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یارینامە  -وەشانی 1
تایبەتە بە لیستی ئەو یارییە کوردییانەی کە
رێکخراوی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە.

ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا
بە هاوکاریی ئەندامانی کارا:
 مانو بەرزنجی
 رۆژهات سەعید
 هەڤاڵ نەژاد

رێکخراوی کوردیپێدیا بۆ کۆکردنەوەی زانیاری دەربارەی کوردستان و کورد
http://www.kurdipedia.org
17-09-2015

چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەکی رێکخراوی تایبەتە بە لیستی ئەو یارییە کوردییانەی 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 دەکرێت ،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
17-09-2015
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لەباڵوکراوەکانی رێکخراوی کوردیپێدیا
ژمارەی الپەڕە -
A4

ژمارەی
تۆمار

رۆژی
دەرچوون

189

141

11-09-2015

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

ئەتڵەسنامە  -وەشانی
1ەم

1

42

93

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

ناوی پەڕتووک

ژمارەی
وەشان

پاسۆکنامە  -وەشانی 2ەم 2
هونەرنامە  -وەشانی 2ەم

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

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

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 ،سەریاس ئەحمەد،
شکۆ حەمەد شێخانی ،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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ژمارەی تۆمارەکان9 :
رۆژی ئامادەکردن13:28:31 2015/09/17 :
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بابەتی ژمارە1 :

بەرزەحەوایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091915351488670
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2 :

پێنج پێنج
http://www.kurdipedia.org/?q=201401111309588673
3
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3 :

چاوشارکێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201308131633139211
9
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4 :

ریزێن  -سێڕسکێن  -نۆڕسکێن
http://www.kurdipedia.org/?q=200902222322351384

8

یاریەکی کوردیە کە دوو جۆری سێڕیزە و نۆڕیزە هەیە .ئەم یارییە لە نێوان
دوو کەس دەکرێت .لە سێڕیزە دا هەرکەس بە سێ مۆرە وە لە نۆڕیزە دا
هەرکەس بە  9مۆرە کایە دەکات .لەم یارییە دا ئەگەر سێ مۆرەی وەکوو
یەک لە سەر یەک هێڵ بن ئەوا کەسی خاوەن مۆرە براوە دەبێت وە بە
دڵی خۆی یەکێک لە مۆرەکانی رکابەرەکەی الدەبات.
سێڕیزە پێک هاتووە لە چوارگۆشێک کە بە دوو هێڵ یان خەت کراوەتە چوار
بەشی یەکسان.
نۆڕیزە پێک هاتووە لە سێ چوارگۆش کە لە نێو یەکتر دان .ئەم
چوارگۆشانە لە ناوەڕاستی هەرکام لە پاڵەکانیان دا پێکەوە لکاون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5 :

سێڕسکێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081316341992120
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6 :

محێبس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081316331392118
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7 :

هەلووکێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081313474889167
...
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە8 :

هەڵماتێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081316331392117
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9 :

کاڵوکاڵوێنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081316331392116
...
کویک ریسپۆنس کۆد:
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