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ئەتڵەسنامە – وەشانی 1
تایبەتە بە لیستی ئەو نەخشانەی کە
رێکخراوی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە.

ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا

رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
10-09-2015

چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەکی رێکخراوی تایبەتە بە لیستی ئەو نەخشانەی کە رێکخراوی
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
10-09-2015
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لەباڵوکراوەکانی رێکخراوی کوردیپێدیا
ناوی پەڕتووک

ژمارەی
وەشان

ژمارەی الپەڕە -
A4

ژمارەی
تۆمار

رۆژی
دەرچوون

هونەرنامە  -وەشانی 2ەم

2

1219

2075

10-09-2015

چاالکواننامە  -وەشانی 2ەم 2

1249

2075

10-09-2015

وێنەنامە  -وەشانی 2ەم

2

882

2333

10-09-2015

بەڵگەنامە  -وەشانی 1ەم

1

847

771

10-09-2015

ئامارنامە  -وەشانی 1

1

901

1191

09-09-2015

2703

4563

09-09-2015

325

719

08-09-2015

5207

11223

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

428

23-11-2014

داعشنامە  -وەشانی 1ەم

1

26

27

16-11-2014

پێشمەرگەنامە  -وەشانی
1ەم

1

403

514

10-06-2014

نووسەرنامە  -وەشانی 2ەم 2
باڵوکراوەنامە  -وەشانی
2ەم

2

پەڕتووکنامە  -وەشانی 2ەم 2

وەرزشنامە  -وەشانی 2ەم 2

رێکخراونامە  -وەشانی 2ەم 2
هاوڕێنامە  -وەشانی 4ەم

4

2

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

31

33

01-06-2014

219

282

01-06-2014

هونەرنامە  -وەشانی 1ەم

1

1204

1695

01-06-2014

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

ئەنفالنامە  -وەشانی 1ەم

1

188

358

28-05-2014

نووسەرنامە  -وەشانی 1ەم 1

2291

3289

28-05-2014

1

2753

6140

27-05-2014

پەڕتووکنامە  -وەشانی 1ەم 1

3562

12747

25-05-2014

ژنکوژینامە  -وەشانی 1ەم

1

براکوژینامە  -وەشانی 1ەم 1

شەهیدنامە  -وەشانی
1ەم
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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 ،سەریاس ئەحمەد ،هاوبیر قادر رەسوڵ ،بەختیار شەمەیی ،داناز
عەبدولڕەحمان بابان ،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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بابەتی ژمارە1 :

ئازەربایجانی رۆژئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091612325032616
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ورمێ
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2 :

ئیمپراتۆری میدیا و دراوسێکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201501122232248460
2
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3 :

ئەو ناوچانەی لەالیەن داعشەوە لە کەرکوک دەستی بەسەرداگیراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070121250368447
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە 2014-07-01 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە4 :

بنچینە نەخشەی پارێزگای سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201212212033217441
3
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5 :

پارێزگاکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201102022248243310
7
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6 :

پان ئێرانیست
http://www.kurdipedia.org/?q=201208171427587217
5
...
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە7 :

پنتاگۆن نەخشەی ناوچەکانی ژێردەستی داعش باڵودەکاتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041609283865475
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
واڵت:

🇶🇮ئێڕاق

واڵت:

🇾🇸سووریا

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8 :

جوگرافیای باشووری کوردستان بەپێی الیەنە دەسەاڵتدارەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015090915401986004
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9 :

جینۆسایدی کورد لە قاڕنێ و ناوچەی نەغەدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080409113060541
ئامادەکردنی سۆران کارباسیان
http://kurd.no/qarne/Qarrne.bmp
تایبەتمەندییەکانی بابەت
نەغەدە
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە10 :

چۆم و رووبارەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201412052214547121
4
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە11 :

رووبەری باشووری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201411192234217799
5
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە12 :

رووبەڕووبوونەوەی پێشمەرگە و داعش لە باشووری کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062021123976779
ئامادەکردنی :محەمەد رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە13 :

ژمارەی دانیشتوانی (شارنشین  -گوندنشین) قەزاکانی پارێزگای
سلێمانی لەساڵی  2010دا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150226104947119462
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە14 :

سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102516231210241
هێڵکاریی شارۆچکە و شارەدێ و گوندەکانی سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە15 :

سنوورەکانی پارتی و یەکێتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102516495710243
باشووری کوردستان بەبێ ناوچە دزراوەکان
سەرچاوەی نەخشە :ماڵپەڕی دەستوور
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە16 :

سنوورەکانی نیوان پێشمەرگە و داعش لە موسڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062111374076784
ئامادەکردنی :محەمەد رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موسڵ
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە17 :

سنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050915390657586
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سنە
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە18 :

میدڤیدڤ سەرۆکی رووسیا و ئاڕنۆڵدی حاکمی پێشووی ویالیەتی
کالیفۆڕنیای ئەمریکا سەیری نەخشەی کوردستان دەکەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031523543364412
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە19 :

ناوچە کوردستانییەکانی سەربە پارێزگای دیالە و واست
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062020344176772
ئامادەکردنی :محەمەد رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە20 :

ناوچەکانی دەسەاڵتی داعش لە عیراق و
سوریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020715043184718
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە21 :

نەخشەی ئیراق بە گورەی هوزەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021921154082332
نەخشەی ئیراق بە گورەی هوزەکان
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە22 :

نەخشەی پێکهاتەی زمانی و ئایینی شارستانی ماکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062122043085590
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ماکۆ
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە23 :

نەخشەی داعش بۆ دەوڵەتی ئیسالمی کە کوردستانیش لەخۆدەگرێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014063022453476850
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە24 :

نەخشەی داعش بۆ واڵتی شام کە باشوور و رۆژئاوای کوردستانیش
دەگرێتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061309212576660
...
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە25 :

نەخشەی دوایین پێکدادانەکانی داعش و یەپەگە لە کۆبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102216311477796
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە26 :

نەخشەی دەسەاڵتی هێزەکانی داعش و بەرگری پێشمەرگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061922463776747
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە27 :

نەخشەی دەوڵەتی عوسمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201105261413026006
7
سەرچاوە :ویکیپێدیا
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە28 :
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نەخشەی رزگارکردنی ئاوارەکانی چیای شەنگال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082813311969240
محەمەد رەئوف
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شنگال
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە29 :

نەخشەی رووبەڕووبوونەوەی پێشمەرگە و داعش لە ناوچە
رزگارکراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140620121751100936
ئامادەکردنی :محەمەد رەئوف
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە30 :

نەخشەی رووبەڕووبوونەوەی پێشمەرگە و داعش ،کەرکوک  -تکریت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061921292976744
ئامادەکردنی :محەمەد رەئوف
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە31 :
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نەخشەی سیاسی و دیمۆگرافیکی موکریانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121409500987257
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە32 :

نەخشەی سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە و فیرقەی 12ی سوپای
داگیرکەری عیراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050321574982764
2013
پەیجی(  Kirkuk kurdistaneکەرکوک کوردستانە)
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە33 :

نەخشەی شار و شارۆچکەکانی پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150705122459124728
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ورمێ
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە34 :
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نەخشەی شاری کەرکوک لەسەردەمی دەوڵەتی عوسمانیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051619253364751
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە35 :

نەخشەی شوێنە کوردنشینەکان لەجیهان و کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150527185857121225
سەرچاوە :کوردپا
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە36 :

نەخشەی گەمارۆدانی داعش بۆ چیای شنگال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082609515467993
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شنگال
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە37 :

نەخشەی هێرشەکانی 31ی ئاب بۆسەر هەولێر

21

http://www.kurdipedia.org/?q=2014083112591071723
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شارەکان:
واڵت:
واڵت:

♖هەولێر
باشووری کوردستان
🇶🇮ئێڕاق

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە38 :

نەخشەی هەولێر 1947 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062722020367538
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە39 :

نەخشەی کوردستان  -ئەنیستیتوی کورد لە پاریس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012093017040973366
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە40 :

نەخشەی کوردستان  -سی ئای ئەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110415160710571

22

سی ئای ئەی ئەمریکی ئەم نەخشەیەی کێشاوە.
سەرچاوەی نەخشە :ویکیپێدیا
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە41 :

نەخشەی کوردستان  -ل.ئۆ.فاسوم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110321293110567
ئەو نەخشەیە لە ژمارەی مانگی مارسی 1911ی دا باڵوکراوەتەوە.
ل.ئۆ.فاسوم کێشاویەتی.
لە نێوەڕاستی نەخشە کە دا نەینەوای کەونارا دەبینن کە لە سەر چۆمی
دەجلە هەڵکەوتووە ،و لە الی هەرە سەرەوەی باکوور چیای ئاگری
وەبەرچاو دەکەوێ کە لە مێژوو دا لەبەر تۆفانی نووح بەنێوبانگە .هەر
بەالی رۆژهەاڵتی نەینەواوە و  30تا  40میل لە باشووری دەریاچەی
ورمێ ،ساباڵغ هەڵکەوتووە.
زۆربەی هەرەزۆری کوردستان ،ئی ترکییەیە ،تەنێ ئەو لێوارەیەی الی
رۆژهەاڵت کە بە نوختە چینی زۆر دەستنیشان کراوە و لە چیای ئاگرییەوە
بەرەو باشوور -رۆژهەاڵت درێژ دەبێتەوە لە ئێران هەڵکەوتووە.
سەرچاوە :حەسەنی قازی  -ماڵپەڕی روانگە
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە42 :

نەخشەی کوردستان لە گووگل ماپ
http://www.kurdipedia.org/?q=201103081040072320
8
...
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە43 :

نەخشەی کوردستان!
http://www.kurdipedia.org/?q=201112121103036323
2
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە44 :

نەخشەی کیمیابارانی هەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052609293560066
ئامادەکردنی :پەیمانگای ڤیو گروپ ،بۆ راهێنان و توێژینەوەی ئەندازیاری
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هەڵەبجە
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە45 :

نەخشەیەکی دەوڵەتی عوسمانی کە ناوی کوردستانی تێدا هاتووە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121210582863231
...
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە46 :

نەخشەیەکی کۆن کە ناوی زەویی کوردی تێداهاتووە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012520254533030
نەخشەکە بە زمانی عەرەبییە و سەرچاوەکەی نەزانراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە47 :

هێڵکاریی شارۆچکە و شارەدێیەکانی کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061814421876719
گرافیک رامان عومەر ،ئاوێنەنیوز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🔥کەرکوک
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە48 :

هێڵکاریی قەاڵتی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=201303291529047999
0
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە49 :
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کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102516443210242
نەخشەی ئیداریی کەرکوک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە50 :

کەرکوک  -دابەشکردنی گەڕەکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=201308071826318924
2
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە51 :

Demûxrafya Kurdên li Sûryê
http://www.kurdipedia.org/?q=201302171059468230
9
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە52 :
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Administrative Units of Contemporary Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150605110229121302
...
:کویک ریسپۆنس کۆد

53 :بابەتی ژمارە

Cizire Canton
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031310511568383
...
Items Property
West Kurdistan Country - Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

54 :بابەتی ژمارە

Dahuk Governorate / Districts Map - Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081116224660663
United Nations - Office for  لەالیەنNov. 2007 22 ئەم نەخشەیە لە
the Coordination of Humanitarian Affairs
:کویک ریسپۆنس کۆد

55 :بابەتی ژمارە

DIYALA GOVERNORATE / DISTRICTS MAP - IRAQ

27

http://www.kurdipedia.org/?q=2011081115595760660
لەم نەخشەیەدا تەواوی گوندەکانی خانەقین و کفری و ناوچە
.دابڕاوەکانی سنووری پارێزگای دیالەی تێدایە
United Nations - Office for  لەالیەنNov. 2007 22 ئەم نەخشەیە لە
the Coordination of Humanitarian Affairs
:کویک ریسپۆنس کۆد

56 :بابەتی ژمارە

Duhok Goverrnorratte Base Map Administration and Management
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111214445473671
Joint Humanitarian Information Center
:کویک ریسپۆنس کۆد

57 :بابەتی ژمارە

ERBIL GOVERNORATE / DISTRICTS MAP - IRAQ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081115275860659
United Nations - Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs
:کویک ریسپۆنس کۆد

58 :بابەتی ژمارە

Erbil Governorate Base Map
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071011223265554
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Kurdistan Region/ Iraq
Joint Humanitarian Information Center
Erbil, March 2004
Erbil Governorate Base Map
Administration and Management
:کویک ریسپۆنس کۆد

59 :بابەتی ژمارە

Errbiill Goverrnorratte Base Map Administration and Management
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111214392073669
Joint Humanitarian Information Center
Items Property
♖ Erbil

Cities:

South Kurdistan Country - Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

60 :بابەتی ژمارە

Geographic Distribution of Kurdish and other Iranic Languages
http://www.kurdipedia.org/?q=20150605111631121305
Kurdish and other Iranic Languages
from: kurdishacademy
:کویک ریسپۆنس کۆد

61 :بابەتی ژمارە

HALABJA AREA
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092211052088564
Map prepared by JHIC
United Nations Joint Humanitarian Information Centre
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UNOHCI, Erbil, Northern Iraq
August 2002
:کویک ریسپۆنس کۆد

62 :بابەتی ژمارە

INDO-EUROPEAN Languages and Kurdish
http://www.kurdipedia.org/?q=20150605114452121306
kurdishacademy
:کویک ریسپۆنس کۆد

63 :بابەتی ژمارە

Iraq Ethnic Diversities
http://www.kurdipedia.org/?q=20150605121711121312
Kurdish Academy of Language
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

64 :بابەتی ژمارە

Iraq Kurdistan Hydrocarbons Map
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022009233282333

30

Kurdistan Oil & Gas. Activity. January 2012. Reference Number:
SP0001. WGS84 / UTM 38N. 0. 25. 12.5. KM. 0. Miles. 100. 50.
Scale. Legend ...
:کویک ریسپۆنس کۆد

65 :بابەتی ژمارە

Iraq Languages
http://www.kurdipedia.org/?q=20150605121326121311
Kurdish Academy of Language
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

66 :بابەتی ژمارە

Iraqi teritories
http://www.kurdipedia.org/?q=2014063022131176847
Sources: Inistute for the Stady of War; The Economist
:کویک ریسپۆنس کۆد

67 :بابەتی ژمارە

KAL's Kurdish Genealogy Tree
http://www.kurdipedia.org/?q=20150605111014121304
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from: Kurdish Academy of Language
:کویک ریسپۆنس کۆد

68 :بابەتی ژمارە

Kirkuk Hawara Barza City
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111210315287888
...
:کویک ریسپۆنس کۆد

69 :بابەتی ژمارە

Kurdish-inhabited area
http://www.kurdipedia.org/?q=201302170746257581
1
...
:کویک ریسپۆنس کۆد

70 :بابەتی ژمارە

Kurdistan and Its Native Provincial Subdivisions
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011222343384603

32

...
:کویک ریسپۆنس کۆد

71 :بابەتی ژمارە

Kurdistan Region - Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111214303673668
Joint Humanitarian Information Center
:کویک ریسپۆنس کۆد

72 :بابەتی ژمارە

Kurdistan Region (Iraq) 2003-2005
http://www.kurdipedia.org/?q=20150605115954121308
kurdishacademy
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

73 :بابەتی ژمارە

Kurdistan Region 1974-1991
http://www.kurdipedia.org/?q=20150605115747121307
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kurdishacademy
:کویک ریسپۆنس کۆد

74 :بابەتی ژمارە

Kurdistan Region -Iraq - Base map for Ebil, Suaymniyah and
Duhok Gvernoate
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072021153277048
Joint Humanitr Informatin Cetr
Erbil, Apr204
:کویک ریسپۆنس کۆد

75 :بابەتی ژمارە

Kurdistan Region of Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111115343487902
Data shown is correct at time of printing to the best of Oryx Petroleum knowledge.
Oryx Petroleum cannot be held responsible for outdated or incorrect information.
October 2013
:کویک ریسپۆنس کۆد

76 :بابەتی ژمارە

NINEWA GOVERNORATE / DISTRICTS MAP - IRAQ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081116172560662

34

لەم نەخشەیەدا تەواوی شارۆچکەکانی شنگال و ئاکرێ و ناوچە
.دابڕاوەکانی سنووری پارێزگای موسڵی تێدایە
United Nations - Office for  لەالیەنNov. 2007 22 ئەم نەخشەیە لە
the Coordination of Humanitarian Affairs
:کویک ریسپۆنس کۆد

77 :بابەتی ژمارە

SALAH AL-DIN GOVERNORATE / DISTRICTS MAP - IRAQ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081116055560661
لەم نەخشەیەدا تەواوی گوندەکانی خورماتوو و ناوچە دابڕاوەکانی
. سەاڵحەدینی تێدایە- سنووری پارێزگای تکریت
United Nations - Office for  لەالیەنNov. 2007 22 ئەم نەخشەیە لە
the Coordination of Humanitarian Affairs
:کویک ریسپۆنس کۆد

78 :بابەتی ژمارە

Sulaymaniyah Governorate / Districts Map - Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081115241260658
United Nations - Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs
:کویک ریسپۆنس کۆد

79 :بابەتی ژمارە

Sullaymaniiyah Goverrnorratte Base Map Administration and
Management
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111214420773670
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Joint Humanitarian Information Center
:کویک ریسپۆنس کۆد

80 :بابەتی ژمارە

The Kurdish Population
http://www.kurdipedia.org/?q=20150605120144121309
kurdishacademy
:کویک ریسپۆنس کۆد

81 :بابەتی ژمارە

The Major Internal Subdivision of Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150605120409121310
Kurdish Academy
:کویک ریسپۆنس کۆد

82 :بابەتی ژمارە

The map of the great family clans and confederacies in Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150605110824121303
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Great family clans and confederacies in Kurdistan
Kurdish Academy of Language
:کویک ریسپۆنس کۆد

83 :بابەتی ژمارە

Urmia (Rezaieh) drawn in 1933 by One of Armenian Engineers of
Urmia Avanes Gharibian
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010610352686804
...
:کویک ریسپۆنس کۆد

84 :بابەتی ژمارە

سەرچاوە نەوتی و فڕۆکەخانەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080412405260543
ئامادەکردنی سۆران کارباسیان
KURDISTAN
Kurdistan literally means "land of the Kurds". According to the
the ethnonym of Kurd originates from ،British scholar G. R. Driver
3000 BC (Before Christ) in Sumerian cuneiform clay tablets.
These records mentions a land south of Lake Van named Karda.
Map Sources:
Dr. Abdolla Ghafour
Anabasis by Xenophon
The Muqaddimah of Ibn Khaldun
Sharafnama by Sharaf Al-Din Bitlisi
The Complete History by Ali Ibn Al-Athir
Saldjouq Name By Yahya Ibn Mohammad
Futuh al-Buldan by Ahmad Ibn Yahya Al-Baladhuri
p.29 ،1950 ،Paris ،Bullein du Contra d'Êtudes Kurdes

37

A Case Study of Cultural Ethnicity ،USA ،CPT ،Richard P. Donovan
،AD-A 224 043 ،Patterns: The Kurds of Iraq ،and Enduring Social
OMB No. 0704- ،REPORT DOCUMENTATION PAGE ،juni 1990
side 11 ،0188
United Nations Conferance at San Francisco in 1945
For Download in Full Size:
http://www.kurd.no/kurdistan/kurdistan.bmp
(Free License)
end
:کویک ریسپۆنس کۆد

85 :بابەتی ژمارە

 يظهر1752-1744 الخريطة رسمها االنکلیزي امانويل باون ما بین عامي
في الخريطة اسم کردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070523410771836
1767  ومات في لندن سنة1714 ولد امانويل باون في سنة
:کویک ریسپۆنس کۆد

86 :بابەتی ژمارە

خريطة العراق وسوريا المحتملة في حالة التقسیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060521351285492
...

جنوب کردستان
غرب کردستان

خصائص السجل
:األقلیم
:األقلیم

🇾🇸سورية

:األقلیم

🇶🇮عراق

:األقلیم
:کویک ریسپۆنس کۆد
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بابەتی ژمارە87 :

جديدترين نقشەی زبانهای ايرانی نو ،از دانشگاه کلمبیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041412511782674
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە88 :

نقشەی شهری بانە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150517083112121138
...
خواص ایتم
شرق کردستان
اقلیم:
بانە
شهرها:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە89 :

Kurdistanin kartta
http://www.kurdipedia.org/?q=201503021419128482
9
...
کویک ریسپۆنس کۆد:
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90 :بابەتی ژمارە

クルディスタン
http://www.kurdipedia.org/?q=201310181113448828
2
...
:کویک ریسپۆنس کۆد

91 :بابەتی ژمارە

库尔德斯坦
http://www.kurdipedia.org/?q=201310192117048827
4
...
:کویک ریسپۆنس کۆد

92 :بابەتی ژمارە

Mε πράσινο οι περιοχές που ελέγχουν οι Κούρδοι, με κίτρινο οι
περιοχές που διεξάγονται μάχες και επιχειρήσεις
http://www.kurdipedia.org/?q=20150302162658119497
...
:کویک ریسپۆنس کۆد
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93 :بابەتی ژمارە

Κουρδιστάν
http://www.kurdipedia.org/?q=20150302154255119493
...
:کویک ریسپۆنس کۆد
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