل
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
موکریان

4835

بابەتی ژمارە10332 :

شرفنامة  -في تاریخ الدول واالمارات الکردیة  -الجزء االول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110221564792540
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الفە بالفارسیة :شرفخان البدلیسي
ترجمە الی العربیة :محمد علي عوني
الطبعة الثانیة 2006 -
الناشر دار الزمان للطباعة والنشر والتوزیع  -دمشق  -سوریا
خصائص السجل
األقلیم:

🇾🇸سورية

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10333 :

شرفنامة  -في تاریخ الدول واالمارات الکردیة  -الجزء الثاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110221534892539
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الفە بالفارسیة :شرفخان البدلیسي
ترجمە الی العربیة :محمد علي عوني
الطبعة الثانیة 2006 -
الناشر دار الزمان للطباعة والنشر والتوزیع  -دمشق  -سوریا
خصائص السجل
األقلیم:

🇾🇸سورية

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10334 :

شريف باشا؛ سنوات عاصفة لديبلوماسي کردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052314423964854
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4836

تألیف :روهات األکوم تاريخ النشر2006/04/01 :
ترجمة ،تحقیق :شکور مصطفى
الناشر :الدار العربیة للموسوعات
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10335 :

شعب الثالثة فجرا من الخمیس الثالث
http://www.kurdipedia.org/?q=20141127222250118172
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سلیم بركات
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10336 :

شعب بدون وطن  -الکرد وکردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101214274424454
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جیرارد جالیاند
ترجمة :عبدالسالم النقشبندي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

4837

بابەتی ژمارە10337 :

شعر الشاعر الکردي المعاصر عبدهللا گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=201308162233228913
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :حسین علي شانوف
ترجمة :شکور مصطفی
من منشورات المثقف الجدید – 2
مطبعة دار الجاحظ
بغداد 1975
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ادبي

بابەتی ژمارە10338 :

شمال العراق  - 1975 - 1958دراسة سیاسیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121610461078226
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عمار علي السمر
بیروت ٢٠١٢ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:

القضیة الكردية
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10339 :

شنگال خالل العهد الملکي 1958 - 1921
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121820491274388
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4838

محمود شیخ سین حسو الريکاني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10340 :

شنگال خالل العهد الملکي 1921 - 1958
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080514535672054
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شکر خضر مراد بازو
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10341 :

شهداء الحزب؛ شهداء الوطن  -الجزء االول
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061517280576698
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شهداء الحزب الشیوعي العراقي
١٩٦٣-١٩٣٤
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

🇦🇸عربي
سیرة
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

4839

بابەتی ژمارە10342 :

شهداء الحزب؛ شهداء الوطن  -الجزء الثاني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150315212709119736
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شهداء الحزب الشیوعي العراقي
١٩٦٣-١٩٣٤
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

🇦🇸عربي
سیرة
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10343 :

شواهد المقبرة السلطانیة في العمادية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030415520764363
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
(دراسة تاريخیة – أثرية)
المؤلف :الدکتور عماد عبدالسالم رؤوف – الدکتور نرمین علي محمد أمین
من مطبوعات االکديمیة الکردية عدد 117
مطبعة الحاج هاشم – اربیل 2011
114صفحة
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10344 :

شیخ يونس الکردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022709072764318
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
اسماعیل بادي
خصائص السجل

4840

األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
الدين واأللحاد

بابەتی ژمارە10345 :

شەرەفنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110311270588075
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الفە بالفارسیة :شرفخان البدلیسي
ترجمە الی العربیة :محمد علي عوني
الطبعة االولی – 1958
الناشر فرجاللە زکی – االزهر – مصر
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10346 :

صالبا
http://www.kurdipedia.org/?q=201411261009327806
0
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
يلماز غوني
ترجمة فاﺿل جتكر
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
رواية
⊷ترجمة

4841

بابەتی ژمارە10347 :

صالح الیوسفي ١٩٨١-١٩١٨؛ صفحات من حیاته ونضاله الوطني مع
ديوانه الشعري الکامل
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010620505766877
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
زوزان صالح الیوسفي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیرة
❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10348 :

صحافة الحزب الديمقراطي الکردستاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091921074461986
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئامادەکار :نوزاد علي أحمد
مێژووي دەرچوون2010/2/5:
لە باڵوکراوەکاني بنکەي ژين
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📰اعالم

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10349 :

صحف االتحاد الوطنی الکردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091921120261987
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4842

نووسەر :نوزاد علی أحمد
مێژووی دەرچوون2009/16/7:
بنکەی ژین
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📰اعالم

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10350 :

صدام حسین جرائمه وانتهاكاته لحقوق اإلنسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042014291069426
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تقرير عن التكلفة اإلنسانیة لسیاسات صدام
من إعداد وزارة الخارجیة والكومنويلث
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ارهاب
⊷ترجمة

بابەتی ژمارە10351 :

صفحات من االبداع النسوي الکردي
http://www.kurdipedia.org/?q=201310311350538810
8
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4843

...
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

👩النساء

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10352 :

صفحات من تاريخ اثوريي کوردستان ابان الحرب العالمیة االولی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032220504984962
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
یاسین خالد سردشتي
دهوك ١٩٩٩ -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
دهوک
تأريخ
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10353 :

صفحات من تاريخ الیهود في العراق و کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081110194069967
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4844

صالحالدين مجید علي الزنگنة
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10354 :

صفحات من تاريخ حرکة التحرر الوطني الکردي في سورية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111010393787984
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف محمد مال احمد  ،طبعة کردستان  ،2001يقع الکتاب في261
صفحة  ،من الحجم المتوسﻂ  ،يتناول المؤلف في هذا الکتاب مسیرة
النضال القومي للحزب (البارتي) الديمقراطي الکردى في سوريا منذ
التأسیس وحتى االنقسام االول () .1965 – 1957
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10355 :

صالح الدين األيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمیة وتحرير بیت
المقدس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082810094289059
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4845

د علي محمد
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10356 :

صالح الدين االيوبي
http://www.kurdipedia.org/?q=201208211314227234
4
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جرجي زيدان
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10357 :

صالح الدين االيوبي من جديد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110922473987999
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف  :عبد الخالق سرسام  ،طبعة کردستان  ، 1999دراسة تأريخیة
موثقة مع أکتشافات جديدة عن الموطن االصلي ألشهر قائد کردي  ،يقع
الکتاب في  144صفحة  ،من القطع المتوسﻂ  .ويضم بین دفتیه اکتشافاا
موثقاا بالصور والخرائﻂ الموقعیة واللقى االثرية لموطن صالح الدين االيوبي
ونسبه الکردي الزرزاري.
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
تأريخ

4846

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10358 :

صورة الکرد في مصادر التراث اإلسالمي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101214204324493
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الدکتور أحمد محمود الخلیل
الناشر :دار آراس  -أربیل باالشتراک مع مؤسسة سما  -دبي
الطبعة :األولى 2012
خصائص السجل
جنوب کردستان
األقلیم:
ک .جنوبي
اللغة  -اللهجة:
تأريخ
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10359 :

ﺿحايا عملیات االنفال ( )1988من المسیحیین وااليزديین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122822174463569
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
طارق جامباز
2008
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة

بابەتی ژمارە10360 :

طاؤوس ملک رئیس المالئکة لدى األيزيدية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031113553564393
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4847

زهیر کاظم عبود
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

الدين واأللحاد

بابەتی ژمارە10361 :

ﻃرائف كردية  -الجزء (األول والثاني)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052214503376422
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تیريز
ترجمة:
الشیخ توفیق الحسیني و دالور زنكي
دمشق ٢٠١٠ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇾🇸سورية

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تراث

بابەتی ژمارە10362 :

ظالل النرجس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122700494065708
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فوزي االتروشي
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

4848

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10363 :

ظهور الکورد في التأريخ  -الجزء األول
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052822010064935
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دراسة شاملة عن خلفیة األمة الکوردية ومهدها
جمال رشید احمد
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10364 :

ظهور الکورد في التأريخ  -الجزء الثالث
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120920414892723
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دراسة شاملة عن خلفیة األمة الکوردية ومهدها
جمال رشید احمد
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10365 :

ظهور الکورد في التأريخ  -الجزء الثاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052822010064936
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4849

دراسة شاملة عن خلفیة األمة الکوردية ومهدها
جمال رشید احمد
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10366 :

عباقرة کردستان في القیادة و السیاسة
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619986
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د .ئەحمەد الخلیل
ژمارەي الپەڕەکان
255
ساڵي چاپ
2009
نۆرەي چاپ
يەکەم
ديزايني بەرگ
موراد بهرامیان
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10367 :

عبدالرزاق بدرخان (السیرة الشخصیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052216481376423
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ترجمة :دالور زنکي

4850

بیروت ٢٠١٠ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیرة

بابەتی ژمارە10368 :

عبدهللا گوران  -االثار الشعریة الکاملة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063020185689724
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ترجمة وتقدیم :د .عزالدین مصطفی رسول
بغداد ١٩٩٠ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10369 :

عبدهللا گۆران ،رائداً لحرکة تجديد الشعر الکوردي

http://www.kurdipedia.org/?q=2013021809502680676
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :کەمال غەمبار چاپخانەی خانی دهۆک ،ساڵی 320( ،2008
الپەڕە).
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي

4851

بابەتی ژمارە10370 :

عبق کردياً يتشمس

http://www.kurdipedia.org/?q=2012082113102572343
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نور شوقي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
قصة

بابەتی ژمارە10371 :

عدالة القضیة الکوردية وظلم العقلیة الشوفینیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092913541262156
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رؤية عربیة من المشروع األستراتیجي الکوردي في کوردستان العراق
الدکتور منذر الفضل
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10372 :

عدي بن مسافر  ..مجدد الديانة األيزيدية
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090521513877289
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4852

زهیر كاظم عبود
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

🇦🇸عربي
الدين واأللحاد
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10373 :

عديمو الجنسیة في سورية (من غیر االجئین الفلسطینیین)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090411281288935
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
اللجنة العربیة لحقوق االنسان
٢٠٠٤
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تقرير

بابەتی ژمارە10374 :

عرب واکراد خصام ام وئام
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121121143087309
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
درية عوني
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

4853

بابەتی ژمارە10375 :

عشائر زازا االصول
http://www.kurdipedia.org/?q=20140502230054100516
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ﺿیاء الدين ظاظا
دمشق-سوريا
خصائص السجل
األقلیم:

🇾🇸سورية

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10376 :

عشائر کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111009233287992
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف مجموعة من الباحثین  ،وهم د .احمد عثمان ابو بکر  ،صديق
الدملوجي  ،د.ابراهیم الداقوقي  ،مهرداد ازادي  .طبعة کردستان ، 2001
تقع الکتاب في  244صفحة  ،من القطع المتوسﻂ ،يتألف الکتاب من اربعة
اجزاء  ،يتناول المؤلفون فیها اهم العشائر الموجودة في کردستان بشکل
عام في االجزاء االربعة ترکیا  ،العراق  ،ايران وسوريا.
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10377 :

عشر وصايا لساسة الکرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081221495167461
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .أحمد محمود الخلیل
خصائص السجل

4854

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10378 :

عفرين عبر العصور
http://www.kurdipedia.org/?q=201208171602057217
8
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مروان برکات
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10379 :

عالقة الدولة الفاطمیة بالكرد ١١٧١-٩٦٨
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062402095785613
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
د .خانزاد صباح محي الدين
مصر  -االسكندرية
٢٠١٥
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10380 :

4855

عالقة الکرد بالخوارج و الزنج في العصرين االموي و العباسي
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620055
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
االستاذ المساعد د .احمد عبدالعزيز محمود
2010
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10381 :

علماء الکورد و کوردستان من القرن األول الهجري لإلسالم حتى وفیات
عام ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112422544092680
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف  :صالح شیخو الهسنیاني
الطبعة االولی2012 -
مطبعة هاوار  -دهوک
من مطبوعات مدیریة الطباعة والنشر في دهوک
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیرة

بابەتی ژمارە10382 :

ک
علمیني يا کرکوک کیف أبکی ِ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031818305982581
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4856

تالیف :محمد شوان
السلیمانیة2008 :
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10383 :

على ﺿفاف الخابور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091308531732630
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ماهین شیخاني
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
قصة

بابەتی ژمارە10384 :

عملیات االنفال في کردستان العراق؛ دراسة دينیة اجتماعیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072110564889520
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
علي نبي صالح الدوسکي
٢٠٠٦
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة

4857

بابەتی ژمارە10385 :

غرب کردستان  . .الربیع الدامي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063013575589749
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
صالح بدرالدين
٢٠٠٤
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10386 :

فراسخ الخلود غربا الى وادي قره صو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082113071872342
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سلیم برکات
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
رواية

بابەتی ژمارە10387 :

فراشة تنتحر باسرها
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091913415277538
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4858

جمال غمبار
لوحة الغالف :الفنان جبر علوان
دار المدى للثقافة والنشر
الطبعة اآلولى :سورية  -دمشق 2002
ISBN 2-84305-606-X
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10388 :

فردوس قریة االشباح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080310545689323
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زهدي الداوودي
٢٠٠٧
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
رواية

بابەتی ژمارە10389 :

فقهاء الظالم
http://www.kurdipedia.org/?q=201410202122517778
2
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4859

سلیم بركات
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
رواية

بابەتی ژمارە10390 :

فلسفة العشق اإللهي في الشعر الجزيري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020110395875474
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف محمد أمین دوسکي ،الطبعة لثانیة ،مطبعة سبیريز  -دهوک ،سنة
 196( 2010صفحة).
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي

بابەتی ژمارە10391 :

فنون التحرير الصحفي
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619754
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هونەرەکاني نووسیني رۆژنامەواني
نووسەر
حبیب کرکوکي
ژمارەي الپەڕەکان
190
ساڵي چاپ
2008
کەتەلۆگ
راگەياندن
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

4860

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📰اعالم

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10392 :

فهرس المكتبة اإللكترونیة الكوردية مرتب حسب األقسام لغاية شهر أيار
٢٠١٤
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122614340384428
فایلی پی دی ئێف:
...

ئامادەیە

خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیرة

بابەتی ژمارە10393 :

في رحاب أقالم وشخصیات کردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102410501462510
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
التعريف بمساجد السلێمانیة ومدارسها الدينیة :للعالمة محمد القزلجيسادات الرزنجة :عبدالقادر محمد البرزنجيمحمد طاهر الکردي الخطاط :حیاتە و اثاره  -د .أحمد علي و عبداللطیف بن عبدهللا بن دهیشقدم له وراجعه وعلق علیه :محمد علي القرەداغي
بنکەي ژين 2007 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10394 :

في رحاب القصة الكوردية

4861

http://www.kurdipedia.org/?q=2015040913512985100
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نجاة خوشناو
2014
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
قصة
موکریان
⊷ترجمة

بابەتی ژمارە10395 :

في سبیل کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052314443064855
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :زنار سلوبي تاريخ النشر1987/01/01 :
ترجمة ،تحقیق :ر.علي
الناشر :رابطة کاوا للثقافة الکردية السلسلة :المکتبة التقدمیة الکردية
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10396 :

في قلب اإلعصار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101116031662292
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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التعذيب على يد قوات األمن الکردستانية وإنکارها الحق في
المحاکمات العادلة
هیومن رايتس وتش يليو 2007
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تقرير

بابەتی ژمارە10397 :

قاموس سپیرێز کردي  -عربي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082620561189097
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محمد امین دوسکي
٢٠٠٩
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📘قاموس

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10398 :

قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة االنتقالیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063013560389752
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬قانوني

بابەتی ژمارە10399 :
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قانون الحکم الذاتي لمنطقة کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070516303589688
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬قانوني

بابەتی ژمارە10400 :

قبل بزوغ القمر
http://www.kurdipedia.org/?q=201405230858577643
5
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دالور زنكي
بیروت ٢٠١٠ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قصة

بابەتی ژمارە10401 :

قبور غیر هادئة؛ البحث عن المفقودين في کردستان العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052720455378431
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ترجمه من االنگلیزية :محمد حمه صالح توفیق
2004
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10402 :

قدري جان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102515295562560
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دالور زنکي
دەزگاي ئاراس 2001 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ادبي
اراس

بابەتی ژمارە10403 :

قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل الخاصة بالکورد و کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123117110886995
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جبار قادر
طارق جامباز
٢٠١٣
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
وثائقي

بابەتی ژمارە10404 :

قصائد کردية مترجمة ومقاالت نقدية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121222032174323
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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کمال حسین غمبار
2011
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي

بابەتی ژمارە10405 :

قصة األکراد في شمال العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052314473464857
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :أمین سامي الغمراوي تاريخ النشر1967/01/01 :
الناشر :دار النهضة العربیة
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10406 :

قصة الحروب الصلیبیة من البداية حتى عهد عماد الدين زنکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082813514289055
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المؤلف :راغب السرجاني
الناشر :مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة
سنة النشر2009 :
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

تأريخ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10407 :

قضايا کردية معاصرة :کرکوک  -االنفال  -الکرد وترکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101910375062442
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .جبار قادر
دەزگاي ئاراس 2006 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة
اراس

بابەتی ژمارە10408 :

قضیة ابادة االرمن امام المحکمة او قضیة طلعت باشا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072815564589412
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ترجمة :غسان نعسان
مراجعة :ماموستا جعفر
٢٠٠٨
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة

بابەتی ژمارە10409 :

قضیة حزب العمال الکردستاني وأثرها في العالقات الترکیة الروسیة
1999 -1984
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072320583289554
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ئامادەیە

فایلی پی دی ئێف:
د .حامد محمد طە السویداني
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10410 :

قضیة الدجیل ونهایة صدام
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080310245289326
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زهیر کاظم عبود
٢٠٠٧
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10411 :

قواعد اللغة الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=201311032136548805
1
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :رشید کرد
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

لغوي
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بابەتی ژمارە10412 :

قواعد اللغة الکردية (اللهجة االکرمانجیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=201312082300209272
2
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جالدت بدرخان و روجیه لسکو
ترجمة :دالور زنکي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
لغوي

بابەتی ژمارە10413 :

قومیة بال عنوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112720475563023
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
أسباب عدم قیام دولة کوردية من حرکة الشیخ عبید هللا النهري حتي
نهاية مشکلة الموصل 1925 - 1880
هۆگر طاهر توفیق
2006
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10414 :

كردستان عبر ازمنة التاريخ  -الجزء االول
http://www.kurdipedia.org/?q=201409151441327747
9
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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خسرو گوران
ستوكهولم ١٩٩٢ -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10415 :

كردستان في العهد العثماني في النصف االول من القرن التاسع عشر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012419304684698
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
كامیران عبد الصمد الدوسكي
٢٠٠٦
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10416 :

كركوك رحلة في ذاكرة التاریخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051721350076350
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عوني الداوودي
الطبعة األولى2002 :
عدد النسخ 500 :نسخة
جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف
صورة الغالف :قلعة كركوك
مطبعة نینا أوبساال
91-631-3010رقم االیداع6 :خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي
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الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10417 :

ال اصدقاء سوى الجبال ..التاريخ الماساوى لالکراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062722340871597
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هارفي موريس و جون بلوح
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10418 :

ال رجم في القران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110913101477892
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مصطفی ابراهیم الزلمي
اربیل ٢٠١٣
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
الدين واأللحاد
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10419 :

لسان الجريمة ينطق
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http://www.kurdipedia.org/?q=201501211625218466
4
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شەپۆل فاخر میرگەسوری
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10420 :

لغة المالئکة (القراءة و الکتابة الکردیة للمبتدئین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150317225748119777
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پوالت جان
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

شمال کردستان
🇦🇸عربي
لغوي
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10421 :

لقاء االسالف :الکرد و الالن في بالد الباب و شروان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090415381433771
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جمال رشید احمد
خصائص السجل
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10422 :

للحب همسات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012013023103964126
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عنوان الکتاب :للحب همسات
المٶلف :بهیة مارديني
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10423 :

لمحات عن سعید قزاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102010395462455
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زهیر کاظم عبود
دەزگاي ئاراس 2008 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

اراس
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بابەتی ژمارە10424 :

لمحات من تاريخ االنتفاﺿات والثورات الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111010590287976
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
اعداد  :ابو شوقي  .طبعة بیروت  ،سنة  ، 1975ويقع الکتاب في 216
صفحة  ،من الحجم المتوسﻂ يتناول تاريخ الحرکة التحررية القومیة
الکردية وما تخللها من ثورات شعبیة ودورها في تأجیج الوعي القومي
لدى أبناء الشعب الکردي في مختلف اجزاء کردستان.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10425 :

لمحات من تاریخ الحرکة التحررية الکوردية في العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122923553987019
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حامد شريف الحمداني
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦♬عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10426 :

لمحات من نضال حرکة التحرر الوطني للشعب الکردي في کردستان
العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101911592862449
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .کاظم حبیب
دەزگاي ئاراس 2005 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
اراس

بابەتی ژمارە10427 :

لورستان الکبري
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010121160263613
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دراسة في احوالها السیاسیة والحضارية
رمضان شريف الداودي
2010
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10428 :

لیس لنا أصدقاء من غیر الجبال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082111304072338
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تورد فالستروم
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة
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بابەتی ژمارە10429 :

مأساة بارزان المظلومة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052911332764941
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
معروف جییاوک
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10430 :

مامن مکان نخبئ فیه
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030415474364362
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مذکرات ممرﺿة بريطانیة في العراق 1991 – 1954
تألیف :سوزان فرانکس و أندرية کروفس
ترجمة :ابتسام نعیم الرومي
من مطبوعات االکديمیة الکردية عدد 112
مطبعة الحاج الهاشم – اربیل
سنة 2011
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10431 :

مانیفستو الحﺿارة الدیمقراطیة  -المجلد الثالث :سوسیولوجیا الحریة
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010619494986795
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :عبد اهللا أوجاالن
ترجمَته من التركیة :زاخو شیار
مطبعة آزادي
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تاریخ الطبع :أیار 2010
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10432 :

مبادى و القانون الدولي العام
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620027
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
طالب رشید يادکار
ژمارەي الپەڕەکان
280
ساڵي چاپ
2009
نۆرەي چاپ
االولى
ديزايني بەرگ
مراد بهرامیان
کەتەلۆگ
ياسا و پێوەندي نێودەوڵەتي
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬قانوني

بابەتی ژمارە10433 :

مبحثان على هامش ثورة الشیخ عبیدهللا النهري
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091620475931477
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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جرجیس فتح هللا
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10434 :

مجزرة حلبجة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111010450787981
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
شعر  ،حامد بدر خان ،طبعة کردستان  ، 2001يقع الکتاب في  127صفحة
 ،من الحجم المتوسﻂ  .يضم الکتاب اشعارا وقصائد حول ما لحق بمدينة
حلبجة من ابادة جماعیة ودمار وما صاحبه من معاناة واالالم.
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10435 :

مجموعة الفیوﺿات
http://www.kurdipedia.org/?q=201301131323437481
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المال موسی الجاللي البیازيدي
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

ادبي
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10436 :

محاﺿرة عن االکراد فی الصین  -باسێک لەسەر کورد لە چین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090622502961011
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ئەنوەر مائی
ئەم نامیلکەیەی مامۆستا ئەنوەر مائی کە پێک هاتووە لە باسێک
سەبارەت بە کورد لە یانەی نەتەوەکان لە پەکین لە  1959-11-1لەسەر
داوای کۆمەڵەی دۆستایەتی چینی لەگەڵ واڵتانی دەرەوە بەستراوە.
بەداخەوە نامیلکەکە مێژووی دەرچوونی لەسەر نیە لە چاپخانەی (النجاح)
لە بەغا چاپکراوە.
ئەم نامیلکەیە لەالیەن چاالک محەمەدەوە بۆ ئنتەرنێت ئامادەکراوە.
بۆ خوێندنەوەی نامیلکەکە دەتوانیت سوود لەم ئەدریسە وەربگریت:-
http://en.calameo.com/read/00074730841964496f973
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10437 :

محاوالت الحصري لوأد الدراسة الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052312360278484
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :عزيز ياور
السلیمانیة2013 :
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية
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بابەتی ژمارە10438 :

محسن دزةيي :آحداث عاصرتها  -الجزء االول
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090910544872990
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محسن دزةيي
دەزگاي سەردەم 2001 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سردم

بابەتی ژمارە10439 :

محسن دزةيي :آحداث عاصرتها  -الجزء الثاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102117033062471
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محسن دزةيي
دەزگاي سەردەم 2002 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سردم

بابەتی ژمارە10440 :

محطات من أنفال به هدينان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031113533564392
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محطات من أنفال به هدينان
ناظم ختاري
خصائص السجل
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اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة

بابەتی ژمارە10441 :

محمد رسول هاوار ،االثار الکاملة  -الجزء الثالث
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102409230462498
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المقاالت العربیة
اعداد :رفیق صالح
بنکەي ژين 2008 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
مقاالت ومقابالت

بابەتی ژمارە10442 :

محمد علي عوني المؤرخ واالديب الکوردي المصري ١٩٥٢ - ١٨٩٧
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121223320587281
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کتاب االحتفالیة بالسید محمد علي عوني في أربیل
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیرة

بابەتی ژمارە10443 :

محمد فیضي الزهاوي  -نبذة عن حیاته وشئ من اثاره
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102012003262462

4881

فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
محمد علي القرداغي
ئاراس 2004 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

اراس

بابەتی ژمارە10444 :

محکمة األنفال  -قراءة قانونیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102011554762461
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زهیر کاظم عبود
دەزگاي ئاراس 2008 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة
اراس

بابەتی ژمارە10445 :

مختارات (لقاءات و حوارات) ١
http://www.kurdipedia.org/?q=20140523142847100581
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الكاتب :دالور زنكي
مراجعة وتقديم :الشیخ توفیق الحسیني
التنضید واإلخراج الفني:
روني زنكي
الطبعة االولى٢٠٠٩ :
دار النشر :أمیرال
بیروت – لبنان.
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خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مقاالت ومقابالت

بابەتی ژمارە10446 :

مختارات (لقاءات و حوارات) 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052110261276400
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الكاتب :دالور زنكي
مراجعة وتقديم :الشیخ توفیق الحسیني
التنضید واإلخراج الفني:
روني زنكي
الطبعة االولى٢٠٠٩ :
دار النشر :أمیرال
بیروت – لبنان.
خصائص السجل
األقلیم:

♬🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مقاالت ومقابالت

بابەتی ژمارە10447 :

مختارات قصائد لشعراء آکراد معاصرين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102012044562463
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ترجمة :ئاوات حەسەن ئەمین
دەزگاي ئاراس 2008 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

اراس

بابەتی ژمارە10448 :

مختصر االخبار البیعیة الجزء الثالث
http://www.kurdipedia.org/?q=20150127213714119073
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
اسم الکتاب :مختصر االخبار البیعیة /الجزء الثالث
اسم الکاتب :د .بطرس حداد
الموﺿوع :تأريخی
رقم االيداع 1252 :لسنة 2010
الطبعة :األولی
مطبعة :سردم -السلیمانیة
يعد هذا الکتاب جزء من کتاب (تاريخ السعردي) وثیقة مهمة لمعرفة تاريخ
بالد مابین النهرين الکنسي والمدني ،دعیت سعرت بأسم (أرزن)
مقاطعة مشهورة ممتده من نهر دجلة شرقي الی میاه بطمان ،يحتوي
هذا الجزء الکتاب عن مولد السید المسیح والمحن التي لحقت بهیردوس
قبل موته والعلة التي من اجلها صار االنجیل اربع اجزاء وترتیب االعیاد
وذکر االفصح والحجة في يوم وقوعه والخالف في ذلک بین القديم
والجديد.
يتألف الکتاب من  355صفحة من القطع المتوسﻂ وهو من مشاريع معهد
التراث الکردي ،وأعده للنشر الکاتبة سراب سامي سعید.
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
سردم
Instîtûta Kurdî ji bo Lêkolîn û Zanist
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بابەتی ژمارە10449 :

مدينة حلبجة (دلیل مختصر)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123117182486993
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
اصدار خاص من مؤسسة خندان بمشارکة هیئة مراقبة محافظة حلبجة
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10450 :

مدينة سنجار من الفتح االسالمي حتی الفتح العثماني
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040821302468182
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسن شمیسانی
بیروت
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:

تأريخ
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10451 :

مدينتي الحبیبة هولیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111011114787973
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مدينة المتناقضات  ،تألیف  ،حلیمة السنجاري  .طبعة بیروت – لبنان
 ، 1997ويقع الکتاب في  64صفحة ،من الحجم المتوسﻂ  ،ويضم بین
دفتیه رواية تتناول الحیاة الکردستانیة في عاصمة اقلیم کردستان العراق
بکل تناقضاتها والفتها الساخنة بالعواطف والمشاعر االنسانیة.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قصة

بابەتی ژمارە10452 :

مذکرات احسان نوري پاشا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619833
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
عبدالستار قاسم کلهور
ژمارەي الپەڕەکان
90
ساڵي چاپ
2008
کەتەلۆگ
بیرەوەري
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10453 :

مذکرات األستاذ أوسمان صبري 1993 1905
http://www.kurdipedia.org/?q=201312032018098745
4
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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ترجمة  :هورامي يزدي دالور زنکي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیرة

بابەتی ژمارە10454 :

مذکرات اوسمان صبري 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052912513464946
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هورامی یزدی  -دالور زنکی
االخراج الفنی للطبعة االلکترونیة
سیروان حجی برآو
من منشورات مرآز عامودا للثقافة الکردیة 19 -
www.amude.com
info@amude.com
19.01.2003
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10455 :

مذکرات اوسمان صبري 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052912513464947
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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هورامی یزدی  -دالور زنکی
االخراج الفنی للطبعة االلکترونیة
سیروان حجی برآو
من منشورات مرآز عامودا للثقافة الکردیة 19 -
www.amude.com
info@amude.com
19.01.2003
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10456 :

مذکرات فؤاد عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102012124362464
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تقديم و تعلیق :د .کمال مظهر آحمد
دەزگاي ئاراس 2009 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

اراس

بابەتی ژمارە10457 :

مذکرات محمد محمدأمین دربند فقرەيي
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102410281062508
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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أعداد :صديق صاح و حسین حسن کريم
تقديم الدکتور کمال مظهر أحمد
بنکەي ژين 2007 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10458 :

مرافعة أورفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081515022472147
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10459 :

مراکز ثقافیة مغمورة في کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619812
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
د.عماد عبدالسالم
ژمارەي الپەڕەکان
2008
کەتەلۆگ
راگەياندن
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10460 :

مسألة الحدود الجنوبیة آلقلیم کردستان الفیدرالي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070513244789693
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ازاد عثمان
٢٠١٠
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10461 :

مسالة اکراد سورية؛ الواقع  -التاریخ  -االسطورة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080413285189304
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فریق باحثین
بیروت ٢٠١٣ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10462 :

مسالة محافظة کرکوک المجزاة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121312025887276
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .ازاد عثمان
2013
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10463 :

مسودات مدينة  -نصوص عن عامودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052912473364945
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبد اللطیف الحسیني
االخراج الفني للطبعة االلکترونیة
سیروان حجي برکو
من منشورات مرآز عامودا للثقافة الکردية 15 -
www.amude.com
info@amude.com
29.11.2002
حقوق النشر محفوظة للمؤلف
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
ادبي

بابەتی ژمارە10464 :

مسودة االستراتیجیة الوطنیة لتطوير اوﺿاع المرأة في اقلیم کوردستان
العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051815043178539
فایلی پی دی ئێف:
المجلس االعلى لشؤون المرأة في اقلیم کوردستان العراق
٢٠١٣
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:

ئامادەیە

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

4891

الکتاب:

👩النساء

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10465 :

مشاهیر الکرد و کردستان في العهد االسالمي  -الجزء االول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111520370992621
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
العالمة محمد امین زکي بک
ترجمة :السیدة کریمته
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10466 :

مصادر تاريخ الکرد قبل االسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082111173172337
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فرست مرعي اسماعیل
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10467 :

مصالح الدول الکبری في والیة الموصل ابان عهد السلطان العثماني
عبدالحمید الثاني 1909-1867
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091320322932629
فایلی پی دی ئێف:
جاسم محمد حسن العدول

ئامادەیە

4892

خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10468 :

مصطفى البارزاني دوره في نشوء وتطور الحرکة القومیة التحررية
الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112002461487744
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رسالة مقدمة إلى مجلس کلیة القانون والعلوم السیاسیة  /قسم العلوم السیاسیة في
األکاديمیة العربیة في الدنمارک کجزء من متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في العلوم
السیاسیة
تقدم بها الطالب
خلیل محمد طاهر برواري
بإشرا ف
الدکتور لطفي حاتم
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10469 :

مصطفى البرزاني  ..األسطورة والحقیقة
http://www.kurdipedia.org/?q=201305182206207853
1
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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د .فاﺿل البراک
بغداد 1989
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10470 :

مضیق الفراشات
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050713525182791
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(قصیدة طويلة للشاعر شیرکو بیکس  -شێرکۆ بێکەس) بیروت – لبنان
1996
ط 2السلیمانیة مؤسسة سردم للطباعة والنشر 2007
ترجمها عن الکردية :ازاد البرزنجي  -ئازاد بەرزنجی
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷ترجمة

بابەتی ژمارە10471 :

مطبعة کردستان العلمیة أول دار نشر للکورد من علی أرض الکنانة
المصرية
http://www.kurdipedia.org/?q=20150227012553119471
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4894

محمود زاید
القاهرة 2012 -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي
تأريخ
⊶اللغة
االصلیة

الکتاب:
نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10472 :

معاناة الکورد اإليزديین في ظل الحکومات العراقیة2003-1921..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070121124771622
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دلشاد نعمان فرحان
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10473 :

معجم أعالم الکرد في التأريخ االسالمي والعصر الحديث في کردستان
وخارجها
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102409421762501
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4895

محمد علي الصويرکي
بنکەي ژين 2006 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10474 :

معجم األلفاظ المحکیة المشترکة – بین العربیة والکردية والترکیة
والفارسیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092310065173256
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حبیب تومي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
لغوي

بابەتی ژمارە10475 :

معجم الشعراء الكرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071119573176968
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حمدي عبدالمجید السلفي
تحسین ابراهیم الدوسکي
٢٠٠٨
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي
⊶اللغة
االصلیة

4896

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10476 :

مقاالت حول القضیة الکوردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072711363389441
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فوزي االتروشي
٢٠٠٠
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
مقاالت ومقابالت

بابەتی ژمارە10477 :

مقاالت مختارة من أجل السالم و التقدم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011093009224962164
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .ازاد عثمان
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
مقاالت ومقابالت

بابەتی ژمارە10478 :

مقترح للکتابة باللهجة الفیلیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102011053862457
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4897

هیوا زةندي
دەزگاي ئاراس 2007 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
لغوي
اراس

بابەتی ژمارە10479 :

مقومات صناعة السیاحة في محافظة دهوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081223434389174
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نیشان سورين موسیس
٢٠٠٥
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🌏جغرافیا

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10480 :

مال احمد بالو
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030413460784849
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

🇦🇸عربي
سیرة
⊶اللغة
االصلیة

4898

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10481 :

مالمح التجدید في القصة الکردیة الحدیثة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111714580887798
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :حسن جاف
الطبعة االولی 1990 -
من اصدارات الموسوعة الصغیرة 339
وزارة الثقافة واالعالم  -العراق
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ادبي

بابەتی ژمارە10482 :

مملکة میديا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081214022567470
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
احمد محمود الخلیل
2011
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10483 :

ممو زين
http://www.kurdipedia.org/?q=201304100013587885
5
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
احمد خاني
محمد سعید رمضان البوطي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10484 :

ممى آالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082909222372415
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ملحمة فولكلورية کردية
مترجمة عن النص الذي أعده نور الدين زازا مع مقدمة منه
قام بالترجمة :عز الدين مصطفى رسول
راجعها شكور مصطفى
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
اسطورة

بابەتی ژمارە10485 :

من آذربیجان الی اللش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082014391772296
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4900

احمد مال خلیل
2006
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🎡رحلة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10486 :

من أعالم علماء كردستان في القرن العشرين
http://www.kurdipedia.org/?q=20150129114830119112
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هالل ناجي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10487 :

من اجل االنسان في العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=201303202133478010
5
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدالرزاق محي الدین
١٩٦٠
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە10488 :

من ادب القضیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052015565776384
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دالور زنكي و احمد شهاب
برلین ٢٠١١ -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10489 :

من االنفال الى االستقالل  -شعب يصنع التاريخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102011485362459
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الدکتور منذر الفضل
دەزگاي ئاراس 2005 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة
اراس

بابەتی ژمارە10490 :

من التخطیﻂ الي التجزئة :سیاسة بريطانیا العظمي تجاە مستقبل
کردستان 1923 - 1915
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102409031762494
فایلی پی دی ئێف:
الدکتور سعد بشیر أسکندر
بنکەي ژين 2007 -

ئامادەیە

4902

خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10491 :

من القامشلي إلى هولیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201208210922407233
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شذرات کردية في فقه األمکنة
ابراهیم محمود
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10492 :

من تاریخ الحرکة االنصاریة  -من تاریخ الکفاح المسلح النصار الحزب
الشیوعی العراقي 1989 - 1978
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050920523478633
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فیصل الفٶادي
خصائص السجل
األقلیم:
الحزب:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
الحزب الشیوعي العراقي
🇦🇸عربي
تأريخ
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بابەتی ژمارە10493 :

من دفتر االنتفاﺿة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022709042364314
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حسن سلیڤاني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
قصة

بابەتی ژمارە10494 :

من عمان إلى العمادية أو جولة في کردستان الجنوبیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082809092689062
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
علي سیدو الگوراني
٢٠١٢
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🎡رحلة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10495 :

من معالم الحیاة الکردية في سوريا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012915455975416
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4904

تألیف :میديا عبدالمجید محمود
مطبعة سبیريز  -دهوک 216( ،2010 ،صفحة).
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10496 :

من یحرك البارزاني  -اسرار تنشر الول مرة
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030123150784821
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هـاشم البناء
الطبعة االولی ١٩٦٢ -
مطبعة االزهر  -بغداد
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:

القضیة الكردية
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10497 :

منطقة کرکوک ومحاوالت تغییر واقعها القومي
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102011525762460
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4905

د .نوري طالباني
دەزگاي ئاراس 2004 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة
اراس

بابەتی ژمارە10498 :

منهج داخلي الحزب الديمقراطي الکردستاني
http://www.kurdipedia.org/?q=201202090003276421
1
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سەرچاوە :مالپەري سەرکردايەتي پارتي
خصائص السجل
األقلیم:
الحزب:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
ح .د .ک.
🇦🇸عربي
منهاج

بابەتی ژمارە10499 :

مهد البشرية  -الحیاة في شرق کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091621301731476
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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ل دبلیو .أي .ويطرام وإدطار .تي .ويطرام
ترجمة :جرجیس فتح هللا
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10500 :

موتى مبتدئون
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020520040084714
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سلیم بركات
٢٠٠٦
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:

رواية
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10501 :

موجز عن مسیرة الصحافة الکردية في غرب کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110513513288035
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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تألیف عبد القادر بدر الدين  ،طبعة بیروت  ،1998يقع الکتاب في 55
صفحة  ،من الحجم المتوسﻂ  ،باللغة الکرمانجیة وبالحرف الالتیني مع
موجز باللغة العربیة  .وعنوانه يغني عن الحديث عن محتوياته.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📰اعالم

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10502 :

موسوعة أعالم الکرد المصورة
http://www.kurdipedia.org/?q=201205231452236486
0
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تاريخ النشر2002/01/01 :
الناشر :دار الشؤون الثقافیة العامة
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10503 :

موسوعة اللغات العراقیة  -خمسة آالف عام من کالم النهرين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091617163173147
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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سلیم مطر
خصائص السجل
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

لغوي

بابەتی ژمارە10504 :

موﺿوعات من کوردولوجیا السوڤیتیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619959
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نووسەر
مجموعة من المستشرقین السوفیت
وەرگێڕ
د .اسماعیل حصاف
ژمارەي الپەڕەکان
109
ساڵي چاپ
2007
نۆرەي چاپ
يەکەم
ديزايني بەرگ
موراد بەهرامیان
کەتەلۆگ
مێژوو
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10505 :

موﺿوعات کردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110321414788050
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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تألیف :صالح بدر الدين
طبعة بیروت 1987
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10506 :

موطن النور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091616261473144
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فلک الدين کاکەیي
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10507 :

موقف التیار االسالمي والتیار العلماني في ترکیا من القضیة الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110221165062719
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ولید رﺿوان
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة
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بابەتی ژمارە10508 :

موقف الصحافة المصریة من ابادة صدام حسین للشعب الكردی
بالكیماوی فی عملیات االنفال جریدة االهرام المصریة نموزجا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140414123622100401
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محمود محمد زاید
٢٠١٤
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة

بابەتی ژمارە10509 :

موقف العراقیین من النظام الفیدرالي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072714144489436
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کمال مظهر احمد
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10510 :

موقف الکورد من حرب االستقالل الترکیة ١٩٢٢ - ١٩١٩
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081521191089155
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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قادر سلیم شمو
٢٠٠٨
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10511 :

موقف مجلس النواب العراقي من القضیة الکردية في العراق - 1925
1945
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102322475362485
فایلی پی دی ئێف:
احمد محمد امین قادر
بنکەي ژين 2007 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئامادەیە

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10512 :

مولد البرزنجي
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051813221985332
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
زين العابدين جعفرين بن حسن ابن عبدالكريم الحسیني الشهرزوري
البرزنجي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
نوع الوثیقة:

🇦🇸عربي
الدين واأللحاد
⊶اللغة
االصلیة

4912

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10513 :

میديا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082016331872301
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :إم .دياکونوف
ترجمة :عبد الستار کهلور
أربیل2011/
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10514 :

میرنامة الشاعر واألمیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201208262243266341
8
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جان دوست
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رواية

بابەتی ژمارە10515 :

نباح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050821542464680
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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موکري
ترجمة :ابو شهاب
الطبعة الثالثة 2006 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رواية

بابەتی ژمارە10516 :

نزع يد الفالحین الکرد عن أراﺿیهم الزراعیة إجراء قانوني أم انتهاک
عرقي؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090410193688945
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المنظمة الکردية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات العامة في سوريا
خصائص السجل
األقلیم:

🇾🇸سورية

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10517 :

نشأة وعالقة الحزب الديمقراﻃي الكردستاني مع الحكومات واالحزاب
السیاسیة العراقیة للمدة من  1946لغاية 2003
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112313405387672
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
اﻃروحة قدمت الى جامعة سانت کلیمنتس وهي جزء من متطلبات نیل درجة الدکتوراه في العلوم
السیاسیة
من قبل الطالب "ارکان حمه امین رشید الزرداوي "
بأشراف االستاذ الدکتور علي الحسن
2012
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج
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اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10518 :

نشاط الكرد في مصر خالل النصف االول من القرن العشرين
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010421160484518
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محمود محمد زايد
اربیل ٢٠١٣ -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10519 :

نصالالئحة االيضاحیة المقدمة من قبل هیئة الدفاع عن ﺿحايا جريمة
االنفال الى محكمة الجنايات العراقیة العلیا في القضیة المرقمة /1جنايات
الثانیة2006/
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041807595478793
فایلی پی دی ئێف:
االعضاء
المحامي /مصطفى عسكري -السلیمانیة
المحامي /محمد صالح ئامیدي-دهوک
المحامي /عبدالرحمن زيباري -اربیل
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئامادەیە

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
أنفال وحلبجة
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بابەتی ژمارە10520 :

نصوص من الفلکلور الکردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071121312689605
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حنیف يوسف
٢٠٠٧
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تراث

بابەتی ژمارە10521 :

نظرة تاريخیة للمشكلة الكردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110317023588068
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
المالزم األول محمد طلب هالل
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10522 :

نناشد صالح الدين ...أم نحاسب أنفسنا؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101813490362427
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4916

حوار مع األستاذ الدکتور محسن محمد حسین
أجراه بدران أحمد حبیب
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
مقاالت ومقابالت

بابەتی ژمارە10523 :

نهضة االکراد الثقافیة والقومیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111009433087989
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(نهاية القرن  19وبداية القرن  ، )20تألیف  :جلیلي جلیل  ،ترجمة :
بـافــي نازي  ،والتو  ،کدر – طــبعة بــــیروت  . 1986 ،يقع الکتاب في
 230صـــفحة  ،من الحجم المتوسﻂ وقد يغنینا عنوانه عن ما يضمه بین
دفتیه على انه يـــعد من المصادر الکردية الهامة في الثقافـــــة القومیة ال
سیما وان مؤلفه من خیرة المتخصصین في الکردولوجي
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10524 :

نوروز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031508522582574
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4917

تألیف :د .احمد عبدالعزيز محمود
السلیمانیة2008 :
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10525 :

نوروز عید األمجاد ومفخرة األجداد واألحفاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031222375367665
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
احمد عبدالعزيز محمود
٢٠٠٨
خصائص السجل
األقلیم:
الحزب:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
الکتاب:
نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
االتحاد الوطني الكردستاني
🇦🇸عربي
سلیمانیة
تراث
⊶اللغة االصلیة

بابەتی ژمارە10526 :

هل سیسکت العالم علي تدمیر واغراق حضارة مدينة حصن کیفا؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102413253862525
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مرکز کردستان للتراث واالرشیف في لندن
لجنة انقاذ حضارة مدينة حصن کیفا
لندن 2007-08-24
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي
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الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تقرير

بابەتی ژمارە10527 :

همدان من الفتح االسالمي الی سقوطها بید المغول (٦١٨-٢٢ه -٦٤٢ /
١٢٢١م)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082814445389052
فایلی پی دی ئێف:
ادريس محمد حسن الدوسکي
٢٠٠٦
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئامادەیە

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10528 :

هوامش الحارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082109192372335
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
خالد کاکي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10529 :

هوية کرکوک الثقافیة واإلدارية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102012180362465
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4919

محمد علي القرداغي
دەزگاي ئاراس 2007 -
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

اراس

بابەتی ژمارە10530 :

هیاج اإلوز
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020422273767120
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سلیم بركات
٢٠١٠
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:

رواية
⊶اللغة
االصلیة

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10531 :

هکذا تکلم زرادشت
http://www.kurdipedia.org/?q=201112041426351133
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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فريدريک نیتشە
ترجمة فلیکس فارس
مصر ،األسکندرية 1938 -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فلسفة

بابەتی ژمارە10532 :

واقع کرکوک  -دراسات تأريخیة ،قانونیة،
احصائیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101312241873413
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جمال بابان
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10533 :

وثائق الملتقى الثقافي الکردي العربي  - 2004هولیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082109093772334
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سوزان أنور
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
وثائقي
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بابەتی ژمارە10534 :

وثائق الملتقى الثقافي الکردي-العربي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110222310788076
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تنضید :سوزان أنور
تصمیم الغالف :محمد قادر
العدد)96( :
عدد النسخ )1000( :نسخة
الطبعة :االولى اربیل – کردستان 2004 -
حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر :رابطة کاوا للثقافة
الکردية
بیروت-لبنان :ص .ب.13/5933 .
کردستان العراق-اربیل-هـ.2240441 – 2242843 :
E.Mail: binkey Kawa@Hevgirtin.net
Enternet: www.Hevgirtin.net
رقم االيداع في المکتبة الوطنیة القلیم کردستان /العراق
)(511لسنة 2004
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10535 :

وثائق بريطانیة عن تشکیل دولة کوردية مستقلة 1927 - 1924
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021510224775789
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دانانی :د .عبدالفتاح علی البوتانی ،چاپخانەی خانی دهۆک ،ساڵی
 268( ،2008الپەڕە).
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10536 :
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وثائق عن الحرکة القومیة الکوردية التحررية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052314354364852
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الدکتور عبد الفتاح علي يحیى البوتاني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10537 :

وثن للعشق
http://www.kurdipedia.org/?q=201405231443277644
4
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دالور زنكي
ترجمة :الشیخ توفیق الحسیني
دمشق ٢٠٠٥ -
خصائص السجل
األقلیم:

🇾🇸سورية

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10538 :

وجهة نظر في التفسیر البشري للتاريخ
http://www.kurdipedia.org/?q=201306062214077834
3
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مسعود محمد
١٩٨٥
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10539 :

ورود الکرد في حديقة الورود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102012355062466
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محمد علي القرداغي
دەزگاي ئاراس 2007 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
اراس

بابەتی ژمارە10540 :

وسیلة لفهم المنافي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101109373477743
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لقمان محمود
٢٠١٤
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

دار الطبع والنشر:

سردم
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10541 :

وفادة الى المنطقة المحررة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090911534733213
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
يونان هرمز
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
رواية

بابەتی ژمارە10542 :

يقظة الکرد  -تاريخ سیاسي 1925-1900
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102016265262467
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جرجیس فتح هللا
دەزگاي ئاراس 2002 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
اراس

بابەتی ژمارە10543 :

يلماز گوناي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110922332988000
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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تألیف  :د .ابراهیم محمود  ،طبعة بیروت – لبنان  ، 1999يقع الکتاب في
 224صفحة  ،من الحجم المتوسﻂ .يتناول حیاة الفنان الکردي السینمائي
الترکي ونضاله في سبیل الکرد  .والکتاب عبارة عن اطروحة لنیل
الدکتوراه.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10544 :

يلماز کونیه  YILMAZ GUNEYالحیاة القصیرة لفنان شامخ الرأس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082809130756175
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حیاته * أفالمه * مؤلفاته * الجوائز التي ناله
إعداد وتقديم :ماهین شیخاني
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬فني

بابەتی ژمارە10545 :

يهود کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102016350962468
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
إريک براور
دەزگاي سەردەم 2002 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
سردم
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10546 :

ڤان إيروتیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102116551462470
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
قوباد جلى زاده
ترجمة :ارخوان
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10547 :

کاژيک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102414004162528
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بمناسبة مرور خمسین عاما علي میالد کاژيک بکل فخر يقدم المؤتمر
الوطني الکردستاني طبعة جديدة ألیکترونیة لمطبوعات کاژيک
لندن 2099-04-14 -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10548 :

کان يا ما کان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102010353162454
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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قراءة في حکايات کردية
نزار اغري
دەزگاي ئاراس 2007 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي
اراس

بابەتی ژمارە10549 :

کتاب الڤنديداد أهم الکتب التي تتألف بها األبستاه
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101815393562430
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وەرگێڕاني لە فەڕەنسییەوە :داود چلبي
جرجیس فتح هللا پێشەکیي بۆ نووسیوە
دەزگاي ئاراس 2001 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
الدين واأللحاد
اراس
⊷ترجمة

بابەتی ژمارە10550 :

کتابات مختارة من اجل السالم والتقدم في العراق الجديد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080310352389325
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ازاد عثمان
٢٠٠٧
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
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الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مقاالت ومقابالت

بابەتی ژمارە10551 :

کتابات مع االحداث
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080309273789333
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
هلکوت حکیم
٢٠٠٩
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
مقاالت ومقابالت

بابەتی ژمارە10552 :

کذبة اخری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072921032489387
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زانا خلیل
ترجمة :مکرم رشید الطالباني
٢٠١١
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10553 :

کردستان العراق إشکالیة الهوية بین القومى (الکردى) الوطنى
(العراقى)
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012052314491864858
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :رجائى فايد تاريخ النشر1900/01/01 :
الناشر :المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە10554 :

کردستان الغربیة (کردستان سوريا) بین مطرقة االرهاب الساسي
وسندان الشوڤینیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090615580561009
فایلی پی دی ئێف:
تحلیل حقوقي من وجهة نظر القانون الدولي المعاصر
الدکتور پیري شالیار
لندن 1992 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئامادەیە

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة

بابەتی ژمارە10555 :

کردستان ترکیا بین الحربین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111009482287988
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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تألیف  :البروفیسور م  .أ  .هسرتیان  ،ترجمة  :د .سعد الدين مال وبافي
نازي )،طبعة بیروت – لبنان  . ) 1987يقع الکتاب في  160صفحة  ،من
القطع المتوسﻂ  ،وهو بحث تاريخي ايضاا أجراه الباحث السوفیتي
المختص في الکردولوجي عن المرحلة التي شاهدت غلیاناا قومیاا وثورياا
خالل النصف االول من القرن العشرين – عالوة على تناول مواقف النظام
الترکي المختلفة ﺿد الطموحات والحقوق الکردية المشروعة في
کردستان الشمالیة.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10556 :

کردستان ترکیا :دراسة اقتصادية اجتماعیة سیاسیة في تحت التخلف
االستعماري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090814584488860
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :د .مجید جعفر
الناشر :مکتب الفکر والتوعیة في االتحاد الوطني الکردستاني
الطبعة2006 :
يعالج هذا البحث موﺿوع إقلیم أو (منطقة) متخلفة ﺿمن بلد متخلف (أي
بلد ﺿمن مجموعة البلدان التي تسمى أحیانا بلدان قید التطور) ،حیث تم
إجراء البحث ﺿمن موﺿوعات االقتصاد واقتصاديات التخلف والسیاسة
االجتماعیة وسیاسة التخطیﻂ اإلقلیمي ،وجرى تحلیل ومعالجة مواد
الدراسة ﺿمن نطاق أطرها التاريخیة والسیاسیة.
يهدف البحث إلى دراسة األوﺿاع والتطورات االقتصادية واالجتماعیة
والمعضالت الشاقة السائدة في اإلقلیم (کردستان ترکیا) .
يتکون البحث من قسمین: -
األول :يحاول مناقشة وتحلیل الدراسات النظرية ذات الصلة الوثیقة
بالموﺿوع.
الثاني :خصص للشواهد والمعطیات المتعلقة باإلقلیم وبالحالة والتطورات
السائدة فیه.
قسم البحث إلى سبعة فصول: -
األول :التطور والتخلف.
الثاني :الخلفیة التاريخیة لألوﺿاع القائمة واالتجاهات الحالیة في اإلقلیم.
الثالث :اقتصاد اإلقلیم وتدقیق مصادره.
الرابع :سکان اإلقلیم ونمﻂ االستیطان.
الخامس :السیاسة اإلقلیمیة في ترکیا.
السادس :التفاوت بین مستويات المعیشة بین اإلقلیم وبقیة أنحاء ترکیا.
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السابع :الخاتمة
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10557 :

کردستان خالل العصور القدیمة  -دراسة في االحوال التجاریة والمالیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102610443973523
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ا.م.د .اکو برهان محمد
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

💰أقتصاد

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10558 :

کردستان صراع لم يهدأ (نظرة شاملة معاصرة)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091022295588819
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فیلیب ج کرين بروک وستیفان سبیرل
ترجمة :اآلن مصطفى
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

القضیة
الكردية
⊷ترجمة
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بابەتی ژمارە10559 :

کردستان في القرن السابع المیالدي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013113008250587543
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فرست مرعي
مرکز کردستان للدراسات االستراتیجیة2006 ,،
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10560 :

کردستان في سنوات الحرب العالمیة األولى
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082810345789057
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :د .کمال مظهر أحمد
ترجمة :محمد المال عبد الکريم
الناشر :دار الفارابي ،بیروت  -دار آراس ،أربیل
الطبعة :الثالثة 2012
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10561 :

کردستان في عهد الساسانیین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100820201788381
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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کلثومة جمیل عبدالواحد
2007
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10562 :

کردستان في عهد السالم بعد الحرب العالمیة االولى
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111010500987979
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حلقات متسلسلة نشرت في مجلة الثقافة الجديدة ن وثالث حلقات
بعنوان آخر نشرت في مجلة (کاروان) يتضمن الکتاب واقع کوردستان بعد
الحرب العالمیة  .والمعلومات التي جرت نیل المعترف القومیة للشعب
الکوردي ن وفي الکتاب محموعة من الوثائق الالفیة التى تکشف بجالء
بتنصل دول الحلفاء عن الوعود التي قطقها على انفسها ازاء حل القضاية
القومیة والکتاب اساساا يعتمد على الوثائق البريطانیة خالل الفترة التي
تناولها الکتاب بحثاا وتحلیال ا.
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10563 :

کردستان مستعمرة دولیة
http://www.kurdipedia.org/?q=201112041501016309
9
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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اسماعیل بیشیکجي
ترجمة :زهیر عبدالملک
سويد 1998 -
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔎بحث

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10564 :

کردستان و األکراد الحرکة القومیة والزعامة السیاسیة :ادريس بارزاني
نموذجا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101911563262448
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سامي شورش
دەزگاي ئاراس 2001 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
اراس

بابەتی ژمارە10565 :

کردستان و الکرد؛ دراسة سیاسیة و إقتصادية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071309343889586
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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تألیف  .الدکتور عبدالرحمن قاسملو
٢٠٠٨
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10566 :

کردستان واالکراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110419422888039
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :مال  .ع  .کردي ،طبعة بیروت 1987 ،يقع الکتاب في 150صفحة،
من الحجم المتوسﻂ ،ويتناول تأريخ الکرد ولمحة جغرافیة عن الوطن،
عالوة على العادات والتقالید وبعض المفاهیم السیاسیة واالجتماعیة
والفکرية والقومیة.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10567 :

کردستان والحرکة الوطنیة الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110822283473627
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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صالح سعدهللا
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10568 :

کردستان والحقوق القومیة للترکمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031414240680172
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :د .مکرم الطالباني
السلیمانیة2008 :
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10569 :

کردستان والسیاسة السوفیتیة في الشرق األوسﻂ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031008314980251
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
الدکتور فاﺿل رسول
ترجمة :غسان نعسان
مراجعة :ماموستا جعفر
السلیمانیة2008 :
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10570 :

کردستان ودوامة الحرب
http://www.kurdipedia.org/?q=201208071635517207
2
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محمد احسان
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە10571 :

کردستان-روسیا؛ مالحظات دبلوماسي کردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052314460864856
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف :خوشوي بابکر تاريخ النشر2006/05/01 :
ترجمة ،تحقیق :رﺿوان باديني
الناشر :الدار العربیة للموسوعات
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📝مذکرات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10572 :

کرونولوجیا اربیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072815461289413
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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مشیحا زخا
ترجمة :عزيز عبداالحد نباتي
٢٠٠١
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📅کرونولوجي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10573 :

کرکوك نامە  -مدینة العذابات واهلها الکرام ١٩٦٨ - ١٩٥٨
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101420261877763
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :الدکتور توفیق التونجي
٢٠٠٦
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10574 :

کرکوک  -بحوث الندوة العلمیة حول کرکوک  5 -3-نیسان  -آربیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101911315562445
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مجموعة من الباحثین
دەزگاي ئاراس 2002 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة
اراس

4939

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10575 :

کرکوک بموجب أحصاء عام 1957
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030909191482509
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
إعداد :قسم البحوث وإستطالعات الرأي
السلیمانیة2008 :
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

📈احصاء

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10576 :

کرکوک عاصمة الثقافة العراقیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082814333989053
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فاروق فائق کوبرلو
٢٠١٠
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10577 :

کرکوک في العصور القديمة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101911342762446
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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الدکتور جمال رشید أحمد
دەزگاي ئاراس 2002 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ
اراس

بابەتی ژمارە10578 :

کرکوک والسلیمانیة صنوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120809241092715
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کریم زند
١٩٩٢
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

🔣متفرقات

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10579 :

کرکوک وتوابعها ،حکم التاريخ و الضمیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031921551464428
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دراسة وثائقیة عن القضیة الکردية في العراق
کمال مظهر احمد
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

4941

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10580 :

کرکوک ورد الضجیج المنحرف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101911284962444
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدهللا خدريزادە
دەزگاي ئاراس 2007 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة
اراس

بابەتی ژمارە10581 :

کرکوک ..بحوث المؤتمر العلمي حول کرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101911440862447
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مجموعة من الباحثین
دەزگاي ئاراس 2002 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
سیاسة
اراس

بابەتی ژمارە10582 :

کفاح وأستشهاد البطل السوفیتي الکردي فیودور لیتکین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111010522087978

4942

فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
تألیف  :يوري سالینیکوف  ،ترجمة  :بافي نازي  ،طبعة بیروت  -لبنان
 ، 1975ويقع الکتاب في 320صفحة  ،من الحجم الکبیر  ،تناول المؤلف
فیه باسهاب کفاح ونضال البطل الکردي السوفیاتي حتى االستشهاد من
اجل التحرر والسلم.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیرة

بابەتی ژمارە10583 :

کلمة أخیرة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082112021672341
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مشعل التمو
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
🇦🇸عربي
ادبي

بابەتی ژمارە10584 :

کهوف هايدراهوداهوس
http://www.kurdipedia.org/?q=201208211134197233
9
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4943

سلیم برکات
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
رواية

بابەتی ژمارە10585 :

کوبانێ؛ کوردی  -عربي
http://www.kurdipedia.org/?q=201505260931516662
0
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شیرزاد زين العابدين
٢٠١٥
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

ک .شمال

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10586 :

کورد العراق – آالم وآمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101312201824238
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مايکل إم غینتر
ترجمة :عبدالسالم محمد رؤوف النقشبندي
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

4944

بابەتی ژمارە10587 :

کوردستان العثمانیة في النصف االول من القرن التاسع عشر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072816151589411
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کامیران عبدالصمد احمد الدوسکي
٢٠٠٢
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تأريخ

بابەتی ژمارە10588 :

کوردستان العراق  -آراء و مواجهات اعالمیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101910480062443
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فوزي األتروشي
دەزگاي ئاراس 2002 -
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
دار الطبع والنشر:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
مقاالت ومقابالت
اراس

بابەتی ژمارە10589 :

کوردستان العراق وجنوب السودان من الحکم الذاتي الی الفدرالیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010707220263680
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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طارق جامباز
رۆژان دزەيي
2008
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
♬قانوني
⊶اللغة
االصلیة

نوع الوثیقة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10590 :

کوردستان و االمبراطورية العثمانیة
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619819
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کوردستان و االمبراطورية العثمانیة
نووسەر
د .سعدي عثمان هروتي
وەرگێڕ
282
ژمارەي الپەڕەکان
2008
کەتەلۆگ
سیاسەت
سەرچاوە :ماڵپەڕي دەزگاي توێژينەوە و باڵوکردنەوەي موکرياني
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
تأريخ

بابەتی ژمارە10591 :

کوردستان واألمة الکوردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111023122587934
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4946

حسن کاکي
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:

🇦🇸عربي
القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10592 :

کوردستان والمسألة الکوردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111011050987974
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تألیف  :البرفیسور  :بافیج ترجمة  :برو  .طبعة بیروت  1975ويقع الکتاب
في 80صفحة من الحجم المتوسﻂ کان باللغة الیوغسالفیة التي ال
يعرفها معظم القراء الکرد  ،فاثر المترجم نقله الى اللغة العربیة التي
يجیدها أغلب القراء الکرد خدمة للتاريخ والقضیة الکردية وأماطة اللثام عن
مالبساتها التي کانت قد تشکلت في الذهن العربي واذهان اآلخرين
بسبب من الحمالت االعالمیة المضادة.
خصائص السجل
األقلیم:

🇧🇱لبنان

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

القضیة
الكردية

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10593 :

کوردستان والمسألة الکوردية ٢
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075620013
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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اسماعیل محمد حصاف
2009
خصائص السجل
األقلیم:
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇦🇸عربي
القضیة الكردية

بابەتی ژمارە10594 :

کوردستان والکورد :وطن مسروق ومغتصب ومقسم ،أمة مستعبدة
وسجینة وبال دولة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102414191962531
فایلی پی دی ئێف:
جواد مال
من منشورات جمعیة غرب کردستان
الطبعة الثالثة 2008 -

ئامادەیە

خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسة

بابەتی ژمارە10595 :

کواللة نوري
http://www.kurdipedia.org/?q=2012083009030440491
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سلیم برکات
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

الکتاب:

❀شعر

4948

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10596 :

کیف شاهدت جنوب کردستان بعد ان عبت عنها ربع قرن من الزمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102414134862530
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جواد مال
خصائص السجل
اللغة  -اللهجة:
الکتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇦🇸عربي
تقرير

بابەتی ژمارە10597 :

40سال مبارزه در راه آزادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042822485378721
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دکتر عبدالرحمن قاسملو
ترجمە :اتحاديەي دانشجويان دمکرات کردستان ايران
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10598 :

 Designer, Painter & Scultor : Hadi Zia'-od Diniهادی ﺿیا الدینیhttp://www.kurdipedia.org/?q=2013100110091088436
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4949

Hadi Zia'-od Dini
 Yassavoliیساولی2010, Tehran
ISBN: 2010, 978-964-306-490-7
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬هنری

بابەتی ژمارە10599 :

آموزش زبان کردی  -لهجە کرمانجی وسطی (سۆرانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041019565878842
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سید محمد سینا احمدی (ڕێبوار)
خواص ایتم
🇷🇮فارسی

لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

زبانی

بابەتی ژمارە10600 :

آيا با الكان ميتوان انقالبي بود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150703211118124712
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نويسنده :بختیار علي
مترجم  /مصحح :سردار محمدي
خواص ایتم
لهجە:
نوع سند:
کتاب:

🇷🇮فارسی
⊷ترجمه
فلسفە

4950

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10601 :

ائین نامە احوال شخصیە زرتشتیان ایران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062821075689773
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
ادیان و آتئیزم

بابەتی ژمارە10602 :

اخرین انار دنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=201308200045069212
3
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بختیار علی
مترجم :ارش سنجابی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رمان

بابەتی ژمارە10603 :

اداب و رسوم و فرهنگ عامه ایل بختیاری چهارلنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112422012192658
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4951

رﺿا سرلک
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10604 :

ارنگ ویر
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201229266
0
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ارمان راکیان بختیاری
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10605 :

ارواح حلبچه
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061418384869190
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
صدام حسین و نسلکشی کردها
مایکل جی کلیMichael J.Kelly
مترجم :محمدخوشناو قاﺿی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
انفال و هلبچە

4952

بابەتی ژمارە10606 :

ارومیە در محاربە عالم سوز
http://www.kurdipedia.org/?q=201403020904123349
5
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رحمت هللا خان معتمدالوزاره
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10607 :

از اریانا تا بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201219265
7
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10608 :

از بختیاری تا بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201209264
9
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4953

...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10609 :

از دریایی پر اب بە سوی مردابی نمکی زار؛ سرگذشت دریاچەی اورمیە؛
مرگ طبیعی یا قربانی رژیم مذهبی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082623132385909
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:

⊶زبان اصلی

کتاب:

🌏جغرافی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10610 :

از دولت کاهنی سومر به سوی تمدن دمکراتیک  -جلد اول و دوم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010121322674586
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداهللا اوجاالن
مرکز نشر آثار و انديشه هاي عبداهللا اوجاالن
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسی

4954

بابەتی ژمارە10611 :

از نگاه کاریکاتور ﺿرب المثل کردی  -جلد ٢
http://www.kurdipedia.org/?q=20140904134742115604
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سید محمود سید قادری مکری
خواص ایتم
♬هنری
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10612 :

از کرماشان تا بارزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010412315184508
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10613 :

اسبی از گلبرگ شقایق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120719403974216
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4955

شیرکو بیکس
ترجمە :سیامەند شاسواری
2012
خواص ایتم
اقلیم:

جنوب کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10614 :

اسرار بستن پیمان  1975الجزایر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090615295861003
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
از پروند بکلی سری ساواک
نووسینی :سرهنگ ستاد عیسا پەژمان
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10615 :

اسرای آزاد شدە جنگ تحمیلی کردستان ١٣٥٨ - ١٣٦٩
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010419314874700
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حزب دمکرات کردستان
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

4956

بابەتی ژمارە10616 :

اسماعیل اقا سیمکو  -جنگ ساالر کرد در مرز ترکیە و ایران در اوایل قرن
بیستم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111620534577965
فایلی پی دی ئێف:
مارتین فان بروئینسن

ئامادەیە

خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
تاریخ

بابەتی ژمارە10617 :

اسناد کنگرە هفتم حزب دمکرات کردستان ایران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082011265868456
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
26 - 29اذرماه 1364
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
گزارش

بابەتی ژمارە10618 :

اشعارفارسی حامد رشید زرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010820404063722
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حامید رەشیدی زەرزا
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

4957

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10619 :

اصرار بر سوسیالیسم اصرار بر انسان بودن
http://www.kurdipedia.org/?q=201109271014076211
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداللـە اوجاالن
انتشارات گریال
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10620 :

افسانە های بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201219265
3
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10621 :

افسانە های مردم بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201219265
9
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4958

...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

افسانە

بابەتی ژمارە10622 :

افسانەهایی از دەنیشینان کرد
http://www.kurdipedia.org/?q=201412012359567811
5
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
منصور یاقوتی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
افسانە

بابەتی ژمارە10623 :

امثال و حکم بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201249267
8
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عباس قنبری عدیوی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

4959

بابەتی ژمارە10624 :

امثال و حکم کردی
http://www.kurdipedia.org/?q=201309080957028887
9
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
قادر فتاحی قاﺿی
انتشارات دانشگاە تبریز – 266
تبریز – 1364
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10625 :

اموزش خواندن و نوشتن زبان کردی بە صورت علمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092816432292365
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :مصطفی ایلخانیزادە
انتشارات کردستان  -سنندج
چاپ اول 1378
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🎒پرورش

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10626 :

اناباسیس؛ لشکرکشی کوروش
http://www.kurdipedia.org/?q=201501122134408460
0
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4960

گزنفون
ترجمە :وحید مازندرانی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
تاریخ

بابەتی ژمارە10627 :

اورفا سمبل قداست و لعنت
http://www.kurdipedia.org/?q=201109271023336211
7
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداللـە اوجاالن
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10628 :

اوﺿاع سیاسی اجتماعی تاریخی ایل بارزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122416224266140
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محمد علی سلطانی
سازمان اسناد و کتابخانە ملی جمهوری اسالمی ایران
تهران 1383 -
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷♬فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مشکل کرد

4961

10629 :بابەتی ژمارە

 آزادی بیان و تجمع در مناطق کردنشین:ایران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101210163262320
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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end
خواص ایتم
🇷🇮فارسی
گزارش

4962

:لهجە
:کتاب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10630 :

این سفر سر می خواهد و دل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150509110217121080
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
گردآورنده :شیرکو جهانی اصل
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:

⊶زبان اصلی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10631 :

اینک دختری میهن من است
http://www.kurdipedia.org/?q=201206142124087010
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شیرکو بیکس
ترجمە :سیامەند شاسواری
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10632 :

با این رسوائی ،چه بخشایشی؟  :تحلیل مسائل سیاسی کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091720232388740
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4963

جاناثان رندل
ترجمة :ابراهیم یونسی
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مشکل کرد

بابەتی ژمارە10633 :

بازماندگان تجاوز در زندانهای ایران
http://www.kurdipedia.org/?q=201205302145256496
2
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
خرداد 1390
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

گزارش

بابەتی ژمارە10634 :

بختیاری نامە
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201229266
4
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4964

...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10635 :

بخشی از اسناد میکونوس  -سپتامبر  - 92آوریل 97
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082012354672288
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پرویز دستمالچی
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬قانونی

بابەتی ژمارە10636 :

برای زنانگی های زمین
http://www.kurdipedia.org/?q=201501062100076729
0
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
لیال رﺿایی
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10637 :

برنامه و اساسنامه اتحادیه ی میهنی کردستان

4965

http://www.kurdipedia.org/?q=2013010316114074606
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مصوب کنگره سوم (ی .ن.ک) سلیمانیه 2010/6/14 _ 6/1
خواص ایتم
اقلیم:
حزب:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
اتحاد میهنی کردستان
🇷🇮فارسی
برنامە

بابەتی ژمارە10638 :

برنامە و اساسنامە حزب دمکرات کردستان  -مصوب کنگرە پانزەهم حزب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122816354763564
فایلی پی دی ئێف:
2011

ئامادەیە

خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
برنامە

بابەتی ژمارە10639 :

برنامە و اساسنامە حزب دمکرات کردستان  -مصوب کنگرە چهاردهم
حزب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122816335663563
فایلی پی دی ئێف:
...

ئامادەیە

خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
برنامە

4966

بابەتی ژمارە10640 :

بلواس بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201239267
1
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10641 :

به کردستان خوش آمدید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011310302174801
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
راهنمای گرەشگری اقلیم کردستان
خواص ایتم
اقلیم:

جنوب کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10642 :

پادشاهی ماد
http://www.kurdipedia.org/?q=201310212048429242
0
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4967

اقرار علی یف
ترجمه کامبیز میربهاء
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی
تاریخ

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10643 :

پدیدە جهانی شدن و اینده کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826232004125546
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
⊶زبان اصلی
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10644 :

پژوهشی در فولکلور کردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060310130876579
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دکتر حزالدەن مصطفی رسول
مترجم :عرفان صاحبی
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
🇷🇮فارسی
ادبی

4968

بابەتی ژمارە10645 :

پژوهشی دربارەی ترانەهای کردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062820043976832
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پژوهشگر :فاروق صفیزادە
چاپ :چاپ نخست ،ندا  -سنندج
ساڵ چاپ 2697 :کردی
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬هنری

بابەتی ژمارە10646 :

پس از شصت سال  -جلد دوم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062721020784414
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عرفان قانعی فرد
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

📝یادداشت

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10647 :

پنجرەهایی روبە سپیدەدم
http://www.kurdipedia.org/?q=201505081422338525
5
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4969

شیرکو بیکس
شیروان رﺿایی
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:

⊷ترجمه

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10648 :

پیشگوئیهای ايل بیگی جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=201212251703157446
3
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:

⊷ترجمه

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10649 :

پیشوای بیداری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103121194262675
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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خاطرات سعید همایون
بە کوشش هاشم سلیمی
2006
خواص ایتم
اقلیم:

جنوب کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

📝یادداشت

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10650 :

تأثیر خودگردانی کردهای شمال عراق بر کشورهای همسایە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100813010062245
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دکتر محەمەدرﺿا حافظ نیا ،استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10651 :

تاريخ جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101312062824265
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حسن جاف
محمد علي قرةداغي
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇷🇮فارسی
تاریخ

4971

بابەتی ژمارە10652 :

تاريخ حزب كارگران كردستان  PKK -جلد اول
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123019412074550
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جمیل بايك
خواص ایتم
حزب:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حزب کارگران کردستان
🇷🇮فارسی
تاریخ

بابەتی ژمارە10653 :

تاريخ در حوزه دجله و فرات  -اورفا سمبل قداست و لعنت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123019444974551
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداهللا اوجاالن
خواص ایتم
حزب:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حزب کارگران کردستان
🇷🇮فارسی
تاریخ

بابەتی ژمارە10654 :

تاریخ اتحادیهی میهنی كوردستان  -جلد اول
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052414504285374
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4972

سرور عبدالرحمان
ترجمەی :سامان سلیمانی
خواص ایتم
حزب:
لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

اتحاد میهنی کردستان
🇷🇮فارسی
⊷ترجمه
تاریخ

بابەتی ژمارە10655 :

تاریخ ادبیات در قوم بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201239267
0
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
علی اهمند
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10656 :

تاریخ بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201239267
5
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4973

...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10657 :

تاریخ خروج اکراد و قتل و غارت شیخ عبیداللـە بدبنیاد و اغتشاش و فتنە
زیاد در مملکت آذربایجان در سنە 1297
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061712432565962
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
علی بن امیر گونەخان افشار ،تدقیق ،تصحیح و حاشیەنگاری :انور
سلطانی ،محمدعلی سلطانی و صالحالدین آشتی ،چاپ مرکز ژین،
سلێمانیە .2008
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇷🇮فارسی
تاریخ

بابەتی ژمارە10658 :

تاریخ ماد
http://www.kurdipedia.org/?q=201304092146267885
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4974

ا .م .دیاکونوف
ترجمە :کریم کشاورز
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10659 :

تاریخ مدرن کردها
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062819193176829
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ترجمە ،احمد اسکندری
خواص ایتم
لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
⊷ترجمه
تاریخ

بابەتی ژمارە10660 :

تاریخ مشاهیر کرد و عرفا ،علما ،ادبا ،شعرا  -جلد اول
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100221172765615
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بابامردوخ روحانی (شیوا)
تهران ١٣٩٠
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زبان اصلی
تاریخ

4975

بابەتی ژمارە10661 :

تاریخ مشاهیر کرد و عرفا ،علما ،ادبا ،شعرا  -جلد دوم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150331090241120717
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بابامردوخ روحانی (شیوا)
تهران ١٣٩٠
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زبان اصلی
تاریخ

بابەتی ژمارە10662 :

تاریخ مشاهیر کرد و عرفا ،علما ،ادبا ،شعرا  -جلد سوم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150331090445120718
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بابامردوخ روحانی (شیوا)
تهران ١٣٩٠
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زبان اصلی
تاریخ

بابەتی ژمارە10663 :

تاریخ مطبوعات استان کرمانشاه
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092221294688547
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4976

محمد حسین شیریان
با مقدمه سید فرید قاسمی
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
🇷🇮فارسی
بیبلیوگرافی

بابەتی ژمارە10664 :

تاریخ و جغرافیای تاریخی گیالن غرب
http://www.kurdipedia.org/?q=201212131903167433
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :علی اکبر علیزاده گیالن
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10665 :

تاریخ کرد در قرن  ١٦میالدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201504221605028513
3
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دکتر شمس محمد اسکندر
مترجم :محسن جلدیانی
خواص ایتم
لهجە:
نوع سند:
کتاب:

🇷🇮فارسی
⊷ترجمه
تاریخ

4977

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10666 :

تاریخ کرد کردستان و توابع یا تاریخ مردوخ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906103658125962
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :شیخ محمد مردوخ کردستانی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:
کتاب:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زبان اصلی
تاریخ
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10667 :

تاریخ کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040818362878860
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
م .س .الزارف  -ش .خ .محوی- .........
مترجم :کامران امیناوا  -منصور صدقی
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷ترجمه
تاریخ

بابەتی ژمارە10668 :

تاریخچه بحران رهبری کرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071122080289603

4978

فایلی پی دی ئێف:
نشر کارگری سوسیالیستی

ئامادەیە

خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10669 :

تاریخچە جنبشهای ملی کرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060815083365082
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نویسندە  :شهید د.صادق شرفکندی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
تاریخ

بابەتی ژمارە10670 :

ترانه هایی از احمد کایا
http://www.kurdipedia.org/?q=201309281020038848
1
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نویسنده  :فرهاد نیلوفری
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬هنری

بابەتی ژمارە10671 :

4979

ترانەهایی از احمد کایا
http://www.kurdipedia.org/?q=201302021157347552
0
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فرهاد نیلوفری
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬هنری

بابەتی ژمارە10672 :

ترور به نام خدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015083109410667786
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پرویز دستمالچی
خواص ایتم
لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
⊶زبان اصلی
تروریزم

بابەتی ژمارە10673 :

تمدن كاپیتالیستي؛ عصر خدايان بینقاب و شاهان عريان  -كتاب دوم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141202002443118189
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداللە اوجاالن
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

4980

بابەتی ژمارە10674 :

تندباد حوادث
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052712182264888
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عرفان قانعی فرد
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

مقالە و
مصاحبە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10675 :

تنهاترین مرد دنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032921435666932
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ابراهیم اورامانی
ترجمه :سهیل سخن پژوه و نسیم مروت جو
خواص ایتم
اقلیم:

جنوب کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10676 :

جغرافیا و تاریخ بانەی کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092108583777569
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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محمد رئوف توکلی
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🌏جغرافی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10677 :

جمهوری  1946کردستان  -جلد 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092710495462118
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ویلیام ایگلتون جونیر
ترجمە :سید محەمەد صمدی
چاپ اول متن اصلی
اکسفورد 1963 -
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
تاریخ

بابەتی ژمارە10678 :

جمهوری  1946کردستان  -جلد 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092711010262120
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ویلیام ایگلتون جونیر
ترجمە :سید محەمەد صمدی
چاپ اول متن اصلی
اکسفورد 1963 -
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:

🇷🇮فارسی
تاریخ

4982

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10679 :

جمهوری کردستان 1946/1/22 - 1946/12/17
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120717580592712
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حامید گوهر
ترجمه :حسن ماورانی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
تاریخ

بابەتی ژمارە10680 :

جنبش کارگری دهقانی کردستان و دورنمای ان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071122103091171
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نشر کارگری سوسیالیستی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10681 :

جنبشهای انقالبی شمال ایران
http://www.kurdipedia.org/?q=201308031615268931
5
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4983

جعفر مجیدی
خواص ایتم
🇷🇮فارسی

لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسی

بابەتی ژمارە10682 :

جنگ نامە بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201239266
9
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
اقلیم:

🇶🇮عراق

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10683 :

چپ در ایران بە روایت اسناد ساواک  -حزب دموکرات کردستان  -جلد اول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092015192888635
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تدوین :مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات
چاپ اول
تهران 1378
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

4984

بابەتی ژمارە10684 :

چپ در کردستان ،یک بازبینی مختصر!
http://www.kurdipedia.org/?q=201201112146296379
1
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوشتە :سامی روشن
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10685 :

چپ و جنبش ملی کرد در ایران ()١٣٠٠-١٣٢٥
http://www.kurdipedia.org/?q=20140910212913115690
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
د .کامران امین آوە
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10686 :

چشمانت چشمەی رنگهاست
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082611203392131
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(چاوت کانی ڕەنگەکانە) ،گوڵبژێری شیعری ڕەفیق سابیر
ترجمه :رﺿا کریم مجاور
 ،1388تاران ،نشر مرکز
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

4985

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10687 :

چگونه باید زیست ؟  -جلد اول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010121593074588
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداهللا اوجاالن
مرکز نشر آثار و انديشه هاي عبداهللا اوجاالن
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسی

بابەتی ژمارە10688 :

چکاوک و ترانەهای پاییزی کوهستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015070814182968128
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ریوار ابدانان
خواص ایتم
حزب:

حزب کارگران کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10689 :

چیشتی مجیور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120623220063136
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4986

مامۆستا هەژار ،ترجمە بهزاد خوشحالی
داستان زندگی"هه ژار" این سرور ادبیات کرد و رونمایی واقعیت از
دورانی از تاریخ این ملت از زبان ادیبانه ی اوست".چیشتی مجیور"
داستان پندار و گفتار و کردار این ملت نیز هست و هریک از ما می تواند
با اندکی بینش بخشی یا تمام وجود یک انسان کرد را در آن
بازیابد.چیشتی مجیور داستان هر کردی می تواند باشد...
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬یادداشت

بابەتی ژمارە10690 :

حرکت تاریخی کرد به خراسان 01 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050120551482755
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کلیم هللا توحدی  -کانیمال
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زبان اصلی
تاریخ

بابەتی ژمارە10691 :

حرکت تاریخی کرد به خراسان 02 -
http://www.kurdipedia.org/?q=20140627215941100956
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4987

کلیم هللا توحدی  -کانیمال
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زبان اصلی
تاریخ

بابەتی ژمارە10692 :

حرکت تاریخی کرد به خراسان 03 -
http://www.kurdipedia.org/?q=20140627230848100957
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کلیم هللا توحدی  -کانیمال
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زبان اصلی
تاریخ

بابەتی ژمارە10693 :

حرکت تاریخی کرد به خراسان 04 -
http://www.kurdipedia.org/?q=20140628111130100958
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کلیم هللا توحدی  -کانیمال
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:
کتاب:

⊶زبان اصلی
تاریخ

4988

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10694 :

حرکت تاریخی کرد به خراسان 05 -
http://www.kurdipedia.org/?q=20140628111817100959
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کلیم هللا توحدی  -کانیمال
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زبان اصلی
تاریخ

بابەتی ژمارە10695 :

حرکت تاریخی کرد به خراسان 06 -
http://www.kurdipedia.org/?q=20140628112232100960
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کلیم هللا توحدی  -کانیمال
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زبان اصلی
تاریخ

بابەتی ژمارە10696 :

حزب تودە ایران و جنبش ملی کرد در ایران ()١٦٣١ ١٦٣١
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092709173477651
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4989

کامران امین آوە
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10697 :

حکمرانی زنان در ادیبات شفاهی کردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150514102339121112
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نووسینی :روحات
وەرگێڕانی بۆ فارسی :عەبدوڵاڵ ئارغا
سەرچاوە :کوردپا
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
🇷🇮فارسی
⊷ترجمه
فرهنگی

بابەتی ژمارە10698 :

خاطرات حاج سیاح یا دورە خوف و وحشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2015013014534969241
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بکوشش :حمید سیاح
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

📝یادداشت

کویک ریسپۆنس کۆد:

4990

بابەتی ژمارە10699 :

خاطرات دیوان بیگی  -میرزا حسین خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060909413778317
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
میرزا حسین خان
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

📝یادداشت

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10700 :

خاطرات سردار مریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112422011792643
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

📝یادداشت

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10701 :

خود اموز خﻂ اوستایی
http://www.kurdipedia.org/?q=201112152107366332
1
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4991

پژوهش :ارمین کسروی
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

زبانی

بابەتی ژمارە10702 :

دادگاه تاریخ  -گفتوگویی میان عبدهللا اوجاالن ،ابراهیم احمد و محمد
رسول هاوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010121443974587
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداهللا اوجاالن
مرکز نشر آثار و انديشه هاي عبداهللا اوجاالن
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

مقالە و
مصاحبە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10703 :

داستان سیاوش  -شاهنامە بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201189264
6
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

4992

جواد خسروی نیا
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10704 :

دربارە مبارزات کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201110081441456225
4
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حمید مؤمنی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10705 :

دستور زبان بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201219265
5
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

زبانی

4993

بابەتی ژمارە10706 :

دستور زبان کردی (کرمانجی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091523145288766
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پروفسور ژویس بلو-ویسی باراک
ترجمەی :علی بلخکانلو
١٣٨٧
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

زبانی

بابەتی ژمارە10707 :

دفاع از یک خلق
http://www.kurdipedia.org/?q=201109271004396211
4
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداللـە اوجاالن
انتشارات مرکزیPJAK
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10708 :

دفتر مبارک درویش نوروز سورانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112608021287620
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
کتاب:

ادیان و آتئیزم

4994

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10709 :

دو بیتی های باباطاهر
http://www.kurdipedia.org/?q=201310170804159241
1
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تحریری
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10710 :

دو بیتی های باباطاهر عریان همدانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052813184464920
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کریم دانشیار
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10711 :

دکتر عبدالرحمن قاسملو و کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201407232034217710
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4995

بهزاد خوشحالی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10712 :

دیوان اشعار و زندگینامە شاکە و خانمنصور
http://www.kurdipedia.org/?q=201311241516559263
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10713 :

دیوان ماە شرفخانم کردستانی  -متخلصة بە مستورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012919544275422
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کە بمساعی اقای شیخ یحیی معرفت رئیس معارفی کردستان تدوین و طبع گردیدە
اسفندار ماه 1304
مطبعە شوروی تهران
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

4996

بابەتی ژمارە10714 :

دەف
http://www.kurdipedia.org/?q=201206042156196503
7
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بیژەنی کامکار
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬هنری

بابەتی ژمارە10715 :

رئیس جمهور پیشمرگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051619332776336
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
معد فیاض
ترجمه :سامان سلیمانی
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇷🇮فارسی
بیبلیوگرافی

بابەتی ژمارە10716 :

رستاخیز
http://www.kurdipedia.org/?q=201205212237476481
9
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4997

عبداللـە پەشێو
مجموعه اشعار
ترجمه از حسن ایوبزاده
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10717 :

رﺿاخان و جنگهای لرستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201407311817314116
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نویسنده  :ماشاهللا بیرانوند
ناشر :شاپور خواست
سال انتشار١٣٩٣ :
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10718 :

رنگدان
http://www.kurdipedia.org/?q=201206142122276836
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

4998

شیرکو بیکس
ترجمە سیامەند شاسواری
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10719 :

رهبريت و خلق  -هفت روز با رهبر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123019525974553
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گفتگوی نبیل الملحم با عبداهللا اوجاالن
ترجمه :شهید هیرش آمد (دياکو بختیاري )
مركز آثار و انديشههای عبداهللا اوجاالن
خواص ایتم
حزب:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حزب کارگران کردستان
🇷🇮فارسی
مقالە و مصاحبە

بابەتی ژمارە10720 :

رهبريت و سیاست آپوئیستي  -جلد سوم
http://www.kurdipedia.org/?q=201301011517427456
4
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبدهللا اوجاالن
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسی
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بابەتی ژمارە10721 :

روحتاو از شاهو تا برزنجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042216581875926
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سید محمد حسینی
2010
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇷🇮فارسی
ادیان و آتئیزم

بابەتی ژمارە10722 :

روشنک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082615390868306
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
محمد جعفری
٢٠٠٥
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10723 :

رینووس زبان کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=201306240007217827
5
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

5000

کمیسیون اموزش و پرورش کومەلە
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
زبانی

بابەتی ژمارە10724 :

رێزمان  -پیرامون دستور زبان کردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092905352488467
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بهمن فریور ( سۆران)
مٶسسە مطبوعاتی عطائی  -تهران
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

زبانی

بابەتی ژمارە10725 :

زبان و عمل انقالب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010116400474581
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداهللا اوجاالن
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسی

بابەتی ژمارە10726 :

5001

زبان و فرهنگ هورامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120321462887451
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
هورام هورامی
٢٠١٣
خواص ایتم
اقلیم:

جنوب کردستان
🇷🇮فارسی

لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

زبانی

بابەتی ژمارە10727 :

زبان؛ سرگذشت زبان کردی در خاورمیانە و زبان های کردی و اذری در
ایران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826235528125551
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
⊶زبان اصلی
زبانی
تاریخ

بابەتی ژمارە10728 :

زن در طول تاریخ
http://www.kurdipedia.org/?q=201406012052347655
3
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

5002

نوشتە :دکتر کمال مظهر احمد
مترجم :جوتیار
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

👩زنان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10729 :

زیارتگاه های بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201229266
7
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
فریبرز فروتن
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10730 :

ژانی گل
http://www.kurdipedia.org/?q=201112142132186330
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ابراهیم احمد
ترجمە محەمەد قاﺿی
احمد قاﺿی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:

🇷🇮فارسی
رمان

5003

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10731 :

سازشناسی موسیقی کردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031416481764404
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
بهزاد نقیب سردشت
انتشارات توکلی  /تهران1385 /
400صفحه
ISBN:964-5821-30-4
بخشی از کتاب:
تحقیق در مورد موسیقی پربار کردی ،امری است حساس و خطیر .تنوع
در لهجەهای این زبان کهن ،گوناگونی موقعیت جغرافیایی ،آب و هوا،
وجود عقاید و ادیان باستانی و نوین ،تاریخی پر فراز و نشیب ،همگی بر
غنای این فرهنگ معترفند.
آنچه در این نوشتار آمده ،نه مشتی از خروار بلکه قطرەایست از دریا.
بخشی از مطالب مندرجه ،عبارتند از :
موسیقی شناسی /پیدایش موسیقی /کرد و موسیقی /موسیقی
سازی و آوازی /ردەبندی آالت موسیقی
نوازنده در زبان کردی /لوتی /چاوەش /بەگزاده /مورتو /مرتب /عاشق/
دۆم
ادیان و موسیقی کردی /کردستان و ادیان /یارسان /ایزدی
سازهای بادی /سرنا /شمشال /بلوێر /دوزەله /نەرمەنای /شەیپور/
تولوم
سازهای زهی و فیزیک آن /تنبور /کمانچه /عود /تار /سنتور /جونبوش/
چنگ /آکری
سازهای ﺿربی و فیزیک آن /دف /دایره /دهل /دمبک /دوتەپله /طبل/
سنج /پرەتاس /چەپڵه /چەقانه /انبر(مەقاش)
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🎵موزیک

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10732 :

ساواک
http://www.kurdipedia.org/?q=201307141717138957
0
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فایلی پی دی ئێف:

ئامادەیە
کریستین دالنوا
مترجم :عبدالحسین نیک گهر
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10733 :

ساوجبالغ مکری (مهاباد)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060421513765035
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فریدون حکیمزاده
انتشارات :مرکز نشر فرهنگی هیـوا  -مهاباد
جاپ اول  1389 -شمسی
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:

⊶زبان اصلی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10734 :

سراب توطئەها برعلیە ملت کرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015083016305085923
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حامید گوهری
ترجمە :حسن ماورانی
ویراستار :دکتر حسن شتوی
2014
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

5005

نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊷ترجمه
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10735 :

سراج السالکین؛ در مناقب شیخ محمد علی حسام الدین نقشبندی  -جلد
اول
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061721454276714
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف و گرداوری :سامی دهقانی
عرفان و تصوف در کردستان دارای قدمتی دیرینه است و تا کنون راجع به
آن کتابهای با ارزشی نوشته شده است .یکی ازطرایق مشهور تصوف در
کردستان ،طریقه ی نقشبندیه می باشد .این طریقت که اصول آن تبعیت
کامل از شریعت و سنت است ،توسﻂ عارف نامی«حضرت موالنا خالد
شهرزوری قدس سره » در کردستان ترویج داده شد و بزرگانی مانند:
آلوسی ُمفسر ،صاحب تفسیر بزرگ روح المعانی و عالمع ابن
عالمه
ِ
عابدین از مجتهدان بزرگ احناف و مال یحیی مزوری عمادی مشهور به
سلطان العلماء و شیخ عبد القادر شمزینی و تاج العلماء شیخ خالد
جزیری و سید محمد اسعد ،مفتی حله و سید محمد طاهر افندی،
مفتی ُقدس و شیخ محمد ناصح ،افصح العلماء و بسیاری دیگر از بزرگان
آن دوران مرید آنحضرت شدند .
از خلفای گرانقدر حضرت موالنا خالد؛ حضرت شیخ عثمان سراج الدین
نقشبندی قدس سره بود که سالها در مناطق اورامان به ارشاد و
راهنمایی سالکان و طالبان معرفت پرداختند و از اقصی نقاط مناطق
اسالمی از جمله :ایران و عراق و ترکیه و هند و ازبکستان و عربستان
طالبان طریقت و ره روان راه حقیقت برای کسب معرفت به خدمت
آنحضرت می شتافتند و بزرگ مردانی مانند :مولوی ُکرد و عالمه مال
احمد نودشی و مال عثمان بالخی پدر ماموستا محوی و حاج شیخ محمد
باقر غیاث الدین و حاج شیخ شکر هللا ،شهباز سنندجی و شیخ شهاب
الدین طالشی و مال محمود مفتی و شیخ شمس الدین برهانی و شیخ
عمر جله موردی و مال حسن دار السالم و مال محمد چولی و شیخ
حسن کرکوکی و حاج عمر افندی رواندز و مال محمد امین کوی سنجق و
سید بایزید خانگاهی و سید قانون خانگاهی و مال حامد کاتب بیسارانی
وبسیاری دیگر از نامداران این دیار در خدمت آنحضرت به کسب فیض و
معرفت پرداختند .
پس از وفات حضرت سراج الدین؛ فرزند الیق آنحضرت؛ شیخ محمد بهاء
الدین قدس سره بر مسند ارشاد نشست و ایشان نیز بزرگانی مانند
ماموستا محوی و شیخ محمد آیت النبی و غیره را تربیت نمود.
پس از وفات حضرت بهاء الدین ،فرزند بزرگوار آنحضرت؛ یعنی شیخ محمد
علی ملقب به حسام الدین قدس سره بر مسند ارشاد تکیه کرد و حدود
 60سال از عمر مبارک خود را صرف ارشاد و راهنمایی مردم دیار
کردستان نمود .و بزرگانی مانند :شیخ حبیب هللا روحانی کاشتر و مال
عبد هللا مفتی دشی و حاج شیخ عبد هللا شهبازی و عالمه اسعد افندی
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خیالنی رواندزی و آیت هللا شیخ محمد مردوخ کردستانی و  ...در خدمت
حضرت حسام الدین به کسب معرفت پرداخته و فیض یاب شدند.
حدود دو ماه پیش کتابی تحت عنوان سراج السالکین در سه جلد که هر
جلد حدود چهار صد صفحه است؛ در مناقب شیخ حسام الدین و حدود
دویست نفر از خلفا و مریدان آنحضرت به چاپ رسید .از ویژگیهای منحصر
بفرد این کتاب این است که حدود  550سند خطی اعم از مکاتبات
مشایخ و علمای نامدار« :سنندج ،مریوان ،سقز ،بانه ،بوکان ،مهاباد،
دهگالن ،کامیاران ،ژاورود ،اورامان تخت و لهون ،کرمانشاه ،پاوه ،جوانرود،
نودشه ،سلیمانیه ،حلبچه ،هه ولیر ،رواندز ،بادینان ،موش ،وان ،جزیره،
بدلیس و سایر بالد کردستان» و نامه های خطی پادشاهان( نامه های
خطی رﺿا شاه پهلوی و ملک فیصل و ملک غازی و مصطفی کمال پاشا
و ساالر الدوله فرزند مظفر الدین شاه قاجار و شیخ محمود برزنجی
مشهور به ملک محمود نه مر و غیره )...و اجازه نامه های علمی و
طریقتی که اکثر آنها تا به حال در هیچ کتابی به چاپ نرسیده و همه آنها
از ده ها سال پیش در صندوق و کتابخانه های خانواده های مذکور
محبوس شده بود ،در این کتاب موجود است.
همچنین حدود  150قطعه عکس از سیمای آن بزرگان در کتاب وجود دارد
که اکثراا نگاتیو آنها را به تازگی ظاهر نموده و تا به حال از دید مردم به
دور مانده بود.
سراج السالکین که حاصل زحمت ده سال تحقیق و جمع آوری اسناد و
مخطوطات عرفا و علمای کردستان بود؛ به لطف خداوند متعال در اواخر
سال  92در سه جلد در انتشارات علمی کالج در شهر سنندج به چاپ
رسید و در کتابفروشی های شهر های استان کردستان و کرمانشاه و
آذر بایجان غربی و سلیمانیه و هولیر و حلبچه موجود است و اینچنین در
اختیار عالقه مندان به تاریخ و عرفان کردستان قرار گرفت.
خواص ایتم
لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
⊶زبان اصلی
ادیان و آتئیزم

بابەتی ژمارە10736 :

سرداران گمنام
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201219265
4
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
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مصطفی علیزادە گل سفیدی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بیبلیوگرافی

بابەتی ژمارە10737 :

سرطان خاورمیانە؛ بنیادگرایی دینی شیعی  -سنی  -شوونیسم ملی ،نو
استعماری و تقابل ان با جنبش رهایی بخش کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826235230125550
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
⊶زبان اصلی
سیاسی

بابەتی ژمارە10738 :

سرود خزان ،تحلیل انتقادی -سبک شناسی اشعار بیسارانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042509391982725
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عادل محەمەدپوور
1381ه.ش
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
🇷🇮فارسی
ادبی
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بابەتی ژمارە10739 :

سروده های فارس لری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201209265
0
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسین حسن زاده رهدار
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10740 :

سرودهای سنگی
http://www.kurdipedia.org/?q=201308261120339212
8
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(سروودە بەردینەکان)
شێرکۆ بێکەس  -شیرکو بیکس
ترجمه :رﺿا کریم مجاور
 ، 1385تاران  ،انتشارات پویان
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10741 :

سفر خیال از کرسان تا کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051020382778621
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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طیفور بطحایی
سوئد 2012 -
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:

⊶زبان اصلی

کتاب:

📝یادداشت

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10742 :

سفرنامە از خراسان تا بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201229266
8
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🎡سفرنامە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10743 :

سوسیالیسم یگانە راە انسانیت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021118304264229
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سوسیالیسم یگانە راە انسانیت
عبداللـە اوجاالن
خواص ایتم
اقلیم:
حزب:
لهجە:
کتاب:

غرب کردستان
حزب زندگی آزاد کردستان
🇷🇮فارسی
تاریخ

5010

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10744 :

سکس و شرع و زن در تاریخ اسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060423345578355
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مریوان حلبچەای
مترجم :ارمان منوچهری
٢٠١٠
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
ادیان و آتئیزم

بابەتی ژمارە10745 :

سی و سە روز در طوفان
http://www.kurdipedia.org/?q=201109270959496211
3
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تایهان امید
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10746 :

شاهکار ایل بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201229266
5
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

5011

...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10747 :

شرح زندگی دکتر سعیدخان کردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201505061051007830
7
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
⊷ترجمه
بیبلیوگرافی

بابەتی ژمارە10748 :

شرفنامە  -جلد اول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110316170188072
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :شرفخان بن شمسالدین بدلیسی
بە اهتمام :والدمیر ملقب بە ولیامینوف زرنوف
ساڵ 1860
خواص ایتم
اقلیم:

🇺🇷اتحاد جماهیر شوروی

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

5012

بابەتی ژمارە10749 :

شرفنامە  -جلد دوم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110316205492544
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :شرفخان بن شمسالدین بدلیسی
بە اهتمام :والدمیر ملقب بە ولیامینوف زرنوف
ساڵ 1864
خواص ایتم
اقلیم:

🇺🇷اتحاد جماهیر شوروی

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10750 :

شطرنجنامە کردی
http://www.kurdipedia.org/?q=201509071034558597
5
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
حضرت ایة هللا مردوخ کردستانی
١٣٣٣
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10751 :

شلم شوربا (چێشتی مـجێور)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082611203292126
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

5013

هەژار  ، )2003( 1382سنە ،انتشارات کردستان
ترجمه :رﺿا کریم مجاور
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

📝یادداشت

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10752 :

شهروند آزاد
http://www.kurdipedia.org/?q=201109271010226211
5
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداللە اوجاالن
مرکز مطبوعاتیPJAK
چاپ اول 2006 -
چاپخانە :ازادی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10753 :

شیخ صنعان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052820393378419
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سعیدی سیرجانی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
ادبی

5014

بابەتی ژمارە10754 :

صندلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072814131489415
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شیرکو بیکەس
ترجمه :سیامەند شاسواری
٢٠١٣
خواص ایتم
اقلیم:

جنوب کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10755 :

عدالت در سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021118274664227
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
حزب:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حزب زندگی آزاد کردستان
🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10756 :

عقاب كمازان يا كريم خان زند
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112221143978012
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

5015

سید محمد علی کشاورز صدر
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زبان اصلی
تاریخ

بابەتی ژمارە10757 :

عمويم جمشیدخان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150703211340124713
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نويسنده :بختیار علي
خواص ایتم
لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
⊷ترجمه
رمان

بابەتی ژمارە10758 :

عهدنامە اول ارزنة الروم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082011171472286
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
مستند

بابەتی ژمارە10759 :

5016

عهدنامە دوم ارزنة الروم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082011182172287
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
مستند

بابەتی ژمارە10760 :

فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021919215364263
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نگرشی حقوقی
تهیئة و تدوین -:مرکز تحقیقات استراتیژیک حزب دمکرات کردستان ایران
شهریور  1390شمسی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10761 :

فرمان يا فرمايشات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121916345774395
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
به اهتمام :د .فوأد بوزکورت
ترجمه از ترکي استانبولي :مريم سلطاني
شماره ترتیب کتاب آراس1171 :
نوبت چاپ :يکم 2011
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
کتاب:

جنوب کردستان
🇷🇮فارسی
ادیان و آتئیزم

5017

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10762 :

فرهنگ دانشگاه کردستان آ  -ث
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072620164489460
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
فارسی -کوردی
بە سرپرستی :ماجد مردوخ روحانی
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

📘فرهنگ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10763 :

فرهنگ دانشگاه کردستان ج  -ظ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072708300289452
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەرگی دووەم
فارسی -کوردی
ماجد مردوخ روحانی
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

📘فرهنگ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10764 :

فرهنگ دانشگاه کردستان ع  -ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812392189423
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

5018

بەرگی سێیەم
فارسی -کوردی
بە سرپرستی :ماجد مردوخ روحانی
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

📘فرهنگ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10765 :

فرهنگ گیاهان دارویی کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121409460487259
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سید شهاب خضری
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان

لهجە:

🏁چند زبانه

کتاب:

☢علم

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10766 :

فرهنگ لغت تصویری انگلیسی  -فرانسە  -کردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101013061262274
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
آزاد ماکویی (علی بلخکانلو)
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

📘فرهنگ

کویک ریسپۆنس کۆد:

5019

بابەتی ژمارە10767 :

فرهنگ و ادبیات کودکان بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242132108764
5
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نویسنده  :علی حسین پور
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ادبی

بابەتی ژمارە10768 :

فرهنگ و هنر بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201249267
6
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10769 :

فصلنامە رۆژەڤ  -شمارە  ١٤و  ١٥و ١٦
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010716563974774
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

5020

...
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
مجموع انتشارات

بابەتی ژمارە10770 :

عکسی مشاهیر ُ
کرد موجود در :کتابخانه ،آرشیو و
فهرستواره نسخەهای
ِ
مجموعۀ شخصی محمد عبدلی

http://www.kurdipedia.org/?q=2015050510063568893
فایلی پی دی ئێف:
...

ئامادەیە

خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
بیبلیوگرافی

بابەتی ژمارە10771 :

فولکلور مردم بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242137268764
1
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نویسنده  :عباس قنبری عدیوی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10772 :

5021

قاﺿی محمد و جمهوری در اینە اسناد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051922190776365
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بهزاد خوشحالی
چاپ اول  1380 -همدان
چاپ فردوسی
مرکز پخش :سنندج  -کتابفروشی
میدیا
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
🇷🇮فارسی
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10773 :

قاﺿی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201110081513106225
8
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نیلوفر شمیرانی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
تاریخ

بابەتی ژمارە10774 :

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
http://www.kurdipedia.org/?q=201112271706026355
0
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

5022

...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♬قانونی

بابەتی ژمارە10775 :

قتل در میکونوس ،تجزیە و تحلیل یک ترور سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101016585262275
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
خواص ایتم
اقلیم:

♬بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسی

بابەتی ژمارە10776 :

قرارداد  1975الجزایر ایران  -عراق
http://www.kurdipedia.org/?q=201208261824406838
1
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بەکوشش :سیاوش بشیری
1988
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مستند

5023

بابەتی ژمارە10777 :

قطعنامە  ٨مادەای مهاباد قیادە موقت و کردستان ایران
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030421230684852
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
١٩٧٩
احمد اسکندری
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
🇷🇮فارسی
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10778 :

قوم لر
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201239267
2
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
جعفر یوسفی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10779 :

قیام افسران خراسان
http://www.kurdipedia.org/?q=201109271335356212
6
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

5024

ابوالحسن تفرشیان
انتشارات اطلس
چاپ اول 1367
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10780 :

گاهی به جغرافیای سیاسی کردستان عراق با تاکید برمساله ی کرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150522111952121178
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :محمود مبارکشاهی
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان
🇷🇮فارسی

لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زبان اصلی
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10781 :

گزارش کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران بە کنگرە هشتم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100813102562248
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

5025

بابەتی ژمارە10782 :

گزارش کنگرەی چهاردهم حزب دمکرات کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122816203363562
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
2008
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
برنامە

بابەتی ژمارە10783 :

گزیده اسنادی از وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091720201488741
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رﺿا اذزری شهرﺿایی
تهران ١٣٨٥ -
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10784 :

گزیدەای از غزلیات اوحدی مراغەای
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010421500063666
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کەریم دانشیار
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

5026

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10785 :

گزینه ای از اشعار شیرکو بیکس شاعر بزرگ کرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021118321764230
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
شیرکو بیکس
خواص ایتم
اقلیم:
حزب:

غرب کردستان
حزب زندگی آزاد کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10786 :

گفت و لفت
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201199264
8
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عباس قنبری عدیوی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

📘فرهنگ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10787 :

گالل شوگار
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201229266
1
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

5027

...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ادبی

بابەتی ژمارە10788 :

گلچنی از تاریخ و فرهنگ بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201219265
6
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10789 :

گورستان چراغان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082611203292127
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(گۆڕستانی چراکان) ،شێرکۆ بێکەس
ترجمه :رﺿا کریم مجاور
 ، 1384تاران ،انتشارات پویان
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:

⊷ترجمه

کتاب:

❀شعر

5028

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10790 :

گویش بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112422011892645
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عبدالعلی خسروی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زبان اصلی
زبانی

بابەتی ژمارە10791 :

گویش بختیاری کوهرنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201239267
4
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
اسفندیار طاهری
خواص ایتم
اقلیم:

♬🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

زبانی

بابەتی ژمارە10792 :

گیسوانت سیەچادر گرمسیر و سردسیر من است
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082611203392133
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(بسکت ڕەشماڵی گەرمێن و کوێستانی منە) ،گوڵبژێری شیعری لەتیف هەڵمەت ،1389 ،تاران ،

5029

نشر چشمە
ترجمه :رﺿا کریم مجاور
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10793 :

گەرمەشین
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010412273984507
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
مجموعه شعر کالسیک کردی کلهری
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
کتاب:

شرق کردستان
ک .لری
❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10794 :

اللی تا چهار محال بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201189264
4
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

5030

بابەتی ژمارە10795 :

ماجرای دختر گرین فیلد در مهاباد (کچە هەرمەنی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070522183471711
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تحقیق و تالیف از :محمد رﺿا داودی
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10796 :

ماحرای زیبا و کرد ترکیە ای
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100813152762249
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
زیبا ناواک
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10797 :

مانفیست ملت کرد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150810145631125110
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

5031

خانی گالبات
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

⊶زبان اصلی
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10798 :

مانیفست تمدن دموكراتیك  -مسائل گذار از مدرنیتهی كاپیتالیستی و روند
دموكراسی  -كتاب اول و دوم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123019591374554
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداهللا اوجاالن
مركز آثار و انديشههای عبداهللا اوجاالن
خواص ایتم
حزب:

حزب کارگران کردستان
🇷🇮فارسی

لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسی

بابەتی ژمارە10799 :

مانیفست تمدن دموکراتیک  -کتاب پنجم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141130110329118185
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداللە اوجاالن
2012
خواص ایتم
حزب:
لهجە:
نوع سند:
کتاب:

حزب کارگران کردستان
🇷🇮فارسی
⊷ترجمه
سیاسی

5032

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10800 :

مانیفست تمدن دموکراتیک  -کتاب چهارم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141201220025118186
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداللە اوجاالن
2012
خواص ایتم
حزب:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حزب کارگران کردستان
🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10801 :

مانیفست تمدن دموکراتیک  -کتاب سوم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122122302963463
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ازمونی در باب جامعەشناسی ازادی
عبداللـە اوجاالن
2010
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10802 :

مبارزە ملی و مبارزە طبقاتی
http://www.kurdipedia.org/?q=201109271106546212
1
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

5033

انتشارات اسماعیل شریف زادە
زستان 1356
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10803 :

متن دو مصاحبە از دکتر عبدالرحمان قاسملو و عبداللە قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071309283989587
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10804 :

مثل های ایالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201408311043137098
4
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کرم علیرﺿایی
تهران
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10805 :

5034

مرا بە عشق بسپارید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082611203392135
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(بە خۆشەویستیم بسپێرن) ،گوڵبژێری شیعری شێرکۆ بێکەس
ترجمه :رﺿا کریم مجاور
 ،1390تاران  ،نشر افراز
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:

⊷ترجمه

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10806 :

مشک نو
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201249267
9
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
علی اکبر مرادپور پرچستان
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10807 :

مصاحبە بخش فارسی رادیو بی بی سی با رفیق عبدالرحمن قاسملو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061614565867491
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

5035

...
خواص ایتم
🇷🇮فارسی

لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسی

بابەتی ژمارە10808 :

مطالعات کردی  -جلد 1
http://www.kurdipedia.org/?q=201109281050316213
8
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
از انتشارات بنیاد کرد در پاریس
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10809 :

معضالت خودسازي حزبي و وﻇايف ما  -جلد اول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010121203574585
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداهللا اوجاالن
مرکز نشر آثار و انديشه هاي عبداهللا اوجاالن
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سیاسی

بابەتی ژمارە10810 :

5036

مقالەی مخصوص؛ خطاب بە کنفرانسی مخصوص برای هدفی مخصوص
(کنفرانس ملی کرد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826232606125547
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
⊶زبان اصلی
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10811 :

ملتی پژمرده و سرزمینی پاره پاره
http://www.kurdipedia.org/?q=20141121201331118145
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عبدالرحمن قاسملو ،کندال نزان ،آرچی بالد روز ولت و مصطفی نازدار
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10812 :

منشور نظام اموزشی؛ انقالبی  -دموکراتیک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826233124125548
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

5037

...
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:

⊶زبان اصلی

کتاب:

🎒پرورش

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10813 :

مهاباد در فاصلە دو جنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=201207052218347171
7
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
تالیف :محمد رﺿا داودی
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10814 :

میهمان خزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082611203392129
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
(پاییزە میوان) ،شێرکۆ بێکەس ،شیرکو بیکس
ترجمه :رﺿا کریم مجاور
 ، 1386تاران  ،نشر چشمە
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:

⊷ترجمه

کتاب:

❀شعر

5038

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10815 :

نکاتی در مورد فدرالیزم
http://www.kurdipedia.org/?q=201110081451546225
5
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سارا قاﺿی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10816 :

ناسیونالیسم ،ناسیونالیسم کرد!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100415323062213
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
وحید عابدی
2007
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10817 :

نامزدی و عروسی در فرهنگ کردها
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100621480088399
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

5039

نویسنده :آمد تیگرس
مترجم :عباس فرهادي توپکانلو
گرافیک وصفحه آرایي :محمدصادق نوري
ناشر :عموعلوي
نوبت و سال نشر :اول 1391
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
فرهنگی

بابەتی ژمارە10818 :

نامە های اعدام شدگان  ١٩اردیبهشت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150120015354118943
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
پایان
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

📝یادداشت

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10819 :

نان و ماه
http://www.kurdipedia.org/?q=201412301946268445
6
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
محمد خاکی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
رمان کوتاه

5040

بابەتی ژمارە10820 :

نسل کشی ایزدی ها
http://www.kurdipedia.org/?q=2015081014400785853
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
طاها سلیمان
مترجم :مهرداد رحیمیان
خواص ایتم
لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
⊷ترجمه
انفال و هلبچە

بابەتی ژمارە10821 :

نقدی بر کتاب (اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826233803125549
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
⊶زبان اصلی
سیاسی

بابەتی ژمارە10822 :

نگاهی بە تاریخ مهاباد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090821495777343
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

5041

نویسندە :سـید محمد صمدی
ناشـر :انتشارات رهـرو مهاباد
چاپ اول سال 1373
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
🇷🇮فارسی
⊶زبان اصلی
تاریخ

بابەتی ژمارە10823 :

نگرشی بر ایل بختیاری و طایفە شهنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201239267
3
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
داریوش شینی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10824 :

نماد در فرهنگ بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201229266
6
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

5042

حسین مددی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10825 :

نوشتەهای پراکندە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100415303162212
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
مقالەها و ترجمەها
کامران امین اوە
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:

🇷🇮فارسی
مقالە و
مصاحبە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10826 :

نوشتەهای دکتر علی گالویژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100814562962256
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سایت انترنتی رۆژهەاڵت  -بۆکان
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:

🇷🇮فارسی
مقالە و
مصاحبە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10827 :

5043

نکاتی پیرامون سوسیالیسم و جامعە کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010217161763638
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نوشتە :سامی روشن
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10828 :

نیاکان باستانی کرد در تاریخ و اسطورەها  -بخش دوم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072221500089506
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ﺿمن این نامە اسامی قبایل سکایی شمال و همسایگانشان بە تفصیل مورد بررسی قرار گرفتە
است.
تالیف :ج  -مفرد
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10829 :

نیم قرن کوشش و فعالیت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011710195863878
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
واپس نگری به گذشتە مبارزە و کوشش حزب دموکرات کردستان ایران.
تألیف :آقای عبداللـە حس زادە
مردادماە 1374خورشیدی
برابر 1995میالدی
ترجمه :حامید رەشیدی زەرز
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

5044

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10830 :

هنوز در برلین قاﺿی هست
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101017020762276
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ترور و دادگاه میکونوس
مهران پاینده
عباس خداقلی
حمید نوذری
پروژهیی از :آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران  -برلن
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10831 :

هیرش کارزان همیشە قهرمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201112231908416350
0
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
2006
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10832 :

وار سرزمەن اجدادی
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201219265

5045

1
فایلی پی دی ئێف:

هێشتا ئامادە نییە
بئوار الیما
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10833 :

واژە نامە مختصر پزشکی فارسی – کردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100813042662246
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
دکتر کامران امین آوه
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

📘فرهنگ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10834 :

واژەنامە زبان بختیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201189264
7
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
ظهراب مددی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

زبانی

5046

بابەتی ژمارە10835 :

واژەنامە گویش بختیاری چهار لک
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201229266
2
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
رﺿا سرلک
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

زبانی

بابەتی ژمارە10836 :

کتاب گردنبند
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011309501686698
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
پدیدآورندە :شیرکو بیکس
ترجمه :سیامەند شاسواری
موﺿوع :نثر مفتوح
نوبت چاپ :چاپ اول 2013 -
انتشارات :مرکز فرهنگی گالویژ
کوردستان  -سلیمانیه
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇷🇮فارسی
ادبی

بابەتی ژمارە10837 :

کرد یا کردها
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101723242962409
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
احسان هوشمند

5047

خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🔣همەگونە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10838 :

کرد ازاد هویت نوین خاورمیانە
http://www.kurdipedia.org/?q=201110041600476221
8
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
عبداللە اوجاالن
دفاعیات آتن
انتشارات ارد
تاریخ چاپ :ژوئن 2003
چاپخانه :آزادی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

بابەتی ژمارە10839 :

کرد پیوستگی نژادی و تاریخی
http://www.kurdipedia.org/?q=201410252140387780
5
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
رشید یاسمی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

5048

بابەتی ژمارە10840 :

کرد ملت بی دولت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092421263773286
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
گونتر دشنر
مترجم :کمال الدین محمدی
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
🇷🇮فارسی
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10841 :

کرد و عجم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100814362762252
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نەوشیروان مستەفا
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
تاریخ

بابەتی ژمارە10842 :

کردستان جنوبی را بعد از ربع قرن دوری چگونە دیدم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102415201062536
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جواد مال
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:

🇷🇮فارسی
گزارش

5049

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10843 :

کردستان در بطن »مدرنیزاسیون« و انقالب
http://www.kurdipedia.org/?q=20140607213233100643
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
نویسندە :معروف کعبی
طراحی جلد و منت
عطا ناصر سقزی
چاپ اول
کردستان ٢٠١٤
خواص ایتم
اقلیم:
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
🇷🇮فارسی
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10844 :

کردستان سرزمین رنج ها و تجربە ها
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100415400862214
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
(مجموعه مقاالت و گزارشات)
بهرام فرشی
2006
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:

🇷🇮فارسی
مقالە و
مصاحبە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10845 :

کردستان شامل شرح جغرافیای طبیعی و سیاسی و اقتصادی کردستان

5050

http://www.kurdipedia.org/?q=2012111400163673706
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
علی اصغر شمیم همدانی
سال 1312
کتابخانە سروش
تبریز :مطبعە و مهر رزینازی امید
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

🌏جغرافی

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10846 :

کردستان معاصر ،مسائل جنبش کرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092713505762128
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
م .ا .حسرتیان
م .س .الزاریف
ش .خ .مگوی
ترجمە :دکتر کامران امین اوە
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
تاریخ

بابەتی ژمارە10847 :

کردستان و کرد
http://www.kurdipedia.org/?q=201206101651496618
2
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

5051

د .عبدالررحمان قاسملو
ترجمە :طە عتیقی
چاپ اول 1996
چاپخانەی اپیک – سوئید
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10848 :

کردستان و کرد در اسناد محرمانە ی بریتانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=201109271348356212
7
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
بهزاد خوشحالی
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
تاریخ

بابەتی ژمارە10849 :

کردستان و کشمکش نفت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100814393062253
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
سردار پشدری
ترجمه :حامید رەشیدی زەرزا
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
سیاسی

5052

بابەتی ژمارە10850 :

کردها
http://www.kurdipedia.org/?q=201108230951555852
2
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
حسن ارفع
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10851 :

کردها ٢
http://www.kurdipedia.org/?q=20141121200812118144
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
کندال
عصمت شریف وانلی
مصطفی نازدار
ترجمه ابراهیم یونسی
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10852 :

کردها و سرزمینشان
http://www.kurdipedia.org/?q=201210112151047340
9
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

5053

نویسنده  :عبدالوحید-
مقدمه :ایوبخان  -محمد
مترجم  :عباسی  -صالحالدین
محل نشر  :تهران
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مشکل کرد

بابەتی ژمارە10853 :

کردها و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072014142289533
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
جعفر حق پناه
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مشکل کرد

بابەتی ژمارە10854 :

کردهای امپراتوری عثمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061712405665964
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
دکتر جلیل جلیل ،ترجمە از کردی بە فارسی :صالحالدین آشتی ،نشر
پانیذ ،تهران  1381شمسی2002 /م.
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

تاریخ

5054

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10855 :

کردهای سوریه ،ملت فراموش شده
http://www.kurdipedia.org/?q=201309280939238848
5
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
کریم یلدز
خواص ایتم
لهجە:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
مشکل کرد

بابەتی ژمارە10856 :

کرماشان
http://www.kurdipedia.org/?q=201212221313557442
0
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
اقلیم:

🌏بیرون

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10857 :

کریم خان زند و زمان او
http://www.kurdipedia.org/?q=201310092105518836
1
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:

5055

پرویز رجبی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

تاریخ

بابەتی ژمارە10858 :

کلوس دم برف
http://www.kurdipedia.org/?q=201311242201219265
2
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
علی محمدی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

فرهنگی

بابەتی ژمارە10859 :

کنفدرالیسم دموکراتیک ،پروژهای روزآمد براي حل مسئلەی کورد و دیگر
خلقهای ایران
http://www.kurdipedia.org/?q=2015070815070785704
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
ریوار آبدانان
انتشارات :مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد کوردستان (پژاك)
2013میالدي ـ  1392شمسی
خواص ایتم
حزب:

حزب زندگی آزاد کردستان

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

مشکل کرد

5056

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10860 :

کولەبار یک عاشق مادرزاد
http://www.kurdipedia.org/?q=201308261120339213
0
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
عبدهللا پشیو
ترجمه :رﺿا کریم مجاور
 ، 1387تاران  ،نشر مروارید
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:

❀شعر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10861 :

یا اصالحات واقعی ،یا انقالب کوبندە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150826235837125552
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
خواص ایتم
لهجە:
نوع سند:
کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇷🇮فارسی
⊶زبان اصلی
سیاسی

بابەتی ژمارە10862 :

یک اروپایى درسرزمین کوردها
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052120282683010
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:

5057

نسرین قاسملو
خواص ایتم
لهجە:

🇷🇮فارسی

نوع سند:

⊷ترجمه

کتاب:

📝یادداشت

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10863 :

یک جرعه از خیال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112421352887643
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
نویسنده :عباس قنبری عدوی
خواص ایتم
اقلیم:

🇷🇮ایران

لهجە:

🇷🇮فارسی

کتاب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ادبی

بابەتی ژمارە10864 :

12 Eylül Faşist Cuntası Birinci Yılını Doldururken
http://www.kurdipedia.org/?q=20140729120111115398
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
...
Başlık özelikleri
Kitap:

Kurd davası

Lehçe:

🇹🇷 Türkçe

Parti:
کویک ریسپۆنس کۆد:

PKK

بابەتی ژمارە10865 :

5058

21. Yüzyıla Girerken Kürtler
http://www.kurdipedia.org/?q=201408282134476932
7
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Nacî Kutlay
Pêrî
2002, İstanbul
ISBN: 975-8245-69-4

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10866 :بابەتی ژمارە

Aç kurtlar
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082818195869299
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Yılmaz Güney
Güney Filmcilik
1977, İstanbul

⊶ Orijinal dili
Senaryo

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10867 :بابەتی ژمارە

Ağa, Şeyh Devlet
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032220414684960
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5059

Martin Van Bruinessen

⊷ çeviri
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10868 :بابەتی ژمارە

Ağıt
http://www.kurdipedia.org/?q=20140828185145115525
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Yılmaz Güney
Güney Filmcilik
1976, İstanbul

⊶ Orijinal dili
Senaryo

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10869 :بابەتی ژمارە

Ağrı Dağını Taşımak
http://www.kurdipedia.org/?q=20140828220249115529
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5060

Selahattin Çelik
Zambon Verlag
2000, Frankfurt
ISBN: 3-88975-072-9

⊶ Orijinal dili
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10870 :بابەتی ژمارە

AKLIN ÖTESİNDEKİLER
http://www.kurdipedia.org/?q=201201231254056401
2
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Özgür Kadın Hareketi

Edebi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10871 :بابەتی ژمارە

AKP'ye karşı bütünlüklü mücadele verilecek
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111019585987957
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Cemil Bayık
04 Şubat 2012

5061

roportaj

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

:کویک ریسپۆنس کۆد

10872 :بابەتی ژمارە

Kürdistan'da müslüman kadınlar arasında ،Allahın kızları
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082911163669374
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Henny Harald Hansen
Avesta
İstanbul ،1998
ISBN: 975-7112-34-8
Başlık özelikleri
👩 Kadın

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10873 :بابەتی ژمارە

Amerikan ve İngiliz Raporları Işığında Dersim
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081514502772145
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Suat Akgül

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10874 :بابەتی ژمارە

Analik Emeği
http://www.kurdipedia.org/?q=201311101645098796
4

5062

ئامادەیە
Berfîn Zînê

:فایلی پی دی ئێف

Başlık özelikleri
🔣 genel

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10875 :بابەتی ژمارە

Şeyh Mahmud Berzenci Hareketi ،Anılar
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082911195469378
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Refîq Hilmî
Nûjen
İstanbul ،1995

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10876 :بابەتی ژمارە

Antik Kürdistan’da Dinsel Yapılanma Zerdüşt Ve Öğretisi
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102310410588233
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dr. A. MEDYALI
BERHEM YAYINEVİ
Sweden 1991
Apec-Tryck and Förlag

5063

din ve ateizm

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:

:کویک ریسپۆنس کۆد

10877 :بابەتی ژمارە

Apocu Felsefe Ve Paradı̇ gma Gerçeğı̇
http://www.kurdipedia.org/?q=201311101916318796
2
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Duran Kalkan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10878 :بابەتی ژمارە

APOCU Militan Kişilik- Cilt 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081709025272166
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10879 :بابەتی ژمارە

APOCU Militan Kişilik- Cilt 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081709025272167
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

5064

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10880 :بابەتی ژمارە

Ararat yolcuları; insan tacirleri, göç ve mültecilik
http://www.kurdipedia.org/?q=20140829114852115530
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Evîn Çîçek
Pêrî
2005, İstanbul
ISBN: 975-9010-02-X

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10881 :بابەتی ژمارە

ARGK (Artêşa Rizgarîya Gelê Kurdistan) Genel Yönetmeliği
http://www.kurdipedia.org/?q=20140730214353115420
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10882 :بابەتی ژمارە

ARGK Yönetmeliği
http://www.kurdipedia.org/?q=201311101919178796
1

5065

ئامادەیە
Wêşanên Serxwebun

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

:فایلی پی دی ئێف

:کویک ریسپۆنس کۆد

10883 :بابەتی ژمارە

Arkadaş
http://www.kurdipedia.org/?q=20140829115015115531
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Yılmaz Güney
Güney Filmcilik
1977, İstanbul

⊶ Orijinal dili
Senaryo

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10884 :بابەتی ژمارە

Arkadaşım Yılmaz Güney
http://www.kurdipedia.org/?q=20140829115649115532
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5066

Yılmaz Güney
Güney Filmcilik
1976, İstanbul

⊶ Orijinal dili
Senaryo

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10885 :بابەتی ژمارە

Aşiretten Ulusalliğa Doğru Kürtler
http://www.kurdipedia.org/?q=201311171219048780
8
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hasan Yıldız
1989

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10886 :بابەتی ژمارە

Aşk Özümüzde Sakli
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012215573563979
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
بۆ یادگاری شەهید دیالن دێرک
پارتیا ئازادیا ژنێن کوردستانێ

5067

⊶ Orijinal dili

Başlık özelikleri
Belge Türü:

🔣 genel

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

:کویک ریسپۆنس کۆد

10887 :بابەتی ژمارە

Aşkın Şarabından Bir kadeh
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111621120673727
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Aşkın Şarabından Bir kadeh
Başlık özelikleri
❀ Şiir

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Güney kurdistan

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10888 :بابەتی ژمارە

Ataların Karşılaşması, Derbend ve Şervan ülkesinde Kürtler ve
Alanlar
http://www.kurdipedia.org/?q=20140829120958115533
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Cemal Reşid Ahmed
Avesta
1998, İstanbul
ISBN: 975-7112-20-0

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10889 :بابەتی ژمارە

Ayaklanma Taktı̇ ğı̇ ne Göre Tezler Ve Görevlerı̇ mı̇ z
http://www.kurdipedia.org/?q=20140803104751115447

5068

ئامادەیە

:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10890 :بابەتی ژمارە

Baba Tahirê Uryan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042116204875914
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Kadri Yıldırım
(2013)

Edebi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Kuzey Kürdistan

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10891 :بابەتی ژمارە

Babamın Tüfeği
http://www.kurdipedia.org/?q=201408291417486943
6
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Hiner Saleem
Avesta
2005, İstanbul
ISBN: 975-8637-78-9
Başlık özelikleri

5069

🔣 genel

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:

:کویک ریسپۆنس کۆد

10892 :بابەتی ژمارە

Barzani
http://www.kurdipedia.org/?q=201408261443426807
2
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
M. Sıraç Bilgin
Stockholm 1990

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10893 :بابەتی ژمارە

Batılı Eski Seyyahların Gözüyle Kürtler ve Kürdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082921591369514
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Ismet Chériff Vanly
Avesta
1997, İstanbul
ISBN: 975-7112-25-9

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10894 :بابەتی ژمارە

Behere Kampindan Mahmur Kampina Mültecı̇ lı̇ k
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011300353786701

5070

ئامادەیە

:فایلی پی دی ئێف
FIRAT ALİ
Basım tarihi: Ocak 07
Basım yeri: Azadi Matbaası

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10895 :بابەتی ژمارە

Bekle Diyarbakır
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082922015969521
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mehdi Zana
Doz
1991, İstanbul

⊶ Orijinal dili
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10896 :بابەتی ژمارە

Bilim dilinde Kürtler
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083010171669559
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5071

Edip Polat
Evrensel
İstanbul ،2004
ISBN: 975-6525-74-6

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10897 :بابەتی ژمارە

Bı̇ lı̇ m Yöntemı̇
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090509170077276
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
İsmail Beşikci
1976

⊶ Orijinal dili
siyasi

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10898 :بابەتی ژمارە

Bilim, Resmi Ideoloji, Devlet, Demokrasi Ve Kurt Sorunu
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111019272487960
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5072

Ismail Besikci

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10899 :بابەتی ژمارە

Bir aydın, bir örgüt ve Kürt sorunu
http://www.kurdipedia.org/?q=20140830102943115539
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
İsmail Beşikçi
Melsa
1990, İstanbul

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10900 :بابەتی ژمارە

Bir dilin inkarı, Türkiye’ de Kürtçe dili hakkı
http://www.kurdipedia.org/?q=20140830103128115540
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Bumerang İHD KHRP
2002, Diyarbakır

5073

⊶ Orijinal dili
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Kuzey Kürdistan

Özerk:

:کویک ریسپۆنس کۆد

10901 :بابەتی ژمارە

Bir gün mutlaka
http://www.kurdipedia.org/?q=20140830103710115541
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Yılmaz Güney
Güney Filmcilik
1977, İstanbul

⊶ Orijinal dili
Senaryo

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10902 :بابەتی ژمارە

BİR GÜN MUTLAKA
http://www.kurdipedia.org/?q=201201211516256396
0
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
BİR GÜN MUTLAKA
Ş. Azad Karer Laz

roportaj

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10903 :بابەتی ژمارە

Bı̇ r Halki Savunmak
http://www.kurdipedia.org/?q=20140805110346115451
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5074

Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10904 :بابەتی ژمارە

Bir Kürt Diplomatının Fırtınalı Yılları: Şerif Paşa
http://www.kurdipedia.org/?q=20140918143125116162
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
(Apec-1995, Avesta-1998)

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10905 :بابەتی ژمارە

Bir Kürt Olarak Yaşamım
http://www.kurdipedia.org/?q=201408301048336963
0
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Nureddin Zaza
Mezopotamya
1993, Huddinge
ISBN: 91-971307-4-5
Başlık özelikleri

5075

📝 Anı

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

:کویک ریسپۆنس کۆد

10906 :بابەتی ژمارە

Bı̇ r Muhatap Arıyorum
http://www.kurdipedia.org/?q=20140729122246115401
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah ÖCALAN

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10907 :بابەتی ژمارە

Bı̇ r Uygarlik Hastaliği Mı̇ llı̇ yetçı̇ lı̇ k
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010609351186810
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Sinan Şahin KANDİL

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10908 :بابەتی ژمارە

Birakujî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111019332887959
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5076

Faysal Dağli
1994

⊶ Orijinal dili
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10909 :بابەتی ژمارە

Birîna Reş / Kara Yara
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083021012870284
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Musa Anter
Avesta
1999, İstanbul
ISBN: 975-7112-65-8

⊶ Orijinal dili
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10910 :بابەتی ژمارە

Bitlisli Kemal Fevzi ve Kürt Örgütleri İçindeki Yeri
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083110230770953
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5077

Malmîsanij
Fırat
1993, İstanbul

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10911 :بابەتی ژمارە

Boynu Bükük Öldüler
http://www.kurdipedia.org/?q=20140831102727115543
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Yılmaz Güney
Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Vakfı
1994, İstanbul
ISBN: 975-7959-08-2

⊶ Orijinal dili
Senaryo

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10912 :بابەتی ژمارە

Bunca bilgiden sonra ne bağışlaması?
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091720295288739
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5078

Jonathan C. Randal Multimedia
Faysal Nerse
ISBN : 975-8637-17-7
1998, İstanbul

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10913 :بابەتی ژمارە

Çağdaş Türk Edebiyatında Kürtler
http://www.kurdipedia.org/?q=20140918134324116158
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
(Vejîn-1989, Fırat-1991, Avesta-2010)

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10914 :بابەتی ژمارە

Çetecı̇ lı̇ ğe Karşi Mücadele
http://www.kurdipedia.org/?q=20140805113614115452
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5079

10915 :بابەتی ژمارە

Cızira Botanlı Bedirhaniler
http://www.kurdipedia.org/?q=20140831103404115544
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Malmîsanij
Avesta
2000, İstanbul
975-7112-71-2

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10916 :بابەتی ژمارە

Çok Kültürlülük Konferansı: 27–28 Kasım 2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083110351370971
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
İnsan Hakları Derneği
2005, Diyarbakır

⊶ Orijinal dili
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Kuzey Kürdistan

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10917 :بابەتی ژمارە

Cumhuriyet Halk Firkasi Programi (1931) Ve Kurt Sorunu
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111020035587956
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5080

Ismail Besikci
1991

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10918 :بابەتی ژمارە

Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Tüzüğü (1927) ve Kürt sorunu
http://www.kurdipedia.org/?q=20140831121051115545
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ismail Besikci
1991

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10919 :بابەتی ژمارە

Dağdan Iniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu’nun Şiddetten
Arındırılması
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013111020111087955
:فایلی پی دی ئێف
Cengiz Çandar

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5081

10920 :بابەتی ژمارە

Demografı̇ k Ve Sosyo-kültürel Ölçütler Bağlaminda Pkk-ira
Mukayesesı̇
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2014082609490067985
:فایلی پی دی ئێف
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan
Tolga ÖKTEN
Tez Danışmanı
Prof. Dr. Ulvi KESER
Ankara – 2013

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10921 :بابەتی ژمارە

Demokratı̇ k Devrı̇ mde Halk Serhildanlari
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081709091865434
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10922 :بابەتی ژمارە

Demokratı̇ k Modernı̇ te Kadin Devrı̇ mı̇ Çağidir
http://www.kurdipedia.org/?q=20140805133502115453
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

5082

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10923 :بابەتی ژمارە

Demokratı̇ k Özerklı̇ k
http://www.kurdipedia.org/?q=20140805133700115454
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10924 :بابەتی ژمارە

Dersim türküleri / Tayê lawıkê Dêrsımi
http://www.kurdipedia.org/?q=201409012209376954
5
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mustafa Düzgün
Berhem
1992, Ankara
ISBN: 91 971706 - 3 - 1

kültür

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Kırmanci

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10925 :بابەتی ژمارە

Devlet
http://www.kurdipedia.org/?q=20140806091836115455

5083

ئامادەیە

:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10926 :بابەتی ژمارە

Devletlerarası Sömürge Kürdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111020222887952
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
e Kürt SorunuڤBilim - Resmi ideoloji Devlet - Demokrasi
İsmail Beşikçi
1990

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10927 :بابەتی ژمارە

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK
http://www.kurdipedia.org/?q=201208171020296540
4
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5084

10928 :بابەتی ژمارە

Devrimci Marksizm ve Kürdistan Devrimi
http://www.kurdipedia.org/?q=201208151412426681
9
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Erol Yeşilyurt
Başlık özelikleri
🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10929 :بابەتی ژمارە

Devrimin Dili ve Eylemi
http://www.kurdipedia.org/?q=20140802105228115442
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10930 :بابەتی ژمارە

Dil Yarası
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090707530567946
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5085

DİSA
2010, Diyarbakır
ISBN: 978-605-5458-00-3

⊶ Orijinal dili
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Kuzey Kürdistan

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10931 :بابەتی ژمارە

Dı̇ n Sorununa Devrı̇ mcı̇ Yaklaşim
http://www.kurdipedia.org/?q=20140806093915115456
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10932 :بابەتی ژمارە

Diriliş Tamamlandı Sıra Kurtuluşta II
http://www.kurdipedia.org/?q=20140730204557115418
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

5086

raport

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10933 :بابەتی ژمارە

Diyarbakir Sorgu Ve 5 Nolu
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090911320877350
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
F. Welat
1992

⊶ Orijinal dili

Başlık özelikleri
Belge Türü:

🔣 genel

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Kuzey Kürdistan

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10934 :بابەتی ژمارە

Diyarbakır Türkçesi
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090920562477360
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mustafa Gazî
Do
2006, İstanbul
ISBN: 975-9944-108-16-2

⊶ Orijinal dili

Başlık özelikleri
Belge Türü:

📰 Enformasyon

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10935 :بابەتی ژمارە

Diyarbakirda Işkence
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090913225477352
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5087

Şerafettin Kaya

⊶ Orijinal dili
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10936 :بابەتی ژمارە

Doğu Anadolu'nun Düzeni
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090914142577353
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
İsmail Beşikçi

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

📃 yayın

Yayın:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10937 :بابەتی ژمارە

Dörtlerin Gecesi
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090915493677354
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Fevzi Yetkin, Mehmet Tanboğa
1990

⊶ Orijinal dili
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5088

10938 :بابەتی ژمارە

Doza Kürdüstan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140909155951115674
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Zinnar Silopî

⊶ Orijinal dili
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10939 :بابەتی ژمارە

Dünyanın En Yaşlı Adamı-Zaro Ağa
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922110755116314
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
Avesta-2009

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Avesta

Yayıncı:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10940 :بابەتی ژمارە

Düşünmek ve Düşlemek Arasında KÜRT MESELESİ: Siyasal,
Ekonomik ve Kültürel
http://www.kurdipedia.org/?q=20140828215157115528
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5089

Analiz ve Çözüm Önerileri Raporu
Ahmet ÖZCAN – Ural AKÜZÜM
ARI HAREKETİ
2012

⊶ Orijinal dili
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10941 :بابەتی ژمارە

Ekonomı̇ Üzerı̇ ne
http://www.kurdipedia.org/?q=20140806113646115457
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10942 :بابەتی ژمارە

Emperyalizm ve Kürt Sorunu 1917 - 1923
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031313413869179
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
M. S. Lazarev

⊷ çeviri
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5090

10943 :بابەتی ژمارە

En eski Kürt alfabesi
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091012514877366
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Wisif Zozanî

dil bilimi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10944 :بابەتی ژمارە

Erkeğı̇ n Dönüşüm Sorunlari Ve Çözümüne Bı̇ r Bakiş
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012312361764006
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Özgür Kadın Hareketi

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10945 :بابەتی ژمارە

Erkeğı̇ n Sorgulamasindan Notlar
http://www.kurdipedia.org/?q=201201221619526398
3
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5091

Özgür Kadın Hareketi

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10946 :بابەتی ژمارە

EŞİTLİĞE VE ÖZGÜRLÜĞE YÜRÜYÜŞ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081710110565415
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
ABDULLAH ÖCALAN

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10947 :بابەتی ژمارە

Eski İstanbul Kürtleri
http://www.kurdipedia.org/?q=20140918150451116163
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
(Avesta-1998)

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10948 :بابەتی ژمارە

Evdalê Zeynikê

5092

http://www.kurdipedia.org/?q=2014091013502577371
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ahmet Aras
2004
ISBN 975-6525-91-6

⊶ Orijinal dili
kültür

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10949 :بابەتی ژمارە

Evliya Çelebi Seyehatnamesinde Bitlis Ve Halki
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091014381077374
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Wilhelm Köhler
Türkçesi: Haydar IŞIK
Birinci Baskı: 1989

⊷ çeviri

Başlık özelikleri
Belge Türü:

🎡 seyahatname

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10950 :بابەتی ژمارە

Evlı̇ ya Çelebı̇ ’nı̇ n Seyahatname’sı̇ nde Dı̇ yarbakir
http://www.kurdipedia.org/?q=2013083121503689000
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Prof. Dr. Ejder Okumuş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Başlık özelikleri

5093

Tarih

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10951 :بابەتی ژمارە

Ezı̇ dı̇ Kürtlerı̇ n Ölümsüz Azı̇ zesı̇ Begê
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091016091877379
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Yaşar Batman

⊶ Orijinal dili
Tarih

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10952 :بابەتی ژمارە

GARİP BİR DÜNYA-CUDİ'YE DÖNÜŞ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012215561263977
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Medya Xinese

Roman

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10953 :بابەتی ژمارە

Günlük notlar 1922-1925
http://www.kurdipedia.org/?q=201408261533456829
2
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5094

Celadet Ali Bedirxan
1995
Başlık özelikleri
📝 Anı

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10954 :بابەتی ژمارە

Halk Savaşında Militan Kişilik
http://www.kurdipedia.org/?q=20140729121419115399
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah ÖCALAN

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10955 :بابەتی ژمارە

Hatiramin Hatirasi; 1915'în Izdüşümleri
http://www.kurdipedia.org/?q=201409111144337739
5
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Gerard Chaliand
Fransızcadan Çeviren
Rûken Bağdu Keskin

5095

⊷ çeviri

Başlık özelikleri
Belge Türü:

📝 Anı

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

:کویک ریسپۆنس کۆد

10956 :بابەتی ژمارە

Hoybûn Örgütü ve Ağrı Ayaklanması
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092210405577587
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
Avesta-1998
Avesta-2011

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Avesta

Yayıncı:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10957 :بابەتی ژمارە

Hür dava partisi parti programı
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020418242775580
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hür dava partisi parti programı

program

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10958 :بابەتی ژمارە

I. KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAYI BELGELERİ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012312520864011
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Özgür Kadın Hareketi
Başlık özelikleri

5096

belgesel

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10959 :بابەتی ژمارە

İdeolojı̇ k Kı̇ mlı̇ k
http://www.kurdipedia.org/?q=20140807102045115458
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10960 :بابەتی ژمارە

İlk Konuşmalar
http://www.kurdipedia.org/?q=20140807102244115459
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10961 :بابەتی ژمارە

İlk Kürt Gazetesi Kurdistan’ı Yayımlayan Abdurrahman BEDIRXAN
(1868 – 1936)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092120583577581
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5097

Malmîsanij
2009

Bibliografya

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10962 :بابەتی ژمارە

Islam Ümetinin yetimleri Kürtler
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042821100085176
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dr.Fehmi Şinnavi

⊶ Orijinal dili
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10963 :بابەتی ژمارە

İsrail'in Kürt Karti
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061213435585530
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Harun Yahya
2003

⊶ Orijinal dili
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5098

10964 :بابەتی ژمارە

İsrail'in Kürt kartı
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090815121288858
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
İsrail'in Ortadoğu stratejisi ve "Kürt Devleti" senaryoları
1. baskı.
Harun Yahya.
Published 1997 by Vural Yayıncılık in Cağaloğlu, İstanbul

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10965 :بابەتی ژمارە

PKK ،JEO POLITIKA VE JEO STRATEJI AÇISINDAN KÜRT KONUSU
VE TÜRKIYE (II)
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2012011615480763875
:فایلی پی دی ئێف
M.Sami Denker
Erol Kuruba
Başlık özelikleri
🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10966 :بابەتی ژمارە

Kadin Gerilla siirleri
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012115215263961
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kadin Gerilla siirleri
پارتیا ئازادیا ژنا کوردستانێ
Başlık özelikleri
❀ Şiir

5099

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10967 :بابەتی ژمارە

KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAY BELGELERİ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111012491987967
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
BASIM YERİ: AZADİ MATBAASI
BASIM TARİHİ: 2005

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10968 :بابەتی ژمارە

KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAY BELGELERİ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111009292687990
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
BASIM YERİ: AZADİ MATBAASI
BASIM TARİHİ: 2005

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10969 :بابەتی ژمارە

KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAY TARTIŞMALARI
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110921531988009
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
BASIM YERİ: AZADİ MATBAASI
BASIM TARİHİ: 2005

5100

Başlık özelikleri
👩 Kadın

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10970 :بابەتی ژمارە

Kadinca Yargilama!
http://www.kurdipedia.org/?q=20141001165042116463
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Evîn Çîçek

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10971 :بابەتی ژمارە

Kağızman-Kars’ın Tadı Tuzu
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922111419116316
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
Kağızman Belediyesi-2012

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10972 :بابەتی ژمارە

Kalemimden Sayfalar
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100409243577691
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5101

Necmettin Büyükkaya
Vate, Îstanbul 2008

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10973 :بابەتی ژمارە

Kapitalist Modernitenin Aşılma Sorunları Ve Demokratikleşme Son Savunma
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081610493172156
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10974 :بابەتی ژمارە

Kars Kürtleri
http://www.kurdipedia.org/?q=20140922111200116315
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
Avesta-2009

5102

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Avesta

Yayıncı:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10975 :بابەتی ژمارە

Kırd, Kırmanc, Dımıli veya Zaza Kürtleri
http://www.kurdipedia.org/?q=201505051015128522
9
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Malmisanıj
1996

dil bilimi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10976 :بابەتی ژمارە

Koçgirî Ayaklanmasi
http://www.kurdipedia.org/?q=201409241158025741
7
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10977 :بابەتی ژمارە

Koçgiri Ulusal Kurtuluþ Hareketi
http://www.kurdipedia.org/?q=20141001163809116461
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5103

Evîn Çîçek

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10978 :بابەتی ژمارە

Kolay Kürtçe (Kurmancî)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092413003877624
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kamuran Bedı̇ r Xan

dil bilimi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Güney kürtçe - Latin alfabesi

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10979 :بابەتی ژمارە

KOMA CIVAKÊN KURDISTAN (KCK) SOZLEŞMESI
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111121554987892
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10980 :بابەتی ژمارە

KÜÇÜK BİR KÜRDİSTAN

5104

http://www.kurdipedia.org/?q=2012012215570863978
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Özgür Kadın Akademisi Yayınları
Başlık özelikleri
🔣 genel

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10981 :بابەتی ژمارە

Kürd ve Kürdistan Ünlüleri
http://www.kurdipedia.org/?q=201201152135006386
5
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emin Zeki Bey

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10982 :بابەتی ژمارە

Kürdîslan Tarihinde Dersim
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111720234587781
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
DR. M. NÛRÎ DERSÎMÎ
Ani iviatbaası
Tilel caddesi, l-lalep
1952

5105

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:

:کویک ریسپۆنس کۆد

10983 :بابەتی ژمارە

Kürdı̇ stan Adina Mücadele Türkı̇ ye Adina Mücadeler
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011615410563874
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10984 :بابەتی ژمارە

Kurdistan Daglarinda Ozgur Yasam Deneyimleri 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111221431387872
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Özgür Kadin Akademı̇ sı̇ Yayinlari

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10985 :بابەتی ژمارە

KÜRDİSTAN DAĞLARINDA ÖZGÜR YAŞAM DENEYİMLERİ-I
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012312365964007
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Özgür Kadın Hareketi

5106

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

:کویک ریسپۆنس کۆد

10986 :بابەتی ژمارە

Kürdı̇ stan Devletı̇ nı̇ n Kurulmasinin Yol Harı̇ tasi
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081912262972268
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Nimet ABDULLA
2011

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Güney kurdistan

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10987 :بابەتی ژمارە

Kürdistan Devriminin Yolu - Manifesto
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013016445375438
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kürdistan Devriminin Yolu - Manifesto
Yazar : Abdullah öcalan

belgesel

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10988 :بابەتی ژمارە

Kürdistan tarihinde Kamışlı katliamı
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090815153088857
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5107

Mahmut Baksı.
Published 1981 by Författares Bokmaskin in Stockholm .

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10989 :بابەتی ژمارە

Kürdistan’da kadın ve aile
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072912081032412
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah ÖCALAN

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10990 :بابەتی ژمارە

Kürdistanda aşiretçilik ve milliyetçilik
http://www.kurdipedia.org/?q=201201161510486387
3
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Volume 105 of Aram Yayıncılık
Toplum Dizisi
Author Hasan Uşak
2005 ،Publisher Aram Yayıncılık

5108

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:

:کویک ریسپۆنس کۆد

10991 :بابەتی ژمارە

Kürdistan'da Siyasal İslam
http://www.kurdipedia.org/?q=201208151444326661
7
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
İsmet Siverekli

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10992 :بابەتی ژمارە

Kürdı̇ stan'da Türk Endüstrı̇ sı̇
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111720395787778
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ömer Tuku
1991

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10993 :بابەتی ژمارە

Kürdoloji Biliminin 200 Yıllık Geçmişi
http://www.kurdipedia.org/?q=201409181339027752
0
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5109

Rohat Alakom
(Komkar, 1987)
Başlık özelikleri
🔣 genel

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10994 :بابەتی ژمارە

Kürt - İsrail İlişkileri
http://www.kurdipedia.org/?q=201208151440196665
8
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
İSMET SİVEREKLİ

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10995 :بابەتی ژمارە

Kürt Aşki
http://www.kurdipedia.org/?q=20140804105612115450
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5110

10996 :بابەتی ژمارە

Kürt Aydı̇ nı̇ Üzerı̇ ne Düşünceler
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111721450087777
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
İsmaı̇ l Beşı̇ kçı̇
Ankara 1991

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10997 :بابەتی ژمارە

Kürt Dı̇ lı̇ Ve Edebı̇ yati Ders Kı̇ tabi
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091915495988668
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmet Sait Çakar
Fehim Işık
Mehmet Mehmetoğlu
Esra Sadıkoğlu
Ronayi Önen
Sami Tan
Tarih Vakfı
Birinci Basım:
İstanbul, Ekim 2010 (750 adet)
ISBN 978-975-8813-57-5
Proje Danışma Kurulu:
Bekir Ağırdır, Kenan Çayır, Ferdan Ergut, Ayşe Gözen, Galma
Jahiç, Nurcan
Kaya, Dilek Kurban, Nur Mardin, Şemsa Özar, Hasan Tahsin
Özkaya, Mutlu
Öztürk, Mithat Sancar, Mine Tan, Gürel Tüzün, Mesut Yeğen
Editör:
Fadime Polat
Proje Koordinasyonu:
Gamze Rezan Sarışen
Proje Logo Tasarımı
Tülay Demircan, Rauf Kösemen, Myra
Tasarım Danışmanı
Tülay Demircan, Myra
Kitap Tasarımı ve Sayfa Düzeni
Gülderen Rençber Erbaş, Myra
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Baskı
Mega Basım
© Tarih Vakfı
Zindankapı Değirmen Sok. No:15 Eminönü, İstanbul
Tel: 0 212 522 02 02
Faks: 0 212 513 54 00
yayin@tarihvakfi.org.tr
www.tarihvakfi.org.tr
Toplumsal ve Siyasal Çatışmaların Yaşandığı Toplumlarda Uzlaşma
Aracı
Olarak Eğitimin Rolü Projesi, Tarih Vakfı koordinatörlüğünde
Avrupa
Birliği Komisyonu ve İstanbul İsveç Başkonsolosluğu’nun mali
desteği ile
yürütülmüştür. Bu yayında dile getirilen görüş ve düşünceler
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aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği Komisyonu ve İstanbul İsveç
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Edebi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10998 :بابەتی ژمارە

Kürt diyarının Bilinmeyen Saklı Tarihi Bilâd-ı Ekrâd - Kürdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040614151065865
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Faruk Arslan

Kurd davası
Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

10999 :بابەتی ژمارە

Kürt İsyanları

5112

http://www.kurdipedia.org/?q=2013111722143887776
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ahmet Kahraman

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11000 :بابەتی ژمارە

Kürt Kı̇ m Lı̇ ğı̇
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112419120587649
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
İLERİ YAYINLARI
1. Baskı 2006
246 Sayfa
Prof.. Dr.. Şener Üşümezsoy
Başlık özelikleri
🔣 genel

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11001 :بابەتی ژمارە

Kürt Sorunu Için Bariş Insiyatifi
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112421230387647
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5113

Yayına hazırlayan: Taciser Belge. 1992

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11002 :بابەتی ژمارە

Kürt Sorunu’nun Çözümüne Doğru: Anayasal Ve Yasal Önerı̇ ler
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120117520087518
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dı̇ lek Kurban - Yilmaz Ensaroğlu
hazı̇ ran 2010

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11003 :بابەتی ژمارە

Kürt Ulusal Sorunu - 1 Teorik-Programatik Perspektifler ve Siyasal
Değerlendirmeler
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061314422185551
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
EKSEN
YAYINCILIK
EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti
Laleli Caddesi, No: 52/5
Aksaray/İstanbul

5114

⊶ Orijinal dili
Kurd davası

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:

:کویک ریسپۆنس کۆد

11004 :بابەتی ژمارە

Kürtçe Gramer
http://www.kurdipedia.org/?q=201503292339046674
2
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dr.kamuran ali Bedirxan

dil bilimi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11005 :بابەتی ژمارە

Kürtçe Gramerı̇
http://www.kurdipedia.org/?q=201409290850137766
1
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Emı̇ r Celadet Bedı̇ r Han
&
Roger Lescot
© Instiut Kurde de Paris
Dépôt légal : novembre 1990
ISBN 2-908416-03-4

dil bilimi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11006 :بابەتی ژمارە

5115

Kürtçe-türkçe-fransizca-ingilizce sözlük
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102722403788152
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Joyce Blau
Sosyal yayınlar
1991, İstanbul

dil bilimi
kültür
Kırmanci

Başlık özelikleri
Kitap:
Kitap:
Lehçe:

🇫🇷 Fıransızca

Lehçe:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇬🇧 İngilizce

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11007 :بابەتی ژمارە

Kürtler
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120118031287517
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Minorsky

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11008 :بابەتی ژمارە

Kürtler Üzerine Tezler
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122110153087429
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5116

Yalçın Küçük
1990

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11009 :بابەتی ژمارە

Kürtler ve Kürdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092723381962135
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
D.N. Mac Kenzie ،TH.Bois ،V.Minorsky

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11010 :بابەتی ژمارە

Kürtler ve Kürdistan Tarihi I
http://www.kurdipedia.org/?q=201312221127178712
6
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Botan AMEDÎ
Birinci Baskı : Ağustos 1991
Baskı : Aydınlar Matbaası
Dizgi : Heval Dizayn

5117

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:

:کویک ریسپۆنس کۆد

11011 :بابەتی ژمارە

Kürtlerde Sanat
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041520204065737
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Nergiza Tori
Birinci Baskı : Aralık 1991
Dizgi : Koral
Baskı : Aydınlar Matbaacılık 551 47 05
Kapak Tasarımı : Mavi Kare 511 22 18
Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi
Nakilbent Sok. 49 -1
Sultanahmet-İSTANBUL
Tel: 517 31 35

⊶ Orijinal dili
♬ Artistik

Başlık özelikleri
Belge Türü:
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11012 :بابەتی ژمارە

Kürtlerin Kültürel ve Dilsel Hakları
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122215572587119
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kerim Yıldız

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5118

11013 :بابەتی ژمارە

Kürtlerin Mecburi İskanı
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122216312087117
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
İsmail Beşikci

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11014 :بابەتی ژمارە

Kuzey Irak'ta Kürt Devleti Oluşumu ve Milliyetçilik
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081514472672144
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
(Koyun ve Kasap)
Robert Olson

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11015 :بابەتی ژمارە

Leyla (Bir Kürt Prensesinin Öyküsü)
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012010034184657
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5119

Leyla Safiye

Bibliografya

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Avesta

Yayıncı:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11016 :بابەتی ژمارە

Mazlum Doğan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122810344787034
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Toplu Yazılar
Weşanen Serxwebun 3
Birinci Baskı: Haziran 1982
İkinci Baskı: Şubat 1994

Bibliografya

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11017 :بابەتی ژمارە

Mehmetler Konuşuyor
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122814005287025
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5120

11018 :بابەتی ژمارە

Mektuplar
http://www.kurdipedia.org/?q=20140809011851115463
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11019 :بابەتی ژمارە

Meşru Savunma Çizgisi ve Uygulama Esasları
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123000433087014
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Basım Tarihi: 20-03-2009
Basım Yeri: RONAHİ MATBAASI

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11020 :بابەتی ژمارە

MEŞRU SAVUNMA STRATEJİSİ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012312551964014
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5121

Özgür Kadın Hareketi

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11021 :بابەتی ژمارە

Meşru Savunma Stratejı̇ sı̇ nde
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010110370286982
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kadin
Komutanlaşmasi

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11022 :بابەتی ژمارە

Meşru Savunma Üzerı̇ ne
http://www.kurdipedia.org/?q=20140809110450115465
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11023 :بابەتی ژمارە

Milletin Bölünmez Bütünlüğü
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010409341286852

5122

ئامادەیە
DEMOKRAT‹KLEﬁME SÜREC‹NDE
PARÇALAYAN M‹LL‹YETÇ‹L‹K(LER)
TESEV Yay›nlar›
ISBN: 978-605-5832-10-0
Yay›ma Haz›rlayan
Derya Demirler, F›rat Bozçal›, Özge Genç
Kitap Tasar›m
Rauf Kösemen, Myra
Kapak Tasar›m
Bora Teko¤ul
Bas›ma Haz›rlayan
MYRA
Bas›mevi:
Sena Ofset
0212 613 38 46
Bu kitab›n haklar› sakl›d›r. Kitab›n hiçbir bölümü Türkiye
Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakf›’n›n
(TESEV) izni olmadan, hiçbir elektronik ve mekanik formatta ve
araçla
(fotokopi, kay›t, bilgi depolama vd.) ço¤alt›lamaz.
Copyright © Nisan 2009
1. Bask›, Haziran 2007
2. Bask›, Nisan 2009
TESEV
Bankalar Cad. No: 2 Kat: 3
Minerva Han, Karaköy 34425 ‹stanbul
Tel: +90-212-292 89 03 PBX
Faks: +90-212-292 90 46
info@tesev.org.tr
www.tesev.org.tr
Bu kitapta yer alan görüﬂler yazarlara aittir ve bir kurum olarak
TESEV’in görüﬂleriyle bire bir
örtüﬂmeyebilir.
Bu kitab›n yay›mlanmas› ve tan›t›lmas›ndaki katk›lar›ndan ötürü
Aç›k Toplum Enstitüsü –
Türkiye’ye, Heinrich Böll Stiftung Derne¤i Türkiye Temsilcili¤i’ne
ve
TESEV Yüksek Dan›ﬂma Kurulu’na teﬂekkürü borç biliriz.

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5123

:فایلی پی دی ئێف

11024 :بابەتی ژمارە

MİLLİYETÇİLİK
http://www.kurdipedia.org/?q=201208171013036540
8
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Sinan Şahin KANDİL

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11025 :بابەتی ژمارە

Mordemı̇ n Güncesı̇
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080213335923419
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Ayhan Kaya

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11026 :بابەتی ژمارە

Muhammed Emin Zeki Bey; ASKER. DIPLOMAT, DÜŞÜNÜR,
SİYASETÇİ, RESSAM, ŞAİR VE TARIHÇI
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051900294776362
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5124

Prof. Dr. Kadri Yildirim

Bibliografya

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11027 :بابەتی ژمارە

Muhatapsiz Savaş Muhatapsiz Bariş
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111713280687806
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hasan Yıldız
2001

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11028 :بابەتی ژمارە

Nasil Bı̇ r Yaşam
http://www.kurdipedia.org/?q=201201231235116400
5
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Özgür Kadın Hareketi

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5125

11029 :بابەتی ژمارە

Nasıl Savaşmalı?- Cilt 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081708492872165
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11030 :بابەتی ژمارە

Nasıl Savaşmalı?- Cilt 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081708492872164
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11031 :بابەتی ژمارە

Nasıl Yaşamalı? Cilt-I
http://www.kurdipedia.org/?q=20140729193722115408
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah ÖCALAN

5126

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11032 :بابەتی ژمارە

Nasıl Yaşamalı? Cilt-II
http://www.kurdipedia.org/?q=20140729194007115409
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah ÖCALAN

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11033 :بابەتی ژمارە

Navên Kurdî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080922553292102
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Huseyn Kartal

⊶ Orijinal dili

Başlık özelikleri
Belge Türü:

📘 Sözlük

Kitap:

Kırmanci

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11034 :بابەتی ژمارە

Önderlik Gerçeği
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081609155272153
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...

5127

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

:کویک ریسپۆنس کۆد

11035 :بابەتی ژمارە

Önderlı̇ k Gerçeğı̇ Ve Pkk Deneyı̇ mı̇ Cilt - I
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082516563467800
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11036 :بابەتی ژمارە

Önderlik Perspektifleri - Emek Ve Toplum
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081609085465939
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11037 :بابەتی ژمارە

Orta Anadolu Kürtleri
http://www.kurdipedia.org/?q=201204252041016462
7
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5128

Rohat Alakom

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11038 :بابەتی ژمارە

Ortadoğu'nun Çehresini Değiştireceğiz I
http://www.kurdipedia.org/?q=20140729192602115407
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah ÖCALAN

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11039 :بابەتی ژمارە

Örüş Ve Anilarimg
http://www.kurdipedia.org/?q=201311171641228779
0
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Hesen Hişyar Serdî
Başlık özelikleri
📝 Anı

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11040 :بابەتی ژمارە

5129

Özgür Kadın Hareketinden Portreler
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111013584087966
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Aklın Ötesindekiler
Basıldığı yer: Azadi matbaası
Basım tarihi: Mayıs 2004

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11041 :بابەتی ژمارە

Özgürlüğün Bedeli Irak Kürt Bölgesinden Röportajlar (1991-93)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081514535072146
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
(Kendi Yönetimini Kuran Kürt Bölgesinden Röportajlar 1991-1993)
Orjinal isim: Wie Teuer ist die Freiheit? Röportagen aus der
Sebstverwalteten Kurdischen Region 1991-1993
Lissy Schmidt

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11042 :بابەتی ژمارە

Özgürlük Sosyolojisi
http://www.kurdipedia.org/?q=201208161045087215
5
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5130

Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11043 :بابەتی ژمارە

Partileşme Sorunları Ve Görevlerimiz 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081709225072168
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11044 :بابەتی ژمارە

Partileşme Sorunları Ve Görevlerimiz 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081709225072169
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11045 :بابەتی ژمارە

PJA GENİŞLETİLMİŞ MECLİS TOPLANTISI TARTIŞMALARI
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012312452564010
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5131

Özgür Kadın Hareketi

belgesel

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11046 :بابەتی ژمارە

PJA III. KONFERANS TARTIŞMALARI
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012312580064015
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
PJA
Başlık özelikleri
🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11047 :بابەتی ژمارە

PJA V. KONGRE BELGELERİ
http://www.kurdipedia.org/?q=201201231254346401
3
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Özgür Kadın Hareketi
Başlık özelikleri
🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11048 :بابەتی ژمارە

PJA V. KONGRE TARTIŞMALARI
http://www.kurdipedia.org/?q=201201221558306398

5132

ئامادەیە
Özgür Kadın Hareketi

0
:فایلی پی دی ئێف

Başlık özelikleri
🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Kürt

Millet:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11049 :بابەتی ژمارە

PKK 5. Kongre Kararlari
http://www.kurdipedia.org/?q=20140729205559115411
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
PKK

program

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11050 :بابەتی ژمارە

PKK 5. Kongresi'ne Sunulan Politik Rapor
http://www.kurdipedia.org/?q=2014073008251277177
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

5133

raport

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11051 :بابەتی ژمارە

PKK direniş şehiteri albümü 1976-1984
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072514285977132
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...

Bibliografya

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11052 :بابەتی ژمارە

PKK Kuruluş Kongresi Konuşmaları
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081709293872170
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11053 :بابەتی ژمارە

PKK Program ve Tüzüğü
http://www.kurdipedia.org/?q=20140729200005115410
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
PKK

5134

program

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:

:کویک ریسپۆنس کۆد

11054 :بابەتی ژمارە

PKK Savunmaları
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081610412565670
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
MAHKEME TUTANAKLARINDAN
PKK DAVASI
(KEMAL PĠR ARKADAġIN SAVUNMASI)

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11055 :بابەتی ژمارە

PKK Üzerine Düşünceler
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110419244988040
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
İsmail Beşikçi
1992

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11056 :بابەتی ژمارە

PKK Zindan Direniş Konferansı Konuşmaları
http://www.kurdipedia.org/?q=20140729155609115403
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5135

Abdullah ÖCALAN

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11057 :بابەتی ژمارە

PKK - KURULUŞ BİLDİRİSİ
http://www.kurdipedia.org/?q=201407291154463197
0
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...

raport

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11058 :بابەتی ژمارە

PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz
http://www.kurdipedia.org/?q=20140729134214115402
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah ÖCALAN

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11059 :بابەتی ژمارە

5136

PKK'ye dayatılan tasfiyecilik ve TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140803103449115446
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11060 :بابەتی ژمارە

Savaş ve Ordu Klavuzu
http://www.kurdipedia.org/?q=20140731102547115424
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11061 :بابەتی ژمارە

Seçme Röportajlar- Cilt I
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081610530672157
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5137

11062 :بابەتی ژمارە

Seçme Röportajlar- Cilt II
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081610530672158
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11063 :بابەتی ژمارە

Seçme Röportajlar- Cilt III
http://www.kurdipedia.org/?q=201208161053067215
9
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11064 :بابەتی ژمارە

Seçme Yazılar VI
http://www.kurdipedia.org/?q=20140730212921115419
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5138

Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11065 :بابەتی ژمارە

Şehı̇ t Vı̇ yan Mektuplari-raporlari Konuġmalari
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081609124572152
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11066 :بابەتی ژمارە

Şerefname
http://www.kurdipedia.org/?q=201505231606358536
8
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Şeref Han

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11067 :بابەتی ژمارە

Şerefname ve Şerefxanê Bedlisi

5139

http://www.kurdipedia.org/?q=2012081514241466804
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
M.İ.Şemsi
Azericeden Çeviren: Hejarê Şamil
ISBN: 978-605-5585-24-2
12 TL ،180 sayfa ،19.5x13

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11068 :بابەتی ژمارە

Sevda Kadininin Dı̇ lı̇ nden
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012313031664016
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
 پارتیا ژنێن ئازادێن کوردستانێ: وەشان

⊶ Orijinal dili

Başlık özelikleri
Belge Türü:

❀ Şiir

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11069 :بابەتی ژمارە

Sevgili Leyla
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090115100277210
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5140

Mehdı̇ Zana

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11070 :بابەتی ژمارە

Seviyorsan savaş: sevgiye sınır koyamazsın
http://www.kurdipedia.org/?q=20141001164624116462
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Evîn Çîçek

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11071 :بابەتی ژمارە

Sevr-Lozan-Musul Üçgeninde Kürdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111713375587804
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hasan Yıldız
1990

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5141

11072 :بابەتی ژمارە

Şivan'in Sevdasi
http://www.kurdipedia.org/?q=201409021600457722
3
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mahmut Baksi
1984
Başlık özelikleri
🔣 genel

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11073 :بابەتی ژمارە

Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur
http://www.kurdipedia.org/?q=20140731102046115423
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11074 :بابەتی ژمارە

SOSYAL DEVRİM VE YENİ YAŞAM
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081709273565430
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

5142

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

:کویک ریسپۆنس کۆد

11075 :بابەتی ژمارە

Sosyalizmde Israr İnsan Olmakta Isrardır
http://www.kurdipedia.org/?q=20140802171543115444
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11076 :بابەتی ژمارە

Sümer Rahı̇ p Devletı̇ nden Demokratı̇ k Uygarliğa Doğru Cı̇ lt I
http://www.kurdipedia.org/?q=2014081214062065370
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11077 :بابەتی ژمارە

Sümer Rahı̇ p Devletı̇ nden Demokratı̇ k Uygarliğa Doğru Cı̇ lt II
http://www.kurdipedia.org/?q=20140812141103115474
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5143

Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11078 :بابەتی ژمارە

Tarih Günümüzde Gizli ve Biz Tarihin Başlangıcında Gizliyiz
http://www.kurdipedia.org/?q=20140802170403115443
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11079 :بابەتی ژمارە

Tarihe Ateşten Bir Sayfa Diyarbakır Zindanı
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080310243223919
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Muzaffer Ayata

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11080 :بابەتی ژمارە

Toplu Yazılar Mazlum Doğan

5144

http://www.kurdipedia.org/?q=20140825170904115494
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11081 :بابەتی ژمارە

Türkçe - Kürtçe
http://www.kurdipedia.org/?q=201309011334399214
4
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Cep Sözlük
Başlık özelikleri
📘 Sözlük

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11082 :بابەتی ژمارە

Türkçe Açıklamalı Kürtçe Dilbilgisi
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040121563121746
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mûrad Ciwan
1992

5145

dil bilimi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:

:کویک ریسپۆنس کۆد

11083 :بابەتی ژمارە

Türkçe izahlı Kürtçe gramer
http://www.kurdipedia.org/?q=201505081417318525
4
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kamuran Ali Bedir Xan

dil bilimi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11084 :بابەتی ژمارە

Türkgye’de Demokratgklefme Sorunlari Kürdgstan’da Çözüm
Modellerg
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2012081514204572143
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah ÖCALAN

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11085 :بابەتی ژمارە

Tutkular ve Tutsaklar
http://www.kurdipedia.org/?q=20141001165805116465
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5146

Evîn Çîçek

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Kırmanci

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11086 :بابەتی ژمارە

Unutulmuşluğun Bir Öyküsü: Said-î Kürdi
http://www.kurdipedia.org/?q=20140918140512116159
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
(Fırat-1991)

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11087 :بابەتی ژمارە

YAŞAMIN YÜREĞİMİZDEKİ IŞILTILARI
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012312411664009
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
: Özgür Kadın Hareketiوەشانەکانی
Başlık özelikleri
❀ Şiir

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11088 :بابەتی ژمارە

5147

Yaşar Kemal’in Yapıtlarında Kürt Gerçeği
http://www.kurdipedia.org/?q=201409181414337752
1
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
(Fırat-1992)

Edebi
Kırmanci

Başlık özelikleri
Kitap:
Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11089 :بابەتی ژمارە

Yezı̇ dı̇ lı̇ k Ve Osmanli Yönetı̇ mı̇ nde Yezı̇ dı̇ ler
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112815545187560
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Yurdaer ABCA
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı
Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Eskişehir
Ağustos, 2006

din ve ateizm

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11090 :بابەتی ژمارە

Yol Haritası
http://www.kurdipedia.org/?q=20140825172151115495
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5148

Abdullah Öcalan

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

PKK

Parti:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11091 :بابەتی ژمارە

Yöntem Ve Hakı̇ kat Rejı̇ mı̇ Üzerı̇ ne
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090113184477204
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11092 :بابەتی ژمارە

Yüzyıl Başında Türk-İran Sınırında Bir Kürt Mütegallibe: Simko
İsmail Ağa
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013040818462682670
:فایلی پی دی ئێف
Martin VAN BRUINESSEN
Kovara bir

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11093 :بابەتی ژمارە

Hamidiye ،Yüzyıl Başlarında Diyarbakır’da Olaylar: Ermeniler

5149

Alayları ve Bölge İleri Gelenleri
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2012011615520263876
:فایلی پی دی ئێف
JOOST JONGERDEN

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11094 :بابەتی ژمارە

Zafer Perspektifleri
http://www.kurdipedia.org/?q=20140731154222115425
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan

siyasi

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11095 :بابەتی ژمارە

Ziman e Kurdî (kürt Dı̇ lı̇ )
http://www.kurdipedia.org/?q=201309121209358880
5
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
NURETTİN KARACADAĞ
1986
Başlık özelikleri

5150

📘 Sözlük

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:

:کویک ریسپۆنس کۆد

11096 :بابەتی ژمارە

Ziya Gökalp’in Büyük Çilesi: Kürtler
http://www.kurdipedia.org/?q=20140918140857116160
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
(Fırat-1992)
Başlık özelikleri
🔣 genel

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🌏 Dış

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11097 :بابەتی ژمارە

ZORUNLU GÖÇ ile YÜZLEﬁMEK: Türkiye’de Yerinden Edilme
Sonras› Vatandaﬂl›¤›n
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110912052092568
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
D‹LEK KURBAN
DEN‹Z YÜKSEKER
AYﬁE BETÜL ÇEL‹K
TURGAY ÜNALAN
A. TAMER AKER
1. Bask›, Haziran 2006
2. Bask›, Mart 2008

Kurd davası

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5151

11098 :بابەتی ژمارە

Zorunlu Göç ve Diyarbakır
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110911215988010
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kalkınma Merkezi
Başlık özelikleri
🔣 genel

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Kuzey Kürdistan

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11099 :بابەتی ژمارە

Zorunlu Göç Ve Etkileri Diyarbakir
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110908375792567
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
KALKINMA MERKEZI
ARAÞTIRMASI
2006
Başlık özelikleri
🔣 genel

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

Kuzey Kürdistan

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11100 :بابەتی ژمارە

 دردنجی جلد- اولیا چلبی سیاحەتناماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013083121224989001
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5152

 اولیا چلبی:مٶلف
 احمد جودت:طابعی
ایلک طبعی
1314 - درسعادتە اقدام مطبعسی
Başlık özelikleri
🎡 seyahatname

Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11101 :بابەتی ژمارە

کردلر؛ تاریخی واجتماعی تدقیقات
http://www.kurdipedia.org/?q=201308072016409209
8
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
دوقتور فریج
١٣٣٤ استانبول

Tarih

Başlık özelikleri
Kitap:

🇹🇷 Türkçe

Lehçe:

🇹🇷 Türkiye

Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11102 :بابەتی ژمارە

Algemeen ambtsbericht Irak
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073113031889366
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
November 2012
Opgesteld door DCM/MA
Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid | Afdeling
Migratie en Asiel
Redacteur(en): DCM/MA
Eigenschappen van de item

5153

🔣 Gemengd

Boek:

🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11103 :بابەتی ژمارە

Algemeen ambtsbericht Turkije
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091909460588703
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Datum 28 juli 2013
Den Haag
Opgesteld door Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid
Afdeling Migratie en Asiel
T- 070 - 3485612
Eigenschappen van de item
Verslag
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11104 :بابەتی ژمارە

De Koerd; Gevecht voor vrijheid
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060709065878340
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Maria E. Luten
Eigenschappen van de item
Koerdische kwestie
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5154

11105 :بابەتی ژمارە

De Koerden tussen Europa en Turkije
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082814112572396
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Bert Cornillie & Paul Vanden Bavière
Eigenschappen van de item
Koerdische kwestie
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11106 :بابەتی ژمارە

De Koerdische kwestie in Turkije
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072914113289394
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Sofie Nagels
Evelyn Vandevenne
Liesbet Vanooteghem
KU Leuven
Faculteit Letteren
SLO Geschiedenis
Blijde Inkomststraat 21
3000 Leuven
Eigenschappen van de item
Koerdische kwestie
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11107 :بابەتی ژمارە

De Onderdrukking Van De Koerden In Turkije, Een Misdaad?
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082522494472378
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5155

Auteur: H. van Rompaey
Eigenschappen van de item
Politiek
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11108 :بابەتی ژمارە

De ontwikkeling van Kurdayeti Deel I
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101811460162425
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Raz Jabary
Eigenschappen van de item
🇳🇱 Nederlands

Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11109 :بابەتی ژمارە

De positie van de Koerden in Turkije: een juridische analyse
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073009013492043
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Faculteit rechtsgeleerdheid
Universiteit Gent
Academiejaar 2008-2009
Masterproef van de opleiding
‘Master in de rechten’
Ingediend door
Cleo De Wit
(studentennummer: 20056340)
(major: nationaal en internationaal publiek recht)
Eigenschappen van de item
Koerdische kwestie
Boek:

5156

🇳🇱 Nederlands

Dialect:

Koerdistan Vrijheid Partij

Partij:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11110 :بابەتی ژمارە

De verzwegen Oud Kurdische Historie weer boeven tafel
http://www.kurdipedia.org/?q=20141229103517118556
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Hamíit Qliji Bérai, 2002
Eigenschappen van de item
Geschiedenis
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11111 :بابەتی ژمارە

DOCUMENTEN MET BEWIJZEN VAN MISDADEN TEGEN DE
MENSHEID
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073010381289382
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
DOCUMENTEN MET BEWIJZEN VAN MISDADEN TEGEN DE MENSHEID EN GENOCIDE
GEPLEEGD
DOOR HET REGIME VAN SADDAM HUSSEIN IN IRAK
Eigenschappen van de item
Al-Anfal & Halabja
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11112 :بابەتی ژمارە

Dromen van Koerdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082523130072384
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5157

Auteur: Detty Verreydt
Eigenschappen van de item
🔣 Gemengd

Boek:

🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11113 :بابەتی ژمارە

Eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013073112552592050
:فایلی پی دی ئێف
Een overzicht van informatie inzake aard,
omvang en aanpak
M.H.C. Kromhout (red.)
A.S. van Rijn
E.M.Th. Beenakkers
I. Kulu-Glasgow
Eigenschappen van de item
🔣 Gemengd

Boek:

🇳🇱 Nederlands

Dialect:

Alay Şoriş

Partij:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11114 :بابەتی ژمارە

Gebroeders Kaygun
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082522513572379
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5158

Omzwervingen Van Een Koerdische Familie
Auteur: A. Goudappel
Eigenschappen van de item
Politiek
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11115 :بابەتی ژمارە

GEVANGENIS nr. 5 Elf jaar in de Turkse gevangenis
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091709075588745
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehdi Zana
Enstîtuya kurdî ya Brukselê
1997, Bruxelles
Eigenschappen van de item
📝 Dagboek

Boek:

🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11116 :بابەتی ژمارە

Hebben de Koerden in Turkije recht op zelfverdediging?
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082522594172380
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Hugo Van Rompaey
Eigenschappen van de item
Politiek
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5159

11117 :بابەتی ژمارە

Het vuur van mijn vader
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091709103088744
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Hiner Saleem
De Begize Bij
2004, Amsterdam
ISBN: 90-234-1492-6
Eigenschappen van de item
🔣 Gemengd

Boek:

🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11118 :بابەتی ژمارە

Inventaris van de collectie van het Koerdisch Instituut Brussel
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013072914263692040
:فایلی پی دی ئێف
2009
Eigenschappen van de item
🔣 Gemengd

Boek:

🇳🇱 Nederlands

Dialect:

Koerdistan Vrijheid Partij

Partij:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11119 :بابەتی ژمارە

Iraaks koerdisch op alfabet
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073010004092048
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
2100 meest frekwente woorden
Eigenschappen van de item

5160

📘 Woordenboek

Boek:

🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11120 :بابەتی ژمارە

Irakese vluchtelingen in Nederland
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073113121492052
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Harry van den Tillaart
John Warmerdam
ITS - Nijmegen
Eigenschappen van de item
🔣 Gemengd

Boek:

🇳🇱 Nederlands

Dialect:

Alay Şoriş

Partij:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11121 :بابەتی ژمارە

Koerdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042214142385130
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Artin Kadir (Bakhawan)
2015
Eigenschappen van de item

5161

🔣 Gemengd

Boek:

🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:

⊶ Originele taal

Soort document:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11122 :بابەتی ژمارە

Kurdî – Holendî / Koerdisch – Nederlands
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091717150661715
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Woordenboek
Koerdisch – Nederlands
Mahabad B. Qilorî & Nêçîrvan Qilor
Eigenschappen van de item
📘 Woordenboek

Boek:

Koerdish - Kurmanji - L

Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11123 :بابەتی ژمارە

Kurdish facts and n°1-17
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091709123288743
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
International society Kurdistan
Compte d'auteur
1960, Amsterdam
Eigenschappen van de item
Koerdische kwestie
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11124 :بابەتی ژمارە

Migratie, Conflict & Ontwikkeling
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073011471489378
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Identiteit & transnationale activiteiten
Shelena Keulemans
S0600229
April – Juni 2009

5162

Ontwikkelingsstudies Ba3
Bachelorscriptie
Tine Davids, Marieke van Houte
Eigenschappen van de item
Sociaal
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11125 :بابەتی ژمارە

Mijn jaar in Koerdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082522455672377
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: S. Fischer
Eigenschappen van de item
Politiek
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11126 :بابەتی ژمارە

Naar Nederland / Nederlands-Tuks/Koerdisch
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082523091972383
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Nvt
Eigenschappen van de item
Sociaal
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11127 :بابەتی ژمارە

5163

Oorlog en Vrede in Koerdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072914023192039
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Abdullah Öcalan:
Oorlog en Vrede in Koerdistan –
Perspectieven voor een politieke oplossing in Koerdistan
Eerste Nederlandstalige editie 2010
© Abdullah Öcalan, 2008
Vertaling:
Egbert Rooze, Nina Henkens, Karel van Reeth
Uitgever:
Internationaal Initiatief
“Vrijheid voor Abdullah Öcalan – Vrede in Koerdistan”
P.O. Box 100511
D-50445 Keulen
www.freedom-for-ocalan.com
Eigenschappen van de item
Koerdische kwestie
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

Koerdische Arbeiderspartij PKK

Partij:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11128 :بابەتی ژمارە

Opstandig land
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030214590982415
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Christopher de Bellaigue
Eigenschappen van de item
Koerdische kwestie
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11129 :بابەتی ژمارە

Poëzie uit Koerdistan

5164

http://www.kurdipedia.org/?q=2013091623061388746
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
CIGERXWÎN
Vertaald en ingeleid
Derwêş M. FERHO & Gerd CAVENTS
Brussel 1987
Eigenschappen van de item
Literair
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11130 :بابەتی ژمارە

Reizen door Klein Azië, Armenië en Koerdistan (gedaan in het jaar
1813 en 1814)
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013120310594587472
:فایلی پی دی ئێف
...
Eigenschappen van de item
🎡 Reisboekje

Boek:

🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11131 :بابەتی ژمارە

Werkbezoek Iraaks Koerdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072913540289396
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5165

April 2012
SP
Eigenschappen van de item
Verslag
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11132 :بابەتی ژمارە

Wij zijn Koerdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082523014972381
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: Elizabeth Laird
Eigenschappen van de item
Politiek
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11133 :بابەتی ژمارە

Woordenboek Koerdisch-Nederlands
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082523033672382
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Auteur: N. Qilori
Eigenschappen van de item
📘 Woordenboek

Boek:

🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5166

11134 :بابەتی ژمارە

Woordenlijst Koerdisch
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073009063289384
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
De Delftse methode
Nederlands voor buitenlanders
Woordenlijst Koerdisch
Vertaald door Buro Kader
Eigenschappen van de item
📘 Woordenboek

Boek:

🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11135 :بابەتی ژمارە

het meisje zonder geschiedenis ،Yaad
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032720305285010
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Sarwar Joanroy
Roman, Uitgeverij Nobelman, 2015
317 pagina’s, €19,50
ISBN 978-94-91737-114
Het boek is te koop bij uw plaatselijke boekhandel en online
Eigenschappen van de item
Roman
Boek:
🇳🇱 Nederlands

Dialect:

🌏 Buitenland

Provincie:

⊶ Originele taal

Soort document:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11136 :بابەتی ژمارە

Den Kurdiska Knuten
http://www.kurdipedia.org/?q=201501042310288452
0
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5167

Hannes Reichman
Alexander Foggensteiner

Kurdfrågan

Artiklar Property
Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11137 :بابەتی ژمارە

En Pärla i Drömmens
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091913241777537
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
GRUMLIGA DAMM
Ferhad Shakely
Översättning: Lars Bäckström,
Ingvar Rydberg, Christina Råbergh
Omslagsbild och illustrationer: Karani Jamil
Utgivare: Apec, Spånga 1998
ISBN 9189014-31-6
Artiklar Property
❀ Poesi

Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11138 :بابەتی ژمارە

Genom vilda Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2015043011174985184
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5168

Karl May

Historia

Artiklar Property
Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

⊷ Översättning

Dokumenttyp:

🌏 Utanför

Provins:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11139 :بابەتی ژمارە

Gurê bilûrvan
http://www.kurdipedia.org/?q=20140917102315116128
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mehmed Emîn Bozarslan
Borås : Invandrarförl., 71 pp., ISBN 91-85242-50-0,1982.

Kurdfrågan

Artiklar Property
Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11140 :بابەتی ژمارە

oskuld ،Heder på liv och död : våldsamma berättelser om rykten
och heder
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2011111012144462882
:فایلی پی دی ئێف
Åsa (author) ،Eldén
2003 ،Uppsala : Akta Universitatis Upsaliensis
Swedish 126 p. (ID: B1041)
Artiklar Property

5169

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:

:کویک ریسپۆنس کۆد

11141 :بابەتی ژمارە

Interetnisk konflikt eller samförstånd : en studie om etnopolitik i
Kurdistan/Irak
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111012184762883
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Dana (author) ،Sofi
2009 ،Stockholm : Stockholms universitet
Swedish p. (ID: B1038)
end

Sociologi

Artiklar Property
Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11142 :بابەتی ژمارە

Kurderna - en befolkning mellan gränser
http://www.kurdipedia.org/?q=2012093019260773370
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Deniz Yüce

Kurdfrågan

Artiklar Property
Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11143 :بابەتی ژمارە

Kurderna Det Förbjudna Folket
http://www.kurdipedia.org/?q=201306180851287830

5170

ئامادەیە
...

Kurdfrågan

Artiklar Property
Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:

2
:فایلی پی دی ئێف

:کویک ریسپۆنس کۆد

11144 :بابەتی ژمارە

Kurderna: fyrtio år i Sverige (1965-2005)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042520312764624
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom

Historia

Artiklar Property
Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11145 :بابەتی ژمارە

Kurdisk Resa (1970)
http://www.kurdipedia.org/?q=201409162148557749
6
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Elon Ahlbäck
Artiklar Property

5171

🎡 Trip

Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:

:کویک ریسپۆنس کۆد

11146 :بابەتی ژمارە

Kurdiska kvinnors upplevelse av ”Mordkampanjen Anfal 1988”; En
kvalitativ studie om kurdiska kvinnors traumatiska upplevelser i
kriget
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2015011422070284614
:فایلی پی دی ئێف
Examensarbete inom ämnet socialpsykologi
C-nivå 20 poäng
Vårterminen 2008
Asso Byari
Handledare: Lars-Erik Berg

Al - Anfal & Halabja

Artiklar Property
Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11147 :بابەتی ژمارە

KURDISTAN. LANDET SOM ICKE ÄR
http://www.kurdipedia.org/?q=201208051859157206
5
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Ingmar Karlsson

Politic

Artiklar Property
Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11148 :بابەتی ژمارە

Kuvareportaasin (r)evoluutio

5172

http://www.kurdipedia.org/?q=2011111012531962884
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Hannu (author) ،Vanhanen
2002 ،Tampere : Tampere University
(45) p. (ID: B1043) ،Finnish 205
Artiklar Property
🇫🇮 Finska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11149 :بابەتی ژمارە

Levebröd eller entreprenörskap? : om utlandsfödda personers
företagande i Sverige
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111013054362885
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Erik (author) ،Ljungar
2007 ،Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis
Swedish 181 p. (ID: B1045)
end

Sociologi

Artiklar Property
Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11150 :بابەتی ژمارە

Öster om Eufrat i Kurdernas land
http://www.kurdipedia.org/?q=201307292026488938
9
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5173

Barbra Karabuda

Kurdfrågan

Artiklar Property
Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11151 :بابەتی ژمارە

Recueil de textes Kourmandji
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102414284462532
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Stig Wikander
Uppsala Universitets Arsskrift
1959
Upsala University - Sweden 1959
Anthology of Kurdish “Kurmanji” texts
Published by: STIG WIKANDAR

Litterär

Artiklar Property
Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11152 :بابەتی ژمارە

Stidens Epok- Dikter
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091820122977523
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5174

Poet: Rafik Saber
Översättning till svenska: Goran Meriwani
Illustrationer i inlagan: Rebwar Said
Omslag av Erling Öhrnel
Förlag: Lindelöws bokförlag, 1999
ISBN 91-88144-43-7
Artiklar Property
❀ Poesi

Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11153 :بابەتی ژمارە

Svensk-kurdiska kontakter under tusen år
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092210450077588
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Rohat Alakom
Apec-2000

Historia

Artiklar Property
Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

APEC

Utgivare:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11154 :بابەتی ژمارە

Yezidier
http://www.kurdipedia.org/?q=2015033111544785076
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5175

...

Religion och ateism
Kurdfrågan

Artiklar Property
Bok:
Bok:

🇸🇪 Svenska

Dialekt:

🌏 Utanför

Provins:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11155 :بابەتی ژمارە

El fusil de mi padre
http://www.kurdipedia.org/?q=201312241129218710
1
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Hiner Saleem
Anagrama
2005, Barcelona
ISBN: 84-339-7057-7
Artículos propiedad
🇪🇸 Español

Dialecto:

🔣 Diverso

Libro:

🌏 Fuera

Provenza:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11156 :بابەتی ژمارە

Los Kurdos: Historia de una resistencia
http://www.kurdipedia.org/?q=201312241131568710
0
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5176

Manuel Martorell
Espasa Calpe
1991, Madrid
ISBN: 84-239-1751-7
Artículos propiedad
🇪🇸 Español

Dialecto:

Historia

Libro:

🌏 Fuera

Provenza:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11157 :بابەتی ژمارە

Los Kurdos; Kurdistan: el Pais inexistente
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051116503678608
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Nazenin Amiraian
Artículos propiedad
🇪🇸 Español

Dialecto:

Cuestión Kurda

Libro:

🌏 Fuera

Provenza:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11158 :بابەتی ژمارە

Pasióny muerte de Rahman el kurdo
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122411333987099
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Carol Prunhuber
Alfa
2008, Caracas
ISBN: 978-980-354-248-1
Artículos propiedad

5177

🇪🇸 Español

Dialecto:

Cuestión Kurda

Libro:

🌏 Fuera

Provenza:

:کویک ریسپۆنس کۆد

11159 :بابەتی ژمارە

Grammatica E Vocabolario Della Lingua Kurda
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101623030662392
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Roma ،1787
!ئەم پەڕتووکە لەالیەن گووگڵەوە سکێنکراوە
Articoli proprietà
🇮🇹 Italiano

Dialetto:

Linguistica

Libro:

🌏 Fuori

Provincia:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11160 :بابەتی ژمارە

Guerra e Pace in Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2014081111033665167
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Prospettive per una soluzione politica
della questione curda
Abdullah Öcalan
2008
Articoli proprietà
🇮🇹 Italiano

Dialetto:

Curdo emissione

Libro:

🌏 Fuori

Provincia:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11161 :بابەتی ژمارە

I curdi / Viaggio in un paese che non c'è
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091720340692305
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5178

Jonathan C. Randal Multimedia
Maria Giuseppina Cavallo
ISBN : 88-359-4481-3
1998, Roma
Articoli proprietà
🇮🇹 Italiano

Dialetto:

Curdo emissione

Libro:

🌏 Fuori

Provincia:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11162 :بابەتی ژمارە

I Curdi nella storia
http://www.kurdipedia.org/?q=201408271117396859
0
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mirella Galletti
Vecchio Faggio
1990, Chieti
ISBN: 88-7113-050-2
Articoli proprietà
🇮🇹 Italiano

Dialetto:

Storia

Libro:

🌏 Fuori

Provincia:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11163 :بابەتی ژمارە

Kurdistan iraqeno: un caso di passaggio alla democrazia?
http://www.kurdipedia.org/?q=20140827120749115507
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5179

Stefania Marzocchi
Compte d'auteur
1996, Venezia
Articoli proprietà
🇮🇹 Italiano

Dialetto:

Curdo emissione

Libro:

🌏 Fuori

Provincia:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11164 :بابەتی ژمارە

Kurdistan, racconto fotografico
http://www.kurdipedia.org/?q=20140827122949115508
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mario Boccia
Interattiva
Articoli proprietà
🇮🇹 Italiano

Dialetto:

Curdo emissione

Libro:

🌏 Fuori

Provincia:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11165 :بابەتی ژمارە

Kurdistan. Cucina e Tradizioni Del Popolo Curdo
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112112214987700
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mirella Galletti, Fuad Rahman
Articoli proprietà
🇮🇹 Italiano

Dialetto:

Curdo emissione

Libro:

🌏 Fuori

Provincia:
:کویک ریسپۆنس کۆد

5180

11166 :بابەتی ژمارە

Kurdistan. Il sogno di una nazione tra speranze e promesse
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082710320968566
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Tesi di laurea di Lodovico Conzimu lconzimu@hotmail.com
Articoli proprietà
🇮🇹 Italiano

Dialetto:

Curdo emissione

Libro:

🌏 Fuori

Provincia:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11167 :بابەتی ژمارە

Kurdistan: un genocidio postmoderno
http://www.kurdipedia.org/?q=20140827123137115509
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Collectif
Circolo Culturale Menocchio
2001, Udine
Articoli proprietà
🇮🇹 Italiano

Dialetto:

Curdo emissione
Al- Anfal e Halabja

Libro:
Libro:

🌏 Fuori

Provincia:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11168 :بابەتی ژمارە

La lingua kurda
http://www.kurdipedia.org/?q=20140827130425115510
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5181

Fuad Hama Xorşîd
Shorash
1986, Venezia
Articoli proprietà
🇮🇹 Italiano

Dialetto:

Linguistica

Libro:

🌏 Fuori

Provincia:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11169 :بابەتی ژمارە

La questione curda
http://www.kurdipedia.org/?q=201311211148028770
5
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
ottobre 2010
Articoli proprietà
🇮🇹 Italiano

Dialetto:

Rapporto

Libro:

🌏 Fuori

Provincia:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11170 :بابەتی ژمارە

Memorandum sulla situazione dei Kurdi
http://www.kurdipedia.org/?q=20140827132200115512
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Kurdish Delegation
Kurdish Delegation
1949, Roma
Articoli proprietà

5182

🇮🇹 Italiano

Dialetto:

Curdo emissione

Libro:

🌏 Fuori

Provincia:

:کویک ریسپۆنس کۆد

11171 :بابەتی ژمارە

PROMESSE E TRADIMENTI KURDISTAN, TERRA DIVISA
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112111275087708
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Mauro di Vieste
Articoli proprietà
🇮🇹 Italiano

Dialetto:

Curdo emissione

Libro:

🌏 Fuori

Provincia:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11172 :بابەتی ژمارە

Storia dei curdi
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112112241092632
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Mirella Galletti
Articoli proprietà
🇮🇹 Italiano

Dialetto:

Curdo emissione

Libro:

🌏 Fuori

Provincia:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11173 :بابەتی ژمارە

Tappeti Populari Curdi
http://www.kurdipedia.org/?q=201311211122178770
9
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5183

Cristina Carimini
Compte d'auteur
1994, Milano
Articoli proprietà
🇮🇹 Italiano

Dialetto:

🔣 Varie

Libro:

🌏 Fuori

Provincia:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11174 :بابەتی ژمارە

Un destino in versi, lirici curdi
http://www.kurdipedia.org/?q=20140828002212115522
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Collectif
Vecchio Faggio
1990, Chieti
ISBN: 88-7113-051-0
Articoli proprietà
🇮🇹 Italiano

Dialetto:

Curdo emissione

Libro:

🌏 Fuori

Provincia:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11175 :بابەتی ژمارە

Un principe curdo, Emina
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082800292369218
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف

5184

Cristina Trivulzio di Belgioioso
Presso pirotta e c. tip. libraj
1857, Milano
Articoli proprietà
Dialetto:

🇮🇹 Italiano

Libro:

🔣 Varie

Provincia:
کویک ریسپۆنس کۆد:

Sud Kurdistan

بابەتی ژمارە11176 :

אנא כורדי
http://www.kurdipedia.org/?q=201212271643107450
3
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
צפריר אליעזר
נכס פריטים
ניב:
ספר:
פרובנס:

🇱🇮עברית
גיליון כורדי
🇱🇮ישראל

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە11177 :

אני כורדי
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122716482574504
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
מחבר  :יהושע אופיר
מצב הספר  :טוב
כריכה  :קשה
הוצאה  :ספרית פועלים
שנת הוצאה 1975 :
נמצא בקטגוריית  :ארץ ישראל » אלבומים
תיאור הספר:
סיפורם האישי של יהודי כורדיסטאן בירדנה ובית יוסף אשר על
גדות הירדן
עטיפת הנייר קרועה קצת

5185

נכס פריטים
🇱🇮עברית

ניב:
ספר:
פרובנס:

גיליון כורדי
🇱🇮ישראל

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە11178 :

מילון עברי ארמי כורדי
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122719112974506
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
מרדכי יונה
יצא לאור על ידי מרדכי יונה ,בשנת ,1999
נכס פריטים
🇱🇮עברית

ניב:
ספר:
פרובנס:

לשוני
🇱🇮ישראל

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە11179 :

תקווה שקרסה  -הקשר הישראלי-כורדי 1975 - 1963
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122716501274505
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
שלמה נקדימון
נכס פריטים
ניב:
ספר:
פרובנס:

🇱🇮עברית
גיליון כורדי
🇱🇮ישראל

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە11180 :

БИБЛИОГРАФИЯ - ОПУБЛИКОВАННЫХ КНИГ, СТАТЬЕЙ И

5186

ЗАМЕТОК -Составлено в майе месяце 2014 года
http://www.kurdipedia.org/?q=2014081110055865130
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
КАРИМ АНКОСИ
(КАРАМЕ АНКОСИ)
БИБЛИОГРАФИЯ
ОПУБЛИКОВАННЫХ КНИГ, СТАТЬЕЙ И ЗАМЕТОК
Составлено в майе месяце 2014 года.
KARIM ANKOSI
(KARAME ANKOSI)
BIBLIOGRAPHY
OF PUBLISHED BOOKS, ARTICLES AND NOTES
Compiled in may month of 2014 year
ТБИЛИСИ-2014-TBILISI
Свойства элементов
🇷🇺 Русские

диалект:

Биография

книга:

🇷🇺 бывшего Советского Союза

Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11181 :بابەتی ژمارە

ДОКУМЕНТЫ О КУРДАХЮЖНОГО КАВКАЗА ХРАНИВШИЕСЯ В
НАЦИОНАЛЬНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ АРХИВЕ ГРУЗИИ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101321055088337
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
КАРИМ АНКОСИ (КАРАМЕ АНКОСИ)
ОПИСАНИЕ И ВЫПИСКИ ИЗ АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ О КУРДАХ
1920 – 1940 годы
АРХИВ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ГРУЗИИ
АРХИВНЫЕ ФОНДЫ И ЕДИНИЦЫ ХРАНЕНИЯ С КРАТКИМИ ОПИСАНИЯМИ ИХ
СОДЕРЖАНИЯ:
KARIM ANKOSI (KARAME ANKOSI)
DOCUMENTS OF KURDS OF SOUTHERN CAUCASUS
PRESERVED IN THE CENTRAL HISTORICAL ARCHIVE
OF GEORGIA
DESCRIPTIONS AND EXTRACTS FROM THE ARCHIVAL
DOCUMENTS CONCERNING KURDS
1920 – 1940
THE CENTRAL ARCHIVE OF THE CONTEMPORARY HISTORY OF
GEORGIA
ARCHIVAL FUND AND UNITS OF KEEPING WITH SHORTS DESCRIPTIONS OF
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THEIR CONTENTS.
Tbilisi - T B I L I S I
2010
Свойства элементов
🇷🇺 Русские

диалект:

курдский вопрос

книга:

🇷🇺 бывшего Советского Союза

Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11182 :بابەتی ژمارە

Замбильфрош
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092018305088628
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Курдская поэма и ее фольклорные версии. Критический текст,
перевод, примечания, предисловие, приложения
Ж.С.Мусаэлян. Ответственный редактор М.Б.Руденко. М.:
Издательство «Наука», Главная редакция восточной
литературы. 1983
Свойства элементов
🇷🇺 Русские

диалект:

культуры

книга:

🇷🇺 бывшего Советского Союза

Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11183 :بابەتی ژمارە

Идентификация езидов
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112418435987654
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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...
Свойства элементов
🇷🇺 Русские

диалект:

Религии и атеизм

книга:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11184 :بابەتی ژمارە

ИРАКСКИЙ КУРДИСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (1991–2011
гг.)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112020135287727
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
С.М. Иванов
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ РАН
Москва
ИМЭМО РАН
2011
Свойства элементов
🇷🇺 Русские
курдский вопрос
🌏 Вне

диалект:
книга:
Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11185 :بابەتی ژمارە

،Исследования об" иранских" курдах" и их" предках"
северных" халдеях"
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2011101623283262395
:فایلی پی دی ئێف
Петр Иванович Лерх
1856
Свойства элементов
🇷🇺 Русские
История
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диалект:
книга:

🌏 Вне

Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11186 :بابەتی ژمارە

КУРДИСТАН - РЕСУРСЫ И ПОЛИТИКА - ЧАСТЬ I
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040520380282663
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Н.З. Мосаки
Москва 2005
Свойства элементов
🇷🇺 Русские
курдский вопрос
🌏 Вне

диалект:
книга:
Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11187 :بابەتی ژمارە

Курдистан - Ресурсы и Политика - Часть II
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040520392182664
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Н.З. Мосаки
Москва 2005
Свойства элементов
🇷🇺 Русские
курдский вопрос
🌏 Вне

диалект:
книга:
Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11188 :بابەتی ژمارە

Курдистан и курдский вопрос (1923 – 1945)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013093016503388442
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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...
Свойства элементов
🇷🇺 Русские

диалект:

История

книга:

🌏 Вне

Прованс:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە11189 :

КУРДСКАЯ НАРОДНАЯ ЛИРИКА
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121419331263301
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
تێکستی سترانی میللی کوردی
ئەو بەرهەمە لە ئەکادیمیای زانستی رۆژهەاڵتناسی لەشاری سانکت
پیترسبوورگ ماوەیەکی دوور و درێژ کاری لەسەر کراوە،تاوەکو هاتۆتە
بەرهەم،ناوەرۆکی تێکستی سترانی میللی کوردی بەشێوەزاری
کرمانجی ژوور و بەئەلفوبێی التینییە و تێکستەکان هەموو تەرجەمەی
زمانی روسی کراون و بە پێشکەکییەکی دوور و درێژ بە کوردی و روسی
کە لەساڵی 1977دا نووسراوە لەگەڵی باڵوکراوەتەوە .ئەو کتێبە بە
قەوارەی مامناوەندی و بە  277اڵپەڕە چاپکراوە.
نووسەرانی کتێب :قەناتی کۆردۆیڤ ،ژ.س.موسلیان
شوێنی چاپ  :مۆسکۆ
ساڵ: 2002
سەرچاوە :فەیسبووکی فەخرەدین تاهیر
Свойства элементов
диалект:
книга:
Прованс:

🇷🇺 Русские
культуры
🌏 Вне

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە11190 :

Курдская проблема в Ираке
http://www.kurdipedia.org/?q=201311231115438767
7
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
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Надежда Степанова
Свойства элементов
диалект:
книга:

🇷🇺 Русские
🔣 Разное

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە11191 :

Курдские народные песни из рукописного собрания ГПБ им
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092018335792332
ئامادەیە
فایلی پی دی ئێف:
М.Е.Салтыкова-Щедрина // Памятники письменности Востока
LXXII. Издание текстов, перевод, предисловие и примечания
Ж.С.Мусаэлян. Ответственный редактор К.К.Курдоев. М.:
Издательство «Наука», Главная редакция восточной
литературы. 1985
Свойства элементов
диалект:

🇷🇺 Русские

книга:

культуры

Прованс:

🇷🇺 бывшего Советского Союза

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە11192 :

КУРДСКИЕ НАРОНДЫЕ ПЕСНИ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121419422363303
هێشتا ئامادە نییە
فایلی پی دی ئێف:
سترانی میللی کوردی
ئەو کتێبە لەالیەن ئەکادیمیای رۆژهەاڵتناسی و بەشی کوردەلۆجی لە
سانکت پیترسبوورگ بۆ چاپ ئامادەکراوە.
ناوەرۆکی تێکستێکی سترانی میللی کوردییە و لەئەلفوبێی ئارامی بە
قەوڵی خۆمان سۆرانی ،لە راستیدا ئەلفوبێی ئارامییەکە راسترە ..ئەو
دەقە تەرجەمەی روسی کراوە و هەردوو دەقەکە کوردی و روسییەکە
پێکەوە لەو کتێبەدا چاپ کراون.
نووسەری کتێب  :ژ.س .موسالیان
ئەو نووسەرە خۆی دەقەکەی لە کوردییەوە تەرجەمەی زمانی روسی
کردوە و پەڕاوێزی بە روسی بۆ نووسیوە و بەهاریکاری دەستەیەک لە
رۆژهەاڵتناسان و کوردناسان پێداچوونەوەیان بۆ کردووە.
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 اڵپەڕە لە شاری مۆسکۆ لە ساڵی130  و بەA5 ئەو کتێبە بە قەوارەی
. دا چاپ و باڵوکراوەتەوە1985
 فەیسبووکی فەخرەدنی تاهیر:سەرچاوە
Свойства элементов
🇷🇺 Русские
культуры
🌏 Вне

диалект:
книга:
Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11193 :بابەتی ژمارە

Курдский пастух
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081112381668228
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Свойства элементов
🇷🇺 Русские

диалект:

Роман

книга:

🇷🇺 бывшего Советского Союза

Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11194 :بابەتی ژمارە

Курдско-русский словарь
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111712125387809
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Курдоев К. К. Юсупова З. А.. М..1983
Свойства элементов
🇷🇺 Русские

диалект:

📘 словарь

книга:

🇷🇺 бывшего Советского Союза

Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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11195 :بابەتی ژمارە

КУРДСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20140828005320115523
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Çerkezê Bek'o
Neșirxana Dewletê
1957, Moskva
Свойства элементов
🇷🇺 Русские

диалект:

📘 словарь

книга:

🇷🇺 бывшего Советского Союза

Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11196 :بابەتی ژمارە

Курды в войнах России с Персией и Турцией в течение XIX
столетия. Современное политическое положение турецких,
персидских и русских курдов
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112220572487688
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Петр Аверянов
Аверьянов П. И. – Тифлис : Типография Штаба Кавазского военного округа, 1900.
Свойства элементов
🇷🇺 Русские

диалект:

История

книга:

🇷🇺 бывшего Советского Союза

Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11197 :بابەتی ژمارە

Курды в Краснодарском крае.
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112020532887723
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
...
Свойства элементов

5194

🇷🇺 Русские
курдский вопрос
🌏 Вне

диалект:
книга:
Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11198 :بابەتی ژمارە

КУРДЫ ЗАКАВКАЗЬЯ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082816411269265
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Tatyana Feodorofna Aristova
Hаука
1966, Moscou
Свойства элементов
🇷🇺 Русские

диалект:

История

книга:

🇷🇺 бывшего Советского Союза

Прованс:

⊶ Исходный язык

Тип документа:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11199 :بابەتی ژمارە

Курды. Заметки и впечатления
http://www.kurdipedia.org/?q=201312271950088704
4
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
В.Ф.Миронский
1915
Свойства элементов
🇷🇺 Русские
История
🌏 Вне

диалект:
книга:
Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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11200 :بابەتی ژمارە

МАХ-ШАРАФ ХАНУМ КУРДИСТАНИ ХРОНИКА ДОМА АРДАЛАН
ئامادەیە

http://www.kurdipedia.org/?q=2013112418510987652
:فایلی پی دی ئێف
...
Свойства элементов
🇷🇺 Русские
История

диалект:
книга:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11201 :بابەتی ژمارە

ОПИСАНИЕ КУРДСКИХ МАТЕРИАЛОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
РУКОПИСЕЙ ГРУЗИИ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112418552787651
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
КАРАМЕ АНКОСИ
ТБИЛИСИ - TBILISI
2009
Свойства элементов
🇷🇺 Русские

диалект:

🔣 Разное

книга:

🇷🇺 бывшего Советского Союза

Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11202 :بابەتی ژمارە

учебный русско - курдский словарь
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101722544988290
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
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...
Свойства элементов
🇷🇺 Русские

диалект:

📘 словарь

книга:

🇷🇺 бывшего Советского Союза

Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11203 :بابەتی ژمارە

Юго-Восточный Курдистан в XVII –начале XIX в. Очерки
истории эмиратов Арделан и Бабан
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112019541492630
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Васильева Е.И.
1991
Свойства элементов
🇷🇺 Русские
История
🌏 Вне

диалект:
книга:
Прованс:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11204 :بابەتی ژمارە

 ئولومسوز دەستان- أربیل شهري
http://www.kurdipedia.org/?q=201209171432567318
3
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
حسام حسرت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
:
🔣

:
:
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:کویک ریسپۆنس کۆد

11205 :بابەتی ژمارە

Kurdistan itsenäisyyden kynnyksellä?
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102321490588225
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
...
Kohdetta Kiinteistövälitys
🇫🇮 Fins

Kieli - Murre:
Kirja:

🌏 Ulkopuolella

Maa - Alue:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11206 :بابەتی ژمارە

Layla
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030213580584827
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Jari Tervo
Kohdetta Kiinteistövälitys
🇫🇮 Fins

Kieli - Murre:
Kirja:

🌏 Ulkopuolella

Maa - Alue:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11207 :بابەتی ژمارە

Serhildan - Kurdien kansannousu Vanissa
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010116215174578
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف

5198

Koivunen, Kristiina
SYRJÄISEN VUORISTOKAUPUNGIN ARKEA, KLAANIRIITOJA JA
KANSANNOUSUA
Turkin kurdit ajavat oikeutta omaan kulttuuriin satelliittien,
kännyköiden ja internetin välityksellä. Kansannousu serhildan on
kurdikansan luova prosessi.
Turkin itärajalla sijaitseva Van kuuluu Turkkiin, mutta siellä ei
hallitse Turkin hallitus, vaan santarmien tiedustelupalvelu Jitem.
Turkki on agenttivaltio, jonka todellisten tapahtumien rinnalla
James Bondkin kalpenee.
Kiihtyvien taistelujen varjossa Vanissa eletään tavallista arkea,
jossa on niin klaaniriitoja, kunniamurhia, salakuljettajia kuin
lintuinfluenssaakin. Ja… Lue lisää
ISBN: 978-952-01-0022-3
Sidosasu: nidottu
Sivumäärä: 160
Ilm.: 10/2007
Kohdetta Kiinteistövälitys
🇫🇮 Fins

Kieli - Murre:
Kirja:

🌏 Ulkopuolella

Maa - Alue:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11208 :بابەتی ژمارە

Suomi-kurdi (sorani) sanakirja
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030213525984826
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Lokman Abbas
SIDOTTU , suomi, 2009
Kohdetta Kiinteistövälitys
Kurdi - Sorani
Kieli - Murre:
🇫🇮 Fins
📘
🌏 Ulkopuolella
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Kieli - Murre:
Kirja:
Maa - Alue:

:کویک ریسپۆنس کۆد

11209 :بابەتی ژمارە

68 I KJØLVANNET AV DEN IRANSKE REVOLUSJON
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090221593388980
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Soran Karbasian
2013
ISBN 978-82-300-1068-6
Elementer Eiendom
Al- Anfal & Halabja
Bok:
🇳🇴 Norsk

Dialekt:

🌏 Utenfor

Provinsen:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11210 :بابەتی ژمارە

Et nettverk av førstehjelpere i det minelagte Nord-Irak - Et
spørsmål om liv eller død
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102416512088212
ئامادەیە
:فایلی پی دی ئێف
Masteroppgave i helsefag
Odd Edvardsen
Avdeling for sykepleie og helsefag (ASH)
Institutt for klinisk medisin
Universitetet i Tromsø
September 2006
Elementer Eiendom
Kurdish Issue
Bok:
🇳🇴 Norsk

Dialekt:

🌏 Utenfor

Provinsen:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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11211 :بابەتی ژمارە

Kurdere
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101910290573434
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
...
Elementer Eiendom
Kurdish Issue
Bok:
🇳🇴 Norsk

Dialekt:

🌏 Utenfor

Provinsen:
:کویک ریسپۆنس کۆد

11212 :بابەتی ژمارە

Kurdistan - om fortid, folk og framtid
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082921584542052
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
Erling Filkvord
Elementer Eiendom
Kurdish Issue
Bok:
🇳🇴 Norsk

Dialekt:

🌏 Utenfor

Provinsen:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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Min drøm om Kurdistan – Værd at kæmpe for?
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102416474888213
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Norsk nå!; ordliste norsk-kurdisk sorani
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102323493488223
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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:کویک ریسپۆنس کۆد

11215 :بابەتی ژمارە

Norsk-kurdisk (kurmanjî) illustrert ordbok
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102400012488221
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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Ny i Norge; ordliste norsk-kurdisk sorani
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102323574688222
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:فایلی پی دی ئێف
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Voksne kurdiske innvandrere i Norge Språklig og sosial tilpasning
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カワと7にんのむすこたち クルドのおはなし
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هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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11219 :بابەتی ژمارە

クルディスタン=多国間植民地
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101800003392416
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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クルディスタンを訪ねて―トルコに暮らす国なき民
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101723492692414
هێشتا ئامادە نییە
:فایلی پی دی ئێف
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クルド人とクルディスタン―拒絶される民族 [単行本]
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101723460188289
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クルド人のまち―イランに暮らす国なき民
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101723543292415
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クルド語入門
http://www.kurdipedia.org/?q=201310180030008828
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