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داعشنامە – وەشانی 2
تایبەتە بە داعشە کوردەکان و کارەکانیان کە
ماڵپەڕی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە.

ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا

رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
14-03-2015

چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەکی رێکخراوی تایبەتە بە داعشە کوردەکان و کارەکانیان 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
14-03-2015
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لەباڵوکراوەکانی رێکخراوی کوردیپێدیا
ناوی پەڕتووک

ژمارەی
وەشان

ژمارەی الپەڕە -
A4

ژمارەی
تۆمار

رۆژی
دەرچوون

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

وەرزشنامە  -وەشانی 2ەم

2

75

113

19-01-2015

جاشنامە  -وەشانی 2ەم

2

140

287

18-01-2015

ژنکوژینامە  -وەشانی 2ەم

2

30

41

18-01-2015

رێکخراونامە  -وەشانی 2ەم

2

510

960

16-01-2015

هاوڕێنامە  -وەشانی 4ەم

4

1859

5035

15-01-2015

براکوژینامە  -وەشانی 2ەم

2

172

285

11-01-2015

ئەنفالنامە  -وەشانی 2ەم

2

165

359

10-01-2015

3935

7345

04-01-2015

2014نامە  -وەشانی 1

1

166

344

01-01-2015

گەپنامە  -وەشانی 1ەم

1

236

428

23-11-2014

کۆبانێنامە  -وەشانی 1ەم

1

118

130

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

ناونامە  -وەشانی 1ەم

1

1238

3259

01-06-2014

زیندانینامە  -وەشانی 1ەم

1

1812

3172

01-06-2014

هونەرنامە  -وەشانی 1ەم

1

1204

1695

01-06-2014

ژنکوژینامە  -وەشانی 1ەم

1

31

33

01-06-2014

براکوژینامە  -وەشانی 1ەم

1

219

282

01-06-2014

پەندنامە  -وەشانی 1ەم

1

110

404

31-05-2014

رێکخراونامە  -وەشانی 1ەم

1

546

937

31-05-2014

باڵوکراوەنامە  -وەشانی 1ەم 1

435

756

31-05-2014

شەهیدنامە  -وەشانی 2ەم 2

2

شوێنەوارنامە  -وەشانی
1ەم

1

100

171

31-05-2014

شوێننامە  -وەشانی 1ەم

1

1396

2887

31-05-2014

جاشنامە  -وەشانی 1ەم

1

163

285

30-05-2014

2291

3289

28-05-2014

188

358

28-05-2014

شەهیدنامە  -وەشانی 1ەم 1

2753

6140

27-05-2014

1

3562

12747

25-05-2014

نووسەرنامە  -وەشانی 1ەم 1
ئەنفالنامە  -وەشانی 1ەم
پەڕتووکنامە  -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
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زایینی بەشێوەیەکی دروست ،تکایە لە هەڵە و کەموکورتییەکانمان ببوورن.
هەر زانیارییەک لە کوردیپێدیاوە وەربگیرێت ،پێویستە ناوی سەرچاوەکەیی و ناوی کوردپێدیای لەسەر
بنووسرێت.
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:

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

5

ژمارەی تۆمارەکان92 :
رۆژی ئامادەکردن22:11:31 2015/03/14 :
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بابەتی ژمارە1 :

ئاسۆ پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020714504167134
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە2 :

ئاماری  4مانگی جەنگی کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012916124266516
لەکۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا کە ئەمڕۆ لەنێوان هێزەکانی پێشمەرگە و یەپەگە و ژووری عەمەلیاتی
بورکانی فورات ساز کرا ،له و کۆنگرە رۆژنامەوانییەدا ئاماری جەنگی شاری کۆبانێ لەماوەی  4مانگی
رابردوودا خرایەڕوو.
کۆنگرە رۆژنامەوانییەکە بەئامادەبوونی مەحمود بەرخدان فەرماندەی گشتی هێزەکانی یەپەگە و
عەقید کاوە میرۆیی وتەبێژی پێشمەرگە له و شارە دەستیپێکرد.
بەپێی ئامارەکەش 408 ،شەڕڤان شەهید بوون لەهێزەکانی یەکینەکانی پاراستنی گەل و و نزیکەی
 3800چەکداری داعشیش کوژراون ،هاوکات یەک پێشمەرگەش شەهید بووە.
ئامارەکەش بەمشێوەیەی خوارەوە ئاشکرا کرا:
ژمارەی ئۆپەراسیۆنەکان 220 :ئۆپراسیۆن بووە.
ئه و ئۆپراسیۆنانەی ئەنجامەکانیان نەزانراوە 98 ،دانە بووە.
37ئۆتۆمبێلی بۆمبڕێژکرا وتەقیونەتەوە و  19کردەی خۆکوژی هەبووە لەماوەی  4مانگی جەنگی
کۆبانێدا ،هاوکات ژمارەی کوژراوانی داعش زیاترە لە  3710چەکدار.
لەکۆنگرەکەدا ئەوەش ئاشکرا کراوە کە  316تەرمی داعش لەبەردەستی هێزە کوردییەکاندایە و 87
زرێپۆشی داعش تێکشکێنراون.
هاوکات  16تانک تەقێنراوەتەوە و  8دۆشکە تێکشکێنراوە ،جگە لە شکاندنی  5هامەر و تەقاندنەوەی 2
ئۆتۆمبێلی زرێپۆش .
بەپێی ئامارەکە ،دەستگیراوە بەسەر ئەم چەکانەی خوارەوەدا:
496چەکی کاڵشینکۆف و دەیان هەزار فیشەک.
69بی کەی سی و دەیان هەزار فیشەک.
76چەکی جۆری ئار بی جی.
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6چەکی جۆری ئێم .16
6چەکی جۆری قەناس.
2چەکی جۆری ئار کەی سی.
10هاوەن و چەندین جۆری ئتری دۆشکە و دووربینی شەوانە و رۆژانە و چەندین پارچە چەک و
کەلوپەلی دیکەی سەربازیی جۆراوجۆر.
لەکۆنگرە رۆژنامەوانییەکەدا ئەوەش خراوەتەڕوو ،کە  408شەڕڤان لەیەپەگە شەهید بوون و
شۆڕشگێڕانی رەققەش  13شەهیدیان هەبووە ،هاوکات پێشمەرگەیەک شەهید بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2015-01-29 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
جۆری ئامار و راپرسی :تاوانی جەنگ
کۆبانی
شارەکان:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3 :

ئاماری دوو مانگی رابردووی کوژراوانی داعش لە سوریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112310103478022
لە ماوەی دوو مانگی رابردووی هێرشی ئەمریکا و واڵتانی هاوپەیمانان بۆسەر داعش و گروپە
توندڕەوەکانی دیکەی سوریا زیاتر لە  900کەس کوژراون.
روانگەی سوریا بۆ مافەکانی مرۆڤ باڵویکردەوە :بەپێی ئامارەکانی بەردەستی کە لەنێوان 23ی
ئەیلولی رابردوو تا 21ی تشرینی دووەم کۆکراوەتەوە ،بەهۆی گورزە ئاسمانییەکانی ئەمریکا و واڵتانی
هاوپەیمانی 910 ،کەس له و ناوچانە کوژراون کە داعش و گروپە توندڕەوەکانی دیکە دەستیان
بەسەردا گرتووە.
بەگوێرەی ئامارەکە ،زۆربەی کوژراوەکان لە ریزەکانی داعشن و له و ماوەیەدا  785چەکداریان لێ
کوژراوە ،ئەمە جگەلە کوژرانی دەیان چەکداری دیکەی بەرەی نوسرە کە ئەوانیش بێبەش نەبوون له و
گورزە ئاسمانییانە.
هەربەپێی ئامارەکەی روانگەی سوریا بۆ مافەکانی مرۆڤ ،لە کۆی ئه و ژمارەیە  52هاواڵتیی
مەدەنیش کوژراون کە هەشت منداڵ و پێنج ژنیان تێدایە.
روانگەکە ئاماژەی بەوەشداوە کە چاوەڕواندەکرێت زیانە گیانییەکانی ریزەکانی داعش زۆر لەوە زیاتر
بێت کە راگەیەنراوە ،بەاڵم بەهۆی شاردنەوەی ژمارەی کوژراوەکان و سەختیی گەیشتن بە ئاماری
دروست ،قەبارەی دروستی زیانە گیانییەکانی داعش نازانرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-11-23 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
سووریا
واڵت:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە4 :

ئاماری قوربانیانی دەستی داعش لەماوەی شەش مانگی رابردوودا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141229090343118551
روانگەی سوریا بۆ مافەکانی مرۆڤ لە ئامارێکدا ئاشکرایکرد کە چەکدارانی داعش لە ماوەی شەش
مانگی رابردوودا لە سوریا نزیکەی دوو هەزار کەسیان کوشتووە.
ناوەڕۆکەکەی باڵوکردووەتەوە ،تەواوی کوژراوانی دەستی داعش
بەپێی ئەو ئامارە کە ئاژانسی رۆیتەرز
ٍ
لە سوریا هەزار و  878کەسە ،کە زۆربەیان هاواڵتیی مەدەنین و لەو ژمارەیەش 102یان ئەندامی
داعش خۆی بوون بەتایبەت داعشە بیانییەکان کە لە ماوەی دوو مانگی رابردوودا هەوڵیان داوە واز لەو
گروپە بهێنن و بگەڕێنەوە واڵتەکەیان.
بەپێی ئاماری روانگەی مافەکانی مرۆڤ ،لەنێو کوژراوەکانی دەستی داعش هەشت ژن و چوار منداڵ
هەن و  930کەسیشیان سەربە هۆزی شعێتات-ی سوننەن کە رێگریان لە داعش کردووە دەست
بەسەر کێڵگە نەوتییەکانی خۆرهەاڵتی سوریا بگرێت.
ئەو ژمارەیە بەشێوازی جۆراوجۆر بەدەستی داعش کوژراون هەر لە سەربڕین و بەردباران و سزادان بە
بیانووی زینا و هاورەگەزبازی و دزی ،ئەمە جگە لە سەربڕینی بارمتەگیراوە بیانییەکانی ئەمەریکا و
بەریتانیا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-12-29 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
جۆری ئامار و راپرسی :توندوتیژی
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5 :

ئاماری کوژراوانی داعش لە کانوونی دووەمی 2015
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020110382769633
سەعید محەمەد
بەرپرسێکی پارتی دیموکراتی کوردستان بە خەندانی راگەیاند" :تەنیا لە مانگی کانوونی دووەمی
 2015هەشت سەد و  36داعش بە دەستی پێشمەرگەی کوردستان کوژراون".
سەعید مەم و زینی بەرپرسی راگەیاندنی لقی چواردەی پارتی و ئاگادار لە رەوشی موسڵ ،بە
خەندانی راگەیاند" :لەماوەی مانگی رابردووی  2015بەپێی ئه و ئامار و زانیارییەی الی ئێمە هەیە 836
داعش بە دەستی پێشمەرگە کوژراون ،هەورەها داعش  42ئافرەتی له و مانگە کوشتووە".
وتیشی" :هەر له و مانگەدا یەکی داعش  107هاواڵتی مەدەنی لە موسڵ کوشتووە کە  7له و
هاواڵتیانە کوردن ،هەروەها  4ئەندازیاری دەستگیر کردووە".
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ئاماژەی بەوەشکرد" :شەوی رابردوو فڕۆکە جەنگییەکانی بۆردومانی مۆڵگەکانی داعشی کردووە لە
گەڕەکی سۆمەرییەی موسڵ و  7چەکداری داعشی کوژراون".
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2015-02-01 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
جۆری ئامار و راپرسی :تاوانی جەنگ
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6 :

ئەبو ئەنەس ئەلکوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092914540777663
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7 :

ئەبو ئەیمەن کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082611140168022
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە8 :

ئەبو تەڵحە ئەلکوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140908113908115668
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە9 :

ئەبو حەمزەی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150206200448119272
ناوی تەواوی موراد بانیاڵە و خەڵکی باکورە و لەکاتی تێکشکانی تیرۆرستانی
داعش ویستویەتی خۆی رادەستی هێزەکانی پاسەوانی سنوری تورکیا
بکات ،بەاڵم شەڕڤانانی یەپەگە دەستگیریانکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

♂پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10 :

ئەبو عوبەیدە ئەلمەغریبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082721324069144
کوردێکی ئەندامی داعش بوو و پاش ئەوەی ویستی رابکات لەالیەن
داعشەوە لە  2014-08-20کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە11 :

ئەبو عەزام کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120121142478102
لە کەرکوک لە کۆتایی مانگی  11خۆیی بەهێزەکانی پێشمەرگەدا تەقاندەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە12 :
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ئەبو محەمەد جەزاراوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101311485977755
رۆژی  2014-10-12خۆی و ئوتومبیلەکەی بە دوو بارەگای پێشمەرگەدا لە
قەرەتەپە تەقاندەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
بێگانە
دەرەوە

بابەتی ژمارە13 :

ئەحمەد عەدنان حەسەن  -سامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121314015078208
یەک بوو لە باشداربووەکانی تەقینەوەکەی رۆژی  2014-11-19لەبەردەم
پارێزگای هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە14 :

ئەحمەد مەحمود حسێن  -سەمیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221130316118393
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یەک بوو لە باشداربووەکانی تەقینەوەکەی رۆژی  2014-11-19لەبەردەم
پارێزگای هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
۞ عەرەبی
کەرکوک
عەرەبی هاوردە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە15 :

ئەنسار جەمال میر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101013195877742
تەمەن  19ساڵ ،لە کۆبانی کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە16 :

ئەکرەم خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101417150177762
رۆژی  2014/10/13بە ئۆتۆمبێلێکی بارهەڵگری بۆمبڕێژکراو لە گەڕەکی باکووری رۆژهەاڵتی کۆبانێ
خۆی تەقاندەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە17 :

ئەیوب ئەسعەد ئەسکەندەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150302211749119498
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە18 :

بارزان ناسر مالۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030818540970688
کوردێکی شەبەک بوو ،رۆژی  2015-03-08بەدەستی پێشمەرگە کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

♂پیاوان
موسڵ
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە19 :

بیالل فەتحی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150206215708119274
تەمەن  40ساڵ ،لە ریزی داعشدا کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە20 :

بەدیلگرتنی چەند داعشێک لەالیەن پۆلیسی کەرکوکەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100712385777707
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
کەرکوک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە21 :

بەشار ئەلجەرجەر  -ئەبوحارس
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http://www.kurdipedia.org/?q=20140929150535116434
لە کوردانی شاری موسڵ-ە ،ئەبو حارس لەساڵی 2004دا پەیوەندیی بە
ڕێکخراوی ئەلقاعیدەوە کردووە و لە مانگی حوزەیرانی ئەم ساڵیشدا بووەتە
سەرکردەی دەستەی سەربازیی داعش لەو ناوچەیەدا،ناوبراو ئەم پۆستەی
لە دوای کوژرانی سەرکردەی پێشووی ئەو دەستەیە (عەدنان ئیسماعیل
نەجم) پێبەخشراوە.
رۆژی  2014-09-28بەهۆی بۆردومانی فڕۆکەکانی ئەمریکا کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
موسڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە22 :

بەڵگەنامەیەکی وەزارەتی پێشمەرگە بۆ بێڕێزینەکردن بە تەرمەکانی
چەتەکانی داعش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130120317119131
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە23 :

پێشمەرگە  727شەهید و  3564بریندار و  34بێسەروشوێنی هەیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121216121778202
وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان لە راگەیەندراوێکی ڕۆژنامەوانیدا کە وێنەیەکی دەست
رۆژنیوز کەوتووە ،ئاماری شەهید و بریندار و بێسەروشوێنانی ڕاگەیاند.
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لە راگەیەندراوەکەی وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستاندا هاتووە "لە رۆژی  2014/6/10و
لەپاش پەالمارێکی بەرفراوان و دڕندانە و نامرۆڤانەی گروپێکی تیرۆرستی جیهانی بەناوی (داعش) بۆ
چەند ناوچەیێکی فراوانی سنووری دەوڵەتی فیدراڵی عیراق و ئەنجام دانی چەندەها تاوانی گەورەی
کوشتن وسەربڕین و تااڵن کردن و ڕفاندن بەرامبەر بە ئەندامانی پێکهاتەی چەند نەتەوە و ئاین
وتایفەی جیاجیای دانشتوی شار و شارۆچکە و گوندەکانی سەر بە پارێزگاکانی (نەینەوا و صالح الدین
و رومادی و کەرکوک و دیالی و دەوروبەری بەغدا) و لەپاشاندا هەوڵدانیان بۆ پەالماردانی شارو
شاروچکە وگوندەکانی کوردستان بۆ ئەنجام دانی هەمان کوشت و کوشتار وکاری نامرۆڤانە ودڕندانە
دژ بە هاواڵتیان وهاونیشتمانانی کوردستان ،کە لێرەدا هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان وهێزەکانی
تری پاراستنی هەرێم وگشت هاواڵتیانی کوردستان ،قارەمانانە بە گیان وبەخوێن وبەماڵی خۆیان
بەرگری یان لە کوردستانی نیشتمان کردو توانیان هێرشەکانی چەکدارانی هەڵ خەڵەتاوی ئه و گروپە
تیرۆرستیە جیهانی یە لە یەکەم قۆناغدا رابگرن ولە پاشاندا بە پشتیوانی خوای گەورە وهاوکاری
ویارمەتی واڵتانی هاوپەیمان پاشەکشەیان پێ بکەن بەره و دواوە وزەره و و زیانێکی گەورەیان پێ
بگەیەنن".
لە بەشێکی تری راگەیەندراوەکەدا هاتووە "دیارە ئەم سەرکەوتنە مەزنە بێ قوربانی نەبووە ،بەڵکو بە
بەخشینی گیانی پاک و پیرۆز وخۆێنی گەش وئازاری برینی 727شەهیدی نەمر و سێ هەزار و 564
بریندار و 34بێسەروشوێنی قارەمان لە ئەفسەران وپلەداران وپێشمەرگەی هێزەکانی پێشمەرگەی
کوردستان وئەفسەران وپلەدارانی پۆلیس و ئاسایش و زێرەڤانی وبەرگری و فریاکەوتن وهێزەکانی
پشتیوانی یەک ودوو وخانەنشینان وکەم ئەندامان وهاواڵتیانی خۆبەخشی ئازا و دلێری کوردستان،
هاتەدی و نەخشێنرا ".
لە لێدوانەکەی وەزارەتی پێشمەرگە بە هیچ شێوەیەک ئاماژە بە شەهید و بریندارەکانی هێزەکانی
پاراستنی گەل هەپەگە ،یەژەئا ستار و یەکینەکانی بەرخودانی شەنگال ناکات
رۆژنیوز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
جۆری ئامار و راپرسی :تاوانی جەنگ
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە24 :

پێشمەرگە خزمەتی داعشێکی دیل دەکات
http://www.kurdipedia.org/?q=20141226143021118502
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە25 :

پەرلەمانی ئەوروپا :داعش  7000-5000ئافرەتی لەناوچەی شەنگال
رفاندووە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112809190778086
پاش داواکاردن و ناڕەزایی دەربڕینی بەرفراوانی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی
کوردان لەهەموو جیهاندا دژ بەتاوانەکانی دەستی چەکدارانی خەالفەتی
ئیسالمی (داعش) ،دەرئەنجام پەرلەمانی ئەوروپا بەدەرکردنی بڕیاری 2971
تاوانی دژ بەشەنگال و رفاندن و توندوتیژی دژ بەئافرەتان و راگواستنی
بەتاوانی دژ بەمرۆڤ ناساند.
ئاوێنەنیوز :پەرلەمانی ئەوروپا له و بڕیارەیدا بەفەرمی چەند خاڵێکی گرنگی
دەرکردو رایگەیاند ئەو تاوانانەی کە داعش ئەنجامی داون دژی خەڵکی
شنگال و بەتایبەتی رفاندن و کوشتن و توندوتیژی و راگواستن ،تاوانی دژی
مرۆڤن و دەبێت تاوانباران بەپێی یاسا سزا بدرێرن.
پرۆژە بڕیارەکەی پەرلەمانی ئەوروپا ئاماژە بەکوشتنی و رفاندنی 3133
هاوواڵتی یەزیدی دەکات کە لەوانە  2305کەسیان رفێندراون کە لەوانیش
 412یان منداڵن ،بەپێی ئامارەکانیش لەنێوان  5000تاکوو  7000ئافرەتی
ناوچەکە بەگشتی رفێندراون کە بەپێی زانیارییەکان لەتەلەعفەر لەپێنج
سەنتەر راگیراون.
هاوکات پەرلەمانی ئەوروپا داوا لەحکومەتی عێراق دەکات ببێت بەئەندام
لە )(Rom Statuteبۆ ئەوەی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی لە الهای بتوانێت
بەدواداچوون بۆ تاوانباران بکات وەکو تاوانباری دژ بەمرۆڤایەتی.
پەرلەمانی ئەوروپا پشتگیری لەبڕیاری ئەمریکا دەکات بۆ پشتگیری و
یارمەتیدانی حکومەتی هەرێم و عێراق لەشەڕی دژە تێرۆر ،بەیارمەتی
سەربازی و مرۆڤی ،داواش لەواڵتانی ئەندامی پەرلەمانی ئەوروپا دەکات
هاوکاری زیاتری بکەن بەتایبەتی کە کاتی زستان و سەرما هاتووە ،هەروها
داوا دەکات کە یارمەتی ئاوارەکانی چیای شنگاڵ بدرێت.
لەیەکێک لەخاڵەکانی بڕیارەکەیدا ،پەرلەمانی ئەوروپا داوا لەواڵتانی ئەندام و
نەتەوە یەکگرتووەکان دەکات یارمەتی زۆرتری ئاوارەکان بدەن بەتایبەتی
مندااڵن و ئافرەتان.
هەروەها داوا لەواڵتانی ئەندام لەیەکێتی ئەوروپاو رێکخەری بااڵی یەکێتی
ئەوروپا دەکات بۆ یارمەتیدانی ئەو ئافرەتانەی کە لەدەست داعش رزگاریان
بووەو ئەوانەی کە تووشی ناخۆشی بوونە ،بەکردنەوەی سەنتەری تایبەت بۆ
چارەسەر کردن و گەیاندنی هاوکاری تەندروستی پێویست بۆیان.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە 2014-11-28 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
شنگال
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە26 :

تائێستا  999پێشمەرگە شەهید بوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020410340884711
ئەمڕۆ (چوارشەممە) ئەمینداری گشتی وەزارەتی کاروباری پێشمەرگە لەکۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا
ژمارەی شەهیدو بریندارەکانی هێزەکانی پێشمەرگه و پاراستنی هەرێمی کوردستانی راگەیاند.
ئاوێنەنیوز :له و کۆنگرە رۆژنامەوانییەدا ئەمینداری گشتی وەزارەتی کاروباری پێشمەرگە جەبار یاوەر
لەشەڕی دژی بەدەوڵەتی ئیسالمی ناسراو بەداعش لە 10/6/2014تاوەکو  3/2/2015واتا ماوەی 7
مانگ و  24رۆژە  999پێشمەرگە شەهیدو  4596بریندار بوون.
جەبار یاوەر وتیشی "پێشمەرگه و هێزەکانی تری کوردستان بوونەتە تاکە هێز کە بەگەورەترین شێوە
شەڕی داعش دەکەن".
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە 2015-02-04 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
جۆری ئامار و راپرسی :تاوانی جەنگ
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە27 :

تەلحە مەال حوسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020620014869247
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە28 :

جەمال مەزهەر مەسعود  -عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221132324118397
یەک بوو لە باشداربووەکانی تەقینەوەکەی رۆژی  2014-11-19لەبەردەم
پارێزگای هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
۞ عەرەبی
کەرکوک
عەرەبی هاوردە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە29 :

چەکدارێکی داعش لە شەقامێکی ئورفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100521381977696
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
ئورفە
شارەکان:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە30 :

حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112709361078074
حاجی ،ناوە داعشییەکەی گەنجێکی کوردی تەمەن  19ساڵی خەڵکی
هەرێمی کوردستانە .بە ئۆتۆمبێلێکی بارهەڵگری پڕ لە تەقینەوەوە لە الیەن
داعشەوە لە سەعدیەوە رەوانەی کەالر دەکرێ بۆ ئەوەی خۆی بە
بازگەیەکی ئاسایشدا بتەقێنێتەوە ،بەاڵم ئەو ئەرکە جێبەجێ ناکات و هەر
هەمان رۆژ لەالیەن ئاسایشەوە دەستگیر دەکرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە31 :

حەسەن فازڵ عەزیز  -ئەبو عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221130704118394
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یەک بوو لە باشداربووەکانی تەقینەوەکەی رۆژی  2014-11-19لەبەردەم
پارێزگای هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کفری
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە32 :

خالد ئەلکوردی  -کۆساری
http://www.kurdipedia.org/?q=20140908113940115669
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە33 :

خەتاب کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082313413066623

27

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە34 :

داعش بۆ دڵشاد گەرمیانی  -وەاڵمێک بۆ حاجی دڵشاد گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100712492877709
وەاڵمێک بۆ حاجی دڵشاد گەرمیانی.........
السالم علیکم ورحمە هللا وبرکاتە
بەرێز کاک حاجی دڵشاد
ئێمە لەتەواوی هەوڵەکانی ئەم دواییەت وسەردانەکانت بۆ هەولێر ئاگادارین وبەتەواوی لەناوخۆو
دەرەوەی حیزبەکەشتەوە لەهەوڵدانەکانت کۆڵیوینەتەوە ،تابەتەواوەتی بزانین جەنابت چی ئامانجێکت
هەیە .بەاڵم دوای پێداچونەوە بەباشمان نەزانی ئەو کاتە وەاڵمت بدەینەوە ئەوەش لەبەر ئەم
هۆکارانەی خوارەوە
1.تۆ کەسایەتیەکی دیاری لەدژایەتی کردنی حوکمی کوفر.
2.لەو کاتەدا گومانمان نەبو کە مورتەدەکان لەناوت ئەبەن وتاوانەکە ئەخەنە ئەستۆی ئێمە،کەئەمەش
بۆ ئێمە بەخراپی دەشکایەوەو لەدەستدانی تۆ کەلێنە لەنێو موجاهیدانی گەرمیاندا.
3.وەاڵم دانەوەمان بەرازی بوون،خاڵی  2بوو،بەاڵم بەنارازیی بون دەبوە شکانەوەی جەنابت
وهەوڵەکەت،بۆیە پێمان باش بو بێدەنگ بین.
4.بەراستی جێگەی خۆشحاڵی نیە تۆ بەو مێژوە پاکەوە ببیتە نوێنەری حکومەتێکی عەلمانی
ستەمکارو هاوبەشی سەلیب وجوەکان.
5.هاتنی تۆ بۆ الی ئێمە جێگەی شانازی بوو،وەبڕیاری پاراستنی تۆو هەر میوانێک کەبە میوانی بێت
لەسەر چاوەکانمانە،بەاڵم ئەمە بۆ خۆی دەبویە گومان بۆ دوژمنانی ئیسالم،بەشێکی تری تایبەت کە
ناتوانین باڵوی بکەینەوە.

دەقی نامەکەی دڵشاد گەرمیانی کە 3ی ئەیلول لە میدیاکانەوە باڵوکرایەوە:
وەک هاوسۆزیەک لەگەڵ خانەوادەی پێشمەگە دیلەکان و هەوڵێک بۆ ڕزگارکردنیان ئەو پۆلە
پێشمەرگەیەی کە دەستگیر کراون وەک لەگرتەیەکی ڤیدۆییدا بینیمان لەبەردەم هەڕەشەی مەرگدان،
پێویستیان بەهاوکاری و بەدەمەوە چوونی بەپەلەی هەمووالیەک هەیە بەتایبەت (سەرۆکایەتی هەرێم
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و دەسەاڵت دار و خاوەن بڕیارەکانی ناو حکومەت) کە دەبێت بەجدی و دڵسۆزانە هەموو ڕێوشوێنێکی
گونجاو و پێویست بگرنەبەر و هەنگاوی کردەیی بنێن بۆ ئازاد کردن و ڕزگارکردنیان لەمەرگ ،بەتایبەت
لەم کاتە هەستیارو ناسکەیاندا کە شەڕو پێکدادان و بوردمانی فڕۆکە جەنگیەکان بەردەوامەو ئەوانیش
لەپاشەکشێدان ،ئەمەش ئەگەر ی کوشتن و لەناو بردنی دیلەکان زیاتر دەکات.
پێشنیار دەکەم بەپەلەو بێ دواکەوتن لیژنەیەک لە کۆمەڵە مەالیەکی بێ الیەنی خەم خۆری بەغیرەت
پێکبهێنرێت بۆ ئەوەی بچنە هانایانەوەو سەردانی الیەنی بەرنبەر بکەن و دانوستانیان لەگەڵ بکەن و
هەوڵی ئازادکردنیان بدەن بەهەر نرخێک بێ،
منیش بەش بەحاڵی خۆم ئەگەر بەپێویست زانراو ڕەزامەندی م عەلی باپیری لەسەر بوو ئامادەم
لەگەڵیان بچمە هەرجێگاو هەرشوێنێکی مەترسیدار بەمەبەستی ئەو کارە خێرەو ڕزگارکردنیان.
دڵشاد گەرمیانی
ئەندامی مەکتەبی سیاسی کۆمەڵی ئیسالمیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان
پارت  /الیەن:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە35 :

داعش هۆکاری کورتهێنانی ئاڵوگۆڕی بازرگانی ئەم خاڵە سنوورییەی
هەرێمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011213162484592
ئەمین ئەحمەد
رێژەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەمساڵدا لە خاڵی سنووری حاجی ئۆمەران بە رێژەی  8%کەمی کردووە،
ئه و رێژەیەش  98%هاوردە بووە بۆناو خاکی کوردستان و  2%هەناردە بووە ،هۆکاری کەمبوونەوەی
ئاڵوگۆڕیش بۆ شەڕی داعش و گرفتەکانی نێوان هەرێم ناوەند دەگەڕێتەوە.
مەسعود ئەحمەد ،بەڕێوەبەری دەروازەی سنووری حاجی ئۆمەران لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا
رایگەیاند :لەساڵی  2014نزیکەی یەک ملیۆن و  500هەزار تەن کەلوپەل و کااڵ هاوردەی هەرێم کراوە،
لەبەرامبەردا تەنها  311هەزار و  174تەن کەلوپەل هەناردە کراوە.
بەڕێوەبەری دەروازەی سنووری حاجی ئۆمەران روونیشی کردەوە :رێژەی ئاڵوگۆری بازرگانی لەخاڵی
سنووری حاجی ئۆمەران بە بەراورد لەگەڵ ساڵی پێشوتر بە رێژەی  8%کەمی کردوە ،هەروەها
لەرووی هاتوچۆی گەشتیاران رێژەکە کەمی کردوە ،هۆکاری ئه و کەم بوونەوانەش بۆ شەڕی داعش و
کێشەکانی نێوان هەرێم بەغدا دەگەڕێتەوە.
سەبارەت بە رێژەی هەنارده و هاوردە مەسعود ئەحمەد ،رایگەیاند:رێژەی هاوردە  98%بوە لەبەرامبەدا
هەناردە  2%بووە ،جۆری کااڵ و کەلوپەلی هەناردەکراو لەبوارەکانی پیشەسازی و بیناسازی و خۆراک
ومیوە و سەوزە کەلوپەلی جۆراو جۆری تر ،بەاڵم ئه و کەلوپەالنەی هەناردەی ئێران کراون تەنها شتی
کۆن بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2015-01-12 -
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
جۆری ئامار و راپرسی :ئابووری
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە36 :

داعش ..ژمارە و رەگەزیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121209584578191
راپۆرتەکانی هەواڵ رایدەگەیەنن کە تونسیەکان لەسەرو لیستی هەناردەکردنی شەڕکەرن بۆ نێو
ریزەکانی داعش ،کە مەزەندە دەکرێت بەچوار هەزار و سعودیاش بەپلەی دووەم بە سێ هەزار و 700
شەڕکەر ،ئەم لیستەی خوارەوەش ئاماری تا مانگی تشرینی دووەمی :2014
4هەزار تونسی
3700سعودی
1500ئوردنی
170لەدەوڵەتانی تری خەلیج کە  80کەسیان کوەیتین
2000مەغریبی
600مسری
350جەزائیری
900لبنانی
150ئیسرائیلی و فەلەستینی
750لیبی
500سۆماڵی و سودانی و مالی
350یەمەنی
1100فەڕەنسی
700بەیتانی
550ئەڵمانی
300بەلژیکی
1700روسی و چیچانی و ئۆکرانی
850تورکی
250ئوسترالی
250دانیمارکی و نەرویژو سوید
120هۆڵەندی
250ئەمریکی و کەنەدی
950پاکستانی و هندو بەنگاڵدش
300ئەفغانی
350تروکمانستان و تاجیکستان
200فەنلەندی و سویسری
100چین
350بۆسنەو کۆسۆڤ و ئەلبانیا
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100ئەندۆنیسیا
50مالیزی
چەند ژمارەیەکی بچوکیش لەواڵتانی جیاجیا ،راپۆرتەکان ئاماژە بۆ  %15تا  %18چەکدارانی داعش
لەواڵتانی ئەوروپی و ئەمریکی بن ،هەروەها  %11رووسی و چیچانی و ناوەڕاستی ئاسیا ،ئەوەی
دەمێنێتەوە لە رێژەکە هی رۆژهەاڵتی ناوڕاست و ئەفریقایە ،ئەوەش روونە کە نزیکەی شەش هەزار
کەس دوای گرتنی موسڵ پەیوەندیان بەداعشەوە کردوە ،هەربۆیە ژمارەکەیان گەیشتە  20هەزار
چەکدار.
سەرچاوە:رۆژنامەی القبس.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-12-12 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
جۆری ئامار و راپرسی :تاوانی جەنگ
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە37 :

داعشێک بە نەعلەکانییەوە لەسەر ئااڵی کوردستان وەستاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112421335778043
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە38 :

دایکی شەهیدێک بەردبارانی کوژراوێکی داعش دەکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2015013117375269302
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
کەرکوک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە39 :

دوو چەتەی کوردی ناو داعش
http://www.kurdipedia.org/?q=201411222253157801
6
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە40 :

دڵشاد سەمین جەبار  -ئەبو ئایە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221133119118400
یەک بوو لە باشداربووەکانی تەقینەوەکەی رۆژی  2014-11-19لەبەردەم
پارێزگای هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کفری
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە41 :

دیلێکی داعش بەدەست دوو پێشمەرگەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061911342576728
16-06-2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە42 :

رێبین مەجید عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015013010352569226
خەڵکی هەڵەبجەیە ،پێشتر ئەندامی ئەنسارولئیسالم بووە ،پاش لە ناو داعشدا بووەتە ئەمیر ،رۆژی
 2015-01-30لە ئەنجامی تەقینەوەیەکدا لە موسڵ کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنسارولئیسالم
پارت  /الیەن:
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە43 :
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زوبێر عەلی والی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091809495377511
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە44 :

زەیدون حەمود یاسین  -ئەبو هەیسەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221131524118396
یەک بوو لە باشداربووەکانی تەقینەوەکەی رۆژی  2014-11-19لەبەردەم
پارێزگای هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
۞ عەرەبی
کەرکوک
عەرەبی هاوردە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە45 :

سوهەیب حامید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082516401967784
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژنامەنووس
♂پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە46 :

سەروەر ئەحمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111015095677907
لەدایکبووی  1994لە زوومار کوژراوەو لە  2014- 6-27پەیوەندی کردووە بە
ریزەکانی داعشەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە47 :

سەنگەر مەجید عەبدوڵاڵ  -پشتیوان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221130951118395
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یەک بوو لە باشداربووەکانی تەقینەوەکەی رۆژی  2014-11-19لەبەردەم
پارێزگای هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە48 :

عومەر تەیراوەیی  -ئەبو ماریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020323481884708
بەهۆی بۆردوومانی فڕۆکەوە کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە49 :

عەبدولرەحمان کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112410011369822
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رۆژی  2014-11-19لەبەردەم بینای پارێزگای هەولێر خۆکوژێک
بەئۆتۆمبێلەکەوە لەبەردەم بەربەستی یەکەمدا لەسەعات  11.48دەقیقەی
پێش نیوەڕۆ خۆی تەقاندەوە و بووەهۆی شەهید بوونی پێنج کەس و بریندار
بوونی ژمارەیەکی تر کە شەهید و بریندارەکان هێزەکانی ئاسایشی
ناوخۆشیان تێدا بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە50 :

عەبدولهادی نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102911000777846
رۆژی  2014-10-28لە گوندێکی نزیک زوممار بەهۆی بۆردومانی فڕۆکەکانی
ئەمریکاوە کوژرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە 2014-10-29 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چۆمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە51 :

عەلی بورهان مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020316061484707

37

لە دایکبووی ساڵی  1996دانیشتوی ناحییەی جەلەوالیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە52 :

فاروق  -ئەبو بەسیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015013115382368261
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە53 :

فەرزاد مەیسوورابی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020520124984716
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تەمەنی  22ساڵە و خەڵکی گوندی ژاوەرۆی قەزای کامیارانە لە کوردستانی
رۆژهەاڵت ،بەپێی زانیارییەکان ،پێش ماوەیەک چووەتە ناو ریزەکانی داعش،
بەاڵم رۆژی  2015-02-05کوشتنی ئەو چەکدارە کوردە راگەیەندرا لەالیەن
خودی داعشەوە راگەیەندرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کامیاران
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە54 :

فەرهاد چۆمانی  -داعش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090708373477316
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چۆمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە55 :

فەرهاد شۆرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141029110258117066
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چۆمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە56 :

گۆڕێکی بەکۆمەڵی ئێزیدییەکان لە شەنگال
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020413285566904
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
شنگال
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە57 :

گەیالن  -ئەبو سەلمان ئەلکوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061710394676712

40

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
چۆمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە58 :

لە شەڕی نێوان شەڕڤانانی یەپەگە و داعش کە  112رۆژی خایاند ،بەپێی
ئامارەکانی روانگە  1313چەکدار لە هەردووالدا کوژراون
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012615585567629
بەپێی راگەیەندراوێکی روانگەی مافەکانی مرۆڤ لە سوریا ،لە 6ی تشرینی یەکەمی  ،2014داعش بۆ
یەکەمجار ئااڵ رەشەکەیان لە دەوروبەری کۆبانێ هەڵکرد و لە شەڕی نێوان شەڕڤانانی یەپەگە و
داعش کە  112رۆژی خایاند ،بەپێی ئامارەکانی روانگە  1313چەکدار لە هەردووالدا کوژراون ،کە
979یان چەکداری داعشن و لەوانەش  38چەکداریان کردەوەی خۆکوژییان ئەنجامداوە ،لەبەرانبەریشدا
 324شەڕەڤانی یەپەگە شەهیدبوون.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2015-01-26 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
جۆری ئامار و راپرسی :تاوانی جەنگ
کۆبانی
شارەکان:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە59 :

لەگۆڕنانی کۆمەڵە داعشێک لەالیەن پێشمەرگەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012400592584696
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە60 :

محەمەد عەبدولحوسێن عەالوی  -ئەمجەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221132530118398
یەک بوو لە باشداربووەکانی تەقینەوەکەی رۆژی  2014-11-19لەبەردەم
پارێزگای هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
۞ عەرەبی
کەرکوک
عەرەبی هاوردە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە61 :

محەمەد نەسرەدین محەمەد ساڵح رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122920401684442
لەدایکبووی ساڵی  ،1995لە  2014-7-2پەیوەندی کردووە بە ریزەکانی داعش لە سوریا و لە شەوی
 2014-12-17لە شەڕی ئازادکردنی شەنگال کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە62 :

مزگەوتێکی بەگزادەکانی جاف که مێژوویەکی دێرینی هەیە دەتەقێنرێتەوه
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120110474978099
هێمن محەمەد
لەدوای رزگار کردنی سەعدییە و جەلەوال لە دەستی چەکدارانی داعش ،هێزەکانی بەدری شیعە لە
ناحیەی سەعدییە پێنج مزگەوت دەتەقێننەوە ،کە یەکێکیان مزگەوتی (مەحمود پاشای جاف) ه و لە
ساڵی 1893ی زاینی لە سەعدییە دروستکراوە.
محەمەد بەگی جاف ،کەسایەتیی لە بەگزادەکانی جاف ،له و بارەیەوە بە خەندانی راگەیاند" :لەدوای
رزگار کردنی سەعدییە و جەلەوال لە دەستی چەکدارانی داعش و چونەناوەوەی هێزەکانی پێشمەرگه
و سوپای بەدری شیعە بۆ ناوچەکە ،رۆژی سێشەممە 25 ،ی تشرینی دووەم ،لەالیەن هێزەکانی بەدر
پێنج مزگەوتی ناحیەی سەعدییە تەقێنراوەتەوه که مزگەوتی مەحمود پاشای جافیشی تێدا بووه و لە
ساڵی  1893ی زاینی لە ناوچەکە دروستکراوە".
وتیشی" :ئه و مزگەوتە سەرمایەیەکی مێژوویی و ئایینی گرنگ بووە بۆ کورد له و ناوچەیه و لە
رابردووشدا چەندین زانای ئایینی و شاعیری کوردی پێگەیاندووە ،یەکێکیش لە نمونەکانی مەال
جەمیلی رۆژبەیانی یه".
محەمەد بەگی جاف ،باسی لەوەشکرد ،مزگەوتی مەحمود پاشای جاف ،هاومێژووی مزگەوتی کاک
ئەحمەدی شێخه و چەند ساڵێکی کەم لەدوای مزگەوتی کاک ئەحمەدی شێخ دروستکراوە.
ئەوەشی خستەڕوو" :مزگەوتی مەحمود پاشای جاف لە ناحیەی سەعدییە ،لە ساڵی  1893ی
زاینی لە الیەن ئه و پاشاییەی جافەوە دروستکراوه و تا کاتی تەقاندنەوەشی چوار قاڵیی تێدا راخرابوو
کە مێژوویەکی دێرینیان هەبووه و له تەقینەوەکەدا لەناو چوون.
محەمەد بەگی جاف بە خەندانی وت" :لە رابردوودا چەندین جار الیەنی ئێرانیی ،داوایان کردووە لە
بەرامبەر ئه و چوار قاڵییەدا چەند قاڵیی گرانبەهاتان دەدەینێ ،بەاڵم رەدمان کردۆتەوە".
راشیگەیاند :مزگەوتە تەقێنراوەکەیان گۆڕی  100نەوەی بەگزادەی جافی تێدایە ،کە خۆشبەختانە لە
کاتی تەقاندنەوەیدا بەر نەکەوتوون و ماونەتەوە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-11-28 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە63 :

مندااڵنی عەرەب بەردبارانی چەند پێشمەرگەیەکی دیل دەکەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020323544184709
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
ئێڕاق
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە64 :

موسا ئەسعەد ئەسکەندەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150130130158119134
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە65 :

موەفەق ئەسعەد ئەسکەندەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012823141466478
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لە رۆژی  ،2015-01-26پێشمەرگەیەکی دیلی بەناوی هوجام سورچی
سەربڕی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە66 :

مەال شوان کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112514215178047
ناوی تەواوی شوان سەاڵحە ،لە مزگەوتی دارەتووی هەولێر وتارخوێن بووە و
پاشان چووە ناو داعشەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە67 :

ناشتنی هەر تەرمێکی داعش  300هەزار دەکەوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021312215984763
ناشتی هەر تەرمێکی داعش بڕی  300هەزار دیناری تێدەچێت ،شارەوانی کەرکووکیش ناشتنی ئه و
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تەرمانەی لە ئەستۆگرتووە کە دەکەونە دەستی پێشمەرگه.
تا ئێستا نزیکەی  100تەرمی چەکدارانی داعش لە سنووری کەرکووک نێژراون ،بەاڵم الیەنە
پەیوەندیدارەکان تا ئێستا شوێنی ناشتنیانی ئاشکرانەکردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو 2015-02-13 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
کەرکوک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە68 :

ناوی ئەو کەسانەی کە گوایا وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕای گەیاندون
بەهاوکاری کردنی داعش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111010340077904
1نیهاد بارزانی و هیمداد بارزانی لە رێگەی مەال مەجید سیودینی2ئاراس شیخ جەنگی لە ئیدارەی نۆکان3مەحمود سەنگاوی4عەمید سەرحەد قادر5رزگار عەلی مەکتەب سیاسی یەکیتی6خزمیکی فازیل میرانی لە کرینی سەیارەکان ئاگادارە کە مالیان لە زمار بووەو ئیستا لە دهۆکەناوەکەی پاریزراوە چونکە هاوکاری زانیاریەکانی کردووە
7لیوا مەردان چاوشین8لیوا حسین مەنسورهەژاری کوری رەشید تاهیر ناوی هاتووە بەالم نەزانراوە هۆکاری ناو هینانی چیی بووە ،خاوەنی دوو
پاالوتگەیە
10زەریا فاروق مەال مستەفا خاوەنی کۆمپانیای زەریا بۆ گواستنەوەی سوتەمەنی11سەرداری خاوەنی کۆمپانیای سەردار گروپ بۆ ناردنی تویتا دەبل کابینەکان12ئازاد حاجی یەحیا کۆمپانیای جیهان  500دەبل کابینەی داوەتە داعش13ئامۆزایەکی دکتۆر نەجمەدین کەریم بە  3تانکەر نەوتی لە داعش کریوەتەوە.تێبینی :کوردیپێدیا بەهیچ جۆرێک لەم لیستە دڵنیا نییە!
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە69 :

نزای ئەبوبەکر کوردی!
http://www.kurdipedia.org/?q=201408111100326515
2
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە70 :

نزیکەی سێ هەزار چەکداری داعش لەکۆبانێ کوژراون
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121512183978223
ئاژانسی هەواڵی فورات بۆ هەواڵی کوردی ،ئەمڕۆ باڵویکردۆتەوە ،لەماوەی سێ مانگی هێرشی
چەکدارانی داعش  2هەزارو  951چەکداری داعش لەشاری کۆبانێ لەخۆرئاوای کوردستان بەدەستی
شەڕەڤانان کوژراون .
مستەفا عەبدی ،کۆبانێ :ئاژانسەکە لەراپۆرتێکیدا باڵویکردۆتەوە کە بەهۆی دلێرو ئازایەتی
شەڕەڤانانی کۆبانێ لەشاری کۆبانێ ،ئه و شارە بۆتە گۆڕستانی مەرگی چەکدارانی داعش.
نوسیویەتی "لەسەرەتای هێرشەکانی داعشەوە بۆ سەر کۆبانێ ،شەرەڤانان  2هەزارو 951
چەکداریی ئه و رێکخراوە تیرۆریستیەیان کوشتوە و  14دەبابه و  88دۆشکەیان تەقاندۆتەوە ".
لەبەرامبەریشدا  248شەڕەڤان و  15چەکداری ژوری عەمەلیاتی بورکان فورات و ئەندامێکی هێزەکانی
ئاسایشی خۆرئاوا کوژراون .
نزیکەی سێ مانگە چەکدارانی داعش هێرشەکانیان بۆ گرتنی شاری کۆبانێ لەخۆرئاوای کوردستان
دەستپێکردووه و شەڕەڤانانیش بۆ پارێزگاری لەداگیرکردنی شارەکە بەتوندترین شێوە روبەرویان
بونەتەوە و لەئێستادا زیاتر لە 70ی شارەکەیان کۆنتڕۆڵکردۆتەوە و لەپێشرەوی زیاتردان .
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە 2014-12-15 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
کۆبانی
شارەکان:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە71 :

نوسراوێکی داعش لە جەلەوال کە تیایدا ئاماژە بە دابەشکردنی
دەستکەوتەکانی جەنگ (غەنیمە) دەکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122210262578794
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-12-22 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە72 :

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

بابەتی ژمارە73 :

هاتین مورتەدانی کوردستانی هەر چوار پارچە!
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082509525967581
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە74 :

هونەر کەمال  -نامۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150205162239119242
تەمەنی  25ساڵە و چۆتە ناو ڕیزەکانی داعشەوە وەک باس دەکرێت لەناو
داعشدا نازناوی (نامۆ)ی پێبەخشراوە .سەرەتای مانگی 2ی  2015لە یەکێک
لە گوندەکانی باشووری کەرکوک کوژرا .نێوبراو لە سلێمانی لە گەڕەکی
دارۆغا دادەنیشت و  3مانگ بوو پەیوەندیی بە داعشەوە کردبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە75 :

هیوا سەلیم  -حاجی غانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030512500184856
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە76 :

وەزارەتی پێشمەرگە 20 :بۆ  40هەزار چەکداری داعش لەعیراق و هەرێم
هەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121619424678227
ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە رایدەگەیەنێت ،ئه و بڕە پارەیەی بڕیارە بەغدا بۆ هێزەکانی
پێشمەرگەی دابین بکات ،بەشی مووچەی پێشمەرگە ناکات ،دەشڵێت :ئه و پرۆژەیاسایەی بڕیارە
تێبپەڕێنرێت ،بەسەر هەرێمی کوردستاندا جێبەجێ ناکرێت کە باس لە پاسەوانی نیشتمانی دەکات.
فەریق جەبار یاوەر ئەوەشی ئاشکرا کردووە ،سنووری جەنگ لەالیەن هێزی پێشمەرگەوە پێنج پارێزگا
دەگرێتەوە لەعیراقدا جگە لەناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم.
یاوەر لەبەرنامەی سیجال لەکەناڵی مەدا ئەوەشی راگەیاندووە ،کە رزگار کردنی شاری موسڵ بەبێ
هەماهەنگی لەگەڵ خەڵکی نەینەوادا نایەتە دی.
بەوتەی یاوەر ،پاش هەرەسهێنانی سوپای عیراق پێشمەرگە جوواڵوە و هەر جوڵەیەکی ئه و هێزانەش
بەهەماهەنگی لەگەڵ حکومەتی عیراقدا بووە.
جەبار یاوەر ئەوەشی ئاشکرا کرد ،ژمارەی چەکدارانی داعش لەناو خاکی عیراق و هەرێمی
کوردستاندا  40 – 20هەزار چەکدارە ،کە ئه و پانتاییەی بەدەستیانەوەیە ،لەشاری رەققەوە
دەستپێدەکات لەناو خاکی سوریا ،تا دەگاتە رومادی لەعیراق و سنووۆری ئوردون.
جەبار یاوەر ئەوەشی خستەڕوو ،ئه و ترلیۆن و  200ملیار دینارەی دانراوە بدرێتە هێزەکانی پێشمەرگە
لەچوارچێوەی میزانییەی 2015دا بەشی مووچەی تەواوی هێزەکانمان ناکات.
بەوتەی جەبار یاوەر ،حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی عیراق بەهەماهەنگی لەگەڵ مەسعود
بارزانی سەرۆکی هەۆرێمی کوردستان دەتوانێت جووڵە بەهێزەکانی پێشمەرگە بکات.
وتیشی" :پرۆژەیاسای پاسەوانی نیشتمانی بەسەر هەرێمی کوردستاندا جێبەجێ ناکرێت".
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-12-16 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
جۆری ئامار و راپرسی :تاوانی جەنگ
باشووری کوردستان
واڵت:
ئێڕاق
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە77 :

کوردێکی داعش لە ئەوروپا
http://www.kurdipedia.org/?q=201410050920177769
4
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە78 :

کۆبانێ دوای سێ مانگ؛ خەندان ،ئامارێکی تایبەت بە بەرخودانی کۆبانێ
باڵودەکاتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121413402878213
سۆران کەریم
بەرخودانی شەڕڤانانی یەکینەکانی پاراستنی گەل "یەپەگە" لە کۆبانێ بەرامبەر بە چەکدارانی
گروپی بەناو دەوڵەتی ئیسالمی ناسراو بە داعش سێ مانگی تەواوی تێپەڕاند ،بە پێی ئامارەکانیش
نزیکەی سێ هەزار چەکداری داعش کوژراون.
یەپەگە ئەنجامی بەرخودانی سێ مانگی رابردووی راگەیاند ،کە تیایدا بەپێی ئامارە نافەرمییەکان تا
ئێستا دوو هەزار و  951چەکداری داعش کوژران و لە نێو کوژراوەکاندا چوار سەرکردە هەن لەگەڵ
ژمارەیەکی زۆر ئەمیر .
ئاری هەرکی ،چاالکوان و ئاگادار لە دۆخی کۆبانێ ،بە خەندانی راگەیاند" :لەماوەی سێ مانگی
رابردووی بەرخوداندا لە کۆبانێ ،توانراوە  14تانک و  88ئۆتۆمبێلی سەربازی کە زۆربەیان دۆشکەیان
لەسەر بووە تێک بشکێنرێن".
ئاماژەی بەوەشدا ،کە هاوکات  18دۆشکەی خۆجێ و  23مۆتۆڕسکلیش تێکشکێندراون.
ئاری هەرکی ،وتیشی 25" :هێرشی خۆکوژی کە  17دانەیان لە رێگای کامیۆن و سەیارەی
بۆمبڕێژکراوەوە بوون ،تێکشکێندراون".
له و سێ مانگەی بەرخۆدانی شەڕڤانانی یەپەگە و بەم دواییانەش هێزی پێشمەرگە ،دەست بەسەر
ئەم کەلوپەلە سەربازی و چەک و تەقەمەنییانەدا گیراوە :
170چەکی کاڵشینکۆف
24بی کەی سی
32ئاربیجی
3چەکیM16
20دووربین
21چەکی کەسان
3دەمانچە
7بێتەل
هەروەها بڕێکی زۆر لە تەقەمەنی.
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بەپێی زانیارییەکانی ئه و چاالکوانە ،لە بەرامبەردا  263شەڕڤان شەهید بوون کە لەنێویاندا  5شەڕڤان
بە چاالکی فیدایی شەهیدبوون و دیارترینیان ژنە فەرمانداری ئەفسانەیی ئارین میرکان بوو ،له و 263
شەهیدە15 ،یان لە شەڕڤانەکانی بورکانی فورات و ئاسایش بوون.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-12-14 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
کۆبانی
شارەکان:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە79 :

کۆمەڵێک دیلی پێشمەرگە لەالی داعش
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020116523369979
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە80 :

کۆکردنەوەی تەرمی داعش لە رۆژاوای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110921410077900
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە81 :

کەرتی گەشتوگوزار لە  6مانگدا  85ملیۆن دۆالر زیانی بەرکەوتوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012122490684673
سەرۆکی کۆمەڵەو میوانخانەکانەو چێشتخانەکانی کوردستان ئاماژە بەخراپی دۆخی گەشتیاریی
لەهەرێمی کوردستان دەکات و رایگەگەیەنێت کە داخستنی میوانخانەکان ڕوولەزیادبوونە و ڕۆژانە
بەردەوامی هەیە.
ئاوێنەنیوز ،زریان محەمەد :هێرش ئەحمەد کەریم سەرۆکی کۆمەڵەو میوانخانەکانەو چێشتخانەکانی
کوردستان بەئاوێنەنیوزی راگەیاند کە جگە لەهۆکارە دیارەکانی وەک قەیرانی دارایی و گرتنی بازگەکان
و شەڕی داعش ،هاوکات هۆکارێکی دیکەی کەمبونەوەی گەشتیار بۆ کوردستان به و ڕێژە گەورەیە
بەشێکی پەیوەندیی بەوەوە هەیە کە ڕاگەیاندنە بیانییەکان کوردستانیان وەک شوێنێکی نائاسایی
پیشانداوە کە شەڕی تێدایە.
ژمارەی ئەو ئۆتێل و مۆتێالنەی لەسەرەتای ساڵی 2014ەوە داخراون  72دانەیەو ڕێژەکەش بەردەوام
زیاد دەکات" ،ئەوانەی شوێنەکانیشیان دانەخستوە  %50کارمەندەکانی کەمکردۆتەوە".
هێرش ئەحمەد ئاماژە بۆ ئەوەشدەکات کە تا ئیستاش هیچ کارێکی بەرچاو نەکراوە کە بتوانرێت ئەو
ژێرخانە بەرزکەینەوە "بەنوسراوی فەرمی داوامان لەوەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزارکردووە فریای
ئەو قەیرانە بکەون و ڕێگەچارەیەک بدۆزنەوە بەاڵم تا ئێستا بەدەممانەوە نەهاتون".
سەرۆکی کۆمەڵەو میوانخانەکانەو چێشتخانەکانی کوردستان ئاماژەی بەوەشدا زۆرترین ئوتێل و مۆتێل
لە شاری هەولێرداخراون و لە سلێمانیش ڕێژەیکی بەرچاوداخراون کە ئۆتێلی پێنج ئەستێرەش
لەخۆدەگرێت ئەوانەی داش نەخراون بەڕێژەی  %12میوانیان نیە.
سەبارەت بەو زیانانەی بەر کەرتی گەشتوگوزار کەوتووە ئاماژەی بەوەدا "زیانی گەشتوگوزار لە شەش
مانگی کۆتایدا  85ملیۆن دۆالربوه و ئەگەر ئەم قەیرانە وابڕوات ڕێژەکە زیاتر دەبێت".
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە 2015-01-21 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
جۆری ئامار و راپرسی :ئابووری
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە82 :

کەیوان هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014103009295677853
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گۆڵپارێزی پێشووی یانەی هەڵەبجە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
وەرزشەوان
جۆری کەس:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە83 :

یوسف سورچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112016030978000
خەڵکی خەلیفانە و تەمەنی  14ساڵە و پەیوەندیی کرد بە داعشەوە و کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە84 :

یەحیا عەبدوڵاڵ محەمەد  -ئەبو حەیدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20141221132738118399
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یەک بوو لە باشداربووەکانی تەقینەوەکەی رۆژی  2014-11-19لەبەردەم
پارێزگای هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
☠تیرۆریست
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♂پیاوان
۞ عەرەبی
کەرکوک
عەرەبی هاوردە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە85 :

یەک لەو تەنکەرە نەوتانەی نەوتی داعش بۆ بارزگانە کوردەکان دەگوێزێتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110610000577883
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە86 :

نێزیکى  400کچ و ژنان ژ دهستێ داعش رزگاربوینه
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031009301570689
ئاراس حسێن  -دهۆک
ل دویڤ داخوازا چەند ئەندامێن جڤاتا پارێزگەها نەینەوا جڤاتێ بریار دا مهانە کوژمێ  250هزار دینارێن
عیراقی بو هەر کچ و ژنەکا ژ دەستێ داعش قورتال بوى بهێنە خەرج کرن  .سەیدو چەتو سەروکێ
لیستا برایەتى وپێکڤە ژیان ل جڤاتا پارێزگەها نەینەوا راگەهاند  :چەند ئەندامێن جڤاتا پارێزگەها
نەینەوا د جڤینەکێ دا داخواز ژ پارێزگارێ نەینەوا و سەروکێ جڤاتا پارێزگەها نەینەوا کرینە کو
هاریکاریا وان کچ و ژنان بکەن یێن ژ دەستێ داعش رزگاربوین چونکە ئه و توشى گەلەک نەخوشى و
تراژیدیا بوینە  .ناڤ هاتى خوەیاکر ژى کو پشتى گەنگەشەکا بەرڤرەه بریار هاتە دان هەر کچ و ژنەکا ژ
دەستێ داعش رزگاربوى مەهانە کوژمێ  250هزار دینارێن عیراقى بو بهێنە خەرجکرن و دا زانین ژى
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کو ل دەسپێکا مەها بهێت ئەڤ بریارە دێ کەڤیتە د بوارێ جێبەجێکرنێ دا سەیدو چەتو دیارکرژى کو
تانها نێزیکى  400کچ و ژنان ژ دەستێ داعش رزگاربوینە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی رۆژ نیوز 2015-03-10 -
تایبەتمەندیێن بابەتی
شنگال
باژێر:
ISIS
پارتی:
جورا ئامار و راپرسیا :تاوانێت جەنگ
باشوورا کوردستانێ
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە87 :

ابو بصیر الكردي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150211190422119330
...
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:

♂رجال
داعش
کردي(ة)
☠ارهابي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە88 :

ابو حذيفة الكردي
http://www.kurdipedia.org/?q=201502111902518475
3
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...
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:

♂رجال
داعش
کردي(ة)
☠ارهابي

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە89 :

ابو لیث الكردي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150211190510119331
...
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:

♂رجال
داعش
کردي(ة)
☠ارهابي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە90 :

بیان بشأن اخر المستجدات العسكرية في جبهة الکوير جنوب شرق الموصل
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011622023484631
...
خصائص السجل
داعش
الحزب:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە91 :

بیان عن غزوات التصدي للحلف االمريكي  -الكردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082610085768013
...
خصائص السجل
داعش
الحزب:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە92 :

شهادة غیر كافر
http://www.kurdipedia.org/?q=201412070911517816
0
...
خصائص السجل
داعش
الحزب:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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