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ژنکوژینامە  -وەشانی 4
قوربانییان دواکەوتنە کە رێکخراوی کوردیپێدیا
ی
لیستی
بەدەستی هێناوە.
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چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەیک رێکخراوی لیسن قوربانییان دواکەوتنە کە رێکخراوی کوردیپێدیا بەدەسن هێناوە..
لەم لیستەیەدا رەچاوی ریزبەندن ئەلفوبن ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و شێوەزمانەکان.
تۆمارەکان بەپن توانا و دەستکەوتن زانیاری ،پێناسیان نووساوە ،وێنە ئەگەر دەستمان کەوتبێت خراوەتە پاڵ
تۆمارەکەیەوە .هەروەها هەر مێتاداتایەیک 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 باشێ دەکرێن ،مێتاداتا و وێنەیان دەخریتەسەر ،بۆ ئەوەی لە دوا ڤێشن ئەو تۆمارە ئاگاداربیت،
کلیک لە بابەتەکە بکە و لە ماڵپەڕی کوردیپێدیادا بیکەرەوە.
لە کۆتان هەر بابەتێکدا ،وێنەی کویک ریسپۆنس هەیە ،ئەم وێنەیە کە سکی دەکرێت ،یەکسەر دەتباتە سەر بابەتەکە
لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا.
هەندێک بابەت پەیوەستکراوە بە بابەن ترەوە ،بۆ نموونە نووسەر بە پەڕتووکەکانییەوە ،یان هەندێک بابەت فایل
پەیوەندیداری لەگەڵە ،ئەوانە لێەدا پیشان نەدراون و بۆ بینینیان دەبێت لە ماڵپەڕی کوردیپێدیادا سەیریان بکەیت.
تێبین :وەشان یەکەیم ئەم کوردیپێدیانامانە ،تاقیکردنەوەن!
ئەم پەڕتووکە بەشێوەیەیک ئۆتۆماتییک لە بەرنامەیەیک کۆمپیوتەرن تایبەت بە رێکخراوی کوردیپێدیاوە ئافرێندراوە.
بەهیوای ئەوەی ئەم لیستەیە زۆرتر و پاکژتری بکەین و بەزووترین کات وەشانێیک تر بخەینە بەردەسن ئێوەی بەڕێز..
رێکخراوی کوردیپێدیا
https://www.kurdipedia.org
contact@kurdipedia.org
18-08-2022
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ا
ی
اوەکان کوردیپێدیا
بڵوکر
 #ناوی پەڕتووک

زمان

ژمارەی
وەشان

الپەڕەکان -
A4

رۆژی
بابەت
دەرچوون

 68ئاراسنامە – وەشان 3

کوردن
ناوەڕاست

2

957

-02-08
1526
2022

 67ژنکوژینامە  -وەشان 3یەم

کوردن
ناوەڕاست

3

69

83

-03-08
2021

2020 66نامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

687

366

-02-25
2021

2019 65نامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

459

363

-01-01
2020

 64ژینگەنامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

173

158

-01-10
2019

2018 63نامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

624

365

-01-03
2019

2017 62نامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

472

363

-01-03
2018

 61چۆنێتن بەکارهێنان کوردیپێدیا

کوردن
ناوەڕاست

1

30

0

-04-02
2017

2016 60نامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

208

348

-01-22
2017

شهدائنا ق حرب ضد الدولة االسالمية -
59
داعش ،الطبعة ١

عرن
🇦🇸 ر

1

1252

-10-10
2028
2016

دور احداث شنكال ق تطوير القضية
58
الكردية

عرن
🇦🇸 ر

1

20

0

-09-26
2016

رۆڵ رووداوەکان شنگال لە پێشخستن
57
دۆزی کورد

کوردن
ناوەڕاست

1

21

0

-08-08
2016

 56شەهیدان شەڕی داعش  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

1734

-05-12
3287
2016

2015 55نامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

153

339

-01-01
2016

 54یارینامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

11

9

-09-17
2015

 53ناندینامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

29

45

-09-17
2015

 52پاسۆکنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

189

141

-09-11
2015

 51هونەرنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

1219

-09-10
2075
2015

7

 50چاالکواننامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

1249

-09-10
2075
2015

 49وێنەنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

882

-09-10
2333
2015

 48بەڵگەنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

847

771

-09-10
2015

 47ئەتڵەسنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

42

93

-09-10
2015

 46ئامارنامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

901

-09-09
1191
2015

 45نووسەرنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

2703

-09-09
4563
2015

 44بڵوکراوەنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

325

719

 43پەڕتووکنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

5207

-09-08
11223
2015

 42گەپنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

190

476

 41ناونامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

1347

-09-07
4294
2015

 40پەندنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

1579

-09-07
5613
2015

 39زیندانینامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

2849

-09-07
7015
2015

-09-08
2015

-09-07
2015

 38پاسۆکنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

89

117

-03-18
2015

 37داعشنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

58

92

-03-14
2015

 36کۆبانێنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

136

191

-02-01
2015

 35شوێنەوارنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

135

226

-01-24
2015

 34شوێننامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

1347

-01-22
2957
2015

 33پێشمەرگەنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

353

536

-01-21
2015

 32وەرزشنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

75

113

-01-19
2015

 31جاشنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

140

287

-01-18
2015
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 30ژنکوژینامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

30

41

-01-18
2015

 29رێکخراونامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

510

960

-01-16
2015

 28هاوڕێنامە  -وەشان 4ەم

کوردن
ناوەڕاست

4

1859

-01-15
5035
2015

 27براکوژینامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

172

285

-01-11
2015

 26ئەنفالنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

165

359

-01-10
2015

 25شەهیدنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

3935

-01-04
7345
2015

2014 24نامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

166

344

-01-01
2015

 23کۆبانێنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

118

130

-11-23
2014

 22گەپنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

236

428

-11-23
2014

 21داعشنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

26

27

-11-16
2014

 20پێشمەرگەنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

403

514

-06-10
2014

 19هاوڕێنامە  -وەشان 3ەم

کوردن
ناوەڕاست

3

1653

-06-03
4811
2014

 18وێنەنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

722

-06-03
1419
2014

 17وەرزشنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

78

101

 16چاالکواننامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

1284

-06-02
1778
2014

-06-02
2014

 15ژنکوژینامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

31

33

-06-01
2014

 14براکوژینامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

219

282

-06-01
2014

 13هونەرنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

1204

-06-01
1695
2014

 12زیندانینامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

1812

-06-01
3172
2014

 11ناونامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

1238

-06-01
3259
2014

9

 10رێکخراونامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

546

937

-05-31
2014

 9شوێنەوارنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

100

171

-05-31
2014

 8شوێننامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

1396

-05-31
2887
2014

 7بڵوکراوەنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

435

756

-05-31
2014

 6پەندنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

110

404

-05-31
2014

 5جاشنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

163

285

-05-30
2014

 4ئەنفالنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

188

358

-05-28
2014

 3نووسەرنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

2291

-05-28
3289
2014

 2شەهیدنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

2753

-05-27
6140
2014

 1پەڕتووکنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

3562

-05-25
12747
2014
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دەربارە!
کوردیپێدیا ،پڕۆژەیەکە بۆ کۆکردنەوەی هەر زانیارییەیک پەیوەست بە کوردستان و کورد و بەهیوایە لە پاشەڕۆژدا ببێتە
پڕزانیاریێین سەرچاوەی کوردی و بەهۆیەوە بەئاسان بزانرێت :یک ،کێیە؟! و کوێ ،کوێیە؟! و یخ ،چییە؟!...
کوردیپێدیا وشەیەیک لێکدراوە و لە کوردی و پێدیا پێکهاتووە .وشەی پێدیا ،وشەی دووەیم وشەی لێکدراوی گریکن
ئەنسیکلۆپێدیایە ) (encyclopediaکە بەواتای ناسی یان زانین یاخود زانیارن گشن دێت .وشەی کوردیپێدیاش لەوەوە
ر
داتاساوە و دەکرێت واتای کوردنایس ،کوردینایس یان کوردزانی یاخود زانیارن کوردی بدات.
سەرچاوەکان کوردیپێدیا بریتییە لە:
ئەو تۆمارانەی کە هاوکاران کوردیپێدیا لەنێو ماڵپەڕەکان ئنتەرنێت دەیدۆزێتەوە و لە یەکێک لە پۆلەکان کوردیپێدیادا
بەن
تۆماریدەکاتەوە،
چڕوپڕیدەکاتەوە و هەندێکجاریش هەوڵ گۆڕین رێنووسە هەڵەکان دەدرێت و بەشێوەیەیک دروست
ر
ئەوەی دەستکارن ناوەڕۆیک بابەتەکان بکرێت .هەر بابەتێک لە هەر ماڵپەڕێکەوە وەربگێێت ،وەک ئەمانەتێیک زانسن ناوی
ماڵپەڕەکە لە لیسن سەرچاوەکەدا تۆماردەکرێت.
ئەو بابەتانەی کە میوانان کوردیپێدیا بۆماندەنێن و لەڕن فۆڕیم تۆمارکردن بابەتێکەوە ئامادەیدەکەن .هەر بابەتێک لەالیەن
هەر میوانێکەوە بەدەستمان بگات ،ناوی ئەو میوانە دەبێتە سەرچاوەی ئەو بابەتە .تکایە هەر کەسێک نایەوێت ناوی لە
لیسن سەرچاوەکان کوردیپێدیادا ببێت با ئاگادارمانبکاتەوە.
ئەو نامە تایبەتییانەی کە بەدەست کوردیپێدیا دەگەن و پەیوەسی بە ژیان و کارنامەی ئەو کەسانەی کە دەخوازن وەک
بابەتێک بێنە نێو ئەم کوردیپێدیایەوە.
ئەو بابەتانەی کە هاوکاران کوردیپێدیا لە دوو تون بڵوکراوەکاندا ئامادەیدەکات و چڕوپڕیدەکاتەوە و پۆلێن دەکات.
ئەو دیمانانەی کە هاوکاران کوردیپێدیا لەگەڵ کەسانێکدا ئەنجایم دەدات ،بەمەبەسن نووسینەوەی بیۆگرافن کەسێک،
شوێنێک ،رێکخراوێک ،بڵوکراوەیەک یان هەر شتێیک تری پەیوەست بە کوردستان و کورد.
ر
تەواوی بابەتەکان پۆل رێکەوت و رووداو لە داتابەیس هاوڕێنامەوە وەرگێاوە ،بڕوانە :هاوڕێنامە بۆ مێووى کوردستان و
ر
پەخس سەردەم  -زنجێە ( - )16چاپخانەی روون –
چان یەکەم – بنکەى چاپ و
کورد – دانان :هاوڕێ باخەوان  -ی
سلێمان – . 1999
هەر تۆمارێک بێتە نێو کوریدپێدیاوە ،بە شێوەیەک لە شێوەکان پەیوەندن بە کوردستان و کوردستانییانەوە هەیە ،هیچ
تێوانینەوە هەندێکجار ژیان و کارنامەی کەسێیک ناکورد دەبینیت ،ئەو
بابەتێک لە دەرەوەی ئەو تەوەرانە تۆمار ناکرێت .لەو ڕ
کەسە یان کوردناسە و خاوەن باسێکە لەسەر کورد یان کوردستانییەیک ناکوردە ،یاخود پەیوەندن بەڕووداوێیک
کوردستانییەوە هەیە.
کوردیپێدیا ،هیچ پەیوەندییەیک بە ویکیپێدیا و هەر رێکخراوێیک ترەوە نییە ،پڕۆژەیەیک سەربەخۆیە و ئەرکێیک تایبەتن
رێکخراوی کوردیپێدیایە.
تکایە ئەگەر هەر زانیارییەک لەم داتابەیسەدا بۆ بەڕێزتان گونجاو نییه و ناخوازن لێەدا ببێت ،ئەوا کوردیپێدیای ل
ئاگاداربکەنەوە.
کوردیپێدیا هەر زانیاری و وێنەیەک لە هەر سەرچاوەیەکەوە وەربگرێت ،بۆ مەبەستێیک بازرگان بەکاریناهێنێت.
گێان ساڵە ی
کۆخ و هەتاوییەکان بۆ ساڵ زایین بەشێوەیەیک
کوردیپێدیا بەردەوامە لەسەر پاکژکردن بابەتەکان و وەر ڕ
دروست ،تکایە لە هەڵە و کەموکورتییەکانمان ببوورن.
هەر زانیارییەک لە کوردیپێدیاوە وەربگێێت ،پێویستە ناوی سەرچاوەکەن و ناوی کوردپێدیای لەسەر بنووسێت.
ماڵپەڕ و داتابەیس کوردیپێدیا بە دۆت نێت  - #Cو  SQLو لە هەندێک الپەڕەشدا بە گووگڵ  APIئامادەکراوە کە بەشێیک
بەکئەن داتا و وێنەکان دەکرێت،
زۆر کەیم  Adobe Flash Playerبەکاردێنێت .رۆژانە لەسەر دوو سێڤەری جوودا
ی
تاوەکو پارێزراوبن لەهەر هێشێیک هاکەرەکان!.
ماڵپەڕی کوردیپێدیا لەسەر براوسەرەکان ئنتەرنێت ئێکسپلۆرەر ،فایەر فۆکس ،سەفاری ،ئۆپێا و گووگڵ کرۆم بەتەواوەن
بەن کێشە کاردەکات ،تکایە ئەگەر هەر کێشەیەکتان بوو ئەوا ئاگادارمان بکەنەوە..
تێست کراوە و ر
بەهۆی هەوڵەکان هاوکارمان کاک (هەڤاڵ نەژاد)ەوە ،کوردیپێدیا لە رۆژی  ٢٠١٣-١١-١١بووە رێکراوێیک فەڕیم و لە هەولێ
لە فەرمانگەی رێکخراوە ناحکومییەکان تۆمارکرا.
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بەهیوای ئەوەی کوردیپێدیا بکەینە پڕزانیاریێین سەرچاوەی کوردی و بانیک زانیارن نەتەوەن کورد!
لەگەڵ رێزی هاوکاران کوردیپێدیا:

هاوکاری بەشداربوو لەم بەرهەمەدا ژمارەی بابەت
هاوڕێ باخەوان

62

سەریاس ئەحمەد

41

ئیێاهیم فەتاح
ئەڤی ر

8

زریان عەل

3

بەناز جۆڵ

1

رۆژگار کەرکویک

1

رۆژهات سەعید

1

میالنۆ محەمەد ساڵح

1

دامەزرێنەری کوردیپێدیا :هاوڕێ باخهوان
Tel.: +31 (6) 54710293
2008 - 2022
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بابەت122 :
رۆژی دەرچوونPM1:22:12 2022/18/8 :
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بابەت1 :

ئاتیا عەیل زادە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220122104405402410
ناو :ئاتیا
نازناو :عەلێادە
ناوی باوک :عەبدولکەریم
ساڵ لەدایکبوون1978 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-11-20 :
شوێن لەدایکبوون :گوندی قورمک ی شاری وریم
شوێن ی
کۆخ دوان :گوندی قورمک ی شاری وریم
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
ژنێیک تەمەن  45ساڵەی گوندی قورمیک شاری وریم بووە ،لە ڕێکەون 29ی گەڵڕێزان 2721ی کوردی ،بەرانبەر بە -20
 2021-11بە خۆی خۆسووتاندنەوە کۆتان بە ژیان خۆی هێناوە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

وریم

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

وریم

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
AM 10:44:05 2022/22/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت2 :

ی
جیهانبی
ئارنیکا
14

https://www.kurdipedia.org/?q=20220118105944401913
ناو :ئارینکا
ناوی باوک :جیهانبی
ساڵ لەدایکبوون2006 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-12-12 :
شوێن لەدایکبوون :شاری سنە ی ڕۆژهەڵن کوردستان
شوێن ی
کۆخ دوان :شاری سنە ی ڕۆژهەڵن کوردستان
ژیاننامە
کچێیک مێمنداڵ بە ناونیشان ئارنیکا جیهانبی  15ساڵ تەمەن و کوڕی ئارمان خەڵیک سنە،
بە هەوڵ دان لە ڕن خۆکوژییەوە کۆتان بە ژیان خۆی هێنا.
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سنە

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

سنە

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

AM 10:59:44 2022/18/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت3 :

ئارەزوو
https://www.kurdipedia.org/?q=2012011710241060124
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ی
ر
توندوتێی ,لە مانیک مارن 2015دا لەالیەن کەسوکاریەوە
قوربان
کوژرا.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سلێمان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

AM 10:24:10 2012/17/1
هاوڕێ باخەوان

بابەت4 :

ی
ئولفەن گوڵدوستە
ئارەزوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20220119000554401946
ناو :ئارەزوو
نازناو :ئولفەن
ناوی باوک :گوڵدوستە
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-11-03 :
شوێن لەدایکبوون :شارۆچکەی ئاناهیتا ی شاری کرماشان
شوێن ی
کۆخ دوان :شارۆچکەی ئاناهیتا ی شاری کرماشان
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
پاش ئەوەی داواکاری هاوسەرگێی لە گەڵ ئامۆزاکەی(ئەمێ ئلفەن گوڵدەستە) ڕەت کردەوە
لە الیەن ناوبراوەوە کوژرا.
بە پن هەواڵ گەیشتوو بە  ،kmmkئەمێ ئولفەن بە ماشێن خۆی ماشێن ئارەزوو
هەڵدەدێرێ و پاشان ناوبراو لە ماشێنەکە دەر دەهاوێ و بە یس فیشەک دەیکوژێ.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم
کرمانجن خواروو (لەیک ،کەڵهوڕی ،فەیل و

زمان  -شێوەزار:

)...

🏙 شار و شارۆچکەکان:

کرماشان

🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی
کۆخ
دوان):

کرماشان
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🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

گوەللبارانکردن

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
AM 12:05:54 2022/19/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت5 :

ی
زەرن
ئارەزوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20220119103431401956
ناو :ئارەزوو
نازناو :زەرن
ناوی باوک :لوقمان
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-10-15 :
شوێن لەدایکبوون:شاری وریم
شوێن ی
کۆخ دوان :شاری وریم
ساڵ لە دایکبوون1994 :
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
هەین 23ی رەزبەری 2721ی کوردی ،بەرانبەر بە  2021-10-15زایین ،ژنێیک خەڵیک
کچ لوقمان و دانیشتووی گەڕەیک فەرهەنگیان
وریم بە ناونیشان ئارەزوو زەرن  28ساڵ و ی
لە ڕن خواردن حەبەوە هەوڵ خۆکوژی دا و کۆتان بە ژیان خۆی هێنا.
ی
مرۆق کوردستان ،ناوبراو بەهۆی کێشە خێان و گوشاری
بەپن ڕاپۆرتەکان کۆمەلەی ماق
دەرونییەوە کۆتان بە ژیان خۆی هێناوە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

وریم

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

وریم
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🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
AM 10:34:31 2022/19/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت6 :

ئاڤان نەجمەدین
https://www.kurdipedia.org/?q=20181030113751161042
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

شوێن نیشتەن:

هەندەران

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

AM 11:37:51 2018/30/10
هاوڕێ باخەوان

بابەت7 :
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ئایسان جەلییل
https://www.kurdipedia.org/?q=20220118235116401945
ناو :ئایسان
نازناو :جەلیل
ناوی باوک :بەختیار
ساڵ لەدایکبوون2006 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-12-04 :
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
شوێن لەدایکبوون :گوندی حەماملەری ناوچەیئەزەل سەربە شاری وریم
شوێن ی
کۆخ دوان:گوندی حەماملەر ی ناوچەیئەزەل سەربە شاری وریم
ژیاننامە
کچ بەختیار و خەڵیک
شەممە 13ی سەرماوەزی 2721ی کوردی ،ژنێیک گەنج بە ناوی ئایسان جەلیل تەمەن  15ساڵ ،ی
گوندی حەماملەر -ی لە دەڤەری ئەنزەل سەر بە شاری وریم ،لە ڕێگای خۆهەڵواسینەوە هەوڵ خۆکوژی دا وکۆتان بە
ژیان خۆی هێنا.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

وریم

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

وریم

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 11:51:16 2022/18/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت8 :

ئایناز عەزیزی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220120220159402185
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ناو :ئایناز
نازناو :عەزیزی
ناوی باوک :کاق
ساڵ لەدایکبوون2005 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-09-08 :
شوێن لەدایکبوون :گوندی سۆفیان شارۆچکەی بالوو ی سەربە شاری وریم
شوێن ی
کۆخ دوان :گوندی سۆفیان شارۆچکەی بالوو ی سەربە شاری وریم
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
یەکشەممە 17ی گەالوێژی 2721ی کوردی ،بەرانبەر 2021-09-08هاوڵتییەیک تازە
کچ کاق خەڵیک گوندی”سوفیان”
بووک بە ناونیشان” ئایناز عەزیزی”  16ساڵ تەمەن ،ی
دانیشتووی شاری بالوو سەر بە شاری وریم بە هۆی ڕاوەستان دڵەوە گیان خۆی لە دەست
دا.
بە پن ئەو هەواڵنەی بە kmmkگەیشتوون ،ناوبراو هەفتەی پێش مردنەکەی ژیان
هاوژین پێکهێناوە.
سەرچاوەیەیک نافەریم مردن ئەم تازە بووکەی بە خۆکوژی ڕاگەیاندووە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

وریم

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

وریم

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد
ی
ر
مەریک سوشن و نەخۆیس

هۆکاری گیان لەدەستدان:

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 10:01:59 2022/20/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت9 :

ئوزگەجان ئاسالن
20

https://www.kurdipedia.org/?q=2015021416325367632
کچە کوردێیک خوێندکاری زانکۆ لە شاری مێسین باکوری کوردستان لە 2015-02-11ەوە
رن شوێن دەبێت و دوای یس رۆژ لە دیارنەمان ،تەرمەکەی بە سوتاوی دۆزرایەوە.
ئاری هەریک ،لێکۆڵەر و چاالکوان سیایس بە خەندان راگەیاند :ئوزگەجان ئاسالن کە
خوێندکاری زانکۆ بوو لە شاری مێسین باکوری کوردستان ،لەالیەن یس کەسەوە رفێندراوە
و دوای دەستدرێژیکردنەسەری و کوشتن ،تەرمەکەشیان سووتاندووە.
وتیس :ئەو کچە کوردە و تەمەن  20ساڵ بووە و خوێندکاری زانکۆ بووە لە ر
ر
بەیس
سایکۆلۆخ.
ر
ر
ئاماژەیس بەوەدا کە لە  2015-02-11دیار نەماوە و دوای گەڕانێیک زۆر پۆلیس تورکیا،
توان یس تۆمەتبار دەستگێ بکات ،کە دوانیان باوک و کوڕن ،لەگەڵ کەسێیک دیکەی نزیک
لە خۆیان.
بەوتەی ئەو چاالکوانە ،دوێن لە نزیک گوندی چاماالن سەر بە پارێزگای مێسی ،تەریم
ئوزگەجان ئاسالن دۆزرایەوە ،ر
وتیس :تاوانبارەکان سەر بە پارن رەگەزپەرسن تورکیا
ر
مەهەپەن ،باوکەکە تەمەن  50ساڵە و کوڕەکەیس تەمەن  20ساڵە و کەیس سێیەمیان
تەمەن  26ساڵە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باکووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی خەندان 2015-02-14 -
PM 4:32:53 2015/14/2
هاوڕێ باخەوان

بابەت10 :

ئیلهام ئاتەشبەرگ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220118111140401914
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ناو :ئیلهام
نازناو :ئاتەشبەرگ
ناوی باوک :ئیسماعیل
رۆژی ی
کۆخ دوان2022-01-05 :
:
شوێن لەدایکبوون شارۆچکەی پێانشار
شوێن ی
کۆخ دوان :شارۆچکەی پێانشار
:
ساڵ ی
کۆخ دوان 2022
ژیاننامەچوارشەمە 15ی بەفرانباری 2721ی کوردی ،ژنێیک گەنج بە ناسنامەی “ئیلهام
کچ ئیسماعیل لە ڕێگای خۆهەڵواسینەوە کۆتان بە ژیان خۆی
ئاتەشبەرگ” خەڵیک پێانشا ی
هێنا.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

پێانشار  -خانە

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

پێانشار  -خانە

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
AM 11:11:40 2022/18/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت11 :

ئیمان ئەحمەد
https://www.kurdipedia.org/?q=20170609130345139929
رۆژنیوز -سۆران محەمەد
ر
کچە منداڵێیک ڕۆژئاوای کوردستان دوای رفاندن ،لە باخچەیەیک شاری کەرکوک فڕێدەدرێت ،وتەبێی پۆلیس کەرکوکیش،
ر
سێکسیس کرابێتە سەر.
ئاماژە بەوە دەکات ،ئەگەری هەیە ئەو منداڵە دەستدرێژی
ر
وتەبێی پۆلیس کەرکوک لەوبارەیەوە لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانس رۆژنیوز ،زانیاری زیاتری ئاشکرا کرد.
ر
عەقید ،ئەفراسیاو کامل ،وتەبێی پۆلیس کەرکوک ،بە رۆژنیوزی ،ڕاگەیاند:کاتژمێ 12ی شەوی ڕابردوو ،کچێیک تەمەن یازدە
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ساڵەی ڕۆژئاوای کوردستان لە باخچەیەیک نزیک بەڕێوبەرایەن شارەوان کەرکوک دۆزراوەتەوە.
ر
وتیس:منداڵەکە ناوی 'ئیمان ئەحمەد'ە ،تەمەن یازدە ساڵە ،خەڵیک ڕۆژئاوای کوردستانە ،خێانەکەی لە شارەدن دارەتووی
سەر بە پارێزگای هەولێ نیشتەجی.
ر
وتەبێەکەی پۆلیس کەرکوک ڕاشیگەیاند :ئەو کچە ڕفێندراوە بۆ شاری کەرکوک ،گومان دەکرێت کە دەستدرێژی سێکسیان
کردبێتە سەر ،بۆ دڵنیابوون و پشکنی ڕەوانەی نەخۆشخانەی ئازادی شاری کەرکوک کراوە ،هەروەها پۆلیس کەسوکاری
کچەکەی ئاگادار کردۆتەوە کە کچەکەیان لە شاری کەرکوکە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

کەرکوک

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:

رۆژئاوای کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی رۆژنیوز 2017-06-09 -
PM 1:03:45 2017/9/6
ئیێاهیم فەتاح
ئەڤی ر

بابەت12 :

ئیمان سایم مەغدید
https://www.kurdipedia.org/?q=20220307125114407472
ناو :ئیمان
نازناو :ماریا سام
ناوی باوک :سایم مەغدید
رۆژی لەدایکبوون2002_09_09 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2022-03-06 :
ماریا ،ئایین خۆی لە ئیسالمەوە گۆڕی بوو بۆ کریستیان و وازی لە باڵ ر
پۆیس هێنابوو.
ر
ر
انییەکیس تۆمار کردبوو.
خۆیس هەبوو گۆر
چاالکێیک تیک تۆک بوو .دەنگێیک
کاتژمێ 11ی شەوی  2022-03-06ئیمان سایم مەغدید نازناوی (ماریا سام)ە تەمەن 20
ساڵە بەدەسن برا  18ساڵیەکەی (ئەنجام سایم مەغدید) لە شەقایم  100مەتری هەولێ
نزیک فرۆکەخانەی نێودەوڵەن هەولێ دەکوژرێ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
بێوباوەڕی سیایس:

نەتەوەن
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جۆری کەس:

کەسایەن

جۆری کەس:

ر
توندوتێی
قوربانن
گۆر ر
انیبێ

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست
♖ هەولێ

🏙 شار و شارۆچکەکان:

🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی
کۆخ دوان) ♖ :هەولێ
شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

هۆکاری گیان لەدەستدان:

گوەللبارانکردن

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ن یق & رادیۆ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | تەواوی کەناڵەکان راگەیاندن
PM 12:51:14 2022/7/3
رۆژگار کەرکویک

بابەت13 :

ی
مەسیف
ئەرسین
https://www.kurdipedia.org/?q=2015010812194984561
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کرمانجن ناوەڕاست
♖ هەولێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 12:19:49 2015/8/1
هاوڕێ باخەوان
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بابەت14 :

ی
ئەلینا سادق

https://www.kurdipedia.org/?q=20220122212816402476
ناو :ئالینا
نازناو :سادق
ناوی باوک :ئەمێ
ساڵ لەدایکبوون2008 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-11-15 :
شوێن لەدایکبوون :شاری کامیاران
شوێن ی
کۆخ دوان :شاری کامیاران
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
کچێیک تەمەن  14ساڵ شاری کامیاران بووە ،بە هۆی کێشەی خێانییەوە ،بە خواردن حەب ،لە ڕێکەون 24ی گەڵوێژی
 2721کوردی بەرانبەر  ،2021-11-15کۆتان بە ژیان خۆی هێناوە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

کامیاران

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

کامیاران

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 9:28:16 2022/22/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت15 :
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ئەوین مەولوودی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220120224301402190
ناو :ئەوین
نازناو :مەولودی
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-09-15 :
شوێن لەدایکبوون :شاری شنۆ
شوێن ی
کۆخ دوان :شاری شنۆ
ژیاننامە
ژنێیک دانیشتووی شاری شنۆ بووە ،لە ڕێکەون 24ی گەالوێژی 2721ی کوردی ،بەرانبەر  2021-09-15ز ،لە ڕێگەی خۆ
هەڵواسینەوە کۆتان بە ژیان خۆی هێناوە و مردووە .ناوبراو خاوەن منداڵێیک  1ساڵنە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

شنۆ

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

شنۆ

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 10:43:01 2022/20/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت16 :

باخان
https://www.kurdipedia.org/?q=20150402160535120754
ی
لە مانیک مارن 2015دا لەالیەن کەسوکاریەوە کوژرا.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و شارۆچکەکان:
نەتەوە:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست
سلێمان
کورد
باشووری کوردستان

PM 4:05:35 2015/2/4
هاوڕێ باخەوان

بابەت17 :

بێیڤان عەیل
https://www.kurdipedia.org/?q=2015061809230085571
تەمەن  23ساڵ بوو ،بەڕووداوی سووتان یان سووتاندن گیان لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و شارۆچکەکان:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست
کەالر (گەرمیان)

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

AM 9:23:00 2015/18/6
هاوڕێ باخەوان

بابەت18 :

بێیڤان .ه
https://www.kurdipedia.org/?q=2014073020405377184
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:

ر
توندوتێی
قوربانن

27

⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

رۆژئاوای کوردستان

PM 8:40:53 2014/30/7
هاوڕێ باخەوان

بابەت19 :

بێالن کەمال
https://www.kurdipedia.org/?q=2018013017180698808
قوربانن توندوت رێن کۆمەڵیەتییە .رۆژی  2018-01-21تەرمەکەی لە دەرەوەی شاری کۆیە
دۆزرایەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 5:18:06 2018/30/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت20 :

ی
بەفرین مەعروق
https://www.kurdipedia.org/?q=2013062723040989781
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...
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

بۆکان

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

رۆژهەڵن کوردستان

PM 11:04:09 2013/27/6
هاوڕێ باخەوان

بابەت21 :

بەناز جەواد
https://www.kurdipedia.org/?q=2011091409084661223
ر
گێی و یاسای پەیمانگای تەکنییک هەولێە و
تەمەن  24ساڵ بوو ،دەرچووی بەیس کار ڕ
بەهۆی دانەمەزراندنیەوە لەشەوی ( )2011-08-28خۆی سوتاند و سەرلەبەیان (-09-06
 )2011گیان لەدەستدا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ئاسن خوێندن:

پەیمانگا (لیسانس)

جۆری خوێندن:

گێی
کار ڕ

جۆری کەس:

ر
توندوتێی
قوربانن

⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست
♖ هەولێ

🏙 شار و شارۆچکەکان:
لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

سووتان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی ئاوێنە
AM 9:08:46 2011/14/9
هاوڕێ باخەوان

بابەت22 :

پرشەنگ ئەمێی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220118104609401912
ناو :پرشنگ
ناوی باوک :ئەمێی
شوێن لە دایکبوون :گوندی بانیگان ی سەربە شارۆچکەی پاوە
شوێن ی
کۆخ دوان :گوندی بانیگان ی سەربە شارۆچکەی پاوە
ڕۆژ و مانگ و ساڵ ی
کۆخ دوان2022-01-15 :
ژیاننامە
 45ساڵ خێاندار و دانیشتووی گوندی باینگان پاوە کۆتان بە ژیان خۆی هێنا.
حەن برنج هەوڵ
بەپن ڕاپۆرتەکە ،خاتوو ئەمێی بەهۆی ناکۆیک بنەماڵەن بە خواردن ر
خۆکوشتن داوە و لە کۆتاییدا گیای لە دەست داوە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کرمانجن گۆران  -هەورایم

🏙 شار و شارۆچکەکان:

پاوە (هەورامان)

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

پاوە (هەورامان)

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
AM 10:46:09 2022/18/1
سەریاس ئەحمەد
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بابەت23 :

پەروا
https://www.kurdipedia.org/?q=2012060912512365088
ر
ق.
توندوتێی
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 12:51:23 2012/9/6
هاوڕێ باخەوان

بابەت24 :

پەیمان نوری ئارێ هامەر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190930144157373018
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:

ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:

بە ئەشکەنجە گیان لەدەستداوە

⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

یم
کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

کەرکوک

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

هۆکاری گیان لەدەستدان :ئەشکەنجە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🇪🇸 سوید

PM 2:41:57 2019/30/9
ئیێاهیم
نالیا ر

بابەت25 :

ترێ ؟
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https://www.kurdipedia.org/?q=20170607142153139894
ر
گێی زانکۆی
ترێ کچێیک  27/ساڵ /دانیشتووی هەولێە ،دەرچووی بەیس کار ڕ
صەڵحەدینە ،دوای ئەوەی زانکۆ تەواو دەکات و دانامەزرێت ،هەوڵ دەدات لە شوێنێیک
ئەهل کار بکات ،بۆیە لە کۆمپانیایەک وەک سکرتێ دەستبەکار دەبێت ،بەڵم لەالیەن
بەڕێوەبەری کۆمپانیاکەیەوە ،بە چەندان شێوە دەستدرێژی دەکرێتە سەر.
ترێ کە هیوای بەوە بووە لەڕێگەی ئەو کارەیەوە ،هەم یارمەن ماڵەوە بدات و هەم داهاتێیک
باش بۆ ژیان خۆی مسۆگەر بکات و ماستەر بخوێنێت ،بەڵم چاوچنۆیک بەڕێوەبەرەکەی،
هیوابڕی دەکات و ناهێڵن وەک مرۆڤێیک ئاسان بۆ ئاسۆی روون داهاتووی خۆی بڕوانێت.
هیچ کەس بەو ئازارە گەورەی ترێ نازانێت ،نە ئاگاداری ئەو ژیانە زەحمەتەیە کە تێیدایە،
ر
کێشەکەیس هێندە ئاسان نەبوو ،دوای دڵنیاکردنەوەی لەوەی ناو و ناونیشان
باسکردن
پارێزراو دەبێت ،ئه و کچە گەنجە دەردی دڵ خۆی بۆ وشە خستە ڕوو.
بەن کاری دانیشتم ،لە ماڵەوە بێار ببووم ،باری ئابووریشمان باش نەبوو ،بۆیە
ساڵێک ر
بریارم دا کار بکەم ،زیاتر لە پێنج مانگ بەدوای کاردا گەڕام تا لەڕن هاوڕێیەکمەوە لە
کۆمپانیایەک وەک سکرتێ قبوڵ کرام بە مووچەی  500هەزاری مانگانە ،دوای دوو مانگ
بەڕێوەبەرەکەم بۆی کردم بە  800هەزار ،بەدوای ئەوەدا هەستم کرد (عیسا) کە بەڕێوەبەرم
بوو زۆر جیاواز مامەڵە دەکات ،بەڵم هەمیشە دەیگوت تۆ زۆر بەتوانا و لێهاتووی بۆیە زۆر
جن گرنگیپێدان ئەمانە بەشێکن لە گوتهکان ترێ.
ر
ئه و کچە کە بەهۆی کارەکەیەوە دنیایەک خەیاڵ خۆیس بۆ داهاتووی خۆی ال دروست
بووە ،ماوەی شەش مانگ کار دەکات رن ئەوەی هیچ کێشەیەیک لەگەڵ هیچ کەسدا
هەبێت ،دواتر دەبێت بە بەڕێوەبەری کارەکان عیسا .وەک خۆی دەڵ ،لە ماوەی کارکردنم
دەمویست لە عیسا دووربم ،چونکە هەستم ر
بایس پێم نەدەگوتم لەبارەی ئەو ،بەڵم ئەو لە
ی
هەرخ لەناو کۆمپانیا
هەر دەرفەتێکدا زیاتر لەخۆی نزییک دەکردمەوە ،تا کار گەیشتە ئەوەی
دەکرا دەبوایە بە ئاگاداری من و ئەو بێت.
ئەم خۆدیزینەوە و خۆگونجاندنە دوای ساڵێک لە کارکردن و زیادکردن بەردەوایم مووچەی
ترێ ،دەبێت بە پێوەندی خۆشەویسن لە نێوان بەڕێوەبەر و بچووک و گەورەکەدا .ترێ
ئەوە ناشارێتەوە کە هەموو شتێکیان پێکەوە بووە عیسا زۆر هۆگری خۆی کردبووە ،بەڵێن
پێدام هاوسەرگێیم لەگەڵ بکات و لقێیک کۆمپانیاکەی لە تورکیا بۆ من بکاتەوە ،بەڵم لە
دوایدا هەموو شتێیک پێچەوانە کردەوە.
عیسا تەمەن  65ساڵە ،خاوەن پێنج منداڵە و دووجار هاوسەرگێی کردووە ،ئێستا لەگەڵ
ژن و منداڵەکانیدا لە تورکیا دەژین .ترێ ئەوەن زانیوە کە عیسا خاوەن ژن و منداڵە ،بەڵم
بەڵێنە برققەدارەکان مەسن کردووە و هەموو شتێیک لەبێ بردووەتەوە .،خۆی وا گوزارشن
دەکات بەرچاوی تاریک کردم.
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و
شارۆچکەکان:
لەژیاندا ماوە؟:
نەتەوە:
🗺 وڵت:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست
♖ هەولێ
بەڵ (تا رۆژی تۆمار/چاککردن ئەم بابەتە ،ئەم کەسایەتییە
لە ژیاندا ماوە)
کورد
باشووری کوردستان
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Quick Respons
:Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری وشە
PM 2:21:53 2017/7/6
ئیێاهیم فەتاح
ئەڤی ر

بابەت26 :

چنار سەعید
https://www.kurdipedia.org/?q=2013020610310775612
تەمەن ( 23ساڵ)ەو دانیشتووی گەڕەیک (روونایک) شارەدن (لەیالن)ە و ماوەی دوو ساڵە لە
هاوسەرەکەی جیابووەتەوە.
بە گوێرەی راپۆرن پزیشیک )15( ،فیشەک نراوە بە جەستەی (چنار)ەو ماکسیە رەشەکەی
لە خوێن جەستەیدا سوور هەڵگەڕاوە و لە ناوچەیەیک چۆڵەوان تەرمەکەی فڕێدراوە و
بەهۆی ئاژەڵ کێوییەوە تەرمەکەی شێوێندراوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

AM 10:31:07 2013/6/2
هاوڕێ باخەوان

بابەت27 :

خاتوون سوروجوو
https://www.kurdipedia.org/?q=2011123011342663586
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ر
ق.
توندوتێی
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

⚤ رەگەزی کەس:

یم

نەتەوە:
:Quick Respons Code

کورد

AM 11:34:26 2011/30/12
هاوڕێ باخەوان

بابەت28 :

خۆزگە ئاسۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220211202606404752
ناو :خۆزگە
نازناو :خۆزگە ئاسۆ
ناوی باوک :ئاسۆ
رۆژی لەدایکبوون2005 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2022-02-11 :
شوێن ی
کۆخ دوان :رانیە
ژیاننامە
پۆلیس راپەڕین :ئێوارەی رۆژی  2022-02-11لە دەڤەری راپەڕین تەریم کچێک بەناوی
(خ.ئ.و) دۆزراوەتەوە کە تەمەن  17ساڵە و پیشەی خوێندکارە ،پاش توێکاری بۆ الشەکەی
کراو دەرکەوتوە شوێنەواری پەت بە ملیەوە هەیە و بەگوێرەی زانیاریە سەرەتایەکانیش
ر
ی
مردنەکەیس تەرمەکەی
پێدەخ بە پەت خنکابێت ،بەمەبەسن زانین هۆکاری ڕاستەقینەی
ڕەوانەی پەیمانگای پزیشیک دادی سلێمان کراوە ،دۆسیەی لێکۆڵینەوەش بۆ ڕووداوەکە
کراوەتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ئاسن خوێندن:

ئامادەن

جۆری کەس:

ر
توندوتێی
قوربانن

⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

رانیە (راپەڕین)

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

رانیە (راپەڕین)

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خنکان
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🗄 سەرچاوەکان
ن یق & رادیۆ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | تەواوی کەناڵەکان راگەیاندن
PM 8:26:06 2022/11/2
زریان عەل

بابەت29 :

دالیە سمۆ خەڵەف
https://www.kurdipedia.org/?q=20170821100357142329
کچە کوردێیک ئێدییە ،رۆژی  2017-08-13لەبەردەم ماڵ خۆیان لە شارەدن بازیان
فڕێێاوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

شنگال

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی رۆژنیوز 2017-08-21 -
AM 10:03:57 2017/21/8
سەریاس ئەحمەد

بابەت30 :

ی
دلی ئەحمەد
https://www.kurdipedia.org/?q=20170620000119140304
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لە تەمەن  15ساڵیدا بەمێد دراوە بە گەنجێیک خەڵیک دهۆک .رۆژی  2017-12-29لە
رووداوێیک گوماناویدا لە نەخۆشخانەیەیک شاری هەولێ گیان سپارد و دوو منداڵ لە دوای
خۆی جێهێشت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

دهۆک

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی رووداو 2017-06-20 -
AM 12:01:19 2017/20/6
ئیێاهیم فەتاح
ئەڤی ر

بابەت31 :

ی
حسی
دنیا سلێمان
https://www.kurdipedia.org/?q=2014052613172676492
خەڵیک کەڵەکچییە ،لە  2014-05-22بەشێوەیەیک زۆر دڕندانە لەالیەن مێدەکەیەوە لە
تەمەن  15ساڵیدا کوژرا ،نێوبراو پێش کوژران هەردوو مەمیک بڕدرابووەوە و سووکایەن بە
تەرمەکەی کرابوو.
لەدایکبوی ساڵ  1999رۆژی  2014-05-24تەرمەکەی لە نزیک چیای مەقلوبە -باشوری
کەلەکچ -لەالیەن هێەکان پۆلیسەوە دۆزرایەوە ،پۆلیس دهۆک دەڵێت (لەالیەن
ناحیەی
ی
مێدە تەمەن  45ساڵەکەیەوە کوژراوەو ،دنیا ژن دوەمیەن).
دنیا لەموسڵ لەدایک بوە ،یس براو یس خوشیک هەیە ،خێانێیک هەژارن هەر به و
هۆیەشەوە تا پۆل چوارەیم سەرەتان خوێندویەن ،ئەمەش بەپن لێدوان تایبەن سیهام
حسی ( 46ساڵ) ،داییک دنیا
ر
دارتایس
باویک دنیا ( 59ساڵ) خەڵیک کوردستان باکورە و لەعەشێەن (گون)یە ،کاری
دەکات.
ساڵ  2012ئەوکاتەی کە دنیا تەمەن تەنها  11ساڵ دەبێت دەدرێت بەژن بۆ براکەی
خۆی ،بەڵم بەر لەوەی بگوازرێتەوە و هەر لەماوەی دەستگێانداریدا کێشە لەنێوان ئه و
دوو خێانەدا دروستدەبێت لەسەر بڕی شێبان و مارەن و ئه و ئاڵتونەی کە دەبێت بۆ دنیا
بکرێت.
دواتر لەڕێگەی دادگاوە ئەو کێشەیە یەکالن دەکرێتەوە و دنیا نادرێت به و ماڵە ،بەڵم
کچ ئه و ماڵە دێن و هاوسەرگێیەکەی کێشەی بۆ دروستنابێت.
براکەی ی
ساڵێک دواتر لە هاوین  2013دا دنیا کەسێیک دیکە دێتە داوای بەناوی سلێمان تەمەن 45
ساڵن ،وەک سیهام بایس لێوە دەکات ئەوان رازی نەبون دنیای بدەن ،بەڵم لەسەر
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پێداگری کچەکەیان بۆ ئه و هاوسەرگێیە رازی دەبن.
ئەم کچە لەبری پارە دراوە بەکایک زاوا ،سیهایم داییک دەڵێت (لەبری پێدان  35وەرەقە
ر
زێڕیس بۆ دنیا کرد وەکو رستکێک و (ملوانکە)
کچەکەمان داوەتە ئه و کابرایە ،سلێمان
چوار بازنگ و کوستیلکێک و جوتێک گوارەی زێڕی بۆ دروستکردوە(.
دەگێێتەوە
ماوەی هاوسەرگێییەکەی دنیا هەروا رن کێشە تێناپەڕێت ،داییک باس ئەوە
ڕ
چەندینجار کچەکەی هاتۆتەوە بۆ ماڵەوە و دەسن داخ کراوە و ئاسەواری لێدان پێوە بووە
و داییک دەڵێت تەنانەت منداڵەکان ژن یەکەیم پیاوەکە لێیانداوە.
رۆژی پێنجشەممە  5/22سیهام لەماڵەوە لەمەعەسکەر دۆمێ لە دهۆک بووە ئەوکاتەی
دنیا تەلەفۆن بۆ دەکات و پێیدەڵێت مێدەکەی زۆری لێداوە ،هەربۆیە ئەمیش خۆی حازر
کەڵەکچ ،بەڵم سلێمان مێدی کچەکەی تەلەفۆنیان
دەکات بچێت بۆ ماڵ کچەکەی لە
ی
بۆ دەکات کە خۆی دنیا دەهێنێتەوە و پێویست ناکات ئەوان بڕۆن.
شه و دادێ و سلێمان دنیای نەبردۆتەوە ،هەربۆیە سیهام و مێدەکەی دەچنە ماڵ باویک
سلێمان .دنیا لەگەڵ هەوێکەیداو منداڵەکان مێدەکەی هەر لەیەک ماڵدا ژیاون کەماڵ
باویک سلێمانە ،بەڵم دنیا لەوێ نابێت.
دواتر سلێمان تەلەفۆن بۆ سیهام دەکات و پێیدەڵێت کە ئەوە کچەکەیەن و ساغ و
سەالمەتە ،ئەمەش قسەکان دنیا بووە لەگەڵ داییک دایکە چۆن ،کوا باوکم ،بەباوکم بڵ
ئەمە ئاخر جارە گون لەدەنگم بێت و ئێوە من نابیننەوە.
سیهام دەڵێت :ئیێ تەلەفۆنەکە دادەخرێت ،داخران تەلەفۆنەکە گومان لەالی سیهام
دروستدەکات ،دەگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە هەتا بزانێت دنیا نەهاتووە ،بەڵم لەوێ نابێت ئیێ
دەگەڕێنەوە شێخان و سکاڵ تۆمار دەکەن ،دەڵێت :وتمان دنیا تائێستا دیار نیه و
تەلەفۆنەکانیان داخراوە.
پێنچ بەیان ئێمە
دەشڵێت :تا کاتژمێ دووی شه و ئێمە نەنوستوین ،بەڵم لەکاتژمێ ر
ئاگادارکراینەوە لەالیەن پۆلیسەوە کە تەریم کچەکەمان لەالی پزیشیک دادە لە دهۆک منیش
وەکو شێتم لێهات.
دنیا کوژراو کەسیش دەستگێ نەکرا ،بەپن بوعدە یاساییەکان هەموو ئەوانەی
ر
پەیوەندیدران بەدۆسیەی چێۆیک دونیاوە دەستگێ بکرانایە ،بەڵم
تائێستایس لەسەر بێت
بکوژی سەرەکیش دەستگێ نەکراوە چ جای ئەوانەی تر.
داییک ئەوە ناشارێتەوە کە کچەکەی چەند جارێک بایس وەزیع خۆی بۆ کچە خاڵەکان
ر
توندوتێە لەگەڵ و بەزۆرو بەڕێگای ناشەریع سێکس
کردووە و پێیوتوون کەمێدەکەی
لەگەڵدەکات.
ی
ر
دواجار هاوسەرگێی دنیا بەمەریک خۆی کۆتای دێت و بەناسینێین شێوە دەکوژرێت،
ر
توندوتێ و نامۆی وا لەو ناوچەیەدا
پرسیارەکە ئەوەیە ئەمە جاری یەکەم نیە رووداوی
روودەدات ،دوعاش لەناوچەی بەعشیقەی نزییک شێخان بەخراپرترین شێوە کوژرا.
لەدوا وێنەشدا دنیا کە لەتۆڕی کۆمەڵیەن فەیسبووک بڵوبۆتەوە کە ئاسەواری بڕین لەسەر
ر
ر
چاوێکیس شی بۆتەوە.
دەموچاویس ئاوساوە و
سنگیەوە هەیه و
داییک دنیا دەڵێت :ئێمە گوناهێیک زۆر مەزنمان کردووە دەرهەق بەکچەکەمان کردو
ر
تەرمەکەیس بکەین.
نەمانتوانیوە تەنانەت سەیری
 2014-05-27تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

موسڵ و دەشن نەینەوا

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی ئاوێنە
PM 1:17:26 2014/26/5
هاوڕێ باخەوان

بابەت32 :

دنیا مێی
https://www.kurdipedia.org/?q=2013070320374289734
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

🏙 شار و شارۆچکەکان:

کرماشان

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

رۆژهەڵن کوردستان

PM 8:37:42 2013/3/7
هاوڕێ باخەوان

بابەت33 :

دوعا خەلیل ئەسوەد
https://www.kurdipedia.org/?q=200911031308152275
ر
یەکێکە لە بەناوبانگێین قوربانییەکان توندوتێی بەرامبەر ژنان لە کوردستان .لە -04-07
 2007بە بەرد و بلۆک لە الیەن کۆمەڵە کەسێک و پۆلیس دەسەڵتەوە لە گوندێیک
بەعشیقەی نزیک موسڵ بە بەرچاوی سەدان کەسەوە ،کوژرا.
کچێیک ئێدی بووە ،ناوی تەواوی دوعا خەلیل ئەسوەد .دوای ئەوەی لەگەڵ کوڕێیک
موسڵمان هاوسەرگێن کرد.
ڕۆژی  2007-04-07لە تەمەن  17ساڵیدا لە گوندی بەحزان لە شارۆچکەی شێخان ،بە
بەرچاوی پۆلیس و هێە ئەمنییەکان ناوچەکەوە ،بە دڕندانەترین شێوە لە الیەن کەسوکار و
عەشێەتەکەیەوە بە بلۆک کوژرا]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
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⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

شنگال

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | eslami.net
PM 1:08:15 2009/3/11
هاوڕێ باخەوان

بابەت34 :

دڵسۆز محەمەد
https://www.kurdipedia.org/?q=2012082708594672388
ر
ق.
توندوتێی
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و شارۆچکەکان:
نەتەوە:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست
رانیە (راپەڕین)
کورد
باشووری کوردستان

AM 8:59:46 2012/27/8
هاوڕێ باخەوان

بابەت35 :

دیمەن بایزیدی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220118181209401924
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ناو :دیمەن
نازناو :بایەزیدی
ناوی باوک :ئەحمەد
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-12-11 :
:
شوێن لەدایکبوون شاری مەهابادێ رۆژهەڵن کوردستان
شوێن ی
کۆخ دوان :شاری مەهابادێ رۆژهەڵن کوردستان
:
ساڵ لە دایکبوون 2007
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
کچ ئیسمایل  16ساڵ تەمەن و خەڵیک مەهاباد،
کچێیک گەنج بە ناونیشان دیمەن بایزیدی ی
لە ڕن خواردن حەبەوە هەوڵ خۆکوژی دا و کۆتان بە ژیان خۆی هێنا.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

مەهاباد

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

مەهاباد

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 6:12:09 2022/18/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت36 :

رۆژین سەفەر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170703130747140856
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قوتان قۆناخ  12بوە ،خەڵیک سۆرانە ،لە شەوی  2لەسەر  3ی /7
تەمەن  17ساڵ بوە،
ر
 2017لەماڵەکەی خۆی بە چەقۆ کوژراوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سۆران

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | تەواوی کەناڵەکان راگەیاندن
PM 1:07:47 2017/3/7
ئیێاهیم فەتاح
ئەڤی ر

بابەت37 :

رۆکستان
https://www.kurdipedia.org/?q=2015100810252386259
تەمەن  18ساڵ بوو کە لەالیەن یس پیاوی شەڕەنگێەوە لە سووریا دەستدرێژی سێکس
کرایەسەر و القە کرا ،پاشان لەالیەن باوک و براکانییەوە بەتاوان شتنەوەی شەرەف لە
ئەڵمانیا کوژرا.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

رۆژئاوای کوردستان

AM 10:25:23 2015/8/10
هاوڕێ باخەوان
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بابەت38 :

ریما رەمەزان
https://www.kurdipedia.org/?q=20140418115434100426
راگەیەندنەکان وڵن بەریتانیا بڵویانکردەوە ،پیاوییک کورد ،تەمەن  21ساڵ ،بەتاوان
ر
توندوتێی و دواتر سەربرین دەزگێانەکەی سای هەتا هەتان دراوە.
ئەنجامدان
کاوە رەش ،بەریتانیا :دوێن پێنجشەممە 17ی مایس ،لەدوا دانیشتن دادگای باڵی شاری
 ،Sheffieldئاراس حوسەین ،تەمەن  21ساڵ ،تاوان کوشتن کچە دەزگێانەکەی کە
کۆلێچ شاری  Sheffieldبوو ،بەسەردا ساغ بوەوە.
قوتان
ر
ر
کچە خوێندکار ،ریما ڕەمەزان تەمەن  18ساڵ ،دوای سەردانیکردن ئەو شوقەیەی
ی
کەدەکەوێتە Herries Roadو لەشاری  Sheffieldکە ئارایس تێدا دەژیا ،لەمانیک
حوزەیران ساڵ رابردو کوژرا.
بەن جلوبەرگ ،دوای
شوقەکەی
دەرەوەی
هاتبوە
انەکەیدا
ئاراس لەکان کوشتن دەزگێ
ری
ئەوەی لەالیەن خەڵیک ئەو شەقامەوە بەجەستەی خوێناوییەوە و سنیک بریندارەوە
دەبیێێت ،لەکاتژمێ 5ی ئێوارە تیم فریاگوزاری و پۆلیس دەگاتە شوێن روداوەکە.
بەپن لێدوان شایەدحاڵەکان ،کاتێک تیم فریاگوزاری هەوڵ فریاکەوتن ئاراس دەدەن،
هاواردەکات کە ئەو کەسێیک دیکەی کوشتوە ،ئەو وتویەن لێمگەڕێن با بمرم بۆ یارمەتیم
دەدەن؟ کاتێک پۆلیس شوقەکەی دەپشکی جەستەی بێگیان ریما دەدۆزنەوە ،کە چەندین
ی
چەقۆ لەسەر سینیک دراوە و دواتر سەربڕدراوە.
بەپن دانپیدانەکان ئاراس بۆ دادگا ،ریما هێشتا زیندوبوە ،کە ئاراس بەبرینداری سەری
بڕیوە.
هەر لەشوقەکەی ئاراسدا لەگەڵ تەریم ریما پاسپۆرت و بری  5000پاوەند دۆزراوەتەوە ،کە
ریما لەماڵەوە لەگەڵ خۆی هێناوە بۆ ماڵ ئاراس .دادگا دەڵ هێشتا رون نیە کە هۆکاری
هێنان پارەو پاسپۆرتەکە چیە.
باری دەرون ئاراس حوسەین ،بەشێک بوە لەکەیس تاوانەکەیدا ،لەوبارەیەوە بۆ ماوەیەک
لەزیندانەوە بۆ نەخۆشخانەی  North Nottinghamshireگوازراوەتەوە.
لەکان دادگایکردندا خانم دادوەر  Laura Coxبەتاوانباری وت ،تۆ بەشێوەیەیک زۆر
ر
ر
ئەوەیس وت
توندتێ ،بەزەبروزەنگ و کۆنێۆڵکرن ئەو کچەت سەربڕیوە .دادوەر
درندانەو
ئەگەر سەرت نەبڕیبا بەپن لێکۆڵینەوەکان رەنگە ژیان رزگار بکربا ،بەڵم تۆ جگە
لەبریندارکردن سینگ و شان هەروەها دەستەکان ،کاتێک ویستویەن بەرگری بکات
لەلێدان چەقۆکان ،بەڵم تۆ برینداری و زیندون سەرت بڕیوە.
 Laura Coxدەڵ ،پێوستە تۆ سای هەتاهەتان و کەمێین ماوە کە  20ساڵە ،لەپشت
ر
شیس زینداندا بەسەربەریت.
لەکۆلێچ شەفێڵفد کە ریما کۆریس دیپلۆمای لە Health
خێان و هاوڕێیان ئەو قوربانییە
ر
ی
 and Social Care Level 3دەخوێند .نیگەران و خەمباری خۆیان دەردەبڕن بۆ مەریک ئەو
کچە تەمەن هەژدە ساڵە .ئەوان دەڵی ،ناتوانن بەهیچ وشەیەک هەست و سۆزی قوڵ
ی
خۆیان بۆ مەریک ئەو ئازیزەیان دەر ربێن.
لەکان کوشتن ئەو کچە بەدەسن ئاراس ،خێان ریما رەمەزان ئەوەیان رەتکردبوەوە کە ئەو
جوتە پەیوەندی خۆشەویستیان لەنێواندا هەبوبێت .ئەو رۆژەی ریما لەکاتژمێ 2.30ی
دوانیوەڕۆ سەردان شوقەکەی ئارایس کردوە خێانەکەی ئاگادارنەبون.
پۆلیس چەند بەڵگەیەیک خسۆتەرو کە ئەوان لەساڵ 2011وە پەیوەندیان هەبوە.
لێکۆلەرەوی پۆلیس لەکەیسەکە ئەوەی وتوە ،ریما ئارایس زۆر خۆشویستوە ئامادەبوە
هەموو شتێیک بۆبکات ،بەڵم ئاراس بەردەوام هەوڵیداوە دەزگێانکەی کۆنێۆڵبکات.
 2014-04-18تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم
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نەتەوە:
🗺 وڵت:

کورد
شانشین یەکگرتوو (بەریتانیا)

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی ئاوێنە
AM 11:54:34 2014/18/4
هاوڕێ باخەوان

بابەت39 :

رەوشت کەمال
https://www.kurdipedia.org/?q=201012081446059850
تەمەن  17ساڵ بوو ،لە پۆل دەیەیم ئامادەن لە خوێندنگەی چوارقوڕنە بوو و بەرگەی
ئەوەی نەگرت وەک قوپییەکار لەنێو خوێندنگەکەی ناوی بڵوبکرێتەوە ،کە گەڕایەوە ماڵ
نەون بەخۆیدا کرد و خۆی سووتاند .جەستەی رەوشت 97%ی سووتا ،رۆژی -11-26
 2010لە نەخۆشخانەی سلێمان گیان لەدەستدا.

تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | فەرمان چۆمان  -ماڵپەڕی رووداو
PM 2:46:05 2010/8/12
هاوڕێ باخەوان

بابەت40 :

زولەیخا وەیل ئیسماعیل
https://www.kurdipedia.org/?q=200911272344522709
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ناو :زولەیخا
نازناو :زولەیخا پشدەری
ناوی باوک :وەل ئیسماعیل
ژیاننامە
ر
گۆران بێی میلل زوڵێخا پشدەری
زوڵێخا وەل ئیسماعیل لەساڵ  1930لەنزیک مەزاری شێخ باڵەک لە ر
حاخ ئۆمەران
کچ لێبووە ،لەساڵ
لەدایکبووە و ساڵ  1956شووی بە ئامۆزای خۆی کردووە و یس ی
 1962بۆ جاری دووەم شووی بە حەمە مەحمود کردووە و لەو پیاوەش یس کچ و کوڕێیک
هەیە ،لەساڵ  1969مێدەکەی دەمرێ.
هەرچەندە زوڵێخا هەر لەمنداڵییەوە وەک ئافرەتێیک کۆچەری و لەنێو کان و مێگوزارو
دارودرەختە مەڕو ماڵت حەزی لە گۆران کردووە ،بەڵم داب و نەرین کوردەواری رێگای
نەداوە .بەڵم لەدوای نەمان مێدەکەی و باری ناهەمواری ژیان چەرمەسەری و لەخۆگرتن
منداڵەکان ،کاری کردۆتە ناخ و دەروون و دەسن کردووە بە گۆران وتن و بەدیهێنان حەزی
ی
سەردەمان کچێن و بۆ یەکەمجار لە ئاهەنیک جەژن کرێکاران لەساڵ  1974لە سلێمان و
ی
گێاوە .هەر لەو ساڵەدا چۆتە ئێگەی کوردی و ئەم گۆرانیانەی تۆمارکردووە:
دوکان ئاهەنیک ڕ
الویک مەیم ،الویک میوانۆ ،بەستەی وە وەی زارا .هەر لە هەمان ساڵدا چووەتە تەلەفزیۆن
ر
دەروێس عەبدی ،لۆریک ،دەنگیان دێ .بەبۆنەی جەژنە
کەرکوک بۆ تۆمارکردن الویک
میللیەکان لە رادیۆ و تەلەفزیۆن گۆرانیەکان تۆمارکردووە و لەشەوی  1989-01-31وەک
میوان لە بەرنامەی لە کەلەپورەوە لە تەلەفزیۆن کەرکوک بۆ ماوەی  32خولەک لەگەڵ
ئەسعەد عەدۆی ئامادەکار و پێشکەشکاری بەرنامەکە گفتوگۆی کردو گۆران چڕی.
ی
هەموو رۆژی پێنج شەممە و هەینیەک لە ئاهەنیک بووک گواستنەوە و جەژنە میللیەکاندا
گۆران دەوت .زولەیخا پشدەری دانیشتووی شارەدن حاجیاوە و ڕانیە بوو بەردەوام
هاتوچۆی سلێمان دەکرد و ئەندایم نەقابەی هونەرمەندان لف سلێمان بوو لەساڵن
هەشتاکاندا.
ر
زوڵێخا بەناوبانگێین و دیارترین و یەکەمی خانمە گۆرانیبێی میل کوردە کە بە یس زمان
ر
هەرخۆیس تەپڵ
فاریس و توریک و کوردی و بە شێوازێیک لێهاتوانە گۆران وتوە ،هاوکات
لێدەری گۆرانیەکان خۆی بووە.
بەداخەوە لە ڕووداوی کوشی گیان لەدەستدا .وەکو زانراوە لەالیەن بنەماڵەکەی خۆیەوە
کوژراوە ،بەدیاریکراوی ساڵ کوشتن نەزانراوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:

گۆر ر
انیبێ

جۆری کەس:

ر
توندوتێی
قوربانن

⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

رانیە (راپەڕین)

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
تۆڕی کۆمەڵیەن |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | وێنە کۆنەکان سلێمان
PM 11:44:52 2009/27/11
هاوڕێ باخەوان

بابەت41 :

زوهرە
https://www.kurdipedia.org/?q=2013062921454889761
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

چەمچەماڵ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 9:45:48 2013/29/6
هاوڕێ باخەوان

بابەت42 :

زەهرا سابری
https://www.kurdipedia.org/?q=20220118215337401939
ناو :زەهرا
نازناو :سابری
ناوی باوک :سوڵتان
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-12-26 :
:
شوێن لەدایکبوون گوندی قون ناوچەی سۆما ی برادۆست ی شاری وریم
شوێن ی
کۆخ دوان :گوندی قون ناوچەی سۆما ی برادۆست ی شاری وریم
ژیاننامە
خاتوونێیک تەمەن  21ساڵنە بووە ،خەڵیک گوندی قون-ی لە دەڤەری سۆما برادۆسن سەر
بە شاری وریم ،لە ڕێگای خۆسووتاندنەوە هەوڵ خۆکوژی دا وکۆتان بە ژیان خۆی هێنا.
ساڵ لەدایکبوون2000 :
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
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ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

وریم

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

وریم

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کومەڵەی ماق
PM 9:53:37 2022/18/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت43 :

ژاڵە سەحراپەیما
https://www.kurdipedia.org/?q=20220118225845401943
ناو :ژاڵە
نازناو :سەحراپەیما
ناوی باوک :عەبدوڵڵ
رۆژی ی
کۆخ دوان2022-11-24 :
شوێن لەدایکبوون:شارۆچکەی زێوە ی سەربە شاری وریم
شوێن ی
کۆخ دوان :شارۆچکەی زێوە ی سەربە شاری وریم
ساڵ لە دایکبوون2002 :
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
دانیشتووی شارۆچکەی زێوەی سەر بە شاری وریم ،لە رێگای خۆسووتاندنەوە هەوڵ
خۆکوژی دا و گیان لەدەست دا.
بە پن ئەو زانیاریگەلەی بە  KMMKگەیشتوون ،ناوبراو بەهۆی کێشەی بنەماڵیەوە هەوڵ
خۆکوژی داوە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
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⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

وریم

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

وریم

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

سووتان

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 10:58:45 2022/18/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت44 :

ژیان
https://www.kurdipedia.org/?q=2010112112394110801
رۆژی  ،2010-11-15ژنێیک تەمەن  21ساڵ کورد بە نێوی ژیان لە شاری یۆتۆبۆری لە
سوێد ،لە الیەن باوکییەوە ،دەدرێتە بەر چەقۆ و دەکوژرێت.
هۆکاری کوشتن ئەو ژنە کوردە بە پن راگەیاندن سوێدی ،دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە گوایە
بە قسەی باویک ژیان ،شەرەق ئەوی لەکەدار کردووە .بە گوێرەی راپۆرتێک کە لە رۆژنامەی
ئێواران ئافتونبالدتدا بڵوکراوەتەوە ،راوبۆچوون جیاواز دەربارەی ژیان ئەو ژنە کوردە هەیە،
هاوڕێکان دەڵی کە ئەو ژنێک بووە ژیان لە خۆشیدابووە بەڵم لەالیەن خانەوادەکەیەوە بە
توندی کۆنێۆڵ دەکرا .بەڵم برایەیک ژیان ،رەشید رەتیدەکاتەوە و دەڵێت ئەوانە هەمووی
قسەی قۆڕن ،ژیان بۆ خۆی دەژیا و ئێمە هیچ کاتێک هیچ شتێکمان بەسەردا نەسەپاندووە.
دوای کوشتن ژیان ،بکوژ واتە باویک ژیان خۆی دەچێت بۆ پۆلیسخانەی شاری کاترینەهۆڵم
و پیێاندەڵێت کە کچەکەی خۆی کووشتووە ،ئێستا ئەو بەتاوان کوشی گێاوە و
پارێزەرەکەی دەڵێت کە ئەو ددان بەتاوانەکەیدا ناوە و وتوویەن بە هۆی لەکدارکردن
شەرەفمەوە کوشتومە.
مێدە کۆنەکەی ژیان کە پێشێ لەیەک جودابوونەتەوە و لەکان تاوانەکدا لە دەروەی سوید
بووە ،دەڵێت من هێشتایش ناتوانم لەوە تێبگەم ،ئێمە هەموومان هەر دەمرین بەڵم بەم
شێوەیە نا .براکان ژیانیش بەتوندی دژی ئەو کارە خراپەن کە باوکیان کردوویەن و دەڵی کە
بەهیچ شێوەیەک لن خۆش نابی.
زۆربەی هاورێکان ژیان ،ئەو وەکو کەسێیک دڵخۆش و میهرەبان وەسف دەکەن و لەگەڵ
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ئەوەی کە بەقسەی ئەوان هەمیشە لەژێر کۆنێۆڵدا بووە بەڵم کەسێک بووە کە بە
ئ
بەردەوایم ئەوان دەهێنایە پێکەنی.
بە قسەی مێدە کۆنەکەی کە پێش  3ساڵ بووبوونە هاوسەری یەکێی ،ژیان لەگەڵ
کەسێیک دیکەدا دەستیتێکەڵو کردووە ،بەڵم لە مەحکەمەدا لە کان جیابوونەوەیاندا ،ژیان
وتبووی ئەو قسانە هەموو هەڵبەسێاون و لەو روانگەیەوە دەکرێن کە پیاوێیک دراوسێیان
جارێک بە ئۆتۆمبیل گەیاندوویەتەوە ماڵەوە.
گێانەوەی جۆاروجۆریان لەسەر دەکرێت ،بەڵم زۆربەی
چێۆک و بەسەرهان ژیان ڕ
ئەوانەی کە رۆژنامەی ئافتونبالدت قسەی لەگەڵ کردوون ئەویان وەکو ژنێک کە زۆر
گێۆدەی کوڕە دووساڵەکەی ببوو و بۆ ئەو دەژیا وەسف کردووە .بەداخەوە ئەم بەسەرهاتە
تراژیدیە ،ئەم تاوانە دڕندانەیە ،جارێیک دیکە دەرگا لەسەر کوشی لەسەر نامووس دەکاتەوە
لە سوێد ،چونکە ئەوە یەکەمجار نییە کە ژنێیک کورد بەدەسن کەسووکارەکەی دەکوژرێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | سالە کوردە  -ماڵپەڕی رووداو نێت
PM 12:39:41 2010/21/11
هاوڕێ باخەوان

بابەت45 :

سارا جەعفەر نیعمەت
https://www.kurdipedia.org/?q=2015020511210361784
تەمەن  11ساالن لە شاری خانەقی ،بەشێوەیەیک وەحشیانە لە 2014-08-03دا
دەکوژرێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

خانەقی

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

AM 11:21:03 2015/5/2
هاوڕێ باخەوان

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:
بابەت46 :

سارا خانم
https://www.kurdipedia.org/?q=20170629122825140654
کەمن کەورگۆسک لەشاری هەولێ نیشتەجێیە.
کجۆڵەیەیک تەمەن  13ساڵنە ،ئاوارەی رۆژئاوای کوردستان و لە
ی
ر
سارا خانم لە الیەن باوکیەوە بەنهێن و بەزۆر بەشو دەدرێت بە پیاوێک کە  15ساڵ لەخۆی گەورەتر دەبێت و پایس یەک
ر
توندوتێی دژ بە ژنان و ئەوانیش هاوکاری دەکەن و ئێستا لە
ساڵ دەتوانێت بگات بە بەڕێوبەرایەن بەرەنگاربونەوەی
شوینێیک ئارامدایەو بڕیاریشیداوە خەوێندن تەواو بکات و ژیانێیک ئاسودەو ئاسان بەسەر بەرێت.
ر
توندوتێن
کەمن کەورگۆسک لە بەڕێوەبەرایەن بەرەنگاربوونەوەی
نەقین مافپەروەر النە لوقمان مستەفا ،بەرپریس هۆبەی ی
ر
دژی ژنان لە هەولێ هاوکاری سارای کردوە.
2017-06-29
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:

☪ قوربانن شەڕی دەوڵەن ئیسالیم  -داعش

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

لەژیاندا ماوە؟:

بەڵ (تا رۆژی تۆمار/چاککردن ئەم بابەتە ،ئەم کەسایەتییە لە ژیاندا ماوە)

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژئاوای کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی رووداو 2017-06-29 -
PM 12:28:25 2017/29/6
ئیێاهیم فەتاح
ئەڤی ر

بابەت47 :

ئیێاهیم پوور
ساریە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220119102614401955
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ناو :ساریە
نازناو :دەوڵەت
ئیێاهیم پوور
ناوی باوک :ر
رۆژی ی
کۆخ دوان2021=10-08 :
:
شوێن لەدایکبوون شارۆچکەی پێانشار
شوێن ی
کۆخ دوان :شارۆچکەی پێانشار
:
ساڵ ی
کۆخ دوان 2021
ژیاننامە
گەنچ خەڵیک پێانشار بە ناونیشان
پێنجشەممە 15ی ڕەزبەری 2721ی کوردی ،کچێیک
ر
ئیێاهیم پوور (دەوڵەت) لە ڕن خۆ هەڵوسینەوە هەوڵ خۆکوژی دەدات و کۆتان
ساریە ر
بە ژیان خۆی هێنا.
ی
مرۆق کوردستان ،لە زمان یەکێک لە خزمان
بە پن هەواڵ هەواڵنێی کۆمەڵەی ماق
ئیێاهیم پووری ناساو بە بنەماڵەی دەوڵەت ڕێگریان لە گەڵ
کۆچکردوو :باویک ساریە ر
هاوسەرگێی نابراو لە گەڵ کەیس دڵخوازی کردوە و کە ئەم ڕێگرییە بووە بەهۆی هەوڵ
خۆکوژی ئەم کچە گەنجە و گیا لە دەستدان.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

پێانشار  -خانە

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

پێانشار  -خانە

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
AM 10:26:14 2022/19/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت48 :

سافیناز
50

https://www.kurdipedia.org/?q=2016030813323694311
رۆژی  2016-02-15لە زاخۆ لەالیەن مێدەکەیەوە کوژرا .نێوبراو خاوەن رەگەزنامەی
هۆڵندی بوو و راگەیاندنە هۆڵندییەکانیش باسیانکرد.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

زاخۆ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 1:32:36 2016/8/3
هاوڕێ باخەوان

بابەت49 :

ساکار عومەر
https://www.kurdipedia.org/?q=2012070715165671853
کچێیک تەمەن  28ساڵەبوو لە شەوی  2012-02-05لە شارەدن سەرکەپکان لەالیەن
باوکیەوە کوژرا.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

رانیە (راپەڕین)

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 3:16:56 2012/7/7
هاوڕێ باخەوان

بابەت50 :

ئیێاهییم
رسوە ر
51

https://www.kurdipedia.org/?q=2017022314314499694
تەمەن  20ساڵ بوو ،لەالیەن مێدەکەیەوە سووتێێا.
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و شارۆچکەکان:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست
سەردەشت

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

رۆژهەڵن کوردستان

PM 2:31:44 2017/23/2
هاوڕێ باخەوان

بابەت51 :

سنور عومەر
https://www.kurdipedia.org/?q=2015100222424586204
تەمەن  21ساڵ بوو ،پێشێ لە خانەی داڵدە دان سلێمان بووە لەبەر ئەوەی هەرەشەی
کوشتن لە الیەن کەس و کاریەوە لەسەر بووە .پاشنیوەڕۆی رۆژی  ،2015-10-02لە پاریک
دایک لە سلێمان کەسێک بە دەمانچە چەند فیشەکێیک پێوەدەنێت و دوای گەیاندن بۆ
نەخۆشخانەش گیان لەدەست دەدات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سلێمان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 10:42:45 2015/2/10
هاوڕێ باخەوان

52

بابەت52 :

سومەیە محەمەدلوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20220120213117402181
ناو :سومەیە
نازناو :محەمەدلوو
ساڵ لەدایکبوون1998 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-06-20 :
:
شوێن لەدایکبوون شارۆچکەی قوتووری سەربە شاری خۆی
شوێن ی
کۆخ دوان :شارۆچکەی قوتووری سەربە شاری خۆی
:
ساڵ ی
کۆخ دوان 2021
ژیاننامە
لە ڕێکەون  2021-06-20ژنێک بە ناوی سومەیە محەمەدلوو  23ساڵە و داییک دوو منداڵ و خەڵیک شارۆچکەی قوتووری
شاری خۆی لە رێگای خۆسووتاندنەوە هەوڵ خۆکوژی داوە و گیان لەدەست داوە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

وریم

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

وریم

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 9:31:17 2022/20/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت53 :

سومەیە وەییس
53

https://www.kurdipedia.org/?q=20170809010311141996
ژنێیک  20ساڵ تەمەن ،خەڵیک گوندی گرد مێان سەر بە شاری دێوالن سەربە پارێزگای
سنەیە و خێاندار .منداڵێیک  15مانگەی هەیە .ڕۆژی هەین ڕێکەون 2017-08-04
کوژراوە ،لەالیەن هاوژین و بنەماڵەی هاوژینەکەیەوە]2[]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:

ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:

تێۆرکراو

⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سنە

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
ماڵپەڕ |
[]2
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

رۆژهەڵن کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی کوردپا 2017-08-09 -
کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی رووداو 2017-08-09 -
AM 1:03:11 2017/9/8
سەریاس ئەحمەد

بابەت54 :

سیار ئیسماعیل قادر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180205093230103442
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

سووتان

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:32:30 2018/5/2
سەریاس ئەحمەد

بابەت55 :

سێمئەنوەر
https://www.kurdipedia.org/?q=2012070715210671855
ر
ق.
توندوتێی
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باکووری کوردستان

PM 3:21:06 2012/7/7
هاوڕێ باخەوان

بابەت56 :

سێوە قادر نوری  -سێوان قادر
https://www.kurdipedia.org/?q=2018122514015796565
سێوە قادر ،لە هەندێک لە دەزگاکان راگەیاندن وەک سێوان قادر ناوی هاتووە ،خەڵیک
چەمچەماڵ بوو ،رۆژی ( 2018-12-16وەک دەگووترێت) خۆی و یس منداڵ لەالیەن
دەسبەخ منداڵەکان گیان لەدەستدەدەن و ر
مێدەکەیەوە دەسووتێندرێن.
ر
خۆیس رۆژی -24
 2018-12بەهۆی سەختن سووتاندنەکەیەوە لە نەخۆشخانەی سلێمان گیان لەدەستدا.
ئەم رووداوە نارەزان زۆری لێکەوتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
وندوتێی
قوربانن ت

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

چەمچەماڵ

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد
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هۆکاری گیان لەدەستدان:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

سووتان
باشووری کوردستان

PM 2:01:57 2018/25/12
هاوڕێ باخەوان

بابەت57 :

سەبری خدر
https://www.kurdipedia.org/?q=2012083008592265592
ر
ق.
توندوتێی
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
نەتەوە:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کورد
باشووری کوردستان

AM 8:59:22 2012/30/8
هاوڕێ باخەوان

بابەت58 :

سەبری نەعلبەندی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220120214513402184
ناو :سەبری
نازناو :نەعلبەندی
ساڵ لەدایکبوون1997 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-09-22 :
شوێن لەدایکبوون :گوندی ئێانخوا ی شاری سەقز
شوێن ی
کۆخ دوان :گوندی ئێانخوا ی شاری سەقز
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
یەکشەممە 31ی گەالوێژی 2721ی کوردی ،بەرانبەر  2021-09-22ژنێیک گەنج بەناوی
سەبری نەعلبەندی  24ساڵە وخەڵیک گوندی ئێانخواە-ی سەر بە سەقز ،لەالیەن
هاوسەرەکەیەوە بە شێوەیەیک ترسناک کوژراوە.
بەپن ڕاپۆرتەکە ،ناوبراو بە هۆی کێشەی خێان ،لە الیەن هاوسەرەکەیەوە کوژراوە ،پاشان
بەمەبەسن پاککردنەوەی دیمەن تاوانەکە ،هاوسەرەکەی ئاگر لە ماڵەکەی بەرداوە و تەریم
ر
توویس سوتان زۆر بووە.
قوربانییەکە
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دواتر تەریم سەبری نەعلبەندی بۆ توێکاری گواسێاوەتەوە ،بۆ پزیشیک دادوەرن وریم دواتر
ڕادەسن بنەماڵەکەی کراوەتەوە .جن ئاماژەیە کە ناوبراو داییک یەک منداڵ بووە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سەقز

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

سەقز

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 9:45:13 2022/20/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت59 :

سەحەر ئەیوبوەند
https://www.kurdipedia.org/?q=20170601171039139846
کچێیک تەمەن  17ساڵ گوندی قامیشەی شاری مەریوانبووە ڕۆژی  2017-05-28کۆتان بە ژیان خۆی هێناوە ،بە هۆکاری
سوتان
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

مەریوان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

رۆژهەڵن کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی ئاسۆی رۆژهەڵت
PM 5:10:39 2017/1/6
سەریاس ئەحمەد

بابەت60 :

سەحەر ڕەزان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220118221332401940
ناو :سەحەر
ناوی باوک :ڕەزان
ساڵ لەدایکبوون1988 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-12-03 :
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
شوێن لەدایکبوون :گوندی باوەرێز ی شاری سنە ی رۆژهەڵن کوردستان
شوێن ی
کۆخ دوان :گوندی باوەرێز ی شاری سنە ی رۆژهەڵن کوردستان
ژیاننامە
سەحەر ڕەزان تەمەن  33ساڵ دوو منداڵ هەیە و مێدەکەی دوو ساڵ لەمەوبەر گیان
لەدەستداوە .لەالیەن براکانییەوە لەسەر بنەمای پاراستن شەرەف کوژرا.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سنە

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 10:13:32 2022/18/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت61 :

سەروین خورشید
https://www.kurdipedia.org/?q=20220209121441404433
ناو :سەروین
نازناو :سەروین خورشید
ناوی باوک :خورشید
ساڵ لەدایکبوون1996 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2022-02-09 :
شوێن لەدایکبوون :هەولێ
شوێن ی
کۆخ دوان :کۆیە
ژیاننامە
بەرەبەیان ڕۆژی  2022-02-09ئافرەتێک دوای دابەزین لە تەکس لە شارۆچکەی کۆیە
دەسێێژی گوەلل ،دوای گواستنەوەی بۆ نەخۆشخانە گیان لەدەست دەدات[]1
دەدرێتە بەر
ڕ
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم
♖ هەولێ

🏙 شار و شارۆچکەکان:
کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

کۆیە

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | تەواوی کەناڵەکان راگەیاندن
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:14:41 2022/9/2
ناوی تۆمارکار:
زریان عەل
بابەت62 :
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ا
سەروین سەڵح
https://www.kurdipedia.org/?q=2013032421125280070
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
🏙 شار و شارۆچکەکان:

یم
♖ هەولێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 9:12:52 2013/24/3
هاوڕێ باخەوان

بابەت63 :

ا
سەروین نۆبەدار عەبدوڵڵ
https://www.kurdipedia.org/?q=2016122416565598633
خەڵیک بارزان بوو ،رۆژی  2016-12-15لەالیەن باوکییەوە سووتێێا و رۆژی 2016-12-22
لە نەخۆشخانە گیان لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

مێگەسوور

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

سووتان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 4:56:55 2016/24/12
هاوڕێ باخەوان

بابەت64 :
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ی
نەیسان
سەمانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220122230750402489
ناو :سەمانە
نازناو :نەیسان
ناوی باوک :بێهرۆز
رۆژی لەدایکبوون2001 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-2906 :
شوێن لەدایکبوون :گوندی گونبەندی شاری وریم
شوێن ی
کۆخ دوان :گوندی گونبەندی شاری وریم
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
ژنێیک تەمەن  20ساڵن گوندی گونبەندی شاری وریم بووە ،لە ڕێکەون 8ی پوشپەڕی
 2721کوردی ،بەرانبەر 2021-06-29ز ،کۆتان بە ژیان خۆی هێناوە.
[]1
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

وریم

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

وریم

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 11:07:50 2022/22/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت65 :

سەمێا سەعیدی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220119095747401954
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ناو :سەمێا
ناوی باوک :سەعیدی
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-11-24 :
شوێن لەدایکبوون :گوندیدەروێشان ی ناوچەی ژاوەرۆ ی شاری سنە
شوێن ی
کۆخ دوان :گوندیدەروێشان ی ناوچەی ژاوەرۆ ی شاری سنە
ساڵ لەدایکبوون2007 :
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
شەممە 3ی ڕەزبەری 2721ی کوردی ،بەرانبەر  2021-11-24زایین ،کچێیک مێمنداڵ بە ناونیشان ”سەمێا سەعیدی”
خەڵیک گوندی دەروێشان سەر بە ناوچەی ژاوەرۆ هەڵکەوتە لە شاری سنە لە ڕن پەت هەڵخسی بۆ خۆ دەسن دایە
خۆکوژی و کۆتان بە ژیان خۆی هێنا.
ی
مرۆق کوردستان ،هۆکاری خۆکوژی ئەم کچە مێمنداڵە ،ڕێگری لە درێژەپێدان
بە پن هەواڵ گەیشتوو بە کۆمەڵەی ماق
خوێندن و کوتەک کاری ناوبراو لە الیەن باوکییەوە بووە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ئاسن خوێندن:

سەرەتان

جۆری کەس:

ر
توندوتێی
قوربانن

⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سنە

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

سنە

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
AM 9:57:47 2022/19/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت66 :

سەیران 1
https://www.kurdipedia.org/?q=20220120205457402175
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ناو :سەیران
ساڵ لەدایکبوون1986 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-08-15 :
شوێن لەدایکبوون :شاری سەردەشت
شوێن ی
کۆخ دوان :شاری سەردەشت
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
چوارشەممە 24ی خەرمانان 2721ی کوردی ،بەرانبەر  2021-08-15ز ،ژنێیک  35ساڵ تەمەن لە پێش چاوی دوو
منداڵەکەی خۆی لە سەردەشت خۆی بە لولەی گازەوە هەڵوایس و گیان خۆی لە دەست دا .ناونیشان ناوبراو سەیران
هاوژین ئەحمەد ڕاگەیەندراوە.
بە گوێرەی هەواڵەکە ،ناوبراو پێشینەی خەمۆیک هەبوە .هەروەها ناوبراو داییک کچێیک  5ساڵ تەمەن و کوڕی  10ساڵە یە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سەردەشت

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

سەردەشت

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 8:54:57 2022/20/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت67 :

سەیران ئاتەش
https://www.kurdipedia.org/?q=20170531091742101321
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سەیران لەو کوردانەی باکورە کە بنەماڵەکەیان بەمەبەسن کارو باشێکردن ژیانیان
لەشەستەکان سەدەی ڕابردودا ڕوویان لە ئەوروپا کردووەو لە شاری بەرلی گێساونەتەوە.
سەیران ئاتێش یان سەیران ئاگر( ،ئاتێش بەمانای ئاگر دێت) ،لەتەمەن شەش ساڵیدا
دەچێتە ئەڵمانیا .منداڵییەیک بەدبەختانە دەگوزەرێن ،چونکە هەر کە فام دەکاتەوە ،ناچار
بگێێ و خزمەن براکان و داییک و باویک بکات و هەرگێ
دەکرێت ڕۆڵ مێینەیەیک تەقلیدی ڕ
ڕن پێنەدراوە ،بەتەنها لەماڵ بچێتەدەر.
سەرپێچ بکردایە ،ئەوا ڕووبەڕوی ساو لێدان و قسە پێوتن دەبووەوە .هەر
گەر لەوەشدا
ی
ئەمە وای لێدەکات لەو قۆنایع منداڵییەوە ،لەو هۆکارانە بگەڕێت کە وادەکەن (ژنان و
کچان) لەنێو خێانە موحافێکارەکان وەک ئەواندا ،وەک مرۆڤێیک کەمێو خوارتر لەکوڕان و
پیاوان سەیر بکرێن.
کتێن یەکەمیدا “رحلة کبێة ال النار“ ،بەدوورو درێژی باس لەو قۆناغە تاڵ
ساڵ  2003لە ر
و تاقەت پڕوکێنەی ناو خانەوادەکەی دەکات.
ئەڵبەت ئەو خانمە مل نادات و لەو فەزایە یاخ دەبێت .لە زانکۆ یاسا دەخوێنێت ،بۆئەوەی
بەرگری لە ژنان چەوساوەو بەش مەینەت بکات .نوسین کت رێن ”جیهان ئیسالم پێویسن
ر
بەشۆڕیس سێکسیە” ،هەر دەچێتە ئەو چوارچێوەیەو لەوێدا ئەوە ڕووندەکاتەوە کە بڕیاری
ئۆتۆنۆم و خۆبەخۆی کچان و ژنان لە ژیان سێکسیاندا چ گرنگییەیک هەیەو پێیوایە ،ئەوە
یەکێکە لەو هۆکارە سەرەکیانەی دەبنە مایەی ئەوەی ،پەرە بە کەسایەن ژن بدات و لە
هەموو کایە جیاجیاکان ژیاندا ،دەسکراوەی بکات و هەست بەبوون خۆی بکات.
ی
یەکێک لەو شتانەی جەخن لێدەکاتەوە ئەوەیە کە دەبێت بە دەنیک بەرزو بەچڕو پڕی،
باس لە چەمیک سێکس بکرێت الی ژنان لە وڵتان ئیسالمیدا .ئەو دەڵێت “کە منداڵ بووم
ی
بەدڵێیک کەیل و لەفەزایەیک پڕ لەبێدەنیک کوشندەدا ،بەدوای وەڵیم زۆرێک لەو پرسیارانەدا
دەگەڕام کە ڕۆحیان ماندوو کردبووم… دواتر زانیم ئەوە هەر دەردی من نییە ،بەڵکو
کچ موسڵمان تر ،لەسایەی مۆراڵێیک سەختگێانەی جنسیدا پێوەی گرفتارن.”.
ملیۆنەها ی
ئەو کچ و ژنە موسڵمانانەی لە وڵتێیک وەک ئەڵمانیادا دەژین ،پەروەردەیەیک سەرکوتکەرانە
دەکرێن و زۆرێکیشیان لەسەرەتای تەمەنیاندا هەست بە ئازارێیک زۆر دەکەن ،چونکە
بۆخ باوانیان بەو جۆرە لەگەڵیان دەجوڵێنەوە.
تێناگەن ی
نان و
هەرپرسیارێکیش بکەن ،وەڵمەکان هەریەک شتەو لەچەند وشەیەیک وەک (ناکرێ و ر
حەرامەو شورەییەو ئێمە تورک و موسڵمانی و داب و نەریتمان ئاوایە ،کوتان دێت).
هەر لەو کتێبەیدا باس لەو فشارە گەورەیە دەکات کە کچان لەمنداڵییەوە ،ڕووبەڕووی
ر
داپۆساوبن
دەبنەوەو ،وەک بونەوەرێک مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت کە پێویستە هەمیشە
سەرنچ ئەوەم دابوو ،لەبەین
و سەر بەدەر نەبن .لەو بارەیەوە دەڵێت “هەر لەمنداڵیمەوە
ر
ڕانەکانماندا زۆنێک هەیە ،بەبۆچون هەندێ ک کەس پێویستە هەر نەبوایە… ی
کەخ بۆ
کوڕان وانەبوو؛ بۆ ئەوان عەیب نەبوو ئەندایم جنسیان هەبێت .”.لێەوە داوا دەکات لە
هەن و بەیەک چاو سەیر بکرێن[.]1
کۆمەڵگەدا ،دیموکرایس لەنێوان هەردوو ڕەگەزەکەدا ر
تایبەتمەندییەکان بابەت
ئاسن خوێندن:

زانکۆ (بەکالۆریۆس)

جۆری خوێندن:

یاسا

جۆری کەس:

✍ نووسەر  -لێکۆڵەر

جۆری کەس:

ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:

(ئەکادیم)

جۆری کەس:

کۆمەڵناس

جۆری کەس:

راگەیاندکار

جۆری کەس:

چاالیک ماق ژنان

⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

یم
کرمانجن سەروو
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شوێن نیشتەن:
لەژیاندا ماوە؟:
نەتەوە:

هەندەران
بەڵ (تا رۆژی تۆمار/چاککردن ئەم بابەتە ،ئەم کەسایەتییە
لە ژیاندا ماوە)
کورد

🗺 وڵت:
Quick Respons
:Code

باکووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
ئیێاهیم
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -نالیا ر
کان تۆمارکردن:
AM 9:17:42 2017/31/5
ناوی تۆمارکار:
هاوڕێ باخەوان
بابەت68 :

شادان عەیل ئەحمەد
https://www.kurdipedia.org/?q=200901211605011054
ی
لە  2008-11-18و لە شارەدن گەرمیک سەربە شارۆچکەی پێنجوێن لەالیەن کەسوکارەکەیەوە ،دوای ئەوەی بە خاکەناز و
دار زۆری لێدەدرێت ،دواتر بەفیشەک دەکوژرێت .شادان تەمەن 18ساڵ بوو ،لە گوندی بادەڵن سەربە شارەدن گەرمک،
تەنها لەبەر ئەوەی کوڕێیک خۆش ویستووە و ویستویەن شوی ین بکات ،روبەڕوی قورسێین سا بویەوە لەالیەن برا و
کۆتاین بەژیان
کەسوکارەکەیەوە ،کە ئەویش دارکاری کردن بووە تارادەی لەهۆش خۆچون و دواتریش بەچوارفیشەک
ر
هێێاوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و شارۆچکەکان:
نەتەوە:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست
پێنجوێن
کورد
باشووری کوردستان

PM 4:05:01 2009/21/1
هاوڕێ باخەوان

بابەت69 :

ا
شادیە عەبدوڵڵ
https://www.kurdipedia.org/?q=20210329202244393268

65

ئەندازیار بوو لە وەزارەن کارەبا .رۆژی  2021-03-29لەالیەن هاوکارێیک خۆیەوە هەر لەناو
وەزارەن کارەبا تەقەی ل کرا و گیان لەدەستدا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ئاسن خوێندن:

زانکۆ (بەکالۆریۆس)

جۆری خوێندن:

ئەندازیاری

جۆری کەس:

ر
توندوتێی
قوربانن

⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست
♖ هەولێ

🏙 شار و شارۆچکەکان:

🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی
کۆخ دوان) ♖ :هەولێ
شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی

باشووری کوردستان

♕ وەزارەتەکان باشوور (هەرێم):
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

وەزارەن کارەبا

کوردن ناوەڕاست | تەواوی کەناڵەکان راگەیاندن
PM 8:22:44 2021/29/3
بەناز جۆڵ

بابەت70 :

شاناز تاریق
https://www.kurdipedia.org/?q=2018051820283592018
رۆژی  2018-05-17تەرمەکەی لە نێوان هەولێ و بێستانە دۆزرایەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست
♖ هەولێ

🏙 شار و شارۆچکەکان:
شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ
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نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 8:28:35 2018/18/5
هاوڕێ باخەوان

بابەت71 :

شلێ بایز
https://www.kurdipedia.org/?q=20140729222334115414
رۆژی  2014-07-29لەالیەن باوکییەوە بە چەقۆ کوژرا.
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و شارۆچکەکان:
نەتەوە:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست
رانیە (راپەڕین)
کورد
باشووری کوردستان

PM 10:23:34 2014/29/7
هاوڕێ باخەوان

بابەت72 :

شیالن سالم محەمەد
https://www.kurdipedia.org/?q=2014071711153677029
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لە دایک بووی ساڵ  2009یە لەگەڕەیک عەسکەری لە شاری کەرکووک ڕفێندرا و دوای
زانین خانەوادەی کچە چوار ساڵنەکە ر
تویس شۆک بوونە کە تەریم کچە ڕفێندراوەکەیان
لە بێی ئاودەست دۆزراوەتەوە و ئەو شوێنەی کچەکەیان تێدا دیار نەماوە دراوسن خۆیان
بووە .
 2014-07-17تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

کەرکوک

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی خەندان
AM 11:15:36 2014/17/7
هاوڕێ باخەوان

بابەت73 :

شیالن نوعمان بەسۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=2016031718563794435
ر
کۆلێی ئەندازیاریە لەئەڵمانیا ،شیالن ساڵ ڕابردوو
تەمەن  22ساڵە و خوێندکاری
لەئامۆزایەیک مارەکراوە ،بەڵم قایل نەبووە بەومارەکردنەو پاش ماوەیەک ئامۆزاکەی ئاگادار
کردەوە کەشوی پێناکات ،شەوی  2016-03-13شیالن و خوشکەکان بەشداری ئاهەنگێیک
خێان دەکەن لەوێدا ئامۆزاکەی کەدەستگێان بووە و ناوی سەفینە یس فیشەیک پێوەناوەو
کوشتویەن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان
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PM 6:56:37 2016/17/3
هاوڕێ باخەوان

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:
بابەت74 :

شیما خورسەوی نیا
https://www.kurdipedia.org/?q=20190628121415318931
تەمەن  19ساڵە ،دانیشتووی شاری سنەیە ،بەهۆی کێشەی کۆمەڵیەتییەوە ڕۆژی  2019-06-26خۆی هەڵواسیوە و
کۆتان بە ژیان خۆی هێنا.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سنە

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

رۆژهەڵن کوردستان

سن میدیا 2019-06-28 -
کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری ی
PM 12:14:15 2019/28/6
سەریاس ئەحمەد

بابەت75 :

شەکیبا بەختیار
https://www.kurdipedia.org/?q=20220122225831402488
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ناو :شەکیبا
ناوی باوک :بەختیار
رۆژی لەدایکبوون2005 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-07-04 :
:
شوێن لەدایکبوون شاری کرماشان
شوێن ی
کۆخ دوان :شاری کرماشان
:
ساڵ ی
کۆخ دوان 2021
ژیاننامە
.
کچێیک مێمنداڵ تەمەن  16ساڵ شاری کرماشان بووە بە هۆی درەنگ گەرانەوەی لە
بازاڕ ،لەالیەن باوکییەوە 13ی پووشپەڕی 2721ی کوردی ،بەرانبەر 2021-07-04ز ،بە
چەقۆ کوژراوە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم
کرمانجن خواروو (لەیک ،کەڵهوڕی ،فەیل و

زمان  -شێوەزار:

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

)...

🏙 شار و شارۆچکەکان:

کرماشان

🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی
کۆخ
دوان):

کرماشان

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 10:58:31 2022/22/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت76 :

شەیما
https://www.kurdipedia.org/?q=20181119211238104796
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تەمەن  17ساڵ بوو ،رۆژی  2018-10-30لەالیەن برایەکییەوە بە حەوت فیشەک لەسەر
بەکارهێنان مۆبایل دەکوژرێت .رۆژی  2018-11-19پۆلیس هەولێ برا ژنکوژەکە دەستگێ
دەکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کرمانجن ناوەڕاست
♖ هەولێ

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 9:12:38 2018/19/11
هاوڕێ باخەوان

بابەت77 :

ی
قەرەن
شەیما
https://www.kurdipedia.org/?q=20170601123917139842
تەمەن  19ساڵبووە و خەڵیک شاری مەهابادە و لە ڕۆژی  2017-05-24کۆتان بە ژیان
خۆی هێناوە
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

مەهاباد

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی ئاسۆی رۆژهەڵت
PM 12:39:17 2017/1/6
سەریاس ئەحمەد

بابەت78 :

عەزیزە نەجاڕی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220122215334402480
ناو :عەزیزە
نازناو :شوعلە
ناوی باوک :نەجاڕی
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-11-05 :
شوێن لەدایکبوون :شاری سەقز
شوێن ی
کۆخ دوان :شاری سەقز
ژیاننامە
ژنێیک شاری سەقز بووە ،بە هۆی کێشەی خێانییەوە لە 14ی گەالوێژی  2021کوردی ،بەرانبەر بە  ،2021-11-05کۆتان
بە ژیان خۆی هێناوە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سەقز

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

سەقز

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 9:53:34 2022/22/1
سەریاس ئەحمەد
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بابەت79 :

ف،ج،ڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170621140920140352
لەدایکبوی  1971لە شارەدن رزگاری سەر بە کەالر .داییک پێنج منداڵ بوە.
لە رۆژی  2017-6-20گیان لەدەستداوە بەهۆی خۆسوتاندنەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

کەالر (گەرمیان)

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی باسنیوز 2017-06-21 -
PM 2:09:20 2017/21/6
ئیێاهیم فەتاح
ئەڤی ر

بابەت80 :

فاتە تەماتە
https://www.kurdipedia.org/?q=2011060809083460234
ر
ق.
توندوتێی
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و شارۆچکەکان:
نەتەوە:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست
سلێمان
کورد
باشووری کوردستان
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:08:34 2011/8/6
هاوڕێ باخەوان

بابەت81 :

فادیمە شاهینداڵ
https://www.kurdipedia.org/?q=2012112022073268599
ر
ق.
توندوتێی
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

باکووری کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🇪🇸 سوید

PM 10:07:32 2012/20/11
هاوڕێ باخەوان

بابەت82 :

فایزە ئەحمەدیان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220118175654401923
ناو :فایزە
ناوی باوک :ئەحمەد
ناوی دایک:
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-12-30 :
شوێن لەدایکبوون :گوندی گوڵکەنگ ی شاری سەردەشن ڕۆژهەڵن کوردستان
شوێن ی
کۆخ دوان : :گوندی گوڵکەنگ ی شاری سەردەشن ڕۆژهەڵن کوردستان
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
کچ
پێنجشەمەشەممە 9ی بەفرانباری 2721ی کوردی ،ژنێک بە ناوی فایزە ئەحمەدیان ی
ی
ئەحمەد و داییک منداڵێک و خەڵیک گوندی گوڵکەنیک سەر بە شاری سەردەشت ،لە ڕێگای
خۆهەڵواسینەوە هەوڵ خۆکوژی دا وکۆتان بە ژیان خۆی هێنا.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
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⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سەردەشت

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

سەردەشت

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 5:56:54 2022/18/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت83 :

فەخریە حەمید
https://www.kurdipedia.org/?q=2013013113033575444
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

قامیشلۆ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

رۆژئاوای کوردستان

PM 1:03:35 2013/31/1
هاوڕێ باخەوان
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بابەت84 :

ی
خورسەوان
فەریناز
https://www.kurdipedia.org/?q=20150508145018121066
کارمەندێیک هۆتێل تارای شاری مەهاباد بوو ،رۆژی  2015-05-04کارمەندێیک ئیتڵعان
ئێان ویسن دەستدرێژن بکاتە سەر ،ئەویش لەتاودا خۆن لە نهۆیم 4ەیم هۆتێلەکەوە
فڕێدایە خوارەوە و گیان لەدەستدا ،بەهۆی ئەم رووداوەوە لە رۆژان دوای رووداوەکەدا
شاری مەهاباد پشێون زۆری بەخۆیەوە بین.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

مەهاباد

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

رۆژهەڵن کوردستان

PM 2:50:18 2015/8/5
هاوڕێ باخەوان

بابەت85 :

قەدرییە
https://www.kurdipedia.org/?q=2012070715194871854
ر
ق.
توندوتێی
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 3:19:48 2012/7/7
هاوڕێ باخەوان

بابەت86 :
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ی
حەمەدەمی
گەشاو سڵێمان
https://www.kurdipedia.org/?q=2011020914144333184
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 2:14:43 2011/9/2
هاوڕێ باخەوان

بابەت87 :

گەالوێژ ئەزدی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220118183558401927
ناو :گەالوێژ
نازناو :ئەزدی
ناوی باوک :عەل
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-11-23 :
:
شوێن لەدایکبوون گوندیدەرەبکە ی شاری پێانشار
شوێن ی
کۆخ دوان :گوندیدەرەبکە ی شاری پێانشار
:
ساڵ ی
کۆخ دوان 2021
ژیاننامە
کچ عەل
پێنجشەممە2ی سەرماوەزی 2721ی کوردی بەرانبەر 2021-11-23ز ،ژنێیک گەنج بە ناونیشان گەالوێژ ئەزدی ی
خاوەن دوو منداڵ و خەڵیک گوندی دەرەبکە ،سەر بە پێانشار لە ڕن خۆهەڵواسینەوە هەڵ کوتایە سەر گیان خۆی و کۆتان
بە ژیان خۆی هێنا.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

پێانشار  -خانە

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

پێانشار  -خانە

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی
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هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 6:35:58 2022/18/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت88 :

الله شەهیدی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220118224748401942
ناو :اللە
نازناو :شەهدی
ناوی باوک :محەمەد
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-11-26 :
ساڵ لەدایکبوون1996 :
شوێن لەدایکبوون :شاری بانە ی ڕۆژهەڵن کوردستان
شوێن ی
کۆخ دوان :شاری بانە ی ڕۆژهەڵن کوردستان
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
هەین 5ی سەرماوەزی 2721ی کوردی ،بەرانبەر  2021-11-26ژنێیک گەنج بە ناوی الله
کچ محەممەد و خەڵیک شاری بانە ،بە چەک هەوڵ خۆکوژی
شەهیدی تەمەن  25ساڵ ،ی
دا وکۆتان بە ژیان خۆی هێنا.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

بانە

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

بانە

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن
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🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 10:47:48 2022/18/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت89 :

لیدا ئەحمەدزادە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190219132343262275
کچێیک تەمەن  18ساڵ خەڵیک مەهاباد بوو ،بەهۆی ئەوەی پەیوەندن خۆشەویستن
لەگەڵ کوڕێکدا هەبوو ،رۆژی  2019-02-17لەالیەن باوکییەوە بە تاپڕ کوژرا .باویک ناوی
ڕەزا ئەحمەدزادەیە جووتیار و ئەندایم سوپای پاسداران ئێانیشە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

مەهاباد

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

رۆژهەڵن کوردستان

PM 1:23:43 2019/19/2
ئیێاهیم
نالیا ر

بابەت90 :

لینا وەلید عەباس
https://www.kurdipedia.org/?q=20170608033825139902
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رووداو  -زاخۆ
دوای پێنج رۆژ لە ونبوون ،تەریم کچە  16ساڵنەکەی زاخۆ دۆزرایەوە .تەندروسن زاخۆ
دەڵێت ،دوای پشکنی دەرکەوتووە هیچ شوێنەوارێیک ئەشکەنجەدان و گوەلل بە
جەستەیەوە نییە.
رۆژی هەین رابردوو ( )2017-6-2کچێیک تەمەن  16ساڵ بەناوی لینا وەلید لە زاخۆ
ونبوو .دوای پێنج رۆژ ،ئەمڕۆ ( )2017-6-7تەرمەکەی لە ناو ئاوی خابوور لە نزیک گوندی
چەمشکو لەالیەن بەڕێوەبەرایەتن نەهێشتن تاوان زاخۆ دۆزرایەوە.
ئەمێ عەل ،بەرپریس راگەیاندن تەندروسن زاخۆ بە رووداوی رایگەیاند ،لە پزیشیک داد
پشکنی بۆ تەریم کچەکە کراوە و هیچ شوێنەوارێیک ئەشکەنجەدان و گوەلل بە جەستەیەوە
نییە .دەشڵێت هێشتا روون نییە خۆی خنکاندووە یان خنکاوە.
پێشێیش پۆلیس زاخۆ دوو کەیس لەسەر ئەو کەیسە وەک گومانلێکراو دەستگێکردبوون.
قوتان بووە و لە
وەلید عەباس ،باویک لینا بە تۆڕی میدیان رووداوی راگەیاندبوو ،کچەکەی
ر
قۆناخ ئامادەن خوێندوویەن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

زاخۆ

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی روداو
AM 3:38:25 2017/8/6
ئیێاهیم فەتاح
ئەڤی ر

بابەت91 :

لەیال زەرئەفشان
https://www.kurdipedia.org/?q=20190928224808372575
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...
تایبەتمەندییەکان بابەت
بەندیخانە:

زیندان سنە

جۆری کەس:

ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:

لەسێدارەدراو

⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سنە

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان :لەسێدارەدان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
ئیێاهیم
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -نالیا ر
کان تۆمارکردن:
PM 10:48:08 2019/28/9
ناوی تۆمارکار:
ئیێاهیم
نالیا ر
بابەت92 :

لەیال شەکیبا
https://www.kurdipedia.org/?q=20220120204127402172
ناو :لەیال
نازناو :شەکیبا
ساڵ لەدایکبوون1983 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-12-14 :
شوێن لەدایکبوون :شاری سنە
شوێن ی
کۆخ دوان :شاری هەمەدان
ژیاننامە
خەڵیک سنە کە لە شاری هەمەدان دەژیا لەالیەن هاوسەرەکەیەوە کوژرا.
ی
مرۆق کوردستان ،بنەماڵەی باویک لەیال شەکیبا ڕۆژی هەین تا
بەپن ڕاپۆرن کۆمەلەی ماق
ئێوارەی هەمان ڕۆژ لە ماڵ قوربانییەکە میوان بوون و کوشی شەوی هەمان ڕۆژ
لەماڵەکەیدا ڕوویدا.
بەپن سەرچاوەیەیک ئاگادار ،بەهرام بەختیاری خەڵیک هەمەدان و هاوسەری لەیال .لە دوای
دەمەقالەیەیک هاوژینەکەی بە زەبری چەقۆ دەیکوژە.
ر
ر
ئەوەیس وت“ :لەنێوان لەیال شەکیبا و هاوسەرەکەیدا مێینەی ناکۆیک خێان
سەرچاوەکە

81

هەبووە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سنە

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

هەمەدان

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 8:41:27 2022/20/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت93 :

مارگرێت جۆرج
https://www.kurdipedia.org/?q=200911031658142353
ر
شۆڕیس ئەیلوول بوو ،بەهۆی رووداوێیک نادیارەوە تێۆرکرا.
پێشمەرگەیەیک فەڵەی
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:

پێشمەرگەی دێرین
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 4:58:14 2009/3/11
هاوڕێ باخەوان

بابەت94 :

ی
گەڵباخ
ماریا
https://www.kurdipedia.org/?q=20220122221142402484
ناو :ماریا
نازناو :گەڵباخ
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-07-17 :
شوێن لەدایکبوون :شاری مەریوان
شوێن ی
کۆخ دوان :شاری مەریوان
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
ژنێیک دانیشتووی گەڕەیک شەردۆشییەکان شارۆچکەی مەریوان بووە ،بە هۆی کێشەی
خێانییەوە ،لە ڕێکەون 26ی پوشپەڕی کوری ،بەرانبەر بە  ،2021-07-17لە ڕێگەی خۆ
هەڵواسینەوە کۆتان بە ژیان خۆی هێناوە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

مەریوان

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

مەریوان

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵ ماق
PM 10:11:42 2022/22/1
سەریاس ئەحمەد
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بابەت95 :

مریەم یەعقوب
https://www.kurdipedia.org/?q=20220216201348405251
ناو :مریەم
:
ناوی باوک یەعقوب
رۆژی ی
کۆخ دوان2022-02-16 :
شوێن ی
کۆخ دوان :سلێمان
ئێوارەی ڕۆژی  2022-02-16هاوڵن مریەم یەعقوب لە گەڕەیک کوردسان شاری سلێمان
ر
هاوسەرەکەیس کۆتان بە ژیان خۆی هێنا]1[.
لەالیەن هاوسەرەکەیەوە کوژرا و دواتر
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | تەواوی کەناڵەکان راگەیاندن
PM 8:13:48 2022/16/2
زریان عەل

بابەت96 :

مریەم
https://www.kurdipedia.org/?q=20140729222333115412
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و شارۆچکەکان:
نەتەوە:
🗺 وڵت:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست
رانیە (راپەڕین)
کورد
باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 10:23:33 2014/29/7
هاوڕێ باخەوان

بابەت97 :

موبینا سووری
https://www.kurdipedia.org/?q=20220120210849402177
ناو :موبینا
نازناو :سووری
رۆژی لەدایکبوون2007 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-07-30 :
شوێن لەدایکبوون :ناوچەی سووری لوڕستان
شوێن ی
کۆخ دوان :ناوچەی سووری لوڕستان
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
ڕۆژی دووشەممە 8ی خەرمانان 2721ی کوردی ،بەرانبەر 2021-07-30ز .کچێیک  14ساڵ تەمەن ،بە ناونیشان”موبینا
سووری” خەڵیک دەڤەری سووری پارێزگای لوڕستان ،قوربان بەمنداڵ بەشوودان بووە ،لە الیەن ئەندامان بنەماڵەکەیەوە
کوژراوە.
بە پن هەواڵ سەرچاوەیەیک ئاگادار لە ڕووداوەکە ،موبینای  14ساڵ تەمەن هاوژین مامۆستایەیک ئاینن گوندەکەیان بووە،
بە بۆنەی قسە و قسەڵۆیک خەڵک و گومان لێکراون .مامەکان ،براکان و هەروەها مامەی هاوژین و باویک هاوژین پالن
کوشتن دادەڕێژن ،ناوبراو لەو ماڵەی تێیدا ژیاوە لە ڕن لەچکەکەیەوە دەپڕوکێی و دەیکوژن ،لە ڕاگەیاندنەکاند دەڵی کە
ناوبراو خۆکوژی کردووە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
لوڕی

🏙 شار و شارۆچکەکان:

لوڕستان

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

لوڕستان

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 9:08:49 2022/20/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت98 :

مونێە قادری
https://www.kurdipedia.org/?q=20220120225504402191
ناو :مونێە
ناوی باوک :قادری
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-09-02 :
شوێن لەدایکبوون :گوندی گوڵن ی ناوچەی کۆمایس ی شاری مەریوان
شوێن ی
کۆخ دوان :گوندی چۆڕ ی ناوچەی کۆمایس ی شاری مەریوان
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
دووشەممە 11ی گەالوێژی 2721ی کوردی ،بەرانبەر  2021-09-02ز ،ژنێک بە ناوی “مونێە قادری” خەڵیک گوندی
گوالن ناوچەی کۆمایس مەریوان و دانیشتووی گوندی چۆڕی سەر بە شاری مەریوان لە الیەن هاوژینەکەیەوە کوژرا.
بە گوێرەی هەواڵەکە ،بکوژەکە پاش چوار ڕۆژ لە کوشتن خێان خۆی ،ڕۆژی هەین 15ی گەالوێژ خۆی ڕادەسن پۆلیس
دەکات و دان بە تاوانەکەیدا دەنێت.
شیاوی باسە خەڵیک گوندی چۆڕ ئێوارەی هەین تەریم مونێە قادری دەدۆزنەوە و لە باخێیک ئەو ناوچەیە بە خایک دەسپێن.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

مەریوان

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

مەریوان

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

(کۆخ دوان):
ی
🗺 وڵت
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 10:55:04 2022/20/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت99 :

مەریەم ئەڤدک
https://www.kurdipedia.org/?q=20200919212741388046
مەریەم ئەڤدک ژنێیک دانیشتوی شاری عەفرینەو چەکداران ئەحراری شەرقیە لە گوندی
قاسم سەر بە ناوچەی راجۆی عەفرین لە رۆژی  2020-09-16ڕفاندیان.
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:

چاالیک مەدەن

جۆری کەس:

ر
توندوتێی
قوربانن

⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

بەڵ (تا رۆژی تۆمار/چاککردن ئەم بابەتە ،ئەم کەسایەتییە
لە ژیاندا ماوە)

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
Quick Respons
:Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

رۆژئاوای کوردستان

PM 9:27:41 2020/19/9
جوان عومەر ئەحمەد

بابەت100 :

نوخشە  -رۆزە
https://www.kurdipedia.org/?q=2018091414513969723
دانیشتووی ڤیەننا بوو و رۆژی  2018-09-08لەالیەن دەستگێانەکەیەوە بە چەقۆ کوژرا.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

شوێن نیشتەن:

هەندەران

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 2:51:39 2018/14/9
هاوڕێ باخەوان

بابەت101 :

نیگار رەحیم
https://www.kurdipedia.org/?q=2012081409084967454
ر
ق.
توندوتێی
:
فۆتۆ ئاکانیوز
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

AM 9:08:49 2012/14/8
هاوڕێ باخەوان

بابەت102 :

نەجات برجزە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180409132628103721
تەمەن  26ساڵ بوو و لە ئێوارەی رۆژی  2018-04-05دیارنەماوە .دوای چوار رۆژ لە
ر
دیارنەمانیس ،شەوی  2018-04-09تەرمەکەی لەنێو گۆمێیک ئاودا بە کوژراوی
دۆزرایەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

شنگال

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-04-09 -
PM 1:26:28 2018/9/4
هاوڕێ باخەوان

بابەت103 :

نەجیبە قادر حەسەن
https://www.kurdipedia.org/?q=2013040110262279033
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و شارۆچکەکان:
نەتەوە:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست
رانیە (راپەڕین)
کورد
باشووری کوردستان

AM 10:26:22 2013/1/4
هاوڕێ باخەوان

بابەت104 :

نەجیبە محەمەد
https://www.kurdipedia.org/?q=2011050910041357575
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رۆژی  2011-04-18لە گەڕەیک راپەرین قەزای رانیە ژنێک بەناوی نەجیبە محەمەد30 ،
ساڵ ،ئاگری لە جەستەی خۆی بەردا .دوای  9رۆژ مانەوە لە نەخۆشخانە گیان لەدەستدا،
لە دوای خۆی یس منداڵ بە ناوەکان (شاهۆ و شانۆ و شاهی) بەجێهێشت .نەجیبە پێشێ
لەنێو بازاڕی رانیە کاری بەرگدرووی دەکرد.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

رانیە (راپەڕین)

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | رووداونێت
AM 10:04:13 2011/9/5
هاوڕێ باخەوان

بابەت105 :

ی
ئەمین
نەستەرەن محەمەد
https://www.kurdipedia.org/?q=20220122223116402486
ناو :نەستەرەن
نازناو :محەمەد ئەمین
ناوی باوک :ڕەئوف
رۆژی لەدایکبوون1999 :
کۆخ دوان 2021-07-14 :ئەگەر لە ژیاندا نەمابوو!
رۆژی ی
شوێن لەدایکبوون :شاری سەردەشت
شوێن ی
کۆخ دوان:شاری سەردەشت
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
ژنێیک  22ساڵەی شاری سەردەشت بووە ،لە ڕێکەون  23پوشپەڕ 2721ی کوردی بەرانبەر
بە 2021-07-14ز ،بە هۆی کێشەی خێانییەوە ،کۆتان بە ژیان خۆی هێناوە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست
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🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سەردەشت

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

سەردەشت

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 10:31:16 2022/22/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت106 :

ا
نەهلە فەیزوڵڵ
https://www.kurdipedia.org/?q=2014071410274576996
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:

ر
توندوتێی
قوربانن

⚤ رەگەزی کەس:

یم

🏙 شار و شارۆچکەکان:

کەرکوک

نەتەوە:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کورد
باشووری کوردستان

AM 10:27:45 2014/14/7
هاوڕێ باخەوان

بابەت107 :

هوما حاجیپور
91

https://www.kurdipedia.org/?q=20220120230603402192
ناو :هوما
ناوی باوک :ر
حاخ پوور
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-07-22 :
شوێن لەدایکبوون:گوندی بێتووش ی شاری سەردەشت
شوێن ی
کۆخ دوان :شاری سەردەشت
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
هەڵگری ڕەگەزنامەی فیلەندی بووە ،کارمەندی خانەنشین تەندروسن بووە ،بە ماوەیەیک
کەم لە گەڕانەوە بۆ شاری سەردەشت ،بەهۆی کێشەی داراییەوە لەگەڵ هاوسەرەکەی کە
ناوی (مەجید) بووە ،لە یەکێک لە شەقامەکان سەردەشت هاوژینەکەی دەیکوژێت.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ئاسن خوێندن:

زانکۆ (بەکالۆریۆس)
⛑ پزیشیک

جۆری خوێندن:

ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سەردەشت

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

سەردەشت

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی کۆمەڵەی ماق
PM 11:06:03 2022/20/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت108 :

و ،ح ،ع
https://www.kurdipedia.org/?q=20170521104831101221

92

لەدایکبووی 1991یە ،پیشە ژن ماڵ و خاوەن یس منداڵ و دانیشتووی گەڕەیک (ک) سەر
بە شارۆجکەی چۆمان ،بەپن گوفتارەکان رۆژی  2017–03–02هاوسەرەکەی چەرخ
کۆخ دوان کرد.
لێداوە و ئاگر لە جەستەی بەرداوە و رۆژی  2017–03–11بەهۆیەوە ی
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

چۆمان (باڵەکایەن)

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

AM 10:48:31 2017/21/5
هاوڕێ باخەوان

بابەت109 :

ڕۆشەنەک حەسەن عەلیلو
https://www.kurdipedia.org/?q=20220120212426402180
ناو :ڕۆشەنەک
نازناو :حەسەن عەلیلو
ناوی باوک :سدیق
ساڵ لەدایکبوون2006 :
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-07-25 :
شوێن لەدایکبوون:شارۆچکەی قوتووری سەربە شاری خۆی
شوێن ی
کۆخ دوان :شارۆچکەی قوتووری سەربە شاری خۆی
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
ژیاننامە
[]1سێشەمە 3ی خەرمانان 2721ی کوردی ،بەرانبەر  2021-07-25کچێیک تەمەن 13ساڵە بەناوی “رۆشەنەک حەسەن
کچ سدیق ،دانیشتووی شارۆچکەی قوتووری سەر بە شاری خۆی لە رێگای خۆسووتاندنەوە ،هەوڵ خۆکوژی دا
عەلیلو” ی
و گیان لەدەست داوە.
بە پن ئەو زانیاریگەلەی بە  KMMKگەیشتوون ،ناوبراو بەهۆی کێشەی بە شوودان زۆرەمل و گوشاری بناماڵەکەیەوە
خۆی کوشتووە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و شارۆچکەکان:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن سەروو
وریم
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کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

وریم

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 9:24:26 2022/20/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت110 :

کاژین فەتاخ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220118174909401922
ناو :کاژین
نازناو :فەتاخ
ناوی باوک :شەهاب
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-12-30 :
شوێن لەدایکبوون :گوندی ڕاژان ی شاری وریم
شوێن ی
کۆخ دوان :گوندی ڕاژان ی شاری وریم
ژیاننامە
کچ شەهاب خەڵیک گوندی ڕاژان سەر بە شاری وریم،
کچێیک تەمەن 18ساڵن بووە ی
ئاگری لە جەستەی خۆی بەردا و کۆتان بە ژیان خۆی هێنا.
ساڵ لەدایکبوون2003 :
ساڵ ی
کۆخ دوان2021 :
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

وریم

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

وریم

شوێن نیشتەن:

کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 5:49:09 2022/18/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت111 :

کافە کالۆس
https://www.kurdipedia.org/?q=2011060809083460235
ر
ق.
توندوتێی
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و شارۆچکەکان:
نەتەوە:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست
سلێمان
کورد
باشووری کوردستان

AM 9:08:34 2011/8/6
هاوڕێ باخەوان

بابەت112 :

کوبار سحەت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220118223341401941
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ناو :کوبار
نازناو :سحەت
ناوی باوک :خەلیل
رۆژی ی
کۆخ دوان2021-12-03 :
:
ساڵ ی
کۆخ دوان 2021
شوێن لەدایکبوون :گوندیگردوان ی ناوچەی مەرگەوەڕ ی شاری وریم
شوێن ی
کۆخ دوان:گوندیگردوان ی ناوچەی مەرگەوەڕ ی شاری وریم
ژیاننامە
کچ خەلیل و خەڵیک گوندی گردوان -ی ناوچەی
“کوبار سحەت” داییک یس منداڵ ،ی
مرگەوەری سەر بە شاری وریم ،لە ڕێگای خۆسووتاندنەوە هەوڵ خۆکوژی دا وکۆتان بە
ژیان خۆی هێنا.
ی
مرۆق کوردستان ،ناوبراو بەهۆی کێشەی بنەماڵەییەوە،
بە پن ڕاپۆرن کۆمەلەی ماق
کۆتان بە ژیان خۆی هێناوە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کرمانجن سەروو

🏙 شار و شارۆچکەکان:

وریم

کۆخ دوان):
🏙 شار و شارۆچکەکان ( ی

وریم

شوێن نیشتەن:

کوردستان

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

هۆکاری گیان لەدەستدان:

خۆکوشی

هۆکاری گیان لەدەستدان:

کێشەی کۆمەڵیەن

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

کۆخ دوان):
🗺 وڵت ( ی
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

ی
مرۆق کوردستان
کوردن ناوەڕاست | کۆمەڵەی ماق
PM 10:33:41 2022/18/1
سەریاس ئەحمەد

بابەت113 :

ا
کوردستان عەبدوڵڵ
https://www.kurdipedia.org/?q=201008261306374925
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پەیامنێی رۆژنامەی لێدوان ئێوارەی  2008-05-10لەشارۆچەکەی رانیە چەند کاتژمێێک
ی
پێش دەست پێکردن ئاهەنیک شەکراو خواردنەوەکەی لەسەربان ماڵ خۆیاندا چەند
فیشەکێیک بەخۆیەوە ناو کۆتان بەژیان هات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:

رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

ر
توندوتێی
قوربانن

⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

رانیە (راپەڕین)

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 1:06:37 2010/26/8
هاوڕێ باخەوان

بابەت114 :

کوێستان ح
https://www.kurdipedia.org/?q=20170607062317139885
لەتەمەن  14ساڵن بە شو دراوە بە پیاوێک  15ساڵ لەخۆی گەورەتر بوە
لە تەمەن  36ساڵن لەژێر ئەشکەنجەی هاوسەرەکەی کوژراوە
خاوەن شەش مناڵ بوە.
کوێستان لە پێناوی منداڵەکان هەموو شتێیک لە خدری هاوژین قبوڵ کرد ،ئەو چاوەڕێ بوو
مێدەکەی رۆژێ لە رۆژان بەخۆیدا بچێتەوە و هەڵسوکەون بەرامبەری بگۆڕێ ،بەڵم نەک
ر
کوێستانیس لەژێر ئەشکەنجەدا کوشت .ئێستا مێدەکەی خۆی
هەر چاک نەبوو ،بەڵکو
حەشارداوە و کەسوکاری کوێستانیش دەڵی تاوەکوو تۆڵەی خۆیان ل نەکەنەوە ،پرسەی بۆ
دانانی.
رۆژی  2017-05-30تەریم ژنێیک تەمەن  36ساڵ بەناوی (کوێستان.ح) ،داییک شەش
منداڵ ،لە نێو ماڵەکەیدا لە گەڕەیک راپەڕین شارۆچکەی قەڵدزێ دۆزرایەوە .بەپن ئەو
پشکنینانەی بۆ تەرمەکەی کراوە ،شوێن ئەشکەنجەدانێیک زۆر لەسەر جەستەی دیارە.
ر
دەکەیس کە تۆمەتبارە بە کوشتن ،هەڵتووە و شوێن بزرە.
مێ
بە گوتەی کەسوکارەکەی ،ئەو ئافرەتە هەر لە منداڵییەوە ژیان پڕ بووە لە دەردەسەری ،بە
تایبەن دوای ئەوەی باویک مردووە و داییک شووی کردووەتەوە .ئەو تەمەن تەنیا  14ساڵ
بووە کاتێک باپێی بەشووی داوە.
حوسی خدر ،مایم کوێستان بە (رووداو)ی گوت ،ئەوان زۆر نیگەران بوون کاتێک باوکیان
کوێستان بەشووداوە ،چونکە کوێستان جگە لەوەی منداڵ بوو 15 ،ساڵیش لە
هاوژینەکەی بچووکێ بوو ،بەڵم لەبەر ئەوەی باوکیان قسەی لە بەشوودانەکەیدا کردبوو،
وەکو عورفێک نەیانتوانیوە قسە لە قسەی باوکیاندا بکەن.
حوسی دەڵێت کوێستان تەنیا دوو یس ساڵ یەکەم لەگەڵ هاوژینەکەی کێشەی نەبووە،
ئەگینا بەردەوام کێشە لە نێوانیان هەبووە ،چەند جارێکیش تۆراوە و ماڵ بەجێهێشتووە.
حوسی ئاماژە بە کێشەکان نێوان ئەو ژن و مێدە دەدات و دەڵ خدر پیاوێیک رەزیل بوو،
خەرجن لە کوێستان و منداڵەکان نەدەکرد ،کوێستانیش ناچار دەبوو پارە لە خزم و
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کەسوکاری قەرز بکات ،یان شت بە قەرز لە دووکانەکان بهێن ،کاتێکیش خدر پن
دەزانییەوە بەردەبووە گیان.
حوسی دەڵێت کوێستان بەردەوام لە خدر دەتۆرا ،ئەوانیش ناچار دەبوون سوڵح لە
نێوانیان بکەن و کۆتان بە کێشەکانیان بهێی ،بەڵم هەر کاتێک کوێستان دەگەڕایەوە،
دووبارە کێشەکان نێوانیان سەری هەڵدەدایەوە.
حوسی چەند جارێک داوای لە برازاکەی کردووە ،چیدی نەگەڕێتەوە الی خدر ،بەڵم
کوێستان پێیگوتووە :لەبەر خاتری منداڵەکانم ناتوانم لن جیاببمەوە و ناچارم هەموو شتێیک
ل قبوڵ بکەم ،بەڵکو خوایە رۆژێک بێت بەخۆیدا بچێتەوە و هەڵسوکەون بەرامبەرم
بگۆڕێ.
حوسی دەڵێت زۆر هەوڵمان لەگەڵ خدر دا ،بەڵم سوودی نەبوو ،هەر جارێکیش
کوێستان دەتۆرا دەسن چەندین کەیس ماچ دەکرد ،بەس بۆ ئەوەی کوێستان بۆ ئاشت
بکەنەوە.
مایم کوێستان بایس رۆژی رووداوەکە دەکات و دەڵێت لە دەرەوە بووە کاتێک بە تەلەفۆن
پێاگەیاندووە ،ئەو یەکسەر گومان کردووە لەالیەن خدرەوە کوژر ران .حوسی
هەواڵەکەیان ڕ
گون خدر بە دار و سۆندە لە کوێستان دابوو ،بە پالیس گۆشن لە جەستەی کردبووەوە،
ئەشکەنجەی داوە تاوەکوو گیان دەرچووە.
سەبارەت بە هەڵوێسن بنەماڵەکەیان دوای ئەو تاوانە ،حوسی گون :رووداوەکە تازەیە و
هێشتا هیچ هەڵوێستێکمان بەرامبەر خدر و کەسوکارەکەی نەبووە ،باوەڕمان بە
تۆڵەکردنەوە نییە .بەڵم پرسەشمان بۆ کوێستان دانەناوە ،چاوەڕن یاسا دەکەین کاری
خۆی بکات و بکوژی کوێستان دەستگێ بکرێ.
بە تەنیا کەسوکاری کوێستان نی کە قسەی باش لەبارەی خدرەوە ناکەن ،بەڵکو نزیکێین
کەیس خدریش کە دایکیەن دان خێ بە کوڕەکەیدا نانێت( .ئایش ،ئا) کە داییک خدرە ،زۆر
پەسن بووکەکەی دا و گون کوێستان کەسێیک زۆر باش بوو ،زۆر بە ئەدەب بوو ،خاوەن
رەوشتێیک بەرز بوو ،بەڵم یەک کێشەی هەبوو ،قەرزی زۆر دەکرد ،بەردەوام لەگەڵ خدر
لەسەر قەرز دەبووە کێشەیان ،ئێمە زۆر تێکەڵ کێشەکانیان نەدەبووین ،دەمانگوت ژن و
مێدن و ئاشت دەبنەوە.
ئایش لەگەڵ ماڵ کوڕەکەی تەنیا دیواریان لە نێواندایە ،لە کان رووداوەکەدا لە
نەخۆشخانە خەوێندرابوو .ئایش گون بەیان هاتمەوە ماڵەوە کۆڵنەکەمان پڕ بوو لە
پۆلیس ،گوتیان کوێستان کوژراوە.
ئایش بایس کوڕەکەی دەکات و دەڵێت لەدوای رووداوەکە هەڵتووە و نازانی لە کوێیە.
ر
ر
خۆیس باش نەبوو ،تەنانەت
گوتیس خدر کەسێیک بەکێشە بوو ،لەگەڵ خزم و کەسوکاری
قسەی لەگەڵ خوشک و بر ر
اکانیس نەدەکرد .ئایش حەز دەکات کوڕەکەی بە زووترین کات
دەستگێبکرێ و سای خۆی وەربگرێ.
دراوسێکان کوێستان شایەن دەدەن کە خدر لەگەڵ کوێستان زۆر خراپ بووە و دەڵی
چەندینجار کوێستانیان بەدەموچاوی رەش و شی هەڵگەڕاوەوە بینیوە.
دراوسێیەیک ماڵ خدر و کوێستان کە نەیویست ناوی بڵوبکرێتەوە ،بە (رووداو)ی گوت
کوێستان ئافرەتێیک زۆر رن کێشە بوو ،زۆر بە کەیم دەهاتە دەرەوە .کێشەی خۆی لەالی
دراوسێکان باس نەدەکرد ،بەڵم چەند جارێک بیێاوە کە دەموچاوی رەش و شی
هەڵگەڕاوە .دراوسێکان دەیانزان کێشەی لەگەڵ مێدەکەی هەیە.
سەبارەت بە رووداوەکەش ئەو دراوسێیەیان گون هەتا هێەکان پۆلیس نەهاتنە
ی
گەڕەکەکەمان نەمانزان کوێستان کوژراوە ،بەڕاسن زۆر خەمبار بووین بۆ مەریک ئەو ژنە،
ناخ.
قەت لە یادمان ی
داییک خدر لەبارەی چۆنیەن زانین رووداوەکە لەالیەن پۆلیسەوە گون کوڕێیک کوێستان
چوو بوو هەواڵ بە پۆلیس دابوو ،ئێستا پۆلیس ئەویشیان دەستگێکردووە.
عوسمان محەممەد ،یاریدەدەری بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی شەهیدان قەڵدزێ بە
(رووداو)ی گوت ،تەریم ئەو ژنە پێش نیوەڕۆی رۆژی  2017-05-31هێێاوەتە ر
بەیس
دادپزیشکن نەخۆشخانەکەیان ،لەوێ پشکنین سەرەتان بۆ کراوە و پاشان بەڕێکراوە بۆ
پەیمانگەی دادپزیشیک سلێمان.
سەبارەت بە ئەنجایم پشکنینەکە ،عوسمان محەممەد گون :ئافرەتەکە  12کاژێر بوو
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مردبوو ،ئینجا هێێابووە نەخۆشخانە .هەروەها شوێنەواری ئەشکەنجەدان بە جەستەیەوە
دیاربوو ،دیارە لەژێر ئەشکەنجەدا مردووە.
دۆسیەیان لە دادگا بووە
ر
توندوتێن دژی ژنان لە پشدەر ،دوای
نووسینگەی بەڕێوەبەرایەن بەرەنگاربوونەوەی
رووداوەکە دەستیان بە بەدواداچوون کردووە .رائید عەبدوڵڵ بابە رەسوڵ بەرپریس ئەو
نووسینگەیە بە (رووداو)ی گوت ئەو ژنە تەمەن  36ساڵە و داییک شەش منداڵە.
تەرمەکەی لە ماڵەکەی خۆیدا دۆزراوەتەوە ،شوێنەواری ئەشکەنجەدان و لێدان بەسەر
جەستەیەوە هەبووە.
ر
گوتیس :رێکاری یاسان گێاوەتەبەر و کەیس نزییک ئەو ژنە بۆ لێکۆڵینەوە بانگکراوە و
راگێاوە.
رائید عەبدوڵڵ دەڵێت تاوەکو ئێستا بۆیان روون نەبووەتەوە ی
بۆخ ئەو ژنە کوژراوە ،بەڵم
هەن ،چونکە پێشێ
تاوانەدا
دەڵێت گومان هەیە هاوژینەکەی کە رایکردووە ،دەسن لەو
ر
یس دۆسیەی لە دادگا هەبووە ،ئەو ژنە داوای لەسەر هاوژینەکەی تۆمار کردبوو.
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

قەڵدزێ (پشدەر)

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی رووداو 2017-06-06 -
AM 6:23:17 2017/7/6
ئیێاهیم فەتاح
ئەڤی ر

بابەت115 :

کوێستان مەحمود محەمەد
https://www.kurdipedia.org/?q=2014122010441978239
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...
تایبەتمەندییەکان بابەت
ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

رانیە (راپەڕین)

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

AM 10:44:19 2014/20/12
هاوڕێ باخەوان

بابەت116 :

کوێستان
https://www.kurdipedia.org/?q=20140729222334115413
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و شارۆچکەکان:
نەتەوە:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست
رانیە (راپەڕین)
کورد
باشووری کوردستان

PM 10:23:34 2014/29/7
هاوڕێ باخەوان

بابەت117 :

کەژاڵ ؟
https://www.kurdipedia.org/?q=20170908112435102136
خەڵیک سەردەشت بوو ،رۆژی  2017-09-07لەالیەن مێدەکەیەوە کوژرا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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ر
توندوتێی
قوربانن

جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:

یم

زمان  -شێوەزار:

کرمانجن ناوەڕاست

🏙 شار و شارۆچکەکان:

سەردەشت

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

رۆژهەڵن کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی کوردپا 2017-09-07 -
AM 11:24:35 2017/8/9
هاوڕێ باخەوان

بابەت118 :

کەنار ئازاد
https://www.kurdipedia.org/?q=2012120920262174273
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
جۆری کەس:
⚤ رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
🏙 شار و شارۆچکەکان:

ر
توندوتێی
قوربانن
یم
کرمانجن ناوەڕاست
♖ هەولێ

لەژیاندا ماوە؟:

نەخێ

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 8:26:21 2012/9/12
هاوڕێ باخەوان

بابەت119 :

ئوزگەجان ئاسالن
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https://www.kurdipedia.org/?q=20150215144615119380
کچەکا بیست سال ل باژارێ مێسی دژیا  ،ل روژا  2015-02-13ل دەیم ژ زانینگەه
ڤەدگەڕیا بو ماال خوە  ،ژ الن یس کەسان ڤە کو باب و کوڕ و هەڤالەیک وی بوون هاتە
ڕەڤاندن و پشن کوشتن هاتە سوتن و جەستەن وێ هاتە هاڤێی بو ڕویبارێ جی  ،پشن
دەمەیک ژ بەر گومانەیک هەر یس کەس هاتنە دەستەسەر کرن  ،کوشتنا کچەکا بیست سال
ل وەالن تورکیا بوو ئەگەرێ رەخنەیی توند و چەندین خونیشاندان هاتنە ئەنجامدان ،
بارویا مێسین ڕاگەهاند کو ئەو چ پارێزەران نادەن بو پاراستنا تاوانباران  ،ل تورکیا د ساال
بوری دا  247ژن و کچ هاتنە کوشی.
تایبەتمەندیی بابەن
ر
ق.
توندوتێی

جورێ کەس:
⚤ رەگەز:

خانمان

زمان  -شێوەزار:

ک .باکوور

نەتەوە:

کورد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باکووری کوردستان

PM 2:46:15 2015/15/2
رۆژهات سەعید

بابەت120 :

Bano Rashid
https://www.kurdipedia.org/?q=20220529223858415336
]1[.On 27-07-2011 she was murdered with 67 other people by Norwegian man on Utoya island
Items Property - Meta-Data
:?Alive
🗺 :Country - Province

South Kurdistan

⚤ :Gender

Female

:Language - Dialect

Kurdish - Sorani

:Nation

Kurd

:People type

Violence victim

:People type

Journalist

:People type
:Quick Respons Code

🕴 Political activist
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🗄 سەرچاوەکان
Translated for Kurdipedia by: Milano Source: Kurdipedia.org | کوردن ناوەڕاست
| ماڵپەڕ
]1[
Mohammed Salih
:کان تۆمارکردن
PM 10:38:58 2022/29/5
:ناوی تۆمارکار
میالنۆ محەمەد ساڵح
121 :بابەت

Margaret Shello
https://www.kurdipedia.org/?q=2012062312361771152
Margaret Shello is the first female peshmerga who joined Kurdish
freedom struggle in 1960. She fought both for the rights of Kurds and
Kurds with such a great respect consider her the ،Assyrians. We
symbol of freedom and unity of Kurds and Assyrians. We are delighted
to gesture this very special martried sister-comrade and respect her
.forever
Items Property - Meta-Data
South Kurdistan

:Country - Province 🗺

Female

:Gender ⚤

From Kurdistan

:Nation

Veteran Peshmerga

:People type

Violence victim

:People type
:Quick Respons Code

PM 12:36:17 2012/23/6
هاوڕێ باخەوان

:کان تۆمارکردن
:ناوی تۆمارکار
122 :بابەت

Seyran Ateş
https://www.kurdipedia.org/?q=20191002120521373348
...
Artikeleigenschaften
Yes

:

Kurdisch - Badini

:Dialekt
:Education
:Education level

Weiblich
Kurde
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:Geschlecht ⚤
:Nation

Schriftsteller ✍

:Personen Typ

Frauenrechtlerin

:Personen Typ

Gewaltopfer

:Personen Typ

Akademisch

:Personen Typ
:Personen Typ

Medien

:Personen Typ

Diaspora

:Place of Residence

Nord-Kurdistan

:Provinz 🗺
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ئیێاهیم
| ] 🇰 تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا1[
 نالیا ر- کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا
:کان تۆمارکردن
PM 12:05:21 2019/2/10
:ناوی تۆمارکار
هاوڕێ باخەوان
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