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2014نامە – وەشانی 1
رووداوە گرنگەکانی ساڵی  2014یە کە
ماڵپەڕی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە.

ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا

رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
01-01-2015

چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەکی رێکخراوی رووداوە گرنگەکانی ساڵی 2014یە کە ماڵپەڕی کوردیپێدیا
بەدەستی هێناوە..
لەم لیستەیەدا رەچاوی ریزبەندیی ئەلفوبێی ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و شێوەزمانەکان.
تۆمارەکان بەپێی توانا و دەستکەوتنی زانیاری ،پێناسیان نووسراوە ،وێنە ئەگەر دەستمان کەوتبێت
خراوەتە پاڵ تۆمارەکەیەوە .هەروەها هەر مێتاداتایەکی تری پێویستیش وەک پاشکۆ لەگەڵ تۆمارەکاندا
دانراون.
لەگەڵ هەر تۆمارێک لینکێک هەیە ،ئەو لینکە گریدراوە بە تۆمارەکەوە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا،
بابەتەکان هەندێکجار گۆڕانکارییان بەسەردادێت و باشتر دەکرێن ،مێتاداتا و وێنەیان دەخریتەسەر ،بۆ
ئەوەی لە دوا ڤێرشنی ئەو تۆمارە ئاگاداربیت ،کلیک لە بابەتەکە بکە و لە ماڵپەڕی کوردیپێدیادا
بیکەرەوە.
لە کۆتایی هەر بابەتێکدا ،وێنەی کویک ریسپۆنس هەیە ،یەم وێنەیە کە سکێن دکرێت ،یەکسەر
دەتباتە سەر بابەتەکە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا.
هەندێک بابەت پەیوەستکراوە بە بابەتی ترەوە ،بۆ نموونە نووسەر بە پەڕتووکەکانییەوە ،یان هەندێک
بابەت فایلی پەیوەندیداری لەگەڵە ،ئەوانە لێرەدە پیشان نەدراون و بۆ بینینیان دەبێت لە ماڵپەڕی
کوردیپێدیادا سەیریان بکەیت.
تێبینی :وەشانی یەکەمی ئەم کوردیپێدیانامانە ،تاقیکردنەوەن!
ئەم پەڕتووکە بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی لە بەرنامەیەکی کۆمپیوتەریی تایبەت بە دەزگای کوردیپێدیاوە
ئافرێندراوە.
بەهیوای ئەوەی ئەم لیستەیە زۆرتر و پاکژتری بکەین و بەزووترین کات وەشانێکی تر بخەینە
بەردەستی ئێوەی بەڕێز..
رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
http://www.kurdipedia.info
contact@kurdipedia.org
01-01-2015
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لەباڵوکراوەکانی رێکخراوی کوردیپێدیا
ناوی پەڕتووک

ژمارەی
وەشان

ژمارەی الپەڕە -
A4

ژمارەی
تۆمار

رۆژی
دەرچوون

ئەنفالنامە  -وەشانی 1ەم

1

188

358

28-05-2014

براکوژینامە  -وەشانی 1ەم

1

219

282

01-06-2014

باڵوکراوەنامە  -وەشانی 1ەم 1

435

756

31-05-2014

پێشمەرگەنامە  -وەشانی
1ەم

1

403

514

10-06-2014

پەندنامە  -وەشانی 1ەم

1

110

404

31-05-2014

پەڕتووکنامە  -وەشانی 1ەم

1

3562

12747

25-05-2014

جاشنامە  -وەشانی 1ەم

1

163

285

30-05-2014

1284

1778

02-06-2014

داعشنامە  -وەشانی 1ەم

1

26

27

16-11-2014

رێکخراونامە  -وەشانی 1ەم

1

546

937

31-05-2014

زیندانینامە  -وەشانی 1ەم

1

1812

3172

01-06-2014

ژنکوژینامە  -وەشانی 1ەم

1

31

33

01-06-2014

شوێننامە  -وەشانی 1ەم

1

1396

2887

31-05-2014

شوێنەوارنامە  -وەشانی
1ەم

1

100

171

31-05-2014

2753

6140

27-05-2014

گەپنامە  -وەشانی 1ەم

1

236

428

23-11-2014

ناونامە  -وەشانی 1ەم

1

1238

3259

01-06-2014

نووسەرنامە  -وەشانی 1ەم 1

2291

3289

28-05-2014

هاوڕێنامە  -وەشانی 3ەم

3

1653

4811

03-06-2014

هونەرنامە  -وەشانی 1ەم

1

1204

1695

01-06-2014

وێنەنامە  -وەشانی 1ەم

1

722

1419

03-06-2014

وەرزشنامە  -وەشانی 1ەم

1

78

101

02-06-2014

کۆبانێنامە  -وەشانی 1ەم

1

118

130

23-11-2014

چاالکواننامە  -وەشانی 1ەم 1

شەهیدنامە  -وەشانی 1ەم 1
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دەربارەی کوردیپێدیا
کوردیپێدیا ،پڕۆژەیەکە بۆ کۆکردنەوەی هەر زانیارییەکی پەیوەست بە کوردستان و کورد و بەهیوایە لە
پاشەڕۆژدا ببێتە پڕزانیاریترین سەرچاوەی کوردی و بەهۆیەوە بەئاسانی بزانرێت :کێ ،کێیە؟! و کوێ،
کوێیە؟! و چی ،چییە؟!...
کوردیپێدیا وشەیەکی لێکدراوە و لە کوردی و پێدیا پێکهاتووە .وشەی پێدیا ،وشەی دووەمی وشەی
لێکدراوی گریکیی ئەنسیکلۆپێدیایە ) (encyclopediaکە بەواتای ناسین یان زانینی یاخود زانیاریی
گشتی دێت .وشەی کوردیپێدیاش لەوەوە داتاشراوە و دەکرێت واتای کوردناسی ،کوردیناسی یان
کوردزانین یاخود زانیاریی کوردی بدات.
سەرچاوەکانی کوردیپێدیا بریتییە لە:
ئەو تۆمارانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لەنێو ماڵپەڕەکانی ئنتەرنێت دەیدۆزێتەوە و لە یەکێک لە
پۆلەکانی کوردیپێدیادا چڕوپڕیدەکاتەوە و هەندێکجاریش هەوڵی گۆڕینی رێنووسە هەڵەکانی دەدرێت و
بەشێوەیەکی دروست تۆماریدەکاتەوە ،بەبێ ئەوەی دەستکاریی ناوەڕۆکی بابەتەکان بکرێت .هەر
بابەتێک لە هەر ماڵپەڕێکەوە وەربگیرێت ،وەک ئەمانەتێکی زانستی ناوی ماڵپەڕەکە لە لیستی
سەرچاوەکەدا تۆماردەکرێت.
ئەو بابەتانەی کە میوانانی کوردیپێدیا بۆماندەنێرن و لەڕێی فۆڕمی تۆمارکردنی بابەتێکەوە
ئامادەیدەکەن .هەر بابەتێک لەالیەن هەر میوانێکەوە بەدەستمان بگات ،ناوی ئەو میوانە دەبێتە
سەرچاوەی ئەو بابەتە .تکایە هەر کەسێک نایەوێت ناوی لە لیستی سەرچاوەکانی کوردیپێدیادا ببێت
با ئاگادارمانبکاتەوە.
ئەو نامە تایبەتییانەی کە بەدەست کوردیپێدیا دەگەن و پەیوەستن بە ژیان و کارنامەی ئەو کەسانەی
کە دەخوازن وەک بابەتێک بێنە نێو ئەم کوردیپێدیایەوە.
ئەو بابەتانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لە دوو توێی باڵوکراوەکاندا ئامادەیدەکات و چڕوپڕیدەکاتەوە و
پۆلێنی دەکات.
ئەو دیمانانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لەگەڵ کەسانێکدا ئەنجامی دەدات ،بەمەبەستی
نووسینەوەی بیۆگرافیی کەسێک ،شوێنێک ،رێکخراوێک ،باڵوکراوەیەک یان هەر شتێکی تری
پەیوەست بە کوردستان و کورد.
تەواوی بابەتەکانی پۆلی رێکەوت و رووداو لە داتابەیسی هاوڕێنامەوە وەرگیراوە ،بڕوانە :هاوڕێنامە بۆ
مێژووى کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەى چاپ و پەخشی
سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانى – . 1999
هەر تۆمارێک بێتە نێو کوریدپێدیاوە ،بە شێوەیەک لە شێوەکان پەیوەندیی بە کوردستان و
کوردستانییانەوە هەیە ،هیچ بابەتێک لە دەرەوەی ئەو تەوەرانە تۆمار ناکرێت .لەو تێڕوانینەوە هەندێکجار
ژیان و کارنامەی کەسێکی ناکورد دەبینیت ،ئەو کەسە یان کوردناسە و خاوەنی باسێکە لەسەر کورد
یان کوردستانییەکی ناکورده ،یاخود پەیوەندیی بەڕووداوێکی کوردستانییەوە هەیە.
کوردیپێدیا ،هیچ پەیوەندییەکی بە ویکیپێدیا و هەر رێکخراوێکی ترەوە نییە ،پڕۆژەیەکی سەربەخۆیە و
ئەرکێکی تایبەتیی رێکخراوی کوردیپێدیایە.
تکایە ئەگەر هەر زانیارییەک لەم داتابەیسەدا بۆ بەڕێزتان گونجاو نییه و ناخوازن لێرەدا ببێت ،ئەوا
کوردیپێدیای لێ ئاگاداربکەنەوە.
کوردیپێدیا هەر زانیاری و وێنەیەک لە هەر سەرچاوەیەکەوە وەربگرێت ،بۆ مەبەستێکی بازرگانی
بەکاریناهێنێت.
کوردیپێدیا بەردەوامە لەسەر پاکژکردنی بابەتەکان و وەرگێڕانی ساڵە کۆچی و هەتاوییەکان بۆ ساڵی
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زایینی بەشێوەیەکی دروست ،تکایە لە هەڵە و کەموکورتییەکانمان ببوورن.
هەر زانیارییەک لە کوردیپێدیاوە وەربگیرێت ،پێویستە ناوی سەرچاوەکەیی و ناوی کوردپێدیای لەسەر
بنووسرێت.
ماڵپەڕ و داتابەیسی کوردیپێدیا بە دۆت نێت  - #Cو  SQLو لە هەندێک الپەڕەشدا بە گووگڵ API
ئامادەکراوە کە بەشێکی زۆر کەمی  Adobe Flash Playerبەکاردێنێت .رۆژانە لەسەر دوو سێرڤەری
جوودا بەکئەپی داتا و وێنەکان دەکرێت ،تاوەکو پارێزراوبن لەهەر هێرشێکی هاکەرەکان!.
ماڵپەڕی کوردیپێدیا لەسەر براوسەرەکانی ئنتەرنێت ئێکسپلۆرەر ،فایەر فۆکس ،سەفاری ،ئۆپێرا و
گووگڵ کرۆم بەتەواوەتی تێست کراوە و بەبێ کێشە کاردەکات ،تکایە ئەگەر هەر کێشەیەکتان بوو ئەوا
ئاگادارمان بکەنەوە..
بەهۆی هەوڵەکانی هاوکارمان کاک (هەڤاڵ نەژاد)ەوە ،کوردیپێدیا لە رۆژی  ٢٠١٣-١١-١١بووە
رێکراوێکی فەڕمی و لە هەولێر لە فەرمانگەی رێکخراوە ناحکومییەکان تۆمارکرا.
بەهیوای ئەوەی کوردیپێدیا بکەینە پڕزانیاریترین سەرچاوەی کوردی و بانکی زانیاریی نەتەوەیی کورد!
لەگەڵ رێزی هاوکارانی کوردیپێدیا:

کەژاڵ هەڵەدنی ،رۆژهات سەعید ،مانو بەرزنجی ،هەڤاڵ نەژاد ،هاوبیر قادر رەسوڵ،
بەختیار شەمەیی ،داناز عەبدولڕەحمان بابان ،رێناس نەورۆزی ،دلێر رەفیق ،کاروان
دوراندیش ،ئامانج حاجی نوری ،شیال ،شوان مامساڵ ،ڕەوەز جەالل ئەمین ،مەڵبەند
غازی ،ئوسامە گوڵپی ،داستان ئاسۆ ،چاالک محەمەد ،شاهۆ حوسێنی ،خالد بلباس ،
دیلمان محەمەد کەریم ،پەشێو ،زانا سەرگەتی ،کامەران ئیبراهیم ،حیكمهت رهسوڵ،
رزگاری...
دامەزرێنەری کوردیپێدیا :هاوڕێ باخهوان
Tel.: +31 (6) 54710293
2008 - 2015
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بابەتی ژمارە1 :

01-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010110400386981
شارەوانی وان ساڵی نوێی بە دانانی تابلۆی کوردی دەستپێکرد.لە شاری کەالر ئافرەتێکی تەمەن  48ساڵ لە ناو گەرماوی ماڵەکەیخۆیاندا خنکا و گیانی لە دەست دا ،بە وتەی سەرچاوەیەکیش رووداوەکە
گوماناوییە و تائێستا دیار نییە ئەو ئافرەتە خۆی خنکاندووە یان خنکاوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2 :

02-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010209210086937
بە بەشداری ژمارەیەکی بەرچاو لە رۆشنبیران و رۆژنامەنوسانی قەزایسەیدسادق خۆپیشاندان دەستیپێکرد ،کە تایبەتە بە کەمی خزمەتگوزاری و
کەمتەرخەمی بەرپرسانی ناوچەکە .خۆپیشاندانەکە توندوتیژیی لێکەوتەوە و
گەنجێک بەناوی بڕیار حەسەن کوژرا 25 ،کەسێکیش برینداربوون و 6
کەسیش دەستگیرکران.
لە گەڕەکێکی ناحیەی بەکرەجۆ لە شاری سلێمانی کچێک لە رێگەیپەتێکەوە خۆی خنکاند و کەسوکارەکەشی رایدەگەیەنن ،کچەکەیان هیچ
کێشەیەکی نەبووە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3 :

03-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010309185686899
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دوای ئەوەی تەرمی ئەو گەنجە بە خاک سپێردرا کە دوێنێ 2014-01-02لە میانەی خۆپیشاندانەکاندا بەگولەی هێزە ئەمنیەکان کوژرا ،بەشدارانی
مەراسیمی بەخاکسپاردنەکە لە ناو گۆڕستانی سەیدسادقەوە رژانە سەر
شەقامی سەرەکی قەزاکەو خۆپیشاندانییان دەستپێکردەوە.
دوای سەرهەڵدانەوەی خۆپیشاندان لە قەزای سەیدسادق و چوونی هێزیئەمنی لە سلێمنییەوە بۆ ئەو قەزایە ،قامیقامی سەیدسادق دەستی
لەکارکێشایەوە .شارۆچکەکە زۆر نائارامە و دەیان کەسیش لە خۆپیشاندەران
و هێزەکانی پۆلیس و ئاساییش برینداربوون.
لە زاڵگەی ئیمام عەباس لە خانەقین تەقە لە خالێکی پشکنینی هێزەکانیپێشمەرگە دەکرێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4 :

04-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010409162686853
خوێندکارانی ئامادەیی سێ خوێندنگەی قەزای سەیدسادق لە بەردەمپەروەردەی ئەو قەزایەدا خۆپیشاندانێکیان رێکخستوو داوای دەست
لەکارکێشانەوەی بەڕێوەبەری پەروەردەی قەزاکەیان دەکەن .بەهۆی
پێکدادانەکانی ئەمڕۆوە چەند کەسێک لە خۆپیشاندەران و هێزەکانی
ئاساییش و پۆلیس برینداربوون.
لەبەرامبەر خۆپیشاندان و ناڕەزایی خوێندکارانی ئامادەییەکانی قەزاکە،ئەمرۆ ،بەڕێوەبەری پەروەردەی قەزای سەیدسادق دەستیلەکارکێشایەوە.
لەسەر داخوازی دادگای بنەرەتی تورکیا شەشەمین دادگای سزایقورسی ئامەد هەر یەکە لە پەرلەمانتارانی فەیسەل یەلدرم ،سەلما ئیرماک
پەرلەمانتارانی بەدەپه و کەمال ئاکتاش ،پەرلەمانتاری سەربەخۆی شاری وان
ئازادکران.
لەسەر سکااڵی خانەوادەی شەهیدی قەلەم ،کاوە گەرمیانی ،دادگایکەالر فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ عەدنانی حەمەی مینا و کەسێکی نزیکی
دەرکرد.
لەبەردەم پارکی نالی لە شەقامی سالم لە شاری سلێمانی،بەمەبەستی ئیدانەکردنی هێرشکردنە سەر خۆپیشاندەرانی قەزای سەید
سادق ،حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان گردبوونەوەیەکی نارەزایەتیان
ئەنجامدا.
تۆڕی میدیایی رووداو ،دەرکردنی تێمەکەیان لە شاری سەیدساق وبریندارکردنی وێنەگرێکیان راگەیاند.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە5 :

05-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010510224486831
گردبوونەوەکەیەک لە بەردەم دادگای سلێمانی دژی بەالڕیدا بردنیکەیسی کاوە گەرمیانی ئەنجامدرا.
لەسەر رێگەی کەورگۆسک-ی سەر بە ناحیەی رزگاری لە پارێزگای هەولێر،ژنێک بەناوی گواڵن بە کوژراوی دۆزرایەوە کە پێنج گوللەی پێوەیه و
رووخساری شێواوە و ناناسرێتەوە.
دەروازەی سێ ماڵکا لە نێوان باشوورو رۆژئاوای کوردستاندا کرایەوە.لە بەرامبەر تێکدانی خانووەکانیان ،هاواڵتیانی گەڕەگی تۆبزاوەی ئەحمەدیشاری هەولێر کە دەکەوێتە سەر رێگای سەرەکی هەولێر -مەخموور
خۆپشاندانێکیان ئەنجام دا و داوای راگرتنی بڕیاری تێکدانی خانووەکانیان
دەکرد و بەوهۆیەوە بۆ ماوەیەک رێگا سەرەکییەکەیان داخست.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6 :

06-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010609300886812
هاواڵتیانی ناحیەی کەڵەک-ی نزیک قەزای خەبات لە پارێزگای هەولێرخۆپشاندانێکیان ئەنجامدا و داواکاربوون زەوی له و ناحیەیە بەشێوەیەکی
یەکسان بەسەر هاواڵتیان دابەش بکرێت .خۆپیشاندەران بۆ چەند کاژێرێک
رێگای کەڵەک  -بەردەڕەشیان داخست.
مەحمود سەنگاوی وەک تۆمەتبارێک لە کەیسی کاوە گەرمیانی لە دادگایکەالر ئامادەبوو ،دادوەر بڕیاریدا کە نێوبراو دەستبەسەربکرێت.
تا ئەمساڵیش رۆژی 6ی کانوون لە هەرێمی کوردستان پشووی فەڕمییە.لە رووداوێکی هاتوچۆدا لە شاری ئامەدی باکووری کوردستان  50ئۆتۆمبێلبەیەکیاندا دا و بەهۆیەوە  8کەس برینداربوون.
شەش گەنج لەشاری هەولێر دەستدرێژی سێکسی دەکەنە سەر کچێکیتەمەن  16ساڵی ئاوارەی ڕۆژئاوای کوردستان.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7 :

07-01-2014
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014010709524786786
بۆ یەکەمین جار رۆژنامەیەکی کوردی بە چل الپەڕەی رەنگ و رەنگ لەهەرێمی کوردستان کەوتە بەر دەستی خوێنەرانی .رۆژنامەی ئاوێنە ،سەر لە
بەیانی ئەمڕۆ ،لەرێگەی  40الپەڕەی ڕەنگاو ڕەنگ گەیشتە بەردیدەی
خوێنەرانی و هەر لەگەڵ چونیدا بۆ بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان
پێشوازییەکی زۆری لێ کرا.
تەقینەوەیەکی بەهێز لە نزیک بنکەی پۆلیسی قۆرییەی کەرکوک روویداوبەهۆیەوە  2کوژراو و دەیان بریندری لێکەوتەوە.
هێرش دەکرێتە سەر رەبایەیەکی سەر بە فەوجی تەوارییەکەی جەلەوال وهاوکات دوو پردیش لەسەر رێگەی سەرەکی جەلەوال  -بەغدا دەتەقێنرێتەوە،
بەو هۆیەشەوە رێگاکە دادەخرێت.
نیوەڕۆی ئەمڕۆ ئۆتۆمبیلێک لە ناو شارۆچکەی سەعدییەدا تەقێنرایەوە.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8 :

08-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010817085786767
بەهۆی دواکەوتنی موچە و نەبونی پارە لەبانکی کەالر ،ژمارەیەک لەمامۆستا و فەرمانبەران لەبەردەمپەروەردەی شارەکە مانگرتنیان ئەنجامدا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9 :

09-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010909093586759
بەڕیوەبەری بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی شاری هەولێر ئاشکرای دەکات کەشەش گەنجە "تاوانبارەکەیان" دەستگیرکردووە کە سێ ڕۆژ لەمەوبەر
دەستدرێژی سێکسیان کردبووە سەر کچێکی  16ساڵ.
لە شاری هەولێر لە دوو شوێنی جیاواز خۆپیشاندان دەستیپێکردوە،یەکێکیان لە بەردەم پارکی شانەدەرە ،لەالیەن چاالکوانانی پەکەکەوە
ئەنجامدەدرێت ،وەک ناڕەزاییەک دژی دەستنیشان نەکردنی سێ ژنە
چاالکوانە کوردەکەی ساڵی رابردوو لە پاریسی پایتەختی فەرەنسا تیرۆر
کران ،خۆپیشاندانی دووەمیشیان لەسەر دەستدرێژی شەش گەنجەکەی
هەولێرە بۆ سەر کچێکی رۆژئاوای کوردستان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-01-09 -
-بەهۆی نەدانی زەوی بەفەرمانبەران و قەرەبوو نەکردنەوەی جوتیاران
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ژمارەیەک فەرمان بەر گردبونەوەیەکیان لەبەردەم شارەوانی قەزای شارەزوور
ئەنجام دا.
لە گەڕەکێکی شاری کەرکوک دوو بۆمبی چێنراو دوابەدوای یەک تەقینەوەجگە لە زیانی ماددی زیانی گیانیان بە دوواوە نەبوو ،سەرچاوەیەکی
ئاگاداریش رایدەگەیەنێت هەردوو بۆمبەکە لە نزیک ماڵی دوو ئەفسەری
سوپای عیراق تەقیونەتەوە.
ژمارەیەک لەهاواڵتیانی قەزای خەباتی سەربە پارێزگای هەولێر،خۆپشاندانێکیان بۆ بەردەم فەرمانگەی کارەبای قەزاکە ئەنجامدا ،لەو
خۆپشانانە هاواڵتیان داواکاربوون کێشەی کارەبایان بۆ چارەسەر بکرێت کە
ماوەیەکە بەتایبەتی لەگەڵ هاتنی وەرزی سەرما دروست بووە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10 :

10-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011009343886742
لە گوندێکی سەر بە ناحییەی ئاغجەلەر ،گەلە گورگ لە رانە مەڕێک دەدات و بەوهۆییەوە زیاتر لە 60سەر مەڕ لە ناوچووە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە11 :

12-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011210082286708
بەیانی ئەمڕۆ بۆمبێک لەبەردەم ماڵی ،عەمید بەختیار فایەق ،لەگەڕەکی کازیوەی رۆژهەاڵتیسلێمانی تەقییەوە .بۆمبەکە تەنها زیانی بەپەنجەرەی چەند ماڵێک گەیاند.
دوو تەقینەوەی بەهێز شارۆچکەی دووزخورماتووی سەر بە پارێزگای سەاڵحەدینیان هەژاند .بە پێیزانیارییە سەرەتاییەکان کە لە سەرچاوەی تەندروستی وەرگیراوە ،تاوەکو ئێستا سێ کوژراو و 27
بریندار هەیە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە12 :

21

13-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011309415086699
بەچاالکیەک لەسەر گۆڕی شەهید ،مەراسیمی چلەی ماتەمی رۆژنامەنوسی تیرۆرکراو ،کاوەگەرمیانی ،لەکەالر دەستیپێکرد.
لە گوندێکی سەر بە ناحییەی رەشاد چەند چەکدارێکی نەناسراو هەڵدەکوتنە سەر ماڵیئەفسەرێک و لە ماڵەکەی خۆیدا دەیکوژن ،لە گەڕەکێکی شاری کەرکوکیش تەقە لە سەربازێک
دەکرێت و بەهۆیەوە گیان لەدەست دەدات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە13 :

14-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011413101386691
کازم سەیادی ،ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عیراق لەلیستی هاوپەیمانی نیشتمانیی داوایلەمالکی کرد هەڵکوتێتە سەر پارێزگای هەولێر و دەسەاڵتی سوپا لەهەولێر بخاتەکار تا کۆنترۆڵی
سنوری عیراق بکات لەگەڵ تورکیا.
سێ ئۆتۆمبێلی بۆمبڕێژکراو لە گەڕەکەکانی شاری کەرکوک تەقینەوە و بەپێی ئامارە سەرەتاییەکان 12کەس برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە14 :

15-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011511062086681
بەهۆی گڕگرتنی تانکەرێکی بارهەڵگری سوتەمەنییەوە ،لە قەزای دوکان،ژمارەیەک ئۆتۆمبێل دەسوتێن و هاواڵتیەکیش گیان لەدەست دەدات.
لەناوچەی مەعاملی سەر بە شارەبان کەدەکەوێتە بەشی باکوریشارەبان ،ژمارەیەک چەکدار دەسترێژی تەقە لە ژمارەیەک شۆفێری لۆری
دەکەن لەکاتی گواستنەوەی شمەکی تایبەت بەدروستکردنی خانوو7 .
شۆفێر بەهۆی ئەو دەسترێژەوە کوژراون.
لەدرێژەی ئەو توندوتیژیانەی دەکرێتە سەر کوردانی شەبەک لە شاریموسڵ ،کەمێک پێش ئێستا کوردێکی تری شەبەک بەدەمانچەی بێ دەگ
کوژرا ،هەر ئەمرۆ لە شوێنە جیاجیاکانی شاری موسڵ لە ئەنجامی سێ
تەقینەوە نۆ کەس بونە قوربانی کە هاواڵتی مەدەنی و هێزە ئەمنیەکانی
تێدایە.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە15 :

16-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011616023486666
لە سەر رێگەی عەربەت سلێمانی و نزیک گوندی ژاڵە ،سێ تانکەریگواستنەوەی سووتەمەنی گڕیان گرت.
بەهۆی پابەند نەبوون بە رێنماییەکانی پارێزگاری سلێمانی لەقەدەغەکردنی کارکردنی ئافرەتی عەرەب و وەرگرتنی نرخی زیادە ،هەرسێ
هۆتێل و رێستۆرانتی چۆڤیان ،خواردن و خواردنەوەی شیراتۆز و کافتریای
فەرزاد بۆ ماوەی پێنج رۆژ بە الفیتەوە داخران.
هەشتەمین کۆنگرەی زەحمەتکێشانی کوردستان لە شاری هەولێر بەدرووشمی (حکومەتێکی هاواڵتی کارا بۆ بەدیهێنانی مافی چارەنوس
دەستەبەری عەدالەتی کۆمەاڵتی ،نوێبونەوە و بەهێزکردنی رۆَڵی حزب)
دەستی بەکارەکانی کردو ماوەی سێ رۆژ بەردەوام دەبێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە16 :

17-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011721340786652
لە شاری موسڵ لەئەنجامی تەقینەوەی بۆمبێکی چێندراو ،سەربازێکی سوپای عێراق کوژرا وحەوتی تر برینداربوون ،هاوکات بازرگانێکی شارەکەش بەدەمانچەی بێدەنگ کوژرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە17 :

18-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011809260186632
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ەشتەرگەرییەکی دەگمەن بۆ هاواڵتی ع .ح .تەمەن  50ساڵ ئەنجامدرائەمەش دوای ئەوەی سەعات  1:30بەهۆی قرتانی قۆڵی چەپیەوە بە
مشاری دارتاشی ،رەوانەی نەخۆشخانەی فریاکەوتنی سلێمانی کرا.
لەدوای نەشتەرگەریەکە کە لە سەعات دوو ی پاش نیوەڕۆوە بۆ سەعات 9
ی شەوی خایاند توانرا قۆڵە بڕواکە بچێنرێتەوە.
لە بازاڕی سەر دۆمیز لە کەرکوک دوو بۆمبی چێنراو تەقینەوە ،بەهۆیەوە 12کەس برینداربوون کە پێنجیان پۆلیسین و سیانیان ئاسایشن.
لە گوندی دسکەرەی خوارووی سەر بە قەزای شارەزوور ،دوو کرێکاری بەرەگەز عەرەب لە کێڵگەیەکی پەلەوەریدا گیانیان لە دەستدا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە18 :

19-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011912110886607
نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەسەرۆکایەتیی وەفدێکی هەرێمی کوردستان گەیشتە بەغدا و دوای نیوەڕۆ
لەگەڵ وەفدی حکومەتی عیراق بە سەرۆکایەتیی حسێن شەهرستانی
جێگری سەرۆک وەزیران بۆ کاروباری وزە کۆ بووەوە.
ژمارەیەکی زۆر سەربازی دەوڵەتی تورک هەڵیان کوتایە سەر ماڵیهاواڵتیانی گوندی رۆبۆسکی و لەئەنجامدا ( )7کەس دەستبەسەرکران کە
خزمی ئەو کەسانەن لەکۆمەڵکوژی رۆبۆسکی گیانیان لەدەستداوە.
دادگای کەالر ،بڕیار درا راگرتنی مەحمود سەنگاوی ،ئەندامی مەکتەبیسیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان تا  2014-02-02درێژ بکرێتەوە.
ئوتومبیلێکی مینرێژکراو لە گەرەکی عەسکەری شاری کەرکوک تەقییەوە و 2کەس کوژران و چەندینیش برینداربوون.
سەربازانی تورک رێگایان نەدا شاندێکی  BDPبچێتە عەفرین.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە19 :

20-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012009533286581
بەهۆی کەوتنەوەی ئاگرێک لە هۆڵی محەمەد عارف جزیری لە پارێزگای دهۆک ،بەشێکی زۆری ئەوهۆڵە سووتا و زیانێکی زۆری ماددیشی پێگەیشت.
سەرلەبەیانی ئەمرۆ لەنزیک تانجەرۆ تەرمی ئەنجومەنی گەرەکێکی شاری سلێمانی دۆزرایەوه وپۆلیسیش ئاماژە بۆ ئەوەدەکات کە چوار گوللەی پێوە بووە.
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لە گەڕەکی ئەلغەزنەوی شاری منبج کە زۆربەی دانیشتوانی گەڕەکەکە کوردن ،تەقینەوەیەک روویدا.لە نزیک گوندێکی سەربە ناحییەی شوان مینێک بە شوانێکدا دەتەقێتەوەو دەست بەجێ گیان لەدەست دەدات ،سەرچاوەیەکی ئاگاداریش رایدەگەیەنێت ،مینەکە پاشماوەی سوپای عیراقی پێشووە
لە ناوچەکەدا ماوەتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە20 :

21-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012110220586570
ئەنجومەنی یاسادانانی کانتۆنی جزیرە ،بەڕێوەبەرایەتی خۆبەڕێوەبەریکانتۆنی جزیرەی راگەیاند ،کە لە  23وەزیر پێکهاتووە.
لەسەر کەمی خزمەتگوزاری لە گوندەکەیان و دابین نەکردنی ئۆتۆمبێل بۆگواستنەوەی خوێندکاران ،بەیانی ئەمڕۆ خوێندکاران و دانیشتوانی گوندی
کانی پانکەی سەر بە قەزای سەیدسادق خۆپیشاندانێکیان ئەنجامدا و تیایدا
داوای دەست لەکارکێشانەوەی بەڕێوەبەری ئامادەیی گوندەکەیان کرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە21 :

22-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012210575386564
بەپاساوی نەبونی بەڵگەی پێویست بۆ تۆمەتبارکردنیان ،هەردو تۆمەتبارلەکەیسی تێرۆرکردنی ڕۆژنامەنوس کاوە گەرمیانی مەحمود سەنگاوی و
زاخۆ ئەحمەد لەالیەن دادگای کەالرەوە بڕیاری ئازاد کردنیان بۆ
دەرکرا.پارێزەرێکی خانەوادەی کاوە گەرمیانی رایدەگەیەنێت کە بڕیارەکەی
دادگا نایاساییە ،بۆیە تانەی لێدەدەن.
لەناوچەی لیجەی ئامەد لەالیەن کەسانی نەناسراوە ماددەی تەقینەوەخراوەتە ماڵی میوانی مامۆستایان و رێکخراوی پەروەردە (Egîtîm-Senê).
تەقینەوەکە هیچ زیانێکی ماددی لێنەکەوتووەتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە22 :

23-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012314100586557
تەقینەوەیەک لەشاری دێرک روویدا و لەئەنجامدا ( )3هاواڵتی مەدەنی گیانیان لەدەستدا .هەروەهاژمارەیەکیش برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە23 :

24-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012412201286554
بۆ ناڕەزایی دەربڕین بەرامبەر ئازادکردنی ئەو کەسانەی پێشتر لەدۆسیەیتیرۆرکردنی رۆژنامەنوس ،کاوە گەرمیانی ،تۆمەتبارکرابون ،لەهەڵەبجە
رۆژنامەنوسو چاالکوانان خۆپیشاندانێکیان ئەنجامداو لەبەیاننامەیەکدا
رایانگەیاند "کاری دادگا نیە وەک نمایش خەڵک بانگێشت بکات".
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە24 :

25-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012522192292825
دوو ئۆتۆمبیلی بۆمبڕێژکراو لە قەزای دووز-خورماتوو تەقیەوە و بەهۆیەوە  10کەس کوژران وبرینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە25 :

26-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012611075392834
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دژی ئازادکردنی تۆمەتبارانی کەیسی کوشتنی رۆژنامەنووس کاوەگەرمیانی ،لە بەردەم دادگای بەرایی کەالر خۆپیشاندان سازدرا.
سەرۆکی ئەنجومەنی ناحیەی سەعدییه و دوی ئەندامی دیکەیئەنجومەنەکە لەالیەن ژمارەیەک چەکدارەوە کوژران.
لە ئەنجامی سێ تەقینەوەدا لە شاری کەرکوک چوار کەس گیانیانلەدەستداوەو  14کەسی دیکەش برینداربون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە26 :

27-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012813325986541
کچێکی تەمەن  14سااڵن بەناوی (ش،ب،ڕ) کە تەمەنی  14سااڵنە لە گەڕەکی هەندرێن لە قەزایسۆران خۆی خنکاند.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە27 :

28-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012810281286546
لەئێوارەی دوێنێ دوشەممەوە بارانێکی بەهێز شاری هەولێری گرتۆتەوه وبۆتە هۆی دروسنبونی الفاو و زۆربەی شاڕێ و شەقامەکانی شاری هەولێر
گیراون و ئاستەنگی هاتوچۆ بۆ هاواڵتیان و شۆفێران دروستبووه و چەندین
ماڵ و دوکانیش ئاویان تێچووە.
بەهۆی باران و الفاوەوە دوو منداڵ لە ناحیەی باعەدرێی سەر بە پارێزگایدهۆک ،ئاو بردنی و دوای گەڕانێکی زۆر توانرا تەرمی منداڵێک بدۆزنەوە.
بە هۆی رووچوونی زەوی لەیەکێک لەگوندەکانی سنووری سەر بە شاریسەردەشت دوو کەس گیانیان لەدەست دوو کەسی تریش بریندار بوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە28 :

29-01-2014
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014012909590386540
تەرمی ()3ی شەڕڤانی  YPGکە لەشەڕو پێکدادان لەگەڵ گرووپە چەتەکانلەشارۆچکەی مەناجیر گیانیان لەدەست دابوو ،بەبەشداری هەزاران کەس
لەگۆڕستانی شەهید روستەم جوودی بە خاک سپێردران .هەروەها تەرمی
( )2شەڕڤانی  YPGکە ( )2مانگ پێش ئێستا لەهەرێمی دێرک و حەسەکە
گیانیان لەدەست دابوو و بە خاکسپێردرابوون ،لەسەر داوای کەسوکاریان
برانە هەمان گۆڕستان و بە خاک سپێردران.
لەبەرامبەر دواکەوتنی موچەکانیان بەیانیی ئەمرۆ ،لەسەر داوای لقیگەرمیانی سەندیکای مامۆستایانی کوردستان ،مامۆستایانی گەرمیان
مانگرتنیان راگەیاندو نەچونە هۆڵەکانی خوێندنەوە.
بەهۆی ئەو بارودۆخە خراپەی لەشاری موسڵ دەگوزەرێت ،ئەمرۆجوتیارێکی عەرەب کوژرا و چوار ماڵی کوردیش دوای هەڕەشەی تیرۆرستان
ماڵەکانی خۆیان جێهێشت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە29 :

30-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014013009331586528
دوو کارمەندی ئاسایشی سەر بە یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە گەڕەکی نەسری کەرکوک بەدەتسرێژی گوللە کوژران.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە30 :

31-01-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014013113403492866
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لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتیی نیشتمانییکوردستان لە سلێمانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی  YNKبڕیاریدا چوارەمین
کۆنگرەی پارتەکەی بۆ کاتێکی نادیار دوابخات و هەروەها بڕیاریشیدا،
بەرپرسیارێتی دواخستنی چوارەمین کۆنگرە هەڵبگرێت و لە کاتی
گونجاویشدا گۆنگرەکە ببەسترێت.
تانکەرێکی گواستنەوەی سوتەمەنی لەسەر رێگای چۆمان-حاجی ئۆمەرانئاگردەگرێت و بەهۆی ئاگرەکەشەوە شوفێرەی تەنکەرەکە گیان
لەدەستدەدات.
لە سەر چیای کۆرەک لە دەڤەری سۆران و لەسنوری پاریزگای هەولێرفیستیڤاڵی خلیسکانێی سەر بەفر دەستی پێکرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە31 :

02-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020214282914906
وەزارەتی دادی عیراق بڕیاری دوورخستنەوەی بەڕێوەبەری بەندیخانەی فیدڕاڵی چەمچەماڵدەردەکات و عەرەبێت دەخاتە جێگەی ،ئەمەش ناڕەزایی کارمەندانی ئەو بەندیخانەیەی لێدەکەوێتەوەو
بەو هۆیەوە مانیان گرت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە32 :

03-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020308551618567
بەهۆی دواکەوتنی موچەکانیانەوە ،بەیانی ئەمرۆ ،مامۆستایانی زۆربەی خوێندنگاکانی شاری
سلێمانی مانگرتیان ڕاگەیاندو نەچونە هۆڵەکانی خوێندنەوە .هاوکات بەشێک لەمامۆستایانیش
گردبونەوەیەکیان ئەنجامداو دەروازەی سلێمانیان داخست.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە33 :

04-02-2014
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014020409410219332
بەهۆی بەفربارینی زۆر لە پارێزگای سلێمانی دەوامی فەڕمیی قوتابخانە ،زانکۆ و فەرمانگەکانیسلێمانی راگیرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە34 :

05-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020509363620515
خوێندکارانی ئامادەیی خانەقای تێکەاڵو لەسنووری ناحیەی وەرتێ ،لە خۆپیشاندانێکدا رێگەیسەرەکی ناوچەی سۆران  -رانییە دادەخەن و داوای دابینکردنی مامۆستای پسپۆڕ دەکەن.
لە ناوچەی کایپناری ئامەد ،لەکاتی بانگەشەی نافەرمی هەڵبژاردن لە نێوان الیەنگرانی بەدەپە وئاکەپە شەڕوپێکدادان روویدا و سێ گەنجی بەدەپە برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە35 :

07-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020710325422104
بەهۆی تەقاندنەوەی ئۆتۆمبیلێک لە گەرەکی عەسکەری شارۆچکەی دوزخورماتوو ،ژمارەیەکهاواڵتی کوژران و ژمارەیەکی دیکەش برینداربوون.
لە شاری موسڵ تەقە لە دوو کوردی شەبەک کرا و هەردووکیان گیانیان لەدەستدا.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە36 :

08-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020810464522338
لەسەر دواکەوتنی پێکهێنانی حکومەت کە ماوەی زیاتر لە چوار مانگی تێپەڕاندوە 25 ،رێکخراوێکیکۆمەڵگای مەدەنی لە شارەکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک و هەڵەبجە دەست بە خۆپیشاندان و
گردبوونەوەی نارەزایی دەکەن.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە37 :

09-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020911425122665
چەکدارەکانی داعش لەسنوری خورماتوو شەش پۆلیس دەستگیر دەکەن و دواتر گولەبارانیاندەکەن.
پێشمەرگەیەکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەناوی (سەمیر عەلی حسێن) لە ناحیەیسەعدیەی سەر بە قەزای خانەقین گولەباراندەکرێتو دەستبەجێ دەمرێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە38 :

10-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021009102723259
بەهۆی وەرنەگرتنی موچەی مانگی ڕابردوەوە ،بەیانی ئەمرۆ ،کارمەندانیبەڕێوەبەرایەتی ئاوی سلێمانی مانگرتیان ڕاگەیاندو فەرمانبەرانی
بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی ئاوی سەرچناریش ئاوی ژمارەیەک لەگەڕەکان
دەبڕن.
مانگرتنی کارمەندانو فەرمانبەرانی فەرمانگە جیاجیاکانی شاری سلێمانیبەهۆی دواکەوتنی موچەکانیانەوە بەردەوامەو لەو چوارچێوەیەدا ئەمرۆ،
کارمەندانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی مانگرتنیان ڕاگەیاندو
دەروازەی سلێمانیان داخست.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە39 :

11-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021112433123779
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لەبەرامبەر دواکەوتنی پێکهێنانی کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێمیکوردستان ،ئەمرۆ لە سلێمانی ،هەردو حزبی شیوعی کوردستانو حزبی
زەحمەتکێشانی کوردستان خۆپیشاندانێکیان ڕێکخست.
کارمەندانی بەڕێوەبەرایەتی نەخشەدانانی ئاوەدانی سلێمانی ،دژیدواکەوتنی مووچەکانیان بۆ ماوەی سێ سەعات رێگای تووی مەلیکیان لە
سلێمانی داخست.
بۆ یەکەمین جار لەمێژووی کورد و ئێراندا ئەمرۆ ،لە سی و پێنجەمینساڵیادی شۆڕشی گەالنی ئێراندا لەهۆڵی سەعد عەبدواڵ لەشاری هەولێر
سرودی نیشتیمانی کوردستان ئەی رەقیب وتراو لەپاڵ سرودی نیشتیمانی
ئێران.
چەند چەکدارێکی نەناسراو لەباشوری شاری موسڵ ،هەڵیانکوتایە سەربارەگایەکی سەربازیی سوپای عیراق و  15سەربازیان سەربڕی.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە40 :

12-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021214180324411
بەشێک لە وەبەرهێنەرانی شاری سلێمانی و یەکێتی وەبەرهێنەران وژووری بارزگانی سلێمانی ،بڕی  100ملیار دیناریان وەک قەرز دایە بانکی
هەرێم لە سلێمانی ،خاوەنی کۆمپانیای ئاساسێڵیش وەک وەبەرهێنەرێک
بڕی 15ملیار دیناری وەک قەرز دایە بانکی هەرێم.
دوو بۆمب لە شارۆچکەی دووزخورماتوو تەقینەوە و بەهۆیەوە پێنج کەسکوژران و نۆی تر برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە41 :

13-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021311203824774
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کۆمپانیای گەنەل ئینێرجی تورکی بەفەرمی رایگەیاند :بۆری نەوتیگواستنەوەی نێوان هەرێم و تورکیا تەواوبووە و ئامادەیە بۆ گواستنەوەی
نەوتی هەرێم.
عەال جبۆ ،فەرمانداری گشتی بەرەی کورد – جەبهەت ئەکئەکراد لەئەنجامی هێرش و تۆپبارانی ڕژێمی سوریا لە حەلەب گیانی لەدەستدا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە42 :

14-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021413073025041
تەقینەوەیەک لە شاری ئامەدی باکووری کوردستان روویدا و بەپێی ئامارە سەرەتاییەکان دوو کەسبریندار بوون.
لە سنوری دەربەندیخان هێرش دەکرێتەسەر گۆڕی "شەهیدەکانی حیزبی شیوعی" و کێلەکانیاندەشێوێنرێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە43 :

16-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021621101525254
بەرپرسێکی یەکیتی لەکەالر رایدەگەیەنێت ،شەوی رابردو بۆمبێکی چێنراوو لەبەردەم ماڵەکەیدادانراوەو دواتر لەالیەن هێزە ئەمنیەکانەوە پوچەڵکراوەتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە44 :

17-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021708541825308
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بۆ بەرزراگرتنی قوربانیانی 17ی شوبات و رۆژانی دوایی ،ئەمرۆ چەندچاالکیەکی جۆراوجۆر لەسلێمانی بەرێوەدەچێت ،لەوچوارچێوەیەدا بەیانی
ئەمرۆ لەسەر گۆڕی شەهید رێژوان یەکەم شەهیدی خۆپیشاندانەکەی 17ی
شوبات مەراسیمێک سازکرا.
لەمەراسیمێکی جەماوەریداو بەئامادەبونی نزیکەی  1500ماتەمگێر،قامیشلۆی پایتەختی رۆژئاوای کوردستان تەرمی  28شەرڤانی یەکینەکانی
پاراستنی گەل (یەپەگە)ی لەباوەش گرت ،کە لەبەرەی جەنگی بەرگرتن
لەهێرشەکانی دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و شام (داعش)و بەرەی نوسرە لە
ناوچەی تەل حەمیس و تەل باراک  44رۆژ لەمەوبەر گیانیان سپاردبوو.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە45 :

18-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021900442025560
لە گەرەکێکی شاری کەرکوک بە هۆی تەقینەوەی دوو بۆمبی چێنراوی یەک لە دوای یەک،ئەفسەرێکی پۆلیس گیانی لە دەستداو هەشتی کەسی دیکەش بریندار بوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە46 :

19-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021914303025762
لەڕێی بۆمبێکی چێندراوەوە ئەمڕۆ ،کاروانی ئۆتۆمبێلەکانی سەرۆکی بەرەی تورکمانی ،ئەرشەدساڵحی ،لەناوەڕاستی شاری کەرکوک کرایە ئامانج و بەو هۆیەوە دوو پاسەوانی ناوبراو برینداربون کە
برینی یەکێکیان سەختە.
سەر لە ئێوارەی ئەمڕۆ لە گەڕەکی عەسکەری لە قەزای دووزخورماتوو دوو ئۆتۆمبیلی مینرێژکراوتەقیەوە و کوژراو و برینداری لێکەوتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە47 :

20-02-2014
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014022022080926525
عەقید سیامەند جاف ،فەرماندەی فەوجە تایبەتەکەی مەحمود سەنگاویئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی کە لەهەمانکاتدا فەرماندەی فەوجی
4ی لیوای 2ی سکرتاریەتی سکرتاریەتی جەالل تاڵەبانی-یشە ،دەستڕێژی
گولەی لێکراو بەسەختی بریندارکراو دواتر گیانی لەدەستدا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە48 :

21-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022113170726944
گروپێک لەبەر دواکەوتنی موچە ،رێگای سەرەکی دهۆک -موسڵ دەگرن.لە شارەدێی زوماری سەربە پارێزگای موسڵ ماڵی کادێری پارتی دیموکراتی کوردستاندەتەقێندرێتەوە و لە ئەنجامدا کەسێک گیان لەدەستدەدا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە49 :

22-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022209582427876
لەبۆسەیەکی چەکدارانی دەوڵەتی ئیسالمی عێراقو شامدا -داعش -بەڕێوەبەری پۆلیسیفریاکەوتنی ناحیەی جەلەوال و چوار پاسەوانی کوژران.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە50 :

23-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022323281929669
لە نزیک گوندێکی سەر بە ناحییەی یایچی ،هێزەکانی پۆلیس تەرمێکی نەناسراویان دۆزییەوە،سەرچاوەیەکی ئەمنیش رایدەگەیەنێت بە هۆی ئەوەی تەرمەکە تێکچووە لە ئێستادا ناناسرێتەوە.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە51 :

24-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022409330729945
سێ بومەلەرزەی یەک لەدوای یەک نیوەڕۆی ئەمڕۆ لە قەزای پێنجوێنی دا ،بەرپرسانی کەشناسیرایدەگەیەنن بومەلەرزەکان بەبێ زیان تێپەرین.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە52 :

25-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022415513830098
دوای روودانی چەند بومەلەرزەیەک لە قەزای پێنجوێنی پارێزگای سلێمانی ،شەوی رابردوو و بەیانیئەمرۆ ،چەند بومەلەرزەیەکی دیکە هەمان ناوچەیان هەژاند ،بەپێی پێشبینیەکانی کەشناسی
سلێمانیش لە سبەینێوە شەپۆلێکی بارانبارین روو لە ناوچەکانی هەرێم دەکات و کاریگەرییەکەی تا دوو
رۆژ بەردەوام دەبێت.
سەرچاوەیەکی ئاگادار رایدەگەیەنێت لە روداوێکی هاتوچۆدا لەسەر رێگای سلێمانی  -عەربەت 6کەس گیانیان لەدەستدا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە53 :

26-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022618463931474
لە ناوچەی رێگەی بەغدای شاری کەرکوک لە ئاکامی تەقینەوەی بۆمبێکی موگناتیسی کە لکێنرابووبە ئۆتۆمبێلێکەوە هاواڵتییەک گیانی لەدەست دا .لە سنوری قەزای حەویجەش لە شەڕ و پێکدادانی
چەند چەکدارێک و سوپای عیراقدا سەربازێک کوژرا.
لە شاری موسڵ هێرشکرایە سەر بارەگایەکی پارتی دیموکرتی کوردستان و بەهۆیەوەپێشمەرگەیەک برینداربوو.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە54 :

27-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022711144231972
زیاتر لەهەزار چەکداری گروپە ئیسالمیە توندڕەوەکانی بەرەی نوسرەودەوڵەتی ئیسالمی عێراقو شام (داعش) و گروپی ئەحرار شام هێرشیان بۆ
سەر گوندی تەل مەعروف لەرۆژئاوای کوردستان کردو ،دوای سوتاندنی
زۆرێک لەماڵە کوردەکان ،مزگەوتی گوندەکەو مەرقەدی شێخ عیزەدین
نەقشبەندیشیان تەقاندەوە.
باوکێک لە هەولێر بە  15فیشەک کچەکەی خۆی دەکوژێت.تەرمی دوو ژن لە سەید سادق دۆزرانەوە.لەقەزای دووز-خورماتوو بۆمبێکی چێنراو تەقیەوە و بەهۆیەوە  3کەس کوژران 11کەسی تریش بریندار بوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە55 :

28-02-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022811450532637
هونەرمەندی ناسراوی شاری هەولێر (نەوزاد رەمەزان) بە نەخۆشی کۆچی دوایی کرد.ژمارەیەک چەکداری نەناسراو لە قەرەتەپە ،تەقەیان لە خاڵێکی پشکنینی هێزەکانی پێشمەرگەکردوو یەکێکیان لێبریندار کردن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە56 :

01-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030119250732679
-دوو چەکداری نەناسراو پۆلیسێک لە دووکانەکەی خۆیدا گولەباران دەکەن لە خورماتوو.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە57 :

02-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030209132133516
لەبەرامبەر کوژراوی دوو خوشکەکەی قەزای سەیدسادق ،گرووپی ژیان کە لە رێکخراوەکانی ژنان وکۆمەڵی مەدەنی پێکهاتووە ،لە قەزای سەیدسادق دەستیان بە رێپێوان کرد.
بەهۆی دواکەوتنی موچەی مانگی شوبات ،فەرمانبەرانی سەرۆکایەتی زانکۆی سلێمانی مانگرتنیانلەکار راگەیاندو رایدەگەیەنن ،لەمانگرتن بەردەوام دەبن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە58 :

03-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030311535333675
دادوەری لێکۆڵینەوەی ئاسایشی گەرمیان فەرمانی دووبارەدەستگیرکردنەوەی بۆ مەحمود سەنگاوی ،ئەندامی مەکتەبی سیاسیی
یەکێتی نیشتمانی کوردستان و تۆمەتبارێکی دیکە لە دۆسیەی کوژرانی کاوە
گەرمیانی دەرکرد.
بۆ رۆژی دووەم فەرمانبەرانی سەرۆکایەتی زانکۆی سلێمانی ،دژیدواکەوتنی مووچەکانیان مانگرتنیان راگەیاند و رێگای سەرەکی بەردەم
سەرۆکایەتیەکەیان داخست و بۆ ماوەیەک هاتوچۆی ئۆتۆمبێل پەکی کەوت.
ئەمشەو لە گەڕەکی عەسکەری شاری کەرکوک ،ئۆتۆمبێلێکی جۆری ئۆپڵڤیکترا تەقیەوە ،بەهۆیەوە  13کەس برینداربوون و لە گوندی بەشیریش نۆ
بۆمب پوچەڵکرانەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە59 :

04-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030411292933770
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لەبەردەم زانکۆی ئەمریکی لە شاری سلێمانی ،بەشێک لەفەرمانبەرانیزانکۆی سلێمانی گردبونەوەیکیان ئەنجامداوەو داوایان لە کاربەدەستانی
هەرێم و عێراق کرد کە موچەکانیان بدەنێ ،کە ئێستا لێپرسراوانی هەردوال
لە کۆڕبەندی سااڵنەی زانکۆی ئەمریکی ئامادەن.
لەالیەن کۆمەڵێک چەکداری نەناسراوە لە ناوچەی ئەبوو سەیدای سەر بەقەزای شارەبان لە پارێزگای دیالە ،کۆمەڵێک چەکدار پاسێکی نەفەر هەڵگر
رادەگرن کە  12دەروێشی کەسنەزانی تێدابووە ،سەرجەمیان دەکوژن.
لە خۆرئاوای کوردستان و لە شاری قامیشلۆ ،بە شێوەیەکی فەرمیپۆلیسی هاتوچۆ دەست بەکار بوو.
لەچەند رووداوی جیاواز لە پارێزگای موسڵ شەش پۆلیس کوژران.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە60 :

05-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030510142833828
بەهۆی تەقینەوەی بۆمبێک لەگەڕەکی واستی باشوری شاری کەرکوک بەکاروانێکی هێزەکانیپۆلیسی ئامادەدا ،دوو پۆلیس و هاواڵتیەک بریندار بوون.
لەکاتی کارکردندا لە پرۆژەی نیشتەجێبوونی کەالری نوێ ،دوو کرێکار کەوتنە خوارەوە و دوایرەوانەکردنیان بۆ نەخۆشخانەی فریاکەوتنی سلێمانی ،لە رێگا یەکێک لە کرێکارەکان گیانی لەدەست
دا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە61 :

06-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030621525534017

39

ئەندامێکی شارەوانی کورد لە ناحیەی سەعدیە بەناوی یاسین شەفیقلەبەردەم ماڵەکەی خۆی درایە بەر دەسڕێژی گوللەو دەستبەجێ لەشوێنی
رووداوەکە کوژرا.
لە گەڕەکێکی شاری کەرکوک ،بە هۆی تەقینەوەی بۆمبێک لە سەربانیماڵێک ،کەسێک کوژراو یەکێکی دیکەش بریندار بوو ،سەرچاوەیەکی ئەمنیش
رایدەگەیەنێت کە پێشتر خاوەن ماڵەکە هەڕەشەی لێکراوە.
بەهۆی قەیرانی نێوان بەغدا و هەولێر ،حکومەتی مالکی رێگریی لە زۆر لەگەشتە ئاسمانییەکان کرد بۆ هەولێر و سلێمانی ،کۆمپانیای جەرمانیا ئێر،
نزیکەی  18گەشتی ئاسمانیی خۆیی لەم مانگەدا بۆ هەولێر و سلێمانی
راگرت.
بەشێک لە سەقفی بینای فاملی مۆڵی دوو لە گەڕەکی شارەوانیباشوری خۆرهەاڵتی شاری سلێمانی روخا و بەهۆیەوە چوار کرێکار
برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە62 :

07-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030709100534194
چەکدارێکی کوردی سەر بە رێکخراوی دەوڵەتی ئیسالمی لە عیراق وشام "داعش" لە شاری هەولێر دەستگیرکرا.
بە بۆنەی رۆژی جیهانی ژنان ،رێکخراوی ئازادی ژنانی کوردستان ،رێکخراویئازادی ژنانی کوردستان ئاهەنگێکی جەماوەریان لە بناری قەندیل رێکخست.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە63 :

08-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030810274834255
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بەیانی ئەمڕۆ لەگەڕەکی ئاوارەکان لەکەالر ژنێک خۆی سوتاند.لە رۆژی جیهانی ژناندا لەشاری سلێمانی گروپێکی ژنان خۆپیشاندانێکیانسازکرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە64 :

09-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030911270434579
نیوەڕۆی ئەمڕۆ لە کاتی کارکردن لە پڕۆژەیەکدا لە ناحیەی وارماوە،ئۆتۆمبێلێکی گواستنەوەی چیمەنتۆی ئامادەکراو وەردەگەڕێت و بەهۆیەوە
کرێکارێکی بە رەگەز ئێرانی دەکەوێتە ژێر خۆڵەوەو گیان لەدەست دەدات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە65 :

10-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031016370134720
هێزە ئەمنییەکانی شاری موسڵ توانییان 14پاکستانی بکوژن ،کە لە سوریاوە هاتوونەتە شارەکە بۆپاڵپشتیکردنی (داعش) ،هاوکات هێزەکانی ئۆپەراسیۆنی دیجلە حەشارگەیەکی رێکخراوی دەوڵەتی
ئیسالمییان لە عیراق و شام لە ناوچەی حەمرین تێکشکاند.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە66 :

11-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031110412234801
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هەشت کارمەندی شارەوانی لە تەقینەوەیەک لە شاری قامیشلۆ گیانیانلەدەستدا کەچواریان ژن بوون ،سەرۆکی شارەوانی قامیشلۆ کە ژنێک بوو
بەناوی هەڵەبجە لەتەقینەوەکەدا گیانی لەدەستدا .
ژمارەیەک لە دانیشتوانی گوندی توەسپی دەوروبەری ماوەی زیاترلەکاتژمێرێکە ،رێی هاتوچۆی نێوان سلێمانی و مێرگەپانیان داخستووە ،وەک
ناڕەزایی لەبەرامبەر رێگریی کردن لە درووستکردنی خانوو لەو ناوچەیە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە67 :

12-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031220474440492
لەبەردەم دوکانێکی شارۆچکەی دوزخورماتوو بۆمبێکی چێنراو تەقیوەتەوە و بەهۆیەوە کوژراو وبرینداری لێکەوتەوە.
ژنێک لە گەڕەکێکی شاری هەولێر بە چوار فیشەک کوژرا.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە68 :

13-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031314552549353
لەمیانەی کۆنگرەیەکی رۆژنامەنوسیدا لەشاری هەولێر ،نێچیرڤان بارزانی،سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری بەپارێزگاکردنی هەڵەبجەی
واژۆکرد.
لەشاری موسڵ بەهۆی تەقینەوەی بۆمبێکی چێندراو کوژران و برینداربوونیپێنج سەربازی سوپای عێراقی لێکەوتەوە.
تەرمی ژنێک بەهەڵواسراوی لەماڵەکەی خۆی لەگەڕەکی قڕگەی شاریسلێمانی دۆزرایەوە.
هەورەبروسکە دای لە هاواڵتیەک لە گوندێکی سەر بە شارۆچکەیسەیدسادق و بەهۆیەوە گیانی لەدەستدا.
لە گەڕەکێکی شاری کەرکوک لەالیەن چەند چەکدارێکی نەناسراوەوەدەسترێژی گوللە لە هاواڵتییەک کرا و لە قەزای حەویجەش تەقینەوەی
بۆمبێکەوە چوار کەسی بریندار کرد.
دادگای تاوانەکانی سلێمانی بە غیابی حکومی شەش ساڵ زیندانیکردنی بۆ دانای ئەحمەد مەجید ،پارێزگاری پێشووی سلێمانی دەرکرد ،بە
هۆی بەهەدەردانی پارەی وشکەساڵی و بەکارهێنانی پۆستەکەی بۆ کاری
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تایبەت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە69 :

14-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031413175050463
لە گوندێکی سەر بە ناحییەی تازە چەند چەکدارێکی نەناسراو هەڵدەکوتنە سەر ماڵی هاواڵتییەک ودەیکوژن دواتر برایەکی و میوانێکیان بەرەو شوێنێکی نادیار دەرفێنن و دوای ماوەیەک ئەوانیش
تەرمەکانیان بە کوژراوی دۆزرایەوە .هەروەها چەکدارەکان جل و بەرگی سەربازیان پۆشیوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە70 :

15-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031522185652543
خاوەنی ئەو عەرەبانانەی پێشتر لە سەهۆڵەکەی شاری سلێمانی بەشەوان کاسبییان دەکرد و لەالیەن ئاسایش و پۆلیسەوە شوێنەکەیان پێ
چۆڵکرا ،لە سەرشەقامی سالم لە سەهۆڵەکە دەستیانکرد بە ناڕەزایەتی
دەربڕین.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە71 :

16-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031621105293060
لەزانکۆی تکریت ،لەکاتی یادکردنەوەی کیمیابارانکردنی شاری هەڵەبجە و بەهۆی نووسینێک لەسەر"بەعس" شەڕ لە نێوان ژمارەیەک خوێندکاری کورد و عەرەب دروست دەبێت.
دوای ئەوەی لە شەقامی سالم (سەهۆڵەکە)ی ناوشاری سلێمانی ژمارەیەک لە لفەفرۆشەکانیئەو شەقامە خۆپیشاندانێکیان سازکرد بۆ داواکاری شوێنی کارکردن ،پۆلیسی سلێمانی نزیکەی 20

43

کەسی لێدەستگیرکردن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هەڵەبجە
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە72 :

17-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031721261853570
بارزانی لە سەالحەدین پێشوازی لە خانەوادە و کەسوکاری ڕۆژنامەنووسیکاوە گەرمیانی کرد.
بەهۆی دانانی بازگەی سەربازی کاتییەوە ،گرژی و ئاڵۆزی لەسنووریقەرەتەپە لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عیراق دروست دەبێت،
دواتر لە رێگەی بەرپرسی کۆمیتەی ناحییەکەوە ،رێککەوتن لەنێوان
هەردووالدا دروست دەبێت و لەمەودوا هەر بازگەیەک دابنرێت ،دەبێت
هاوبەش بێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە73 :

18-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031811185628245
دووجار بومەلەرزە لە دەڤەری جۆڵەمێرگی باکووری کوردستانی دا و هیچ زیانێکی لێنەکەوتەوە.بەهۆی کێشەیەکی خێزانیەوە لەگەڕەکی پیشەسازیی پارێزگای دهۆک ،ژنێکی تەمەن  28ساڵ لەماڵەکەی خۆیدا بە بەر چاوی منداڵەکەی خۆی سوتاند.
بەهۆی بارینی بارانێکی زۆر لە قەزای زاخۆ هاواڵتیەکی رۆژئاوا بەناوی (ع .ر .ع) کە تەمەنی 27ساڵە و دیواری خانوەکەی دەڕوخێت ،دەکەوێت بەسەریدا ،بەو هۆییەوە گیان لە دەست دەدات".
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە74 :
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19-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031912242055997
بوومەلەرزەیەک بە گوڕی  3.3لە سلێمانیدا.سەدان پێشمەرگەی لیوای 10ی هەولێر خۆپیشاندانێکیان ئەنجام دەدەنو رێگای سەرەکی کەرکوک-هەولێر دادەخەن بەهۆی دواخستنی دابەشکردنی موچەکانیان.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە75 :

20-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032021092256666
رۆژنامەنوس سروە عەبدولواحید لە کەناڵی ئێن ئارتی لەبەردەم قاوەخانەیمەچکۆ لە شاری هەولێر هێلکەباران کرا ،دوای ئەوەی بەمەبەستی پشودان
و دانیشتن لەگەڵ چەند کەسێکی تر رووی لەو قاوەخانەیە کردبوو.
لەناو شارۆچکەی دوزخورماتوو ئۆتۆمبیلێکی بۆمبڕێژکراو تەقێنرایەوە و بەوهۆیەشەوە  13کەس برینداربوون.
بەهۆی جەژنی نەورۆزەوە ئەمشەو تەقەیەکی زۆری خۆشی لە شاریکەرکوک کرا و  4کەس برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە76 :

21-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032119344056746
نزیکەی  2ملیۆن کەس لە گۆڕەپانی نەورۆزی ئامەد ،جەژنی نەورۆزیان بەجۆش و خرۆشێکی بێ وێنەوە پیرۆز کرد.
عەبدوڵاڵ ئوجەالن پەیامێکی بەبۆنەی نەورۆزەوە نارد.لەرێگەی خۆکوژێکەوە ،ئۆتۆمبیلێک لەسەر پردی جەلەوال_ کەالر تەقێیەوەوبەو هۆیەوە بەشێکی زۆر لە پردەکە داڕما و چوار کەس کوژران.
بەهۆی تەقاندنەوەی پردی سەرحە کە دەکەوێتە خوارووی شارۆچکەیسلێمان بەگ سەر بە قەزای دوزخورماتوو ،رێگای سەرەکی کەرکوک_ بەغدا
داخرا.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە77 :

22-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032211435156906
لە ناحیەی سەنگەسەری سنوری قەزای پشدەر ،بە نارنجۆک پەالماریبارەگای پارتی دەدرێت.
لە شەقامی شەست مەتری شاری سلێمانی ،پێشمەرگەیەکی لیواینۆی پیادا بەهۆکارێکی نادیار کوژرا.
کەسێک بە ناوی د .محەمەد بدێوی ئەلشەممەری مامۆستای کۆلیژیراگەیاندنی زانکۆی موستەنسریە کە هاوکات بەڕێوەبەری نووسینگەی بەغدا
رادیۆی "عیراق ئەلحوڕ"ە ،لەالیەن کەسێکەوە کە سەر بە هێزی پاسەوانانی
سەرۆکایەتی کۆمارە و کوردە ،کوژرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە78 :

23-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032320071457447
بەرگری ئاسمانی تورکیا توانییان فڕۆکەیەکی جەنگی سوریی بخەنەخوارەوە کە بەشداربوو لە شەڕکردن دژ بە سوپای ئازاد.
بەهۆی زۆری رێژەی سوتانی جەستەکەیەوە ئەمرۆ کچێکی تەمەن 24سااڵنی دانیشتوی سنوری قەزای چۆمان لەنەخۆشخانەی فریاکەتنی شاری
سۆران گیانی لەدەستدا.
وەک پشتگیریەک بۆ ئەحمەد ئیبراهیم مستەفا ئەفسەری لیوای دوویپاراستنی سەرۆکایەتی کۆمار و ئیدانەکردنی وتەکانی مالکی گردبونەوەیەک
لە پارکی شاندەر لە شاری هەولێر بەرێوەچوو.
لە نێوان مەسیحیەکان و شەبەکەکانی ناحیەی (بارتلە) شەڕ دروستدەبێت و چەند کوژرا و بریندارێکی لێدەکەوێتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە79 :
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24-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032413262660564
دژی لێدوانەکەی مالیکی کە لە شوێنی کوشتنی رۆژنامەنووسەعیراقییەکە رایگەیاند ،خوێن بە خوێن چارەسەر دەکات ،ژمارەیەک
پێشمەرگەی لیوا جیاوازەکانی وەزارەتی پێشمەرگە لە نزیک باخی گشتی
سلێمانی خۆپیشاندان دەستیپێکرد.
بە بڕیاری مستەفا جاهیت ،والی شاری ئامەد ،هادی ئاگرباش بەڕێوەبەریپەروەردەی گشتی ئامەد لەکارەکەی دوورخرایەوە.
لە چەند گەڕەکێکی شاری بەغدا خێزانە کوردەکان هەڕەشەیانپێگەیشتووە ،بەوەی شارەکە بە جێبهێڵین.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە80 :

25-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032507581263733
بەهۆی شۆرتی کارەباوە ،ئاگر لە خوێندنگایەکی شارۆچکەی باوەنووربەردەبێت ،بەاڵم تەنها زیانی ماددی بەدواوە بوو ،لەالیەن تیمەکانی
بەرگرییەوە ئاگرەکە کۆنترۆڵ کرا.
دانا ئەحمەد مەجید پارێزگاری پێشووی سلێمانی لە دەرەوەی واڵتگەڕایەوە و چووە بەردەم دادگا و بە کەفالەتی  25ملیۆن دینار ئازاد کرا.
لە مەراسیمێکدا لە کوردستانی باکور ،سەدان کەسی عەشیرەتێکپەیوەندیان بە پارتی ئاشتی و دیموکراتی (بەدەپە)ەوە کرد.
لە کوردستانی رۆژئاوا دەست بەسەر  16کیلۆ هیرۆیندا گیرا.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە81 :

26-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032709350193079
لەئەنجامی هێرشی چەکداران بۆ سەر سێ بنکەی هەڵبژاردن لە شاری موسڵ  19کەس بوونەقوربانی ،هاوکات لەدوو رووداوی تردا کەسێک گیانی لەدەستدا و دووی تریش برینداربوون.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە82 :

27-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032713072065337
رۆژنامەنووسانی کورد ،کە لە چوارچێوەی دۆسیەی راگەیاندنی کەجەکە لە20ی کانوونی یەکەمی  2011تا ئێستا زیندانی کرابوون ،ئازاد کران.
لە گەڕەکی کوردساتی شاری سلێمانی لەمەراسێمکدا بەئامادەبوونیچەندین بەرپرسی و هونەرمەند و رۆشنبیرانی شاری سلێمانی ،باخی
هونەرمەندی کۆچکردوو "حەمە جەزا" کرایەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە83 :

28-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032814155165710
پاسێکی خوێندکارانی زانکۆ لەسەر رێگای سلێمانی -چەمی رێزان کەبەمەبەستی ئەنجامدانی سەیران روویان کردووەتە ئەو شوێنە ،تووشی
رووداوی هاتوچۆ دەبێت و بەپێی ئامارە سەرەتاییەکان خوێندکارێک گیانی
لەدەست داوە و ژمارەیەک خوێندکاریش برینداربوون.
لە رووداوێکی هاتوچۆدا لەسەر رێگای سلێمانی – کەرکوک چوار ئەندامییەک خێزان گیانیان لەدەست دا و یەکێکی تریش برینداربوو.
نزیکەی  12رووداوی هاتوچۆ لەپارێزگای سلێمانی و دەوروبەریی روویاندا وبەهۆیەوە شەش کەس گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە  40کەسی دیکەش
برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە84 :

29-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032921124666865
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وەک پاڵپشتیەک بۆ ناوچە کوردیەکانی رۆژئاوای کوردستان ،گەنجانیرۆژئاواو باشوور و رۆژهەاڵتی کوردستان لە سلێمانی لە رێگەی رێپێوانێکی
هێمانەوە پشتیوانی خۆیان بۆ پاراستنی ناوچە کوردیەکانی رۆژئاوای
کوردستان رادەگەیەنن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە85 :

30-03-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033009581666955
لەکاتێکدا ئەمڕۆ پڕۆسەی هەڵبژاردنی شارەوانییەکانی تورکیا بەڕێوەدەچێت،شەپۆلێکی با و بەفر بارین شاری ئامەد دەگرێتەوە و بەفر شارەکە سپی
دەکات.
بەهۆی وەرگەڕانی تانکەرێکی گواستەنەوەی سوتەمەنییەوە کە  30هەزارلیتر رۆنی رەشی بارکردبوو ،لە ناو تونێلی دەربەندیخان رێگەی نێوان
سلێمانی دەبەندیخان بۆ ماوەی نۆ سەعات داخرا و سەعات 12ی نیوەڕۆی
ئەمڕۆ ریگاکە کرایەوە.
بەڕێوبەرایەتی ئاسایشی کەرکوک ئەمڕۆ لە ئۆپەراسیۆنێکدا توانیان سێکەسی دەستگیر بکەن کە دەیان ویست یەک کیلۆ مادەی هۆشبەر لە
هەولێرەوە بهێننە ناو شاری کەرکوکەوە.
دوای سێ کاتژمێر لە کۆبوونەوە ،سەرۆکی فراکسیۆنەکانی ناو پەرلەمانیکوردستان نەگەیشتنە هیچ رێککەوتنێک بۆ دامەزراندنی حکومەت.
لە نیوە شەوەی رابردووە وە باران و رەشەبایەکی بەهێز ناوچەیباڵەکایەتی گرتوەتەوە و دوا نیوەڕۆی ئەمڕۆش تەرزە زەوی ئەو ناوچەیەی
سپیکرد و زیانی زۆریشی بە شکۆفەی درەختەکان گەیاند.
ژمارەی قوربانییانی هەڵبژاردنە ناوخۆییەکەی ئەمڕۆی تورکیا تا دێت لەبەرزبوونەوەدایە و بەپێی دواین ئاماریش ،تا ئێستا هەشت کوژراو و  18بریندار
هەیە.
بەهمەن ئایدن کاندیدی پارتی سەعادەت (سەپە) بۆ هەڵبژاردنەشارەوانییەکانی -30ی ئازار ئەمڕۆ لە ناوچەی تیللۆ لە سیرتی باکوری
کوردستان لەبەردەم ماڵەکەی خۆیدا کوژرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە86 :

31-03-2014
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014033121525667926
حسک 3 ،ئەندامی مەکتەبی سیاسی و  4ئەندامی سەرکردایەتی تەجمید دەکات.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە87 :

01-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=20140401225601100379
ئەمین ئیرماک ،هاوسەرۆکی شارەوانی ناوچەی ئارتوکلوی مێردین لەکاتێکدا هەوڵی ئاشتکردنەوەی 2بنەماڵەی دەدا لە گوندی گرهیرینی مێردین ،تەقەی لێکرا و بریندار کرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە88 :

02-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040210295568546
تەقینەوەیەی خۆکوژیی لە خۆرئاوای شاری کەرکوک ،بووەهۆی کوژران وبرینداربوونی  20کەس.لەنێوان هێزێکی پێشمەرگەو فەوجێکی سوپای عێراقدا زیاتر لە 10خولەک بەچەکی سوک تەقەوشەڕ بەردەوام بوو ،بەاڵم هیچ قوربانیەکی لێنەکەوتەوە.
لە سەر رێگای گشتی کەرکوک  -تکریت بۆمبێک بە هێزێکی سوپای عیراقدا تەقییەوە و لە ئەنجامداپێنج سەرباز گیانیان لە دەست دا و سێی دیکەش برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە89 :

03-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040312305268715
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رووفاتی پێنج پێشمەرگە کە لە ساڵی  1963لە گوندی شێخ مەنسوور لەناوچەی خەلەکان لەالیەن حکومەتی ئەوکاتی بەعسەوە شەهید کرابوون،
دوای ئەوەی الیەن وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوانەوە
رووفاتەکانیان دەرهێنرایەوە ،ئەمڕۆ لە مەراسیمێکدا پزیشکی دادی
سلێمانییەوە بەرەو ناوچەی خۆیان بەرێدەکرێنەوە.
کەناڵی کوردسات چەند وێنەیەکی نوێی تاڵەبانی باڵوکردەوە.بەبۆنەی رۆژی لەدایکبوونی عەبدوڵاڵ ئۆجەالنەوە لە گوندی ئۆمارا لە ئورفائاهەنگێکی گەورە سازکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە90 :

04-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040500062168820
دوا نیوەڕۆی ئەمڕۆ هاواڵتیەکی بەڕەگەز رۆمانی کە لەپرۆژەیەکی رێگاوبان کاردەکات بەهۆیتەقینەوەی گوللەتۆپێک بەسەختی بریندار بوو بەوهۆیەوە رەوانە رەوانەی ئمێرجنسی هەولێر کرا و
باری تەندروستی ناجێگیرە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە91 :

05-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040523492068840
هێرشێکی خۆکوژی کرایەسەر بارەگایەکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ناوەڕاستی شاری نەینەواو لە ئەنجامدا دوو پێشمەرگەی بارەگاکە کوژران.
سامان مەحمود کاندیدی ژمارە 41ی لیستی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ ئەنجومەنی پارێزگایسلێمانی ،رایگەیاند کە "لەبەر چەند هۆکارێکی تایبەت بەژیانی خۆمەوە ،بڕیارمدا لە خۆپااڵوتن بۆ
ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بکشێمەوە".
لە ناحیەی دینارتەی سەر بە قەزای ئاکرێ لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردن و هەڵواسینی پۆستەردابانگەشەکارێکی بزوتنەوەی گۆڕان کارەبا لێی دەدات و گیانی لە دەستدەدات.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە92 :

08-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040811384168880
سەر لەبەیانی ئەمڕۆ ،هۆشیار عەبدواڵ ،بەڕێوەبەری گشتی کەناڵی  KNNو کاندید بۆ هەڵبژاردنیئەنجومەنی نوێنەرانی عیراق بەهۆی تۆمارکردنی سکااڵیەکی یاساییەوە لەسەر باڵوکردنەوەی
هەواڵێک لە کەناڵەکە ،لە بنکەی پۆلیسی سەرچنار دەستبەسەرکرا.
لەبەردەم پەرلەمانی کوردستان گردبونەوەیەکی ناڕەزایی لە بەرامبەر دواکەوتنی پێکهێنانی حکومەتو دەست بەکارنەبوونی سەرۆکایەتی پەرلەمان بەڕێوەچوو.
ئۆتۆمبیلێک بە بازگەیەکی هاوبەشدا لە نێوان ئاسایش و پۆلیسی ناوخۆیی دوزخورماتوو ،لەسەررێگای سەرەکی دوز_ بەغدا تەقێنرایەوەو بەوهۆیەوە دوو پۆلیس کوژران و  13کەسیش برینداربوون کە
ئاسایشیان تێدایە.
لەئەنجامی تەقینەوەی دوو بۆمبی چێنراو لە شاری کەرکوک پێنج کەس بریندار دەبن.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە93 :

10-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041010341669222
لەسەر ئازادکردنی دانای ئەحمەد مەجید ،پارێزگاری پێشووی سلێمانی وداخستنی دۆسییەکەی و ئازاد نەکردنی ئەو ژنانەی لەسەر ئەو دۆسیەیە
گیراون ،رێکخراوەکانی ژنان و کۆمەڵی مەدەنی و چەند کاندیدێکی یەکێتی
نیشتمانی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی
پارێزگاکان لەبەردەم تەالری دادگای سلێمانی گردبوونەوە و ناڕەزایی
دەردەبڕن.
تەرمی سێ ئەندامی یەک خێزان و کەسێکی دیکە لە چیایەکی سەر بەقەزای شەنگال دۆزرانەوە.
دوو زەمین لەرزە سلێمانی و ناوچەکانی دەوروبەری هەژاند ،هیچ زیانێکیبەدوواوە نەهات.
لەسەر داواکاری خۆیان ،ئەنجومەنی وەزیرانی کوردستان بڕیاریداچەمچەماڵ لە سەر ئیدارەی گەرمیانەوە بخاتە سەر پارێزگای سلێمانی.
دوو منداڵی کورد کەبەزگماکی جەستەیان پێکەوە لکابوو بۆ مەبەستیئەنجامدانی نەشتەرگەریی بۆیان رەوانەی عەرەبستانی سعودیە کرابوون
ئەمڕۆ نەشتەرگەریی جیاکردنەوەی جەستەیان بە سەرکەوتویی بۆ
ئەنجامدرا .ئەو دوو منداڵە کە ناویان (کریست و کریستیان)ە لەدایک
وباوکێکی کوردن ،لەالیەن تیمێکی پزیشکیی کە لە  23پسپۆڕی جیاواز
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پێکهاتبوون پرۆسەی جیاکردنەوەی جەستەیان بۆ ئەنجامدرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە94 :

11-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041113174369857
لە دوو رووداوی جیاوازدا لە پارێزگای نەینەوا تەقە لە دوو پیاوی ئایینی و ئەفسەرێکی سوپای عێراقیکراو سەرجەمیان گیانیان لەدەستدا.
لە سەیرانگای شێخ توراب-ی سەربە ناحیەی هەریر لە دەرەوەی پارێزگای هەولێر و لەکاتیمەلەکردن لە ئاوی سەیرانگاکەدا سێ گەنج خنکان.
بوومەلەرزەیەکی تر سلێمانی و ناوچەکانی دەوروبەری هەژاند.لە هێرشێکی چەکداریدا هاوسەرۆکی شارەوانی قۆسەری سەر بە مێردین (ئیسماعیل ئاس) کە لەهەڵبژاردنی 30ی ئاداری  2014لەسەر لیستی پارتی ئاشتی و دیموکراسی "بەدەپە" سەرکەوتنی
بەدەستهێنابوو ،بریندارکرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە95 :

13-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041314411674218
ئاگرێکی گەورە لە کارگەی شیرینی حەمدانی و بینای لقێکی کۆمپانیاینەورۆز تیلیکۆم لەنزیک پردی خەسرەوخاڵ لە سلێمانی کەوتەوە .جگە
لەزیانی ماددی ،ئاگرەکە هیچ زیانێکی گیانیی بەدواوە نەبووە.
لەگردبونەوەیەکدا کە ئەمڕۆ ،لەشاری هەولێر بەڕێوەچوو ،داوایدادگایکردنی تۆمەتبارانی کەیسی ئەنفالکرا کرا کە ماوەی چەند ساڵێکە
لەالیەن دادگای بااڵی تاوانەکانی عیراقەوە بریاری دەستگیرکردنیان دراوە
بەاڵم تا ئێستا نەچوونەتە بەردەم دادگا.
خۆپیشاندانی هاواڵتیانی دوبز لە دژی کەمتەرخەمی بەرپرسانی ئیداری وئەمنی قەزاکەیان بەردەوامە و لەنوێترین پێشهاتیشدا ،هەردو بەرپرسی
پۆلیس و دژە تیرۆری ئەو قەزایە دەستیان لەکارکێشایەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە96 :

14-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041409581175823
کەسوکاری ئەنفالکراوەکان لە چەمچەماڵ رێگرییان کرد لەوەی بەرپرسی لقی پارتی لە گەرمیانبەشداری لە پیشانگایەکی تایبەت بە ئەنفالکراوەکان بکات.
نزیکەی  80خوێندکاری قۆناغی دووەمی بەشی بایۆلۆجی زانکۆی راپەڕین لە قەزای رانیەخۆپیشاندان دەکەن و ماوەی سێ رۆژیشە نەچوونەتە هۆڵەکانی خوێندن .هۆکاری خۆپیشاندانەکە
بەهۆی نەبوونی شوێنی خوێندنی شایستەوەیە بۆ بەشەکەیان.
شێخ محێدین مزووری جێگری لێپرسراوی مەڵبەندی موسڵی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کەهاوکات بەرپرسی پەیوەندییەکانی ئەو مەڵبەندەیە ،لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەنووسیدا رایگەیاند کە
چووەتە ناو ریزەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان.
لە سنووری چۆمان ،یەکێک لە فەرماندەکانی سوپای هەڵگوردی پارتی دیموکراتی کوردستان بهناوی پیرۆت نەبی ،بە ئاراستەی پێچەوانە ،لە ناو پارتییەوە سەنگەری گواستووەتەوە بۆ ناو یەکێتی و
تەنانەت ماڵیشی لە شارەدێی قەسرێ وە گواستووەتەوە بۆ رانیە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە97 :

15-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041521463875839
لە دژی هەڵکەندنی خەندەق لەسەر سنوورەکانی رۆژئاوای کوردستانAKPــ  PDKبەدەیان هەزار کەس لە عەفرین رژانە سەرشەقامەکان و
هەلوێستی هاوبەشی  PDKو  AKPیان لەدژی گەلی کورد شەرمەزارکرد.
لەشاری سلێمانی خۆپیشاندانێک ئەنجامدرا دژی هەڵکەندنی خەندەقیسەر سنوری نێوان باشوور و رۆئاوای کوردستان .
هاواڵتییەکی رۆژئاوای کوردستان بە ناوی ''مەولود حاجی یونس'' لە کاتیتێپەربوونی بۆ باشووری کوردستان لەالیەن پێشمەرگەکانی پارتی دیموکراتی
کوردستان -ئێراق ) (PDKوە کوژرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە98 :

16-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041613415475846
لە ناحیەی قەرەتەپەی سەر بە پارێزگای دیالە ،حەوت تەقینەوە بە دوای یەکدا روویاندا ،کە بەهۆیئەو تەقینانەوە یەکهاواڵتی بریندار بووەو سێ خانووش رووخێنران.
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بەرەبەیانی ئەمڕۆ کاتژمێر  4:14خولەک ،بوومەلەرزەیەکی بەهێز سلێمانی هەژاند و سەرچاوەیەکیکەشناسی سلێمانیش رایدەگەیەنێت ،بوومەلەرزەکە بە گوڕی  4.2پلەبووە.
شێخ مەحمود سورچی ،جێگری بەرپرسی مەڵبەندی موسڵی یەکێتی کە هاوکات نوێنەری تاڵەبانیەله و پارێزگایە ئەمڕۆ ،رایگەیاند ،لەگەڵ عارف روشدی ئەندامی یەدەگی سەرکردایەتی یەکێتی وازی
لەیەکێتی هێناوه و چووە ناو ریزەکانی پارتی-یەوه و دوێنێش لەلقی پارتی لەئاکرێ پێشوازی لێکراوە.
کرێکارێک لە گەڕەکی شەهیدانی قەزای کەالر لە کاتی کارکردندا دیوار بە سەرییدا دەڕوخێت و گیانلە دەستدەدات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە99 :

17-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041717174275866
سێ پۆلیسی خەڵکی خورماتوو لە کاتی گەڕانەوەیان بۆ شوێنی کارەکەیان لەالیەن گروپێکچەکدارەوە دەکوژرێن.
لە شارۆچکەی چەمچەماڵ ،هاواڵتییەک خوشکەزایەکی خۆی کوشت کە کچێکی تەمەن  15سااڵنە.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە100 :

18-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041814193975888
لە گەڕەکێکی شاری کەرکوک چوار بۆمبی لە دوای یەک تەقینەوە و بە هۆیانەوە ( )3پۆلیس برینداربوون ،پۆلیسیش رایدەگەیەنێت بۆمبەکە لە ناو خانوویەکی هەیکەلدا تەقیوەتەوە.
دوو بۆمبی چێنراو پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ ،لەپشت بەنزینخانەی دەروازە لەشارۆچکەی خورماتوو تەقینەوهو بەوهۆیەوە  13کەس بریندار بوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە101 :

19-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041911464975895
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کارمەندێکی فەرمانگەی کارەبای ناحیەی رزگاری سەربە شاری کەالرلەکاتی بەجێگەیاندنی کارەکەی ،کارەبا گرتی و گیانی لەدەستدا.
لە پاریسی پایتەختی فەرەنسا کۆمەڵێک گەنجی کورد دژی لێدانیخەندەق لە الیەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە ،دەستیان بەسەر
نووسینگەی هەرێمی کوردستان لە شاری پاریسدا گرت.
رووداوی تەقەکردن لەالی لقی چواری پارتی دیموکراتی کوردستان لەهەلو مەرجێکی تەمومژاوی روویدا ،بەبێ ئەوەی هیچ بریندارێکی لێ بکەوێتەوە،
بەاڵم بەهۆی پاڵەپەستۆو باڵوەپێکردنی قەرەباڵەغی لەبەردەم بارەگاکە دوو
کەس دەست و قاچیان برینداربوو پاشان ڕەوانەی نەخۆشخانەکران و لەدوای
چارەسەرکردن نەخۆشخانەیان بەجێ هێشت.
لە کەمپی گەویالن سەر بە قەزای بەردەرەش بە هۆی بتڵی غازەوە پێنچچادر دەسوتێت و بەهۆی ئەو ئاگرەشەوە خێزانێک سوتان.
بەهۆی تەقینەوەی بتڵە غازێک لەنهۆمی یەکەمی لەماڵێک لەنزیکمزگەوتی شێخ سەعیدی پیران لەسەر شەقامی بازنەیی مەلیک مەحمود
کەسێک گیانی لەدەستدا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە102 :

20-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042013512175905
لەزانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی قەرەداغ ،لەدیبەیتێکدا کە بۆ چەند سەرۆکلیستێک بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی رێکخرابوو ،دکتۆر
ئاسۆ فەرەیدون سەرۆکی لیستی 77ی یەکێتی بۆ ئەنجومەنی پارێزگای
سلێمانی ،چەند بەڵگەیەکی خستەڕوو کە هەڤاڵ ئەبوبەکری سەرۆکی
لیستی گۆڕان بۆ پارێزگای سلێمانی لەسااڵنی نەوەدەکاندا شیعر و
نووسینی بۆ رژێمی بەعس نووسیوە.
لە گەڕەکی شارەوانی دوو لە کەالر ،بەهۆی کۆبوونەوەی غازەوە لە ماڵێکدائاگر دەکەوێتەوەو بەو هۆیەوە دایکێک و منداڵێک و کچێک دەسووتێن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە103 :

21-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042116023369377
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تەرمی کەنان سالیک ،فەرمانداری سەربازگەی کەنتار لە شارۆچکەینوسەیبینی سەر بە ماردین دۆزرایەوە.
عوسمان بانیمارانی هەڵسوڕاوی دياری پێشووی بزووتنەوەی گۆڕان دوایدەستلەکارکێشانەوەی لەو بزووتنەوەیە ،بە فەرمی گەڕانەوەی بۆناو ریزەکانی
یەکێتی نیشتمانیی کوردستان راگەیاند و لەکۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا
هۆکارەکانی خستنەڕوو.
لە ناحیەی بەعشیقەی رۆژهەاڵتی پارێزگای نەینەوا قەوال سلێمان ،گەورەپیاوی ئایینی ئێزیدی لە تەمەنی  88ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە104 :

22-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042214444675919
زیندانیانی دوو هۆڵ لەگرتن و گواستنەوەی گەرمیان مان دەگرن لەخواردن و رێگەش نادرێتبەرۆژنامەنووسان بچنە ناو هۆڵەکە بۆ روماڵکردنی کێشەکانیان.
شەوی رابردوو چەند چەکدارێکی نەناسراو هێرش دەکەنە سەر گوندێکی سەر بە قەزای داقوق و 10هاواڵتی دەکوژن و دواتر بەرەو شوێنێکی ناردیار هەڵدێن.
لەماوەی دوو رۆژدا دوو خوێندکار کە تەمەنیان لە نێوان  16و  17ساڵدایە لە گەڕەکی ئازادی وگەڕەکی کەڵەکنی شاری سلێمانی لە ماڵەکانی خۆیان ،خۆیان خنکاندوە ،وتەبێژی پۆلیسی
سلێمانیش رایدەگەیەنێت ،خوێندکارێکیان هۆکاری خۆخنکاندنەکەی بەهۆی دەرنەچوونیەوە بووە.
لەالیەن ئۆتۆمبێلێکەوە تەقە لە کۆمیتەی یەکێتی لە شەقاڵوە کرا ،بەاڵم هیچ زیانێکی بەدواوە نەبوو.لە قوتابخانەی بنەڕەتی عەلی بۆسکانی ،بەبەشداری بەڕێوبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی وچەندین کەسایەتی شاری سلێمانی وچەند هاوڕێیەکی عەلی بۆسکانی بەچەندین چاالکی جۆراو
جۆر لەالیەن خوێندکارانی ئەو قوتابخانەیەوە یادی  21ساڵەی کۆچی دوای ئەو پیاوە ناودارە کرایەوە.
شێخ جەنگی ساڵەیی ،ئەندامی دەستلەکارکێشاوەی جڤاتی نیشتمانیی بزووتنەوەی گۆڕانپەیوەندیی بە ریزەکانی یەکێتییەوە کردووە.
بەرپرسی مەکۆی گۆڕان و ژمارەیەک لە هەڵسوڕاوی ئەو مەکۆیە لەسنوری رواندز ،ئەمڕۆ ئااڵیگۆڕانیان لەسەر بارەگاکەیان الداو چوونە ناو ریزەکانی یەکێتیی نیشتیمانی کوردستان.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە105 :

23-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042312264575938
لەیەکێک لە کێلگەکانی مین لە دەڤەری باڵەکایەتی ،بەیانی ئەمرۆ ،مین بە هاواڵتیەکی سنوریقەزای ئاکرێدا تەقیەوە کە بەمەبەستی کۆکردنەوەی گژوگیای بەهار رووی لەو ناوچەیە کردبوو.
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لە هێرشێکی تیرۆرستی بۆسەر گوندێکی کوردی شەبەک لە پارێزگای نەینەوا  35کەس بوونەقوربانی و ژمارەیەک دووکانی هاواڵتیان لە شوێنەکە رووخاون.
بەهۆی هێرشێکی چەکداریی بۆ سەر پۆلیسی قەزای خورماتوو ،بەوهۆیەوە شەش پۆلیسبرینداربوون .کانیدیکێکی پارتی دیموکراتی کوردستان (شێخ سالم یوسف کیکی) کە لە ناو
بریندارەکاندابوو ،بەهۆی سەختی برینەکەیەوە گیانی لەدەستدا.
دژی پێشێلکاریی مافی مندااڵن و دەستدرێژی بۆ سەر مندااڵنی کورد لە باکووری کوردستان وتورکیا ،ئەمڕۆ ،لە ئامەد خۆپیشاندانێک سازکرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە106 :

24-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042413520975963
ئۆتۆمبێلیکی بۆمبڕیژکراو لەبەردەم نەخۆشخانەی ئازادی لەشاری کەرکوک تەقیەوەو بەپێی ئامارەسەرەتاییەکان کوژراوێک و  12بریندار هەن ،چەند خولەکێکیش دوای تەقینەوەی یەکەم ،ئۆتۆمبێلێکی
دیکە تەقیەوەو خۆشبەختانە زیانی گیانیی بەدواوە نەبوو.
لە خۆرئاوای کوردستان و لە شاری سەرێکانی دووتەقینەوە لە رێگەی ئۆتۆمبیلی مینرێژکراو و بۆمبیچێنراوەوە ئەنجامدراون و ژمارەیەک قوربانی لێکەوتۆتەوە.
عەلی قادر ،سەرۆکی پێشووی دەستەی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان کە سەر بە یەکێتینیشتمانی کوردستان بوو چووە ناو پارتی دیموکراتی کوردستانەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە107 :

25-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042511304075969
لە گەڕەکێکی قەزای خەباتی سەربە پارێزگای هەولێر لەسەر مەسەلەی زەوی و دروستکردنیخاتوو شەڕەتەقە لە نێوان هێزەکانی زێرەڤانی و چەکدارانی سەر بە عەشیرەتێک دروست دەبێت.
بە هۆی تەقینەوەی سێ بۆمبێکی چێنراوەوە لە نزیک گوندێکی سەر بە ناحییەی مەال عەبدواڵ وگوندێکی سەر بە قەزای دووبز دوو هاواڵتی گیانیان لە دەستدا و دووی دیکەش بریندار بوون.
لە الیەن چەند چەکدارێکی نەناسراوەوە لە گوندێکی سەر بە ناحییەی زاب پەالماری ماڵی دادوەریدادگای تاوانەکانی کەرکوک درا بەو هۆیەوە ناوبراو بریندار بوو .سەرچاوەیەکیش لە پۆلیس
رایدەگەیەنێت لە الیەن پاسەوانەکانییەوە وەاڵم دراونەتەوەوەو شەر دروست بووەو بە هۆیەوە
ئۆتۆمبێلی چەکدارەکان سوتاوە.
چەکدارانی داعش ماڵی برای بەرپرسی کۆمیتەی سەعدییەی یەکێتی دەتەقێننەوە و دواتریشچەند بۆمبێک لەسەر رێگای ماڵەکە دادەنێن ،بەاڵم بۆمبەکان پووچەڵ دەکرێنەوە.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە108 :

26-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042614443475987
لە الیەن چەکدارانی نەناسراوەوە لە دوو گەرەکی شاری کەرکوک دەسترێژی گوللە لە دوو بنکەیهەڵبزار دن کراو بە هۆیەوە سێ کەس بریندار بوون .
لە شاری ئیستانبولی تورکیا  33سیاسەتمەداری کورد کە بەهۆی دۆسیەی کەجەکەدەستگیرکرابوون ئازاد کران.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە109 :

27-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=20140427112230100469
بەمەبەستی دیاریی کردنی چارەنووسیان ،ئەمرۆ ،ژمارەیەک لە کەسوکاریبێسەروشوێنانی شەڕی ناوخۆ،گردبونەیەکیان لەبەردەم دادگای
تێهەڵچوونەوەی هەولێر ئەنجامدا و بەیاننامەیەکیان خستەڕوو.
لە ئەنجامی هێرشی چەکداران بۆسەر دوو بنکەی هەڵبژاردن لە شاریموسڵ پێنج کەس برینداربوون
لە سێ گەڕەکی شاری کەرکوک لە الیەن کەسانی نەناسراوەوە تەقە لەسێ بکەی دەنگدان کرا و بە هۆیەوە منداڵێک کوژراو دوو سەربازی سوپای
عیراق بریندار بوون.
لە گەڕەکێکی ناحییەی ریاز لە الیەن چەند چەکدارێکی نەناسراوەوە دووپۆلیس و سەربازێک دەڕفێنرێن و دوای ماوەیەک بە کوژراوی تەرمەکانیان
دۆزرایەوە ،سەرچاوەیەکی پۆلیسیش رایدەگەیەنێت ،چەکدارەکان جل و
بەرگی سەربازییان پۆشیوە.
شەوی رابردوو گۆڕی "نیک هۆمەر" لە گوندی باوزێی سنووری قەزایپشدەر ،لەالیەن کەسانی نەناسراوەوە هەڵدراوەتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە110 :
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28-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042811325675997
کەناڵی ئاسمانی کوردسات ڤیدیۆی دەنگدانی مام جەالل ،سەرۆککۆماری عیراقی باڵو کردەوە ،لەشاری بەرلین بەشداری لەپرۆسەی
دەنگدانی تایبەت دەکات بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عیراق و
ئەنجومەنی پارێزگاکان .بەم بۆنەیەوە لە سلێمانی و کەرکوک ،ئەندامان و
الیەنگرانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان تەقە دەکەن ،هەروەها رژاونەتە
سەر شەقامەکان و ئاهەنگ دەگێڕن.
لەکاتی بەرێوەچونی دەربرینی ئاهەنگی خۆشی بەبۆنەی باڵو بوونەوەیگرتەی سەرۆک تاڵەبانی چەندین کەس لە الیەنگرانی یەکێتی لەبەردەم
مەڵبەند ئاهەنگیان گێراوە لەو کاتەدا تەقینەوەیەکی خۆکوژی روویدا و 30
کەس گیانیان لەدەستداوە و  57کەسی دیکەش بریندارن.
بەهۆی تەقەی "خۆشی" پاش باڵوکردنەوەی تۆمارێکی ڤیدیۆیی جەاللتاڵەبانی ،هەشت کەس لەسلێمانی و دەوروبەری برینداربون.
لە بنکەیەکی دەنگدان لە بازیان شەڕ دروست و دەبێت تەقە دەکرێت.بنکەی دەنگدانی خسنا لە کەرکوک کرایە ئامانجی هێرشی چەکدارانینەناسراو و بە پێی زانیارییەکان کوژراو و برینداری لێکەوتووەتەوە.
تەقینەوەیەک لەبنکەیەکی دەنگدان لەقەزای دوزخورماتو رویداوەو بەهۆیەوەدوو کەس کوژران و نۆ کەس بریندار بون.
ئێوارەی ئەمڕۆ بە مەبەستی بەشداریکردن لە پروسەی دەنگدان لە ناحیەیباشیک بە هۆی هەورە بروسکەوە دوو پێشمەرگەی یەکێتی نیشتمانی
کوردستان گیانی لە دەستدەدەن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە111 :

29-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042915592576011
یەکەم دانیشتنی خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان بە ئامادەبوونیسەرجەم فراکسیۆنەکان دەستیپێکرد.
لەرۆژی جیهانی یادکردنەوەی قوربانیانی چەکی کیمیاییدا لەبارەگایرێکخراوی قەدەغەکردنی چەکی کیمیایی ناسراو بە ) (OPCWلەشاری
الهای هۆڵندا بەڕەسمی پەردە لەسەر پەیکەری عومەری خاوەر البرا کە
لەسەر ئەرکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی شەهیدان
دروستکراوە.
هێزی پێشمەرگە دەچێتە ناو شارۆچکەی سەعدییە و جەلەوال و دەگاتەگوندەکانی ناوچەی تبج و بەمەبەستی پاراستنی ناوچەکە لە کاتی
هەڵبژاردندا ،چەندین خاڵی سەربازی دادەنێن ،بەرپرسێکی یەکێتیش،
ئاشکرایدەکات ،بڕیارە ئەمشەو هێزی زیاتر رەوانەی سەعدییە و جەلەوال
بکرێن و لە ئێستاشدا خاڵی سەربازییان لە ناو هەردوو شارۆچکەکەدا داناوە.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە112 :

30-04-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014043011545776020
پرۆسەی دەنگدان لە سەرتاسەری عیراق بەڕێوە چوو ،سەرەڕایهەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عیراق ،لە هەرێمی کوردستانیش
هەڵبژاردنی پارێزگاکان بەڕێوەچوو.
بەهۆی دروستبوونی ئاڵۆزی و پشێوی و تەقەوە ،پرۆسەی دەنگدان لەبنکەیەکی ناحیەی عەربەت بۆ ماوەیەک راگیرا.
لە ناحیەی حاجیاوای سەربە قەزای رانیە لە یەکێک لە ناوەندەکانیدەنگدان بەناوی خوێندنگەی (سەردەم) ،بەهۆی تەقەکردن و شەڕ و ئاژاوە
کەسێک بریندار دەکرێت.
لە میانەی بەڕێوەچوونی پڕۆسەی دەنگدان بۆ ئەنجومەنی نوێنەران لەپارێزگای نەینەوا ،لە دوو رووداودا کەسێک کوژرا و دوو کەسی دیکە
برینداربوون.
لە شاری کەالر ،لە ناوەندی قوتابخانەی شەهید بورهانی حەمەی مینا لەگەڕەکی کەالری کۆن بەهۆی کێشەیەکەوە لە نێوان کارمەندانی کۆمسیۆن و
کارمەندانی پۆلیس ،بۆ ماوەی زیاتر لە  10دەقیقە بنکەکە داخرا.
لەناو شاری کەرکوکدا پڕۆسەی دەنگدان لە دۆخێکی ئەمنی توندوتۆڵدابەڕێوە دەچێت و لە دەرەوەی شاری کەرکوکیش زیاتر لە  20بۆمب تەقینەوە و
بەهۆیەوە سێ کەس گیانی لە دەستداوه و ژمارەیەکی دیکەش برینداربوون.
لە بنکەیەکی دەنگدانی ناحیەی خەلەکان ،شەڕو دەمەقاڵە لە نێوانپۆلیسی پاسەوانی بنکەیەکی دەنگدان و چەند الیەنێکی سیاسی
دروستبوو.
لە نێوان الیەنگرانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانیکوردستان لەبەردەم ئامادەیی فیدرالی کچان لەناوەندی قەزای چۆمان شەڕ
دروست دەبێت.
هەریەک لەپارتی و یەکێتی بازگەکانی هەولێر و کۆیە بەروی یەکدادادەخەن و رێگە بەهاواڵتیانی ئه و ناوچانە نادەن بەمەبەستی دەنگدان
بپەڕنەوە.
بەهۆی ئاشکرابوونی ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردن ،لە قەزای رانیەیسەر بە شاری سلێمانی تەقەیەکی زۆر دەکرێت و قایمقامی قەزاکەش
داواکارە تەقە نەکرێت.
لە ماوەی چەند کاتژمێرێکی دیاریکراودا  22تەقینەوەی یەک لە دوای یەکلە شارۆچکەی دووزخورماتوودا روویان دا و بەڕێوەبەری ئاسایشی
شارۆچکەکەش رای دەگەیەنێت ،دوای دەستگیرکردنی پاسەوانەکانی
وەزیرێکی عێراقی تەقینەوەکان کۆتاییان هات.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە113 :

00-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014053010490576528
کۆتایی ئەم مانگە :دوو گۆڕی بەکۆمەڵ لە کەرکوک دۆزرانەوە ،لەکاتی هەڵکەندنی زەوی بۆ پڕۆژە،بەو هۆیەشەوە کارکردن لە پڕۆژەکان راگیراوە تا تەواوی گۆڕەکان هەڵدەدرێنەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە114 :

01-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050115243276031
چەند چەکدارێکی نەناسراو هێرش دەکەنە سەر مەڵبەندی کۆمەڵی ئیسالمی لەشاری هەولێر وپاسەوانێکی مەڵبەندەکە دەکوژن.
سەرلەئێوارەی ئەمڕۆ لەکاتی پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی راستەخۆی تەلەفزیۆنی رووداو کەتایبەت بوو بە شرۆڤەکردنی رووداوە سیاسییە گەرمەکان ،میوانێکی بەرنامەکە بەناوی گەیالن عومەر،
شرۆڤەکاری سیاسی ،لەهۆش خۆی چوو.
یەپەگە ئاماژە بۆ ئەوە دەکات لە شەڕی ئەمڕۆی گەڕەکی کەالسی شاری حەسەکەی ڕۆژئاوایکوردستان  5سەربازی سوریا کوژراون و 3ی دیکەش برینداربوون ،لەگەڵ ئەوەشدا  27سەرباز کە 3
لەوان فەرماندارن بەدیل گیراون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە115 :

03-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050310524968117
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لە گوندی رۆشناکی سەر بە شاری دەرسیمی باکووری کوردستان دووگۆڕی بەکۆمەڵ دۆزرانەوە کە لەناویاندا پاشماوەی تەرمی  200ژن و منداڵ و
پیاو هەیە.
دوای کەوتنەوەی ئاگر لە ناوەندی شادی بۆ جیاکردنەوەی دەنگەکانیدەنگدانی تایبەت ،بەڕێوەبەری ئۆفیسی هەولێری کۆمسیۆنی بااڵی
سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لە شوێنی رووداوەکە بە رۆژنامەنووسانی
راگەیاند ،ئەگەر بزانن ئەو ئاگرە بە ئەنقەست کراوەتەوە ئەنجامدەرانی سزا
دەدەن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە116 :

04-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050410194176065
لەسەر سکااڵی پارێزەرانی شەش هەڵسوڕاوە رفێندراوەکەی گۆڕان ،دادوەری لێکۆڵینەوەی سلێمانیفەرمانی دەستگیرکردنی بۆ هەریەکە لە وەستا حەسەن ،بەرپرسی ئاسایشی سلێمانی و الهور
شێخ جەنگی ،بەرپرسی هێزی دژە تیرۆر و لیوا عومەر ،بەرپرسی هێزی ئامادەی سلێمانی دەرکرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە117 :

05-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050514283776076
تەقینەوەیەکی خۆکوژی لەبەردەم چێشتخانەیەک لە قەزای دووزخورماتوو روویدا و بووەهۆی کوژرانیسێ کەس و برنیداربوونی 14ی دیکە ،کە سەرجەمیان سەربازی سوپای عیراقن.
یەکینەکانی پاراستنی گەل (یەپەگە) رایدەگەێنن ،لە چاالکییەکاندا توانیویانە بە دەیان چەکداریدەوڵەتی ئیسالمی لە عیراق و شام بکوژن و دەستیش بەسەر بڕێکی زۆر لە چەک و تەقەمەنی
بگرن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە118 :

07-05-2014
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014050712560976095
پەرلەمانی کوردستان پرسی پێکهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستانی خستە دەنگدانەوە59 ،دەنگ دەنگی دا بەدواخستنی و  21دژی وەستایەوە.
لە دانیشتنی ئەمڕۆی پەرلەمانی کوردستاندا کە ئێستاش بەردەوامە ،دەست لەکارکێشانەوەی د.ئەرسەالن بایز لە فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە زۆرینەی دەنگ پەسەندکرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە119 :

08-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050816523276186
لەدوو روودای جیاواز لە پارێزگای نەینەوا ،پێنج کوردی ئێزیدی کوژران کە ئاسەواری ئەشکەنجەدان وگوللە بەسەری یەکێکیانەوە دیارە و چوارەکەی دیکەش دوای دەستگیرکردنیان کوژراون.
لەسەر رێگای گشتی کەرکوک – بەغدا ،لە نزیک قەزای خورماتوو ،بۆمبێکی موگناتیسی بەئۆتۆمبێلێکی نەفەرهەڵگردا تەقییەوەو بەوهۆیەوە ،حەوت کەس بریندار بوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە120 :

09-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050915363276224
سەرچاوەیەک لە نووسینگەی کەرکوکی کۆمسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەکان ئاشکرای کرد کەنووسراوێکی ئەنجومەنی کۆمسیارانیان بەدەست گەشتووە کە داوایکردووە  80سندوقی دەنگدان لە
کەرکوکەوە بگوازرێنەوە بۆ بەغدا.
لە گوندێکی قەزای ئامێدی سەر بە پارێزگای دهۆک دوو منداڵ کە لەگەڵ کەسوکاریان چوون بۆسەیران ،خنکان.
بە ئۆتۆمبێلێک دەسترێژی گوللە لە کۆمیتەی 16ی دارەتووی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کرا.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە121 :

10-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051009433176243
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لەشاری سلێمانی کرێکارێک لەکاتی کارکردن کەوتە خوارەوە و گیانی لەدەستدا.کرێکارێک لەکاتی کارکردن لە پرۆژەی زانکۆی بانی مەقان لە چەمچەماڵ ،گیانی لەدەستدا.دوای ئەوەی لە ماوەی رابردوودا ژمارەیەک شۆفێری کورد و عەرەب و تورکمان دیار نەمان و تەرمیچوار دانەیان لە نێوان کەرکوک و چەمچەماڵ دۆزرانەوە ،ئەمڕۆش تەرمی 11ی دیکەیان لە ناو باخی
شەتڵگەی بازیان دۆزرانەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە122 :

11-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051110351876247
لەبەرامبەر دواکەوتنی مووچەکانیان ،کارمەندان و فەرمانبەرانی تەندروستی سلێمانی مانگرتنیاندەستپێکرد.
لە سنووری ناحیەی سیدەکان-ی دەڤەری سۆران بەهۆی تەقینی مین ،شوانکارێک گیانیلەدەستدا و شوانکارێکی تریش بەسەختی بریندار بوو ،لەماوەی  24کاتژمێری رابردووشدا ئەمە
دووەمین رووداوی مینە لەسنوری پارێزگای هەولێر.
پارێزگاری کەرکوک دەستگیرکردنی بکوژانی شۆفێری ئەو تاکسیانەی رێگای نێوان کەرکوک -سلێمانی راگەیاند ،کە لەماوەی رابردوودا دیار نەمابوون و دواتر تەرمەکانیان دۆزرایەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە123 :

12-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051211560676264
لە چوار فەرمانگەی شاری سلێمانی خۆپیشاندان بەهۆی نەدانی موچەی مانگی  4و  5دەستیپێکرد.
فەوجێکی پێشمەرگەی کوردستان لەپارێزگای دهۆک بەهۆی کەمی نان و ئاوەوە مانیانگرت.پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەندامانی کۆنگرەی سەندیکای پزیشکانی کوردستان لە هەردوو شاریهەولێر و دهۆک دەستیپێکرد و لیستی سەوزیش بایکۆتی پرۆسەکەی کرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە124 :
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13-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051311521776281
لەبەرامبەر دواکەوتنی موچەکانیان فەرمانبەرانی ژمارەیەک فەرمانگەی حکومی شاری سلێمانیئەمڕۆ وەک ناڕەزاییەتیەک دەستیان لە کارەکانیان هەڵگرت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە125 :

14-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051421495876313
سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان یەکێک لە بڕگەکانی کارنامەی دانیشتنەکەی پێشێلکرد کەناونانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بوو بۆ پێکهێنانی حکومەت و دانیشتنەکەی هەڵگرت
بۆ سبەینێ .بەهۆی ئەمەوە کۆمەڵێک پەڕڵەمانتار مانگرتنیان راگەیاند.
لەسەر داوای سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان ،کاتژمێر  9و نیو ئەو پەرلەمانتارانی مانگرتوو دژیدواکەوتنی پێکهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستان کۆتاییان بە مانگرتنەکە هێنا.
لەیەکێک لە کێڵگە مینیەکانی سنوری قەزای چۆمان مینێک بە شوانکارێکی دەڤەرەکەدا تەقیەوە وبەو هۆیەشەوە قاچێکی دەپەرێنێت وە هەروەها بەشێکی زۆری جەستەشی بەسەختی بریندار
دەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە126 :

15-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051509104076319
کەس و کاری بێ سەروشوێنانی شەڕی ناوخۆ ،بە پاڵپشتی کۆمەڵەیهێڤی ،خۆپیشاندانێکیان لەبەردەم پەرلەمانی کوردستان سازکردو داوای
هەڵدانەوەی گۆڕێکی بەکۆمەڵیان کرد کە گوایە زیاتر لە  80ئەندامی پارتی
کرێکارانی کوردستانی تیادایە.
سەرجەم کارمەندانی بەڕێوەبەرایەتی ئاوی سلێمانی دژی دواکەوتنیمووچەکانیان مانگرتنیان راگەیاند و بەڕێوەبەری راگەیاندنی ئەو فەرمانگەیەش
پشتیوانی لە داواکارییەکەیان دەکات.
قوتابییە دەرچووەکانی هەڵەبجە ،کە دانەمەزراون ،خۆپێشاندانێکیان دژیدانەمەزراندنیان ئەنجام دا و پەروەردەی شارەکەیان هێلکەباران کرد.
لەکاتی گێڕانی رێوڕەسمی شاییەک لەقەزای شنگال 10 ،کەسلەئۆتۆمبێلێکی جۆری مۆنیکا وەرگەڕان و بەهۆیەوە  4لەسەرنشینانی
ئۆتۆمبێلەکەی گیانیان لەدەستدا و ئەوانی دیکەش بەسەختی بریندار بوون.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە127 :

16-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051612470264949
ئەمڕۆ کاتژمێر  10:45خولەک فرۆکە جەنگیەکانی تورکیا بەنزمی بەسەر ناوچەکانی سەر بە قەزایئامێدی سوڕاونەتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە128 :

18-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051809521566876
کەسوکاری ئەنفالکراوەکان لەقەزای چەمچەماڵ خۆپیشاندانێکان بۆ بەردەم دادگای چەمچەماڵئەنجامدا و داوای دادگایکردنی جاش و مستەشارەکانیان دەکرد.
سیاسەتەکانی ڕژێمی ئێران لە بەرامبەر لە سێدارەدانی هاواڵتیانی کورد لە الیەن گەلی کورد لەباکوری کوردستان شەرمەزار کرا .بۆ ئەو مەبەستە هاواڵتیانی شاری وان هەتا سەر سنوری
ڕۆژهەاڵتی کوردستان خۆپێشاندانیان بەڕێوە بردو بڕیاری مانگرتنیان بۆ ماوەی  3ڕۆژ ڕاگەیاند.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە129 :

19-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051914164276363
مامۆستایان و فەرمانبەرانی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی رۆژئاوای سلێمانی ،لەسەر دواکەوتنیموچەی مانگی نیسان دەستیاندایە مانگرتن و لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی رۆژئاوای سلێمانی
کۆبوونەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە130 :

20-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052012141876377
ژمارەیەک لە دەرچوانی زانکۆی گەرمیان بەهۆی دانەمەزراندنیان لەبەردەم پەرلەمانی کوردستاندەستیاندایە خۆپیشاندان و داوایانکرد الیەنە پەیوەندیدارەکان چیتر لەمافی دامەزراندن بێبەشیان
نەکەن.
پەرلەمانی کوردستان بە زۆرینەی دەنگ نێچیرڤان ئیدریس بارزانی وەک کاندیدی پارتی دیموکراتیکوردستان بۆ سەرۆکی حکومەت و قوباد تاڵەبانی وەک کاندیدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ
جێگری سەرۆکی کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پێکهێنانی کابینەی هەشتەم
ڕاسپارد.
ئەنجومەنی وەزیرانی عیراق پڕۆژەیاسای هەڵوەشاندنەوەی بڕیارەکانی ئەنجومەنی سەرکردایەتیشۆڕشی سەردەمی بەعسی پەسەندکرد ،بەپێی ئەو پڕۆژەیەش زیاتر لە  400هەزار دۆنم زەوی کە
پێشتر موڵکی کورد و تورکمان بووە لە کەرکوک و زەوی کشتوکاڵین دەگرێتەوە و رادەستی
خاوەنەکانیان دەکرێتەوە.
لە قەزای شەنگالی سەر بە پارێزگای نەینەوا تەرمی سێ کوردی ئێزدی لەناو ماڵێکدا دەدۆزرێتەوەکە بە چەک کوژراون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە131 :

21-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052109264176398
کرێکاران و فەرمانبەرانی شارەوانی بەکرەجۆ دەستیان دایە مانگرتن و رێگەی سەرەکیان داخست،یەکێک لە کرێکارەکانیش ئاماژە بە وە دەکات ماوەی  60رۆژە مووچەیان وەرنەگرتووە.
لە گەڕەکێکی شاری کەرکوک بە هۆی تەقینەوەی دوو بۆمبی لە دوای یەک  12برینداری لێکەوتەوە،سەرچاوەیەکی ئەمنیش رایدەگەیەنێت ،زۆربەی بریندارەکان لە هێزەکانی بەڕێوەبەرایەتی بەرگریی
شارستانی کەرکوکن.
بەهۆی دواکەوتنی موچەکانیان ،فەرمانبەرانی بینای پارێزگای سلێمانی دەستیاندایە خۆپیشاندان وبایکۆتی کارکردنیان کرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە132 :

22-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052210452168260
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بەیانی ئەمڕۆ ،هونەرمەندی ناوداری کورد عەباسی کەمەندی لە تەمەنی 62ساڵیدا لە شاری سنەی خۆر هەاڵتی کوردستان کۆچی دواییکرد.
وەزیری وزەی تورکیا دەستپێکردنی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمیکوردستان بۆ بازارەکانی جیهان راگەیاندو ئاماژەشدەدات ،دوو ملیۆن و 500
هەزار بەرمیل نەوت لەبەندەری جیهان عەمبارکراوە.
سەرۆکی لیژنەی ئەمنی سلێمانی رایدەگەیەنێت ،سەرجەم هێزەئەمنییەکانی ئەمنییەکان لە شوێنە گشتیەکاندا باڵوەیان پێکراوە و ئامانج لێی
رێگری کردنە لە هەر حاڵەتێکی نەخوازراو رووداوی تەقەکردن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە133 :

23-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052313451976436
سەرچاوەیەکی ئاسایش لە سلێمانی رایگەیاند :دەستیان بەسەر 10کیلۆ مادەی تێنیتی-دا گرتووەکە بۆ تەقاندنەوەی مزگەوتی حسەینیەی شاری سلێمانی هێنراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە134 :

24-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052511293976484
ئۆتۆمبێلێکی بۆمبڕیژکراو لەبازاڕێکی گەڕەکی واستی لەنزیک فەرمانگەی کۆمپانیای خۆراکی شاریکەرکوک تەقیەوە ،بەپێی ئامارە سەرەتاییەکان  8کوژراو و  20برینداری لێکەوتۆتەوە .
کارمەندێکی لقی  14پارتی دیموکراتی کوردستان لەناو ئۆتۆمبێلێکی نەفەر هەڵگر لە جۆری کۆستەرلەپارێزگای نەینەوا کوژرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە135 :

25-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052520083476486
-ئۆتۆمبێلێک لە چیای ئەزمەڕی باکوری شاری سلێمانی کەوتە خوارەوە و دوو کەس گیان
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لەدەستدەدەن.
بەهۆکارێکی نادیار ئاگر لەگوندی "کانی مرواری" سەربەقەزای شارەزوور دەکەوێتەوە وبەوهۆیەشەوە زیاتر لە چل دۆنم زەوی بە گەنم چێنراو سوتا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە136 :

26-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052617140076502
لەسەر کێشەی زەوی لە گوندێکی سەر بە ناحیەی تەکیەی قەزای چەمچەماڵ ،پیاوێک برازایەکیخۆی بە فیشەک دەکوژێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە137 :

27-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052711513776514
کەسوکاری ئەنفال کراوانی سنوری شارەزوور گردبوونەوەیەکی ناڕەزاییانلەبەردەم دادگای لێکۆڵینەوەی شارەزوور ئەنجامداو سکااڵی یاساییان لەسەر
تۆمەتباری کەیسی ئەنفال (بایزی حاجی عەزیز) تۆمارکرد.
لە نزیک پەیکەری ئەحمەدی خانی ،خۆپیشاندانی رێکخراوەکانی ئافرەتان وچاالکانی مەدەنی و رۆژنامەنووسان دژی کوشتنی کچە  15سااڵنەکە
دەستیپێکرد.
بەمەبەستی ناڕەزایی دەربڕین لە سەر کوشتنی ژنە تەمەن  15ساڵەکەیدهۆک ،لە گەڕەکی شۆڕش لە سلێمانی سەرجەم کارمەندانی رێکخراوی
سی دی ئۆ گردبوونەوەیەکی ناڕەزاییان ئەنجامداوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە138 :

28-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052810091576519
-لە شارۆچکەی دوزخورماتوو ،پێنج بۆمبی چێنراو تەقێنرانەوەو لە ئەنجامدا چوار کەس گیانیان لە
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دەستدا.
بەیانی ئەمڕۆ سێ بوومەلەرزە لە باکووری کوردستان و تورکیا روویدا.دوو بۆمبی چێنراو لەبەردەما ماڵێکی هاواڵتییەکی کورد لە گەڕەکی سناعی قەزای دووزخورماتووبەدوای یەکدا تەقینەوە و بەهۆیەوە ئەندامێکی ئەو ماڵە بەناوی (فەالح سەالح ئەحمەد) برینداربوو.
لە شاری هەولێر ژنێکی تەمەن  16ساڵ لە گەڕەکی کوران ،ئاگری لەجەستەی خۆی بەردا لەئەنجامدا گیانی لەدەستدا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە139 :

29-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014053010420376527
چەکدارەکانی دەوڵەتی ئیسالمی لە عیراق و شام "داعش" لە گوندێکیسەر بە شاری سەرێکانی کۆمەڵکوژییەکیان ئەنجام دا و  15کەسیان کوشت
کە حەوتیان منداڵ بوون.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-05-29 -
لەدوو رووداوی جیاوازدا لە پارێزگای نەینەوا ئەفسەرێک بە پلەی موقەدەم وچوار تورکمان کوژران.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە140 :

30-05-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014053013270076533
هێزەکانی جەندرمە هێرشیان کردە سەر ئەو خۆپێشاندەرانەی لە هەرێمیلیجە رێگای نێوان چەولیک و ئامەدیان داخستووە و ماوەی شەش رۆژە
ناڕەزایی لەبەرامبەر درووستکردنی قەرەقۆڵ دەردەبڕن.
لە کەمپی دۆمیزی پەنابەرانی رۆژئاوای کوردستان لە شاری دهۆک ،دووخێمە گڕدەگرن و بەهۆیەوە منداڵێکی تەمەن دوو مانگ گیان لەدەستدەدات،
دوو پەناریش رەوانەی نەخۆشخانە کراون.
لە ناحیەی چوارقوڕنە ئاگرێکی گەورە کەوتەوە و بە هۆیەوە نزیکەی 500دۆنم زەوی و زاری جوتیاران کە کراون بە گەنم و جۆ لە دەشتی بیتوێن سوتا.
یەکەمین فێستیڤاڵی سینەمایی نێودەوڵەتی فلیم بەڕێوەچوو کە 120هونەرمەندی ناوداری واڵتانی بیانی و بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر و
بەشێکی زۆر لە میوانان ئامادەی بوون.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە141 :

01-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060115134476552
بە مەبەستی شکاندنی رێژەی پێوانەییو تۆمارکردنی گەیاندنی شاری وانبە کتێبی گینس( ،فێستیڤاڵی قەلەباڵغترین خوانی بەیانی لە جیهان)
سازکرا لە پارێزگای وان-لە پارکی رۆشنبیری ئاتاتورک-نزیک قەاڵی وان.
کاتژمێر 10ی سەرلەبەیانی ،لەپڕۆژەی هۆتێل ڕۆتانا لە شەقامی سالم لەشاری سلێمانی کرێکارێکی بەڕەگەز کوردی باکوری کوردستان بەهۆی
کەوتنە خوارەوەی لە نهۆمی 11ی ئەو بینایەوە گیانی لەدەستدا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە142 :

02-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060210220576558
دانیشتووانی ناحیەی بازیانی سەر بە پارێزگای سلێمانی خۆپێشاندانێکیان سازکرد و بەو هۆیەشەوەرێگای سەرەکی سلێمانی – بازیانیان داخستووە .خۆپێشاندەران داوا دەکەن لەو کارگانە دابمەزرێن کە
لە سنوورەکەیان هەیە.
پاش نیوەڕۆی ئەمڕۆ لە بەردەم باخی گشتی سلێمانی بە بەشداری  20رێکخراوی مەدەنی وحکومی کوشتنی دنیای تەمەن  15ساڵ ئیدانەکرا و داواشکرا کە تۆمەتباران بە سزای خۆیان
بگێندرێن.
داگیرکەری تورک چەند گوندێکی باشووری کوردستانی بۆمبارانکرد.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە143 :

03-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060310333876581
پڕۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیی سووریا ،کوردانی رۆژئاوا بایکۆتی ئەم هەڵبژاردنەیان کرد.-لە نزیک گوندێکی سەر بە قەزای دوبز لە ئاکامی تەقینەوەی بۆمبێکی چێنراودا هاواڵتیەک کە
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پیشەی شوانی بوو گیانی لە دەستداو یەکێکی دیکەش بریندار بوو.
لە سێ کردەوەی جیاجیادا لە پارێزگای نەینەوا ،دوو ئەفسەری کورد و بەرپرسی پاسەوانەکانیپارێزگار کوژران.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە144 :

04-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060415205276587
کۆچی دوایی هونەرمەند جەلیل زەنگەنە لە ئوردون .ئەم هەواڵە لەزۆرینەی میدیاکاندا باڵوبووەوە ،بەاڵم پاشان دەرکەوت کە راست نییە.
لە ناوەڕاستی شاری کەرکوک دوو ئۆتۆمبێل بەدوای یەکدا تەقینەوە ،لەئەنجامدا هەش کەس کوژران و 11ی دیکەش برینداربوون.
لە دوای راگەیاندنی ئاگربەست لە نێوان تورکیا و پارتی کرێکارانیکوردستان ،لە چەند رۆژی رابردوودا تورکیا بە بۆمبارانی گوندەکانی هەرێمی
کوردستانی کورد و ئەمرۆش لە چەند ناوچەیەکدا ئۆپراسیۆنی سەربازی
دەستی پێکردووە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە145 :

05-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060512460776597
لە چوارریانی حەلکۆ لەگەرەکی کۆڕنیشی شاری قامیشلۆی خۆرئاوایکوردستان تەقینەوەیەک روویدا.
لە گوندی گریانەی سەر بە پارێزگای هەڵەبجە ،الشەی پڵنگێک دۆزرایەوە.لەبەرامبەر تۆمەتبارکردنی مامۆستاانی ئایینی لە دۆسیەی کوشتنیدونیای 15ساڵ لە پارێزگای دهۆک ،ئەمرۆ ژمارەیەک لە مامۆستایانی ئایینی
لە یەکێتی زانایانی ئایینی ئیسالمی کوردستان گردبونەوەیەکی نارەزاییان لە
مزگەوتنی سەوافی شاری هەولێر ئەنجامدا و داوایان کرد هاوشێوەی
پەرلەمانتاران حەسانەیان هەبێت.
بەهۆی مەترسی لە کاری تیرۆرستی و هێرشەکانی داعش ،ئەمرۆبەرپرسانی پارێزگای نەینەوا قەدەغەکردنی هاتوچۆیان راگەیاند کە ماوەی
یەک رۆژ دەخایەنێت.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە146 :

06-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060609200076610
لە رێوڕەسمێکی تایبەت کە لە سەربازگەی وۆرسی فڕۆکەوانی لەویالیەتی تیکساسی ئەمریکا سازکرا ،ئەمریکا یەکەم فڕۆکەی F16ی
جەنگاوەری بەفەرمی رادەستی عێراق کرد.
بەهۆی دوو تەقینەوەی خۆکوژییەوە لە گوندێکی شەبەک لە خۆرهەاڵتیموسڵ ،النیکەم نزیکەی  10هاواڵتی کوژران و 40ی دیکەش برینداربوون ،کە
سەرجەمیان کوردی شەبەکن.
لە دوو گەڕەکی شاری کەرکوک لە رێگەی بۆمبی چێنراوەوە حوسێنیەک وماڵی یاریدەدەری ئەفسەرێک تەقێنرایەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە147 :

07-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=20140607155526100641
حکومەتی ئیتاڵیا هۆشداریی بە بازرگان و پااڵوگەکانی دەدات لە کڕینی نەوتی هەرێمی کوردستان،ئەمەش دوای ئەوەی بەغدا باڵیۆزی ئەو واڵتەی ئاگادارکردەوە کە کڕینی ئەو نەوتە سزادانی ئەو
کۆمپانیا و بازرگانانەی بەدواوە دێت کە دەیکڕن لە الیەن کۆمپانیای سۆمۆوە.
ئەمڕۆ ئاژانسی هەواڵی دەریاوانی تورکیا باڵویکردەوە ،کە دووەم کەشتی نەوتی خاوی هەرێمیکوردستان بە یەک ملیۆن بەرمیل نەوتەوە کەنارە ئاوییەکانی بەندەری جەیهانی تورکی بە جێهێشتووە
بەرەو ئیتاڵیا.
گۆرانی بێژ قادر مەردان لە مالمۆ  -سوید ،کۆچی دوایی کرد.هارون ئەرکوش ،هاوسەرۆکی لقی بەدەپەی لیجە بە خەندانی ڕاگەیاند ،لە ئەنجامی هێرشی هێزەچەکدارانی تورکیا بۆ سەر هاواڵتیانی مەدەنی 4،کەس کوژران کە یەکێکیان ژنە و 2ی دیکەش
برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە148 :
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08-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060811433376619
دوو تەقینەوەی بەهێز لەنێوان بارەگای کۆمیتەی جەلەوالی یەکێتیینشتیمانی کوردستان و بنکەی ئاسایشی ناحییەکە ئەنجامدران ،وێڕای
داڕمانی هەردوو بیناکە ،بەپێی زانیارییەکانی بەرپرسی کۆمیتەی جەلەوال،
ژمارەی کوژراوەکان  14کەسن کە نۆيان ئاسايسن وژمارەی بریندارەکانیش لە
 40کەس زیاتر دەبن.
لەگەڕەکی قڕگەی شاری سلێمانی بەهۆی شۆرتی کارەباوە کرێکارێکیبەڕەگەز عەرەب لەشوێنی کارەکەیدا گیانی لەدەست دا.
لە ناحیەی بنەساڵوە لە شاری هەولێر ،ژنێکی تەمەن  23ساڵ خۆیخنکاندوە کە خاوەنی سێ منداڵە.
بەهۆی شەر و پێکدانی هێزەکانی نێوان هێزەکانی داعش و سوپای عیراقبەشێکی زۆر لە قوتابیانی کورد لە زانکۆکانی موسڵ گیریان خواردبوو،
نەیاندەتوانی بێنەوە کوردستان کە بەشێکیان کچان بوون ،ئەمڕۆش لە الیەن
هێزێکی ئاسایشی یەکێتیەوە توانرا  160خوێندکاریان رزگار بکرێن کە 60
خوێنکاریان کچ بوون.
پاش ئەوەی ئێوارەی دوێنێ سەرباز و تیمە تایبەتییەکانی تورکیاهێرشییانکردە سەر چاالکی مانگرتنی هاواڵتیانی ناوچەی لیجەی ئامەد ،کە
لە دژی دروستکردنی سەربازگەی نوێ ماوەی  16رۆژ بوو لە چاالکیدابوون و
دوو چاالکوان بە گوللەی سەربازانی تورکیا کوژران ،هێزەکانی پاراستنی گەل
"هەپەگە" باڵی سەربازی کۆما جڤاکێن کوردستان لە هێرشێکدا چەندین
سەربازی تورکیایان کوشت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-06-08 -
شۆفێری تەکسییەکانی هێڵی حاجی ئۆمەران-هەولێر بەهۆی نەبونیگەراج و خراپی رێگای هاتوچۆو "نان بڕینیان" لەالیەن ئوتوبوسە ئێرانیەکانەوە
خۆپیشاندانێکیان ئەنجامداو بۆ چەند کاتژمێرێک رێگەی سەرەکی هامڵتۆنیان
گرت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە149 :

09-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060911075476622
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کوژرانی خۆپیشاندەران لە ناوچەی لیجەی باکوری کوردستان ،بووە هۆیئەوەی ئااڵی تورکیا لە ئامەد لەالیەن خۆپیشاندەرێکەوە بهێنرێتە خوارەوە.
دوو تەقینەوەی لەدوای یەک لە دوز خورماتوو روویاندا ،کە یەکێکیان لەبەردەم دەروازەی بازنەی حەمرینی سەر بە مەڵبەندی 11ی گەرمیانی
یەکێتی نیشتمانی کوردستان بووە ،ئەوی دیکەشیان لەبەردەم بارەگای
حزبی شیوعی بووە .لە تەقینەوەکاندا  14کەس شەهید بوون و بە دەیانیش
بریندار بوون ،کە برینی بەشێکیان سەختە.
بۆ جاری دووەم ئاگرێکی گەورە لە ناحیەی چوارقوڕنەی سەربەقەزای رانیەکەوتەوە بەوهۆیەشەوە نزیکەی چل دۆنم پوش و پاوان سوتا.
بەمەبەستی گەشەپێدانی پەیوەندییەکان لە بوارەکانی بازرگانی وپیشەسازی و گەشتیاری و زانکۆ و تەندروستی ،پارێزگاری سلێمانی و
پارێزگاری ورمێ رێکەوتنێکیان ئیمزا کرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە150 :

10-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=20140610102951100669
دوای ئەوەی شەوی رابردوو توانییان بەشی الی راستی شارەکە کۆنترۆڵبکەن ،چەکدارانی داعش توانییان تەواوی شاری موسڵ (ناوەندی پارێزگای
نەینەوا) بگرنە دەست ،حزبە کوردستانییەکانیش بارەگاکانیان چۆڵکرد.
درەنگانێکی شەوی رابردوو ،هێزی پێشمەرگە و ئاسایشی گەرمیان لەگەڵسوپای عیراق لە سەر بارودۆخی ئەمنی ناحییەی جەلەوال ،گەیشتنە
رێککەوتن ،بە پێی رێککەوتنەکە ،هێزێک لە پێشمەرگە و ئاسایش بۆ
پارێزگاریکردن لە کۆمیتە و ئاسایشی جەلەوال لە شارۆچکەکە
نیشتەجێدەکرێن و مەفرەزەی هاوبەشیش پێکدەهێنرێت.
شەپۆلێکی گەورەی پەنابەر لە موسڵ و ناوچەکانی دەوروبەرییەوە رووی لەهەرێم کرد.
لە کۆبوونەوەیەکی نێوان باڵیۆزی هەنگاریا لە عیراق و جێگری سەرۆکیپەرلەمانی کوردستان لە شاری هەولێر ،باڵیۆزی هەنگاریا رایگەیاند بەم
نزیکانە واڵتەکەی کونسوڵخانەی خۆی لە هەرێمی کوردستان دەکاتەوە.
ژمارەیەکی بەرچاو لە خوێندکارانی کوردی زانکۆو پەیمانگاکانی تکریت(سەالحەدین) گیریانخواردووەو ناتوانن بێن بۆ ناوچە ئارامەکان.
ناحییەی زاب سەربە پارێزگای کەرکوک کەوتە دەست هێزە چەکدارەکانیداعش.
سەرچاوە کوردییەکان رایانگەیاند ،کە هێشتا بەنداوی موسڵ بەدەستهێزەکانی پێشمەرگەوەیە.
سەرچاوەیەکی بەرپرس لە یەکێک لەزیندانە گەورەکانی شاری کەرکوک،ئێوارەی ئەمرۆ ،ڕایگەیاند کە  60زیندانی بەشی سزا قورسەکانی شاری
کەرکوک ،ڕەوانەی زیندانی چەمچەماڵ کران.
- 28شۆفێری باکووری کوردستان لەالیەن داعشەوە لە موسڵ گیران.
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ژمارەیەک کادیری کۆمەڵی ئیسالمی دەستیان لەکار کێشایەوە.هێزی پێشمەرگە چووە ناو شارۆچکەی خورماتوو و کۆنتڕۆڵی کرد.دوای ئەوەی لە دوو رۆژی رابردوو بە هۆی شەڕ و پێکدادانەکانی نێوانهێزەکانی ئاسایشپارێز و چەکدارانی رێکخراوی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق
و شام داعش 600 ،قوتابی کچی زانکۆی موسڵ لە بەشە ناوخۆییەکانیان
گیریان خواردبوو ،لە ئۆپەراسیۆنێکدا هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش توانییان
ئەو  600قوتابیە کچە رزگار بکەن.
سەرچاوەیەکی ئەمنی لە پارێزگای کەرکوک رایگەیاند کە قەزای حەویجەیسەربە پارێزگای کەرکوک ،کەوتووەتە دەست گروپی داعش.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە151 :

11-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061111330676648
شەوی رابردوو هێزێکی پێشمەرگە لە ناحیەی قەرەتەپە جێگیر کراو بڕیارە تا یەکالبوونەوەیبارودۆخەکە ئەو ناوچەیە چۆڵ نەکەن.
پێشمەرگە ناحیەی کەیوانی لە کەرکووک کۆنترۆڵکرد.بەشێک لە مافناس و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بەمەبەستی ناڕەزایەتی دەربڕین لەهاتنیهاواڵتیانی بەڕەگەز عەرەب بۆ هەرێمی کوردستان و بەتایبەت شاری سلێمانی ،ئەمڕۆ ،سەردانی
نوسینگەی سلێمانی پەرلەمانی کوردستان یان کرد و داوایان دەکرد ڕێگری بکرێت لە هاتنی بە
لێشاوی هاواڵتیانی بەڕەگەز عەرەب.
لەسنوری ناحیەی ئاغجەلەر زیاتر لە  500دۆنم زەوی سوتا کە بەشی هەرەزۆریشی دارستان ودانەوێڵەی جوتیار بوون.
وەزارەتی پێشمەرگە رایگەیاند شەڕ لەنێوان هێزەکانی پێشمەرگە و چەکدارانی داعش لە خاڵێکیسنووری لە شارۆچکەی شەنگال لە پارێزگای نەینەوا دەستیپێکرد.
بوومەلەرزەیەک بە گوڕی  4.4پلەی رێختەر لە شاری وانی باکووری کوردستان دەدات.کۆسرەت ڕەسوڵ لەگەڵ ژمارەیەک پلەداری هێزی پێشمەرگە کۆبوەو بۆ گفتوگۆکردن سەبارەت بەکۆنترۆڵی ناوچە دابڕێنراوەکان.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە152 :

12-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=20140612155825100672
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تەرمی  56ئەنفالکراو هێنرایەوە بۆ گەرمیان و لە مەراسمێکی شایشتەدا ولە مەزاری شەهیدان لە گوندی دێبنە لە ناحیەی رزگاری نێژران.
بەپێی زۆربەی سەرچاوەکان ،تەواوی ناوچە دابڕێنراوەکان کەوتوونەتە ژێرکۆنتڕۆلی پێشمەرگەوە.
دوای ئەوەی دوێێ لە الیەن چەکدارانی دەوڵەتی ئیسالمی لە عیراق وشام ناحیەی ریاز کۆنتڕۆڵکرا ،ئەمڕۆ ئەو ناحیەیە لە الیەن هێزەکانی
پێشمەرگەوە کۆنتڕۆڵکرایەوە.
شەڕ لە نێوان هێزەکانی ئاسایش (سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستان) وهێزەکانی سوات لە نزیک دەروازەی شارۆچکەی جەلەوال دروست بوو.
بۆمبێکی چێنراو لەقەزای دوبز بەئۆتۆمبێلی فەرماندەی لیوای دوویوەزارەتی پێشمەرگە ،نادر عەبدوڵاڵ دەتەقێتەوەو بەو هۆیەوە بریندار دەبێتو
کورەکەشی گیان لەدەسدەدات.
داعش بەو چەکانەی لە سوپای عێراق گرتوونی کەوتووەتە بۆردومانکردنیناوچە ئازادکراوەکانی دەوربەری کەرکووک .وەزیری پێشمەرگەی حکومەتی
هەرێمی کوردستانیش لەو ناوچانەوە داوا لە شێخە عەرەبەکانی ناوچەکە
دەکات رێگە نەدەن ناوچەکانیان لەالیەن داعشەوە بەکاربێت.
دوای کشانەوەی سوپای عێراق لە خاڵەکانی پشکنین لە دەروازەیجەلەوال ،ئێستا تەواوی شارەدێکە لە ژێر کۆنترۆڵی پێشمەرگە و
ئاسایشدایە.
ئەندامانی کورد لە پەرلەمانی عێراق ،دوای تەواوبوونی دانیشتنەکەیئەمڕۆ ،گەڕانەوە هەرێمی کوردستان.
هەندێک سەرچاوە باس لە ناکۆکیی یەکێتی و پارتی دەکەن لەسەردابەشکردنی چەک و جبەخانەکانی سوپای هەڵهاتووی ئێڕاق.
رۆژنامەنووس کامەران نەجم لەکاتی روماڵکردنی پێکدادانەکانی نێوانهێزەکانی پێشمەرگەو چەکدارانی داعش لە دەوروبەری کەرکووک کوژرا.
بۆ رۆژی دووەم هێزەکانی پێشمەرگە لەناوچەی تەل وەردی باشوری شاریکەرکوک چەکدارانی تیرۆریستی داعشیان تێکشاند.
لە شارۆچکەی بنەساڵوەی سەر بە شاری هەولێر ،ژنێک بەناوی(کوردستان.ع.س) کە دایکی سێ منداڵە کوژرا .بەپێی قسەی
بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان لە هەولێر ،ئەو
ژنە لەالیەن باوکییەوە کوژراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
فۆتۆگرافەر
جۆری کەس:
♂پیاوان
رەگەزی کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

78

بابەتی ژمارە153 :

13-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061316564576661
ناحیەی قەرەتەپەی سەر بە پارێزگای دیالە بە سەربازانی سوپا خۆی و ناحیەکەشی رادەستیهێزەکانی پێشمەرگە کرد.
لە شاری سلێمانی ،شێخ موحەمەد بەرزنجی ،پێشەوای کۆمەڵی ئیسالمی لە سلێمانی ،بەهۆینەخۆشییەوە ،کۆچی دوای کرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە154 :

14-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061411591276662
بەسەدان خوێندکاری کورد لە شاری بەغدا گیر دەخۆن و داوای هاوکاری لەحکومەتی هەرێم و هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن بۆ گەڕانەوەيان بۆ ناو ماڵ و
منداڵ و کەس و کاریان.
لە نزیک شارۆچکەی سەعدییە ،چەکدارانی داعش هێرشیان کردە سەربنکەی کۆبرای هێزەکانی سوپای عیراق ،لە زاڵگەی کوباشی ،نزیک
شارۆچکەکەش ،هێزێکی زۆری پێشمەرگەش چاوەڕێی فەرمانی سەرووی
خۆیانن ،بەاڵم لە پڕ هاوەنێک دەکەوێتە ناو هێ.ەکانی پێشمەرگە و بە وتەی
ئەفسەرێک ،زیاتر لە حەوت پێشمەرگە بریندار بوون .سەرچاوە :ماڵپەڕی
خەندان 2014-06-14 -
شەوی رابردوو پێشمەرگە هێرشێکی داعشی بۆسەر جەلەوال تێکشکاند و 30کەس لە داعش کوژران و  8کەسیشیان بەدیلگیران.
کۆپتەرێکی سوپای عیراق هێرش دەکاتەسەر بازگەیەکی هێزەکانیپێشمەرگە لە نێوان سەعدیە و جەلەوال.
چەکدارانی رێکخراوی دەوڵەتی ئیسالمی لە عیراق و شام "داعش" بەهاوەن و  BKCهێرشیان کردەسەر سەربازگەی پێشمەرگە لە قەزای تلکیفی
نێوان هەردوو پارێزگای دهۆک و موسڵ.
بەوتەی سەرچاوەیەکی بەرپرس لە ناو هێزەکانی پێشمەرگە ،بەهۆیکەوتنەوەی گوللە هاوەنێک ،دوو پێشمەرگە "شەهید" دەبن و زیاتر لە 22
پێشمەرگە بریندار دەبن.
بارەگای کۆمیتەی یەکێتی لە سەعدییە ،تەقێنرایەوە.فەرماندەیی گشتیی پێشمەرگە و سەرۆکایەتی حکومەتی هەرێم لەسەرگۆڕانکارییەکانی ئەم دواییە کۆبوونەوە.
ئۆتۆمبێلێکی بۆمبرێژکراو لە شاری تربەسپی رۆژئاوای کوردستاندەتەقێتەوە و  30کوژراو و برینداری لێدەکەوێتەوە.
بەپێی راگەیندراوێکی مەڵبەندی 8ی خانەقینی یەکێتیی نشتیمانییکوردستان ،سوپای عێراق لە دوو بۆردومانی جیاوازدا بەفرۆکە و تۆپ
بارانکردن ،هێزی پێشمەرگەی کوردستانیان کردە ئامانج و () 6پێشمەرگە
شەهید و ()23ی تریش بریندار بوون.
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لە ناحیەی قەسرێی سەر بە قەزای چۆمان کچێک خۆی خنکاند.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە155 :

15-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061513300476691
بەهۆی خراپبوونی بارودۆخی بەغداوە ،قوتابیانی کورد لە بەغدا بەفڕۆکەیەک دەگوازرێنەوە هەرێمیکوردستان.
سەعات  11ی پێش نیوەڕۆی ئەمڕۆ دوو تەقینەوە لە ناوچەی سننی نزیک رەبیعە روویاندا وبەوهۆیەوە پێشمەرگەیەک شەهیدبوو و دوو پێشمەرگەی تریش برینداربوون.
لە شاری سلێمانی باندێکی کڕین و فرۆشتنی گورچیلەی هاواڵتیان دەستگیر دەکرێت کە چوارکەسی بە رەگەز عەرەب بوون و پێنج کوردیش لەسەر دیاردەی دزی کردن دەستگیر دەکرێن کە
یەکێکیان ئێرانیه و ژنە.
پەرلەمانی کوردستان دانیشتنێکی تایبەتی سەبارەت بە رەوشی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەیهەرێمی کوردستان ئەنجامدا .لەبەر هەستیاریی ئەم دانیشتنە بڕیاردرا کە دانیشتنەکە لەڕێی
تەلەڤزیۆنەوە نەگوێزرێتەوە.
تەرمی چوار خوێندکاری کورد کە پێشتر لە شارۆچکەی جەلەوال لە الیەن گروپە چەکدارەکانەوەدەستگیرکرابوون لە رێگەی شارەبانەوە گەیشتەوە دەست کەسوکاریان.
لە ئاکامی بۆردوومانکردنی شارۆچکەی حەزەر لە باشووری شاری موسڵ لەالیەن هەلیکۆپتەرەسەربازییەکانی سوپای عێراق 54 ،کەس کوژران و برینداربوون ،کە هەموویان ژن و منداڵن.
بەهۆی پێکدادانی ئەم دواییەی نێوان چەکدارانی داعش و سوپای عیراق و هێزەکانی پێشمەرگە،ئەمڕۆ ،ژمارەیەک لە بازرگانانی ئاڵوگۆڕی دارو لە بازاڕی شەوکەتی مەال لە سلێمانی ،هەڵمەتێکی
خۆبەشخشیان ئەنجامدا بۆ هاوکاری کردنی هێزی پێشمەرگە کەلەو ناوچانە جێگیر کراون بۆ
بەرگریکردن لە خاکی کوردستان.
سێ پێشمەرگە لە نزیک موسڵ بەهەڵە دەچنە بازگەیەکی چەکدارانی رێکخراوی دەوڵەتیئیسالمی لە عێراق و شام ناسراو بە "داعش" و دەستبەسەردەکرێن.
کاتژمێر دووی شەوی رابردوو بە نارنجۆک هێرش دەکرێتە سەر ماڵی نەقیب جەالل محەمەد ،وتەبێژیپۆلیسی چەمچەماڵ ،زیانێکی زۆری مادی لێدەکەوێتەوە.
د.رێکەوت حەمەرەشید وەزیری تەندروستی هەرێم ئاشکرایکرد ،هەموو ئامادەکاریەکی پزیشکیدەگەیەنینە هێزەکانی پێشمەرگه و بۆ ئه و مەبەستە سەرجەم پێداویستی پزیشکی لە دەرمان و
پزیشک و ئەمبۆالنس و پێداویستی دیکە تەرخانکراوە.
ڕێکخەری کەمپینی خۆتۆمار کردن وەک هێزی خۆبەخش بۆ پاراستنی ئاسایشی هەرێمی کوردستانرایدەگەیەنێت ،سەبەینێ نزیکەی  40گەنج بۆ پشتیوانی لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەچنە
بەرەکانی شەڕەوە .
لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا لە بەغدا ئەمڕۆ ،فالح فەیاز،راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی رایگەیاند"،حکومەتی بەغدا بەهاوئاهەنگی لەگەڵ هەرێمی کوردستان ،گەیشتوونەتە رێکەوتن لەبارەی مانەوەی
هێزەکانی پێشمەرگە لەو پارێزگایانەی کە چوونەتەناوی یان بوونیان هەیە تێیاندا دژی رێکخراوە
تیرۆیستیەکان و چەکدارەکانی داعش".
وتەبێژی فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی عیراق رایدەگەێنێت ،لەماوەی  24کاتژمێری رابردوودا 297چەکداری داعش کوژراون.
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سەرچاوە :زۆرینەی کەناڵەکانی راگەیاندن
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە156 :

16-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061612403976706
بۆمبێکی چێنرا و لە قەزای رەبیعە دەتەقێتەوەو بەهۆیەوە پێشمەرگەیەک گیانی لەدەستدا و یەکێکیدیکەش برینداربوو.
لەالیەن گروپەچەکدارەکانی داعشەوە نوسینگەی کودسات نیوز لە موسڵ سوتێنرا.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە157 :

17-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061710352776711
لە شاری بەعقوبەی سەنتەری پارێزگای دیالە ،شەڕ لەنێوان چەکدارانیگرووپی داعش و سوپای عێراقی دەستیپێکرد.
چەکدارەکانی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام ناسراو بە داعش ،لەگووندی مەال عەبدوڵاڵی سەر بە کەرکووک بە هاوەن بۆردوومانی هێزەکانی
پێشمەرگە دەکەن.
سەرچاوەیەک ئەمنی پارێزگای کەرکوک ئاشکرای کرد ،شەڕو پێکدادانیقورس لەنێوان هێزەکانی پۆلیس و پێشمەرگە لەالیەک و هێزەکانی چەکدارە
توندرەوەکان و داعش لەالیەکی ترەوە لە ناوچەی بەشیری سەر بە ناحیەی
تازەی شاری کەرکوک دەستی پێکرد.
اشتی هەورامی ،وەزیری سامانە سرووشتییەکانی هەرێمی کوردستان لەپەراوێزی کۆنگرەیەکی تایبەت بە وزە کە لە شاری لەندەن بەڕێوەدەچێت
رايگەیاند ،حکومەتی هەرێمی کوردستان کێڵگە نەوتییەکانی کەرکووک بە
بۆڕیە نەوتییە نوێیەکەی کوردستان دەبەستێتەوە ،بۆ ئەوەی نەوتی خاوی
کەرکووک هەناردەی تورکیا بکات.
شەڕی نێوان هێزی پێشمەرگە و هێزی دژەتیرۆر و چەکدارانی دەوڵەتیئیسالمی لە عیراق و شام لە سنووری جەلەوال بەردەوامە،
سەرچاوەیەکیش لە ناو شەڕەکەوە رایدەگەیەنێت کە ئەفسەرێک و دوو
پێشمەرگە برینداربوون و نزیکەی  20چەکداری ئەو رێکخراوەش کوژراون.
فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عیراق فەرماندەی فیرقەی سێیپیادەی سوپای عیراق کە کوردە و ناوی هیدایەت عەبدولرەحیم
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عەبدولکەریمە لە پۆستەکەی الدەبات و دەیداتە دادگا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە158 :

18-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061815190676722
متمانەدان بە کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان.چەکدارانی داعش لە ناحیەی سەعدییە دەست دەکەن بە کوشتن ورفاندنی هاواڵتییانی کوردی دانیشتووی ناحیەکە و له و چوارچێوەیەشدا،
هاواڵییەکی کوردی ناحییەکە دەکوژن و پۆلیسێکی کوردیش دەڕفێنن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-06-18 -
نەقیبَکی پێشمەرگە لەگەڵ پێشمەرگەیەکیدا بەهەڵە چوونە ناوچەکدارەکانی داعشەوەو لەئێستادا چارەنووسی نەقیبەکەو پێشمەرگەکەی
نادیارن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە159 :

19-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061910172576727
سەرچاوەیەک لە پۆلیسی پارێزگای دیالە رایدەگەێنێت ،ئەمڕۆ هێزەکانیپێشمەرگە بۆ یەکەمینجار تۆپهاوێژیان لە دژی چەکدارانی داعش لە
جەلەوالی باکوری رۆژهەاڵتی پارێزگای دیالە بەکارهێناوە .سەرچاوە :ماڵپەڕی
خەندان 2014-06-19 -
هێزەکانی پێشمەرگە لە هەردوو ناوچەی بەشیر و ناحیەی تازە چەکدارانیداعشیان تێکشکاندوەو ئێستا ئەو دوو ناوچەیە لە ژێر کۆنتڕۆڵی
پێشمەرگەدایە.
بەهۆی کێشەی کەمیی بەنزینەوە لە باشووری کوردستان ،حکومەتبڕیاریدا کە لەمڕۆوە بەنزین رۆژێک بۆ ئۆتۆمبێلی ژمارە تاک بێت و رۆژێکیش بۆ
جوت.
قایمقامی سلێمانی رایدەگەیەنێت ،رێگری لەهەموو جۆرە بەرزبوونەوەیەکینرخی دەکەن و رێگە نادەن کە بازاڕ رووبەڕووی هەڵئاوسانی نرخ و گۆرڕانکاری
بێتەوە و بۆ ئه و مەبەستەش لیژنەکان بەووردی چاودێری هەموو شوێنەکان
دەکەن.
لە گرتووخانەی چاکسازی گەورانی سلێمانی ،هەڵمەتی ناونووسین بۆبەرگریکردن لە خاکی کوردستان دەستپێدەکات ،حوکمدراوەکان ئامادەیی
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خۆیان دەخەنەڕوو بۆ شەڕکردن دژ بە چەکدارانی داعش ،راشیدەگەیەنن،
ئەوان دەیانەوێت بەشداربن لە بەرگریکردن لە خاکی کوردستان ،بۆ گرەنتی
گەڕانەوەشیان بۆ گرتووخانە ،ئامادەن بۆ هەر رێکارێکی یاسایی .سەرچاوە:
ماڵپەڕی خەندان 2014-06-19 -
دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ چەکدارەکانی داعش لەبازگەی تەحریری سەر بەپارێزگایموسڵ پێشمەرگەیەک بەپلەی نەقیب شەهید دەکەن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە160 :

20-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062011525276756
لە باشووری کەرکوک بەهۆی هێرشێکی داعشەوە  2پێشمەرگە شەهید بوون و 3یش برینداربوون.ئاژانسی رۆیتەرز باڵویکردەوە کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ هەینی کەشتییەکی نەوتگوێزەرەوە کە نەوتیخاوی هەرێمی کوردستانی پێبووە ،لە بەندەری عەسقەالنی ئیسرائیلی الیداوە.
داعش لە شارۆچکەی تەلەعفەر پەرستگایەکی ئێزیدییەکانی تەقاندەوە.وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر سایتی فەرمی حکومەتیهەرێمی کوردستان بەفەرمی فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستانی ڕاگەیاند.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە161 :

21-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062111173076783
بەهۆی کەمی بەنزین و سەرەی زۆری ئۆتۆمبێلەوە ،شۆفێران رێگایسەرەکی نێوان خەبات بۆ هەولێر دادەخەن.
داعش هێرشی کردەسەر هێزی پێشمەرگە لە سنووری قەزایدووزخورماتوو و لە ئەنجامدا دوو پێشمەرگە برینداربوون.
بەفەرمی لە دۆحەی پایتەختی قەتەر لیژنەی کلتوورە جیهانییەکانی سەربە رێکخراوی یۆنسکۆ رەزامەندی دەربڕی لەسەر ناساندنی قەاڵی هەولێر
وەک یەکێک لەشاکارە مرۆییەکانی دونیاو بە رەسمی و بە شێوەی
هەمیشەیی خرایە فەرهەنگی کلتورە جیهانییەکانەوە.
هەردوو لیستی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان و کۆمەڵی ئیسالمییەکیان گرت و سەرۆکی ئەنجومەنی سەرکردایەتی کە گیرتووی ئیسالمیش
رایدەگەیەنێت ،وەک وەفدی دانوستانکار لەمڕۆوە دەستبەکار دەبن و لەگەڵ
هەموو الیەنەکان دانووستان دەکەن بۆ بەشداریکردن لە حکومەتی ناوخۆیی.
-مستەفا چاوڕەش لێپرسراوی مەڵبەندی پێشمەرگەی یەکێتی نیشتمانی
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کوردستان لە شوێنی مەحمود سەنگاوی وەک سەرپەرشتیاری حەوزی
گەرمەسێری هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەستبەکار دەبێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە162 :

22-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062211084568335
بە نێوەندگیری هۆزەکانی سڵێمان بەگ ،هێزەکانی پێشمەرگە وچەکدارانی داعش لە سڵێمان بەگ ئاگربەستیان ئەنجامدا.
لیژنەی نەوت و غازی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک و پارێزگاری کەرکووکلەسەر ئیدارەکردنی نەوتی کەرکووک لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان
رێککەوتن.
سەرلەبەیانی ئەمڕۆ بە دروشمی " ئیتر سبەینێ ئەمڕۆیە" دووەمینکۆنگرەی ئاسایی پارتی دیموکراتی گەالن (هەدەپه) لە ئەنقەرەی پایتەختی
تورکیا دەستی پێکرد .کۆنگرەکە بەبێ هەڵدانی ئااڵی تورکیا بوو کە ناڕەزاییی
تورکە توندڕەوەکانی لێکەوتەوە.
لە ئاکامی تەقینەوەی بۆمبێکی چێنراو بە بە هێزەکانی پێشمەرگەدا لەکەرکوک ،دوو پێشمەرگە"شەهید" بوون و پێنجی دیکەش بریندار بوون.
لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجوومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمیکوردستان بڕیاردرا بە پێکهێنانی لیژنەی پاڵپشتی دارایی بۆ هێزەکانی
پێشمەرگە.
بەپێی رێککەوتنێکی نێوان چەند کەسایەتیەکی ناسراوی عەرەبی شاریکەرکوک و چەکدارانی داعش ،تەرمی  15هاواڵتی کە لە الیەن داعشەوە
کوژرابوون گەڕێندرانەوە بۆ کەرکوک و رادەستی کەسوکاریان کرانەوە.
لە گوندی بێستانسووری سەر بە ناحیەی عەربەت ،ئاگر رووبەری زیاتر لەدوو هەزار و  500دۆنم پوش و پاوان سوتا.
سەعد سایل ،ناسراو به ئەبولوەلید فەرماندەی ئۆپەراسیۆنی نەینەوا کە بەشێرەکەی مالیکی سەرۆک وەزیرانی عیراق ناوبانگی دەرکردبوو ،خۆی
رادەستی هێزی پێشمەرگە کرد.
چەکدارانی عەسائیبی ئەهلی حەق ،کە گرووپێکی شیعەمەزهەبیتووندڕەون لە شاری بەغدا ،فشاردەخەنەسەر هاوواڵتیانی کوردی دانیشووی
ئەو شارە و دەستیان داوەتە پەالمار و هێرشکردنە سەریان.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە163 :
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23-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062322255076809
ئێوارەی ئەمڕۆ ئۆتۆمبیلێک لەالیەن خۆکوژێکەوە لەسەر پردی سەرەکیرێگای جەلەوال  -کەالر ،تەقێنرایەوە و بەو هۆیەشەوە پردەکە داڕما.
بە فیشەکی قەناس رائیدێکی هێزەکانی پێشمەرگە بە ناوی محەمەد رەزامحەمەد ،کە خەڵکی ناحیەی زینانەی سەر بە قەزای کفرییە ،لە جەلەوال
شەهید بوو.
لەالیەن تۆپخانەکانی داگیرکەری ئێرانەوە ،چەند ناوچەیەکی کوێستانەکانیدەڤەری برادۆستی سەرسنووری هەرێمی کوردستان بۆردوومان دەکرێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە164 :

25-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062522153176813
لە کردەوەیەکی خۆکوژیدا لەناو بازاڕی رەحیماوای شاری کەرکوک نزیکەی  20کەس بوونە قوربانی،لەوانە 4یان گیانیان لەدەستدا.
لە کاتی گەڕانەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ماڵەوە لە گوندی خازوکی سەر بە رەبیعە ،بۆمبێکیچێنراو بە ئۆتۆمبێلەکەیاندا تەقیەوە ،لە ئەنجامدا پێشمەرگەیەک شەهید بوو و  13تریش بریندار بوون .
دادگای دەستووری تورکیا لە بڕیارێکی نوێیدا رایگەیاند کە دادگای تورکی مافەکانی عەبدواڵئۆجەالنی پێشێلکردووە بەوەی ڕێگری کردووە لە چاپکردن و باڵوبوونەوەی دوو کتێبی عەبدواڵ ئۆجەالن
لە تورکیادا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە165 :

26-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062622160176815
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ئێوارەی ئەمڕۆ خۆکوژێک بە ئۆتۆمبێلێکی بۆمبڕێژکراوەوە خۆی بەبارەگایەکیهێزەکانی پێشمەرگەدا تەقاندەوە لە ناوچەیەکی موسڵ و لەئەنجامدا حەوت
لەهێزەکانی زێرەڤانی بریندار بوون .
مەسعود بارزانی سەردانی کەرکوکی کرد.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە166 :

27-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062720413676818
هێزێکی پێشمەرگەی کوردستان لە گوندی عەلی رەش نزیک گۆبجەلی لە شاری موسڵ دەدرێنەبەر هێرشی هاوەن و لە ئاکامدا  10پێشمەرگە بریندار بوون و پێشمەرگەیەکیش شەهید بووە.
مەسعود بارزانی ،سەرۆکی هەرێمی کوردستان ،بە مەبەستی لەنزیک ئاگاداربوونەوەی لە بارودۆخ وپێویستییەکانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان سەردانی سنوور و هێڵەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی
پێشمەرگە لە ڕۆژهەاڵتی ڕووباری دیجلە کرد.
مەسعود بارزانی ،سەرۆکی هەرێمی کوردستان رایگەیاند ،ماددەی  140جێبەجێکرا و چیتر باسیناکەین.
ئاگرێکی گەورە لەچیای گۆیژەی شاری سلێمانی کەوتەوە.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە167 :

28-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062813322876821
لە نزیک عەلوەی قەزای جەلەوال ،بۆمبێکی چێنراو بە کاروانێکی هێزەکانیپێشمەرگە تەقییەوە و بەهۆیەوە هەشت پێشمەرگە برینداربوون و
هاواڵتییەکیش گیانی لەدەستدا.
شەوی رابردوو شەڕێکی توند لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و چەکدارانیداعش لە ناوچەی سەالمیە لە موسڵ روویدا ،بەو هۆیەوە ژمارەیەکی زۆر لە
چەکداری داعش بریندار بوون.
" -چەکدارانی داعش لە گووندی تەبڕەق زیارەت-ی سەر بە ناحییەی بەرتلە،
سێ گەنجی کوردی شەبەکیان کوشتووە بە ناوەکانی عیزەت ماشەڵاڵ،
حامید جەمیل و شاکر محەمەد ،کە حامید جەمیل پێشمەرگەی یەکێتیی
نیشتمانی کوردستانە.
-لە هەولێر مەراسیمی بەخاکسپاردنی تەرمی  5شەهیدی سەرکردە

86

بەڕێوەچوو ،کە لە ساڵی 1988دا لەالیەن حزبی بەعسەوە شەهید کراون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە168 :

29-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062910151476833
لە بەردەم پەیمانگای توێژینەوەی ئاسایشی نەتەوەیی واڵتەکەی ،بینامین ناتانیاهۆ ،سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل وتی" :کورد گەلێکی تێکۆشەرە و پابەندبوونی سیاسی و دادپەروەریی سیاسی
خۆی سەلماندووە ،بۆیە شایەنی سەربەخۆیی سیاسیی خۆشیەتی".
سەرلەبەیانی ئەمڕۆ شەڕ و پێکدادن لەنێوان چەکدارانی داعش و گرووپە چەکدارە شیعییەکان لەسنووری پارێزگای کەرکووک سەریهەڵدا و تاوەکو ئێستا  14چەکداری شیعە بریندارن و دوو
پێشمەرگەش بەهۆی شەڕی ئەو دووالیەنەوە برینداربوون.
لە دانیشتنی ئاسایی پەرلەمانی کوردستاندا ژمارەیەک پەرلەمانتار یاداشتێکیان ئاڕاستەی سەرۆکیپەرلەمانی کوردستان کرد و داوای بانگهێشتی ئاشتی هەورامی ،وەزیری سامانە سروشتیەکانی
حکومەتی هەرێمی کوردستانیان بۆ پەرلەمانی کوردستان تا روونکردنەوە بدات لەسەر قەیرانی
بەنزین.
بە هۆی کەوتنە خوارەوەی موشەکێک لە سنوری گوندی بەشیر حەوت پێشمەرگە بریندار بوو،بەهۆی تەقینەوەی بۆمبێکیش بە هێزەکانی بەدردا کەسێک کوژراو حەوتی دیکەش بریندار بوو.
کۆچی دوایی ماهیر عەبدولڕەشید لە شاری سلێمانی ،نێوبراو یەک لە سەربازییە گەورەکانیسەردەمی بەعس و خەزووری قوسەی سەددام حسێن بوو.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە169 :

30-06-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014063021541876844
ئەمشەو لە گەڕەکی تەجنیدی شارۆچکەی جەلەوال شەڕ لە نێوان هێزی پێشمەرگە و چەکدارانیداعش روویدا .زیاتر لە کاژێرێک پێکدادان لەنێوان هەردووال بەردەوامبوو و شەڕەکە بە شکستی
چەکدارانی داعش کۆتاییهات.
لە بەنزینخانەیەکی سەنتەری قەزای سۆران لەنێوان کوڕی بەرپرسێکی پێشمەرگە و ئاسایش دەبێتەشەرە تەقە و لەو کاتەش دوو رۆژنامەنوس کە سەرقاڵی وێنەگرتنی رووداوەکە بوونە لە الیەن
ئاسایشەوە دەستگیر دەکرێن.
پەرلەمانتارێکی دەوڵەتی یاسا کە نووری مالیکی سەرۆکایەتی دەکات داوا لە حکومەتی هەرێمیکوردستان دەکات لەبارەی پەیوەندییەکانی لەگەڵ ئیسرائیل روونکردنەوە بدات ،هاوکات داواش لە
پەرلەمانی نوێی عێراق دەکات لەسەر هەمان پرس لێپرسینەوە لەگەڵ هەرێمی کوردسان بکات.
-دادگای بااڵی کۆماری لە تورکیا رێگەی بە دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان -تورکیا دا و بە
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پێی ئەو بڕیارە هیچ بەربەستێک لەبەردەم بەکارهێنانی ناوی "کوردستان"دا نییە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە170 :

00-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=20140709200541101060
داعش دەستدەگرێت بەسەر  800گوێرەکەی کوردی شەبەک لە ناوچەیموسڵدا و گۆشتەکەی بەسەر دانیشتوانە عەرەبەکاندا لەژێر ناوی خێر
دابەشدەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە171 :

01-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070111075976857
مەسعود بارزانی ،سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە دیدارێکیدا لەگەڵ کەناڵی بی بی سی،رایگەیاند :بە هەماهەنگی لەگەڵ پەرلەمانی کوردستان لەماوەی چەند مانگی داهاتوودا راپرسیەک
لەسەر سەربەخۆبوونی کوردستان ئەنجامدەدەن.
لەناو پەرلەمانی عێراق لەسەر موچەی فەرمانبەرانی هەرێم ،لەنێوان پەرلەمانتارانی کوردستان وهاوپەیمانی نیشتمانی دەبێتە شەڕە قسە و پەرلەمانتارێکی کورد داوا لەمالکی دەکات گەمارۆی سەر
هەرێم هەڵگیرێت.
ئاسایشێکی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی گەرمیان لە شارۆچکەی جەلەوال بە دەستی تیرۆریستانیداعش شەهید کرا.
رێکخراوی نێودەوڵەتی (هیومان رایتس ۆچ) داوایکرد ئەو  130خوێندکارە کوردە ئازاد بکرێن کە داعشزیاد لەمانگێکە لەباکوری سوریا دەستبەسەری کردوون.
ئێوارەی ئەمڕۆ دوو بۆمبی چێندراو لە گەڕەکی عرووبەی شاری کەرکووک تەقینەوە و بەهۆیەوە دووکەس برینداربوون.
بەهۆی هەڵگیرسانەوەی شەڕ لە جەلەوال ،پارتی بارەگاکەی خۆیی لەوێ چۆڵکرد.کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە172 :

02-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070221252476875
کۆمکاری واڵتانی عەرەبی جەخت لەوە دەکەنەوە ،کە دەستوری عیراقی رێگە بەوە نادات کوردستانسەربەخۆی رابگەێنێت ،بەڵکو دەستور لەگەڵ ئەوەدایە وەکو هەرێم بمێننەوە.
نووری مالیکی سەرۆک وەزیرانی عیراق لە وتاری هەفتانەی خۆیدا هێرشی کردە سەر هەرێمیکوردستان و بارزانی و رایگەیاند ،مادەی  140تەواو نەبووە ،بەڵکو دەبێت بە رێکارەکانی خۆیدا بڕوات،
وتیشی" :هەڵسوکەوتی هەرێمی کوردستان لەم دۆخەدا جێی قبوڵ نییەو هیچ ریفراندۆمێکیش قبوڵ
ناکەین و گەلی کوردیش دەنگی پێنادات".
چەکدارانی دەوڵەتی ئیسالمی (داعشی پێشوو) هەڵیان کوتایە سەر گوندی عومەر کانی وگوندێکی تر ،زیاتر لە  23هاواڵتیان دەستگیرکردوە ،کە کوردی شەبەک و تورکمان و عەرەبی شیعەی
تیایەو بەرەو شاری موسڵیان گواستوونەوە.
هێزەکانی پێشمەرگە توانییان گەڕەکی وەحدە لە شاری جەلەوال ،لە دەست چەکدارانی دەوڵەتیئیسالمی (داعش_ی پێشو) وەربگرنەوە و کۆنترۆڵی بکەن.
رێکخراوی "ئەنسارولئیسالم" کە گروپێکی کوردییە ،دڵسۆزی خۆی بۆ رێکخراوی دەوڵەتی ئیسالمیو خەلیفەکەی راگەیاند.
یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان بەفەرمی پشتیوانی خۆی بۆ سەربەخۆیی کوردستان و سازدانیراپرسی رادەگەیەنێت.
ئەمشەو کوێخا ئیسماعیلی تەالنی کەسایەتی ناسراوی عەشیرەتی جاف لەقەزای دوکان کۆچیدوایکرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە173 :

03-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062011391866375
مەسعود بارزانی بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەسەر رووداوەکانیئەمداوییەی ئێڕاق و ئەنجامدانی ریفراندۆم لەگەڵ پەڕڵەمانی کوردستان
کۆبووەوە .لەدانیشتنەکەی ئەمڕۆی پەرلەماندا کە بارزانی ئامادەیە بۆ
پێشکەشکردنی وتارێک لەبارەی ریفراندۆمی ناوچە جێناکۆکەکان و
سەربەخۆی کوردستانەوە  77پەرلەمانتاران داوایانکرد دانشیتنەکە نهێنی
بێت.
بەرەی تورکمانی ئێڕاقی رایگەیاند کە ئەوان لەگەڵ ئەنجامدانی ریفراندۆمنلە کەرکوک بەو مەرجەی لە بارودۆخێکی ئاساییدا بکرێت.
بە مەبەستی پشتگیرکردن لە وتەکانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆئەوەی ریفراندۆم و سەربەخۆی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان بخرێتە
بەر باس ،ژمارەیەکی بەرچاوی خەڵکی دەڤەری ئامێدی لە بەردەم پەرلەمان
گردبوونەوە.
چەکدارەکانی دەوڵەتی ئیسالمی لە عیراق و شام(داعش) پێشنیوەرۆیئەمڕۆ لە کاتژمێر  11:00هێرشیان کردوتەسەر گوندی خەراب ئەتۆ و گوندی
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زۆر مێخاری هەرێمی کوبانێ .بەاڵم رووبەروی بەرپەرچی توندی شەڕڤانانی
یەکینەکانی پاراستنی گەل (یەپەگە) بوونەتەوە و لە ئەنجامی شەڕ و
پێکدادانەکاندا ( )30ئەندامی چەکدارەکانی داعش کوژراون و تانکێکی ئەو
چەکدارانەش بە تەواوەتی تێکشکێندراوە.
هێزێکی سوپای عیراق ،لە رێگەی سلێمانییەوە بەرەو شاری کەالر ولەوێشەوە بۆ خانەقین و کوت ،دەکشێتەوە ،کە پێشتر لە نزیک کەرکوک
نیشتەجێکرابوون.
ئەمشەو لە ئەنجامی تەقینەوەی بۆمبێکی چێنراو لە گەڕەکی نیدای شاریکەرکووک لەبەردەم ماڵی هاوواڵتیەکدا ،دوو کەسی ئەو بنەماڵەیە بریندراو
بوون.
درەنگانی شەوی رابردوو لەناوچەی مەکتەب خالید لە باشووری کەرکوکبۆمبێک بەهێزەکانی پێشمەرگە تەقییەوە .لەئەنجامی تەقینەوەی ئەم بۆمبە
کەبەهێزەکانی پێشمەرگە تەقییەوە پێشمەگەیەک شەهید بوو چواری تر
برینداربوون برینی یەکێک لەپێشمەرگەکان سەختە ،لەهەمان کاتدا
لەباشووری کەرکوک لەنزیک تەکیەی کەسنەزانیەکاندوو بۆمب لەالیەن هێزە
ئەمنیەکانەوە پوچەڵکرایەوە.
گرووپی چەکداریی داعش ،شوفێری بارهەڵگرەکانی باکووری کوردستانی،کە لە دوای دەستبەسەرداگرتنی شاری موسڵ لەالیەن ئەو چەکدارانەوە،
گیرابوون ،ئازادکرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە174 :

04-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070413030576886
نەقیبێکی پێشمەرگەی سەر بە هێزەکانی پشتیوانی  22لە ناو جەلەوال نزیک ناوچەی پارتی ،بەگوللەی قەناس شەهید کرا .
گوتەبێژی کۆشکی سپی رایدەگەیەنێ ئەمریکا لەگەڵ عیراقێکی یەکگرتوودایە و داوا لە کورد دەکاتپابەندبن بە یەکێتی خاکی عێراقەوە و لە دابەشبوونی خاکی عێراق خۆیان بەدووربگرن.
سەرچاوەیەک ئاشکرای دەکات کەمێک لەمەوبەر لە گەرەکی جەماهیری شارەدێی جەلەوالچەکدارانی داعش و عەرەبە توندڕەوەکان ،تەقەیان لە هێزەکانی پێشمەرگەو ئاسایش کردووە و لە
بەرامبەریشدا هێزەکان روبەریان بونەتەوە و بە شێوەیەکی چڕوپڕ ناوچەی چەکدارەکانیان بۆردومان
کردووە.
خەندەقی ئەمنی دەوروبەری کەرکووک ،کە بە مەبەستی پاراستنی شارەکە لێدراوە ،کارەکانیکۆتاییان پێهاتووە و بەرپرسانی وەزارەتی پێشمەرگەش دەڵێن خەندەقەکە لە بواری ئەمنیدا سوودی
زۆری بۆ کەرکووک و ناوچەکە دەبێت.
باران و دروستبوونی الفاو لە هەندێک شارو گوندەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان بووە هۆی زیانگەیاندنبەبەرهەمی جوتیاران ولەناوبردنی ئاژەڵ ومەڕومااڵتی گوندنشینان.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە175 :

05-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070509090176894
بەهۆی نەبوونی بەنزینی حکومیەوە ،شۆفێران رێگای سەرەکی سلێمانیتاسڵوجە دادەخەن.
لە نێوان هەردوو هۆزی سورچی و گەزۆیی لە گەڕەکەکانی قەزای خەبات،شەڕەتەقە لەسەر کێشەی زەویوزار دەستی پێکرد و دوو کەس برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە176 :

06-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070609363976908
فڕۆکەیەکی جەنگیی سوپای عیراق گەڕەکێکی دوزخورماتوو لە نزیکبارەگایەکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەکاتە ئامانج و لە ئەنجامدا
کەسێک کوژرا و چەند کەسێکیش کوژران.
بەهۆی کەمی کارەباو خزمەتگوزارییەکانەوە ،هاواڵتیانی ناحیەی وەرتێ ودۆڵی خانەقا رێگای سەرەکی نێوان سۆران -رانیە دادەخەن.
لە گەڕەکی نەبی یونس لە شاری موسڵ ،پێنج کوردی شەبەک لەالیەنچەکدارانی داعش رفێنران.
یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئێران رایدەگەیێنێ ،دەوڵەتی کوردی خەونینەتەنیاهۆیە و رێگەنادەین بێتەدی.
بۆمبێکی چێنراو لە گەڕەکی حوزەیرانی شاری کەرکوک بە هێزەکانیپۆلیسدا تەقیەوەو بەو هۆیەوە  10پۆلیس بریندار بوون.
نزیکەی  20چەکدار هەڵدەکوتنە سەر نەخۆشخانەی گشتی جەلەوال وسەرجەم ئامێر و کەل و پەلە پزیشکییەکان دەبەن ،بەپێی زانیارییەکانیش،
ئەو ئامێر و کەل و پەلە پزیشکییانە دەبرێت بۆ ناحیەی سەعدییە کە
تائێستاش لە ژێر دەسەاڵتی چەکدارەکاندایە.
شاندێکی بااڵی ئێران بە سەرۆکایەتی حەسەن دانایی فەر باڵیۆزی ئەوواڵتە لە عێراق گەیشتە سلێمانی و لەگەڵ بەرپرسانی یەکێتی و گۆڕان
کۆدەبنەوە.
دوای ئەوەی رۆژی  2014-05-10فەرمانبەران و مامۆستایانی پەیمانگایتەکنیکی بەردەرەش گردبوونەوەیان ئەنجامدا ،ئەمرۆ  17ی مامۆستای
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پەیمانگا دەستگیرکرا کە پێنج لەوان ئافرەتن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە177 :

07-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070709034776919
بەهۆی نەبوونی بەنزینەوە ،لە ناحیەی تەکیە شۆفێران رێگەی سەرەکی کەرکوک  -سلێمانیدادەخەن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە178 :

08-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070810280376926
چاالکوانان و رۆشنبیران و هاوواڵتیانی خانەقین ،دژ بە بڕینی بەشە سوتەمەنی و مووچە لە الیەنحکوومەتی عێراق ،رێگای سەرەکی خانەقین  -بەغدایان داخست.
بۆمبێکی چێندراو لە گەڕەکی نیدای شاری کەرکووک تەقییەوە .بەهۆی تەقینەوەکەوە ئەفسەرێک وهاونیشتمانییەک برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە179 :

09-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070917030176945
نوری مالیکی هەڕەشەی لە هەرێمی کوردستان کرد و وتی کە هەلێر بووەتە داڵدەی تیرۆریستان.سەرکردایەتی کورد وەک یەکەم کاردانەوە لەبەرامبەر هەڕەشەکانی ئەمڕۆی مالیکی بڕیاریداوەوەزیرە کوردەکان بەشداری هیچ کۆبوونەوەیەکی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق نەکەن.
ئێوارەی ئەمڕۆ لەالیەن تیرۆریستانەوە بە هاوەن هێرشکرایە سەر خانەقین ،بەاڵم خۆشبەختانە زیانیگیانیی بەدواوە نەبوو.
بەغدا گەشتەکانی فڕۆکەی بارهەڵگر بۆ فڕۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانی رادەگرێت ،بەبێ ئەوەیهۆکارێکی دیار و ئاشکرا هەبێت یان بە فەرمی فڕۆکەخانەکان ئاگاداربکاتەوە.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە180 :

10-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071012200576955
لەسەر رێگای خانەقین  -کووت ،کە تاکە رێگا بووە لە ماوەی رابردوودا شارەکانی هەرێمی بە بەغدادەبەستەوە ،لەالیەن چەکدارانی سەر بە رێکخراوی دەوڵەتی ئیسالمی (داعش) ،چوار شۆفێری
بارهەڵگر رفێنران ،هاوکات سێیەم مووشەک بە ناوچەیەکی سنووری قەزای خانەقینەوە نرا و لەالیەن
سوپای عیراقیشەوە بنکەی سەربازی کۆبرا لە سەعدییە ،مووشەک باران کرا .سەرچاوە :ماڵپەڕی
خەندان 2014-07-10 -
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە181 :

11-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071116034876964
هێرشێکی خۆکوژی دەکرێتەسەر بازگەیەکی هێزەکانی پێشمەرگەیکوردستان لە باشووری شاری کەرکوک و بەپێی ئامارە سەرەتاییەکان بریندار
هەیە.
تەقینەوەیەک خاڵێکی پشکنینی تری هێزەکانی پێشمەرگە لەباشوریکەرکوک دەکاتە ئامانجو بەهۆیەوە دوو پێشمەرگە برینداردەبن.
داگیرکەری ئێران مەرزە نێودەوڵەتیەکانی لەگەڵ هەرێم داخست.تاوەرێکی گەورەی پااڵوتنی نەوت کە لە بەندەری ئیسکەندەرونی پارێزگایهەتاوە بەرەو هەرێمی کوردستان بەڕێخرابوو گەیشتە دەروازەی سنووری
ئیبراهیم خەلیل.
ئاژانسی رۆیتەرز لە زاری وەزارەتی نەوتی عیراق و چەند سەرچاوەیەکیکۆمپانیای نەوتی باکوور باڵویکردەوە کە ئەمڕۆ هێزەکانی پێشمەرگە دەستیان
بەسەر دوو کێڵگەی نەوتی نزیک لە شاری کەرکوکدا گرتووە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە182 :

12-07-2014
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014071209083176971
لە سەعات دووی بەرەبەیانی ئەمرۆ ،شەڕێکی قورس لە نێوان هێزەکانیپێشمەرگەو چەکدارانی داعش لەجەلەوال بەڕێوەدەچێت و لە ریزەکانی
پێشمەرگەشدا شەهید و بریندار هەیە .لەم شەڕەدا دەیان چەکداری داعش
بەدیلگیران.
هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش و دژەتیرۆر ،توانییان دەست بەسەر ئەوخانووەدا بگرن ،کە چەکدارانی (داعش) کردبوویانە بارەگا و مۆڵگەی خۆیان لە
گەڕەکی وەحدەی شارۆچکەی جەلەوال و لەوێوە بە قەناس تەقەیان لە
پێشمەرگە دەکرد.
بەیانی ئەمڕۆ لە گەڕەکێکی شاری هەولێر ژنێک و کچەکەی بە چەقۆکوژراون ،کە کچەکە تەمەنی سێ ساڵ و دوو مانگە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە183 :

13-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071310053776990
بەهۆی خراپی کەشوهەواوە گەشتی ئاسمانی نێوان هەولێرو بەغدا ڕاگیرا،بەاڵم گەشتی سلێمانی-بەغدا هەر بەردەوامە.
چەکدارانی داعش  10کوردی شەبەکی ناوچەی گۆگجەلیل و گوندیتیڵوەی سەر بە پارێزگای موسڵ دەڕفێنن ،بە مەش ژمارەی کوردە شەبەکە
رفێنراوەکان دەبێتە  105کەس.
خەڵکی ناحیەی باتیفای سەر بە قەزای زاخۆ دەستیان کرد بەخۆپێشاندن وداوا لە الیەنە بەرپرسەکانی ناوچەکە کرد بە هانایانەوە بچن لە بەر کەمی
بڕی ئەو کارەبایەیی بۆیان دێت و مۆلیدە ئەهلیەکانیش زۆربەیان وەکو
پێویست کار ناکەن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە184 :

14-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071412555476997
لەسەر رێگای نێوان کەالر  -جەلەوال ،بۆمبێک بە ژمارەیەک پۆلیسدا دەتەقێتەوە کە لە بازگەیەکدابوون ،بەو هۆیەوە چوار پۆلیس برینداربوون.
لە قەاڵدزێ ،گەنجێک دوو برای خۆی کوشت و دواتر خۆشی کوشت.دوای  10رۆژ لە رفاندنیان تەرمی دوو کوردی شەبەک دۆزرانەوە.-وتەبێژی فەرمی یەکینەکانی پاراستنی گەل(یەپەگە) رایدەگەێنێت ،چەکدارانی دەوڵەتی ئیسالمی
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لە عیراق و شام(داعش) لە شەڕ و پێکدادانی هەرێمی کۆبانێ چەکی کیمیایان بەکارهێناوە و
بانگەوازی هەستیاری لە رێکخراوەکانی مافی مرۆڤی نێودەوڵەتی کرد.
خۆکوژێک خۆی و ئۆتۆمبیلە بارهەڵگرەکەی بە بارەگای فەوجی یەکی هێزەکانی پێشمەرگە لەناحیەی قەرەتەپە دەتەقێنێتەوە و بە هۆیەوە پێشمەرگەیەک شەهید بوو لە گەڵ برینداربوونی 10
پێشمەرگەی تردا ،هاوکات ئۆتۆمبیلێکی تر لە ناو شارۆچکەی قەرەتەپە دەتەقێتەوە و چوار برینداری
لێدەکەوێتەوە.
رێکخراوی دەوڵەتی ئیسالمی (داعش) هەردوو تەقینەوەکەی گرتە ئەستۆی خۆی و رایگەیاند ،کە لەریێگەی دوو کەسی بیانییەوە ،ئەنجامدراون.
ژمارەیەک چەکدار کە جلی سەربازی عیراقییان لەبەر بووە ،هەڵدەکوتنە سەر بارەگای رۆژنامەی"تەئاخی" سەر بە پارتی ،کە لە بەغدا بە زمانی عەرەبی دەر دەچێت.
بەمەبەستی بەرگریکردن لە کۆبانێ لە هێرشی چەکدارانی داعشـ سەدان کورد لە باکووریکوردستانەوە چوونە رۆژئاوای کوردستان.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە185 :

15-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071511323677012
دانیشتووانی شارۆچکەی سەعدییە  12تەرمیان دۆزییەوە کە سەرجەمیان بە گوللە کوژراون ،کەپێدەچێت لە شەڕی نێوان گروپە توندڕەوەکان کوژرابن و تەرمەکانیان بەجێمابێت.
تەرمی دوو کوردی شەبەک لە ناوچەی گۆگجەلیلی سەر بە پارێزگای موسڵ دۆزرایەوە.شەش پاسەوانی بارەگای رۆژنامەی (التاخی) و بەرپرسی ئەمنی ناوچەکەش کە رائیدێکی عەرەبە،لەالیەن وەزارەتی ناوخۆی عیراقەوە دەستبەسەرکران بۆ ئەوەی لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا بکرێت لەسەر
رووداوی هێرشکردنە سەر بارەی رۆژنامەکە لە بەغدا.
ئاسایشی گەرمیان دەستگیرکردنی چوار تۆمەتباری راگەیاند ،کە گوماندەکرێت دەستیان لەوتەقینەوە خۆکوژییەدا هەبێت ،کە  17پێشمەرگە تێیدا بوونە قوربانی.
وتەبێژی رەسمی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاشکرایکرد کە حسابی بانکی داهاتەکانی نەوتیهەرێمی کوردستان لە هالک بانکی تورکیا جێگیرکرا و سێ کەسیش دەتوانن بیجوڵێنن.
لە دوو گەرەکی شاری کەرکوک دوو بۆمب تەقییەوە و بە هۆیەوە کەسێک بریندار بوو،تەقینەوەکانیش زیانی ماددیان بەدواوە بوو.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە186 :

16-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071612544577018
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نزیکەی کاژێر 4ی ئێوارەی ئەمڕۆ چەکدارانی دەوڵەتی ئیسالمی ناسراو بە"داعش" لە ناوچەی تەلوەردی سەر بە ناحیەی ریاز هێرشێکی فراوانیان بۆ
سەر هێزەکانی پێشمەرگە دەستپێکرد .بەپێی زانیارییەکانی تۆڕی میدیایی
رووداو ،لە رووبەڕووبوونەوەی چەکداران  3پێشمەرگە شەهیدبوون و 6
پێشمەرگەش برینداربوون.
بەشێک لە خوێندکارانی پۆلی  12ئامادەیی بۆ ئەوەی نمرەکانی  10و 11یئامادەییان بۆ ئەژمار نەکرێت لەبەر دەم پەرلەمانی کوردستان خۆپێشاندانیان
رێکخست.
بە مەبەستی کۆتاییهێنان به و گرژییەی لە ماوەی رابردوودا لە نێوانژمارەیەک گەنجی کورد و تورکمان له و شارە دروست بوو ،حزبە کوردستانی
و تورکمانەکانی دوزخورماتوو لەسەر چەند خاڵێک رێکدەکەون ،بڕیاریشە
سەردانی سەرۆکایەتی هەرێم و ئەنجومەنی وەزیران و پارێزگاری کەرکوک
بکرێت ،بۆ گەڕانەوەی قەزاکە بۆ سەر کەرکوک .سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان -
2014-07-16
بەڕێوەبەری لقی هەولێری بانکی ناوەندی هەرێمی کوردستان ئاشکرایدەکات کە لە رێگەی حسابێکەوە پارەی نەوت دێتە بانکی ناوەندی و
حکومەتی هەرێمی کوردستانیش دەسەاڵتی مامەڵەکردنی بەو پارەیە
دەبێت و بەوهۆیەشەوە مووچە زووتر دابەش دەکرێت و پارەی بەڵێندەران
دەدرێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە187 :

17-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071710051177025
لە هەولێر باوکێک بە بلۆک کوڕەکەیی لە کاتی خەوتندا کوشت و پاشان خۆیی رادەستی پۆلیسکرد.
شەڕو پێکدادان لەنێوان هێزەکانی پیِشمەرگەو چەکدارانی داعش لە ناوچەی مەکتەب خالید وتەلوەرد لە کەرکوک بەردەوامەو ژمارەیەک پێشمەرگە برینداربوون ،کە عەمید شێرکۆ فاتیح لەناو
بریندارەکاندایە ،هاوکات لە ریزی چەکدارانی داعیشیش کوژراو و بریندار هەیە.
بەهۆی تەقینەوەی سێ بۆمبی چێندراو لە شاری کەرکووک هاوواڵتیەک گیانی لەدەستداو سێکەسیش برینداربوون.
سەرچاوەیەک لە پۆلیسی کەرکوک ڕاگەیاند " دوای زیاتر لە شەش مانگ گەڕانی هێزەکانی ئەمنیبۆ دۆزینەوەی کچێکی تەمەن چوار ساڵی بەناوی (شیالن سالم محەمەد) تەرمی ئەو کچە لە بیری
ئاودەستی دراوسێکیان دۆزراوەتەوە،دوای پشکنینی هێزە ئەمنیەکان کچەکە پێش کوشتنی
دەستدرێژی سێکسی لەگەڵ کراوە و لە بەردەستی ئەو کەسە خکێنراوە و دواتر پارچە چارچە کراوە و
فڕێدراوەتە ئەو بیرەوە.
چەند فرۆکەیەکی جەنگی "ئێرانی" بۆردومانی گوندێکی نزیکی گەرەکی تەجنیدی ناحیەیجەلەوالیان لەپارێزگای دیالە لەعێراق کرد.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە188 :

18-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071810471777043
داعش و گروپە چەکدارەکانی هاوپەیمانی پردی (هارونیە)یان تەقاندەوە کە خانەقین دەبەستێتەوە بەشارەبان و بەشی خۆرئاوای دیالەوە.
دەزگا راگەیاندنەکانی سەربە یەکێتی ئەوەیان راگەیاند کە سبەینێ ،جەالل تاڵەبانی دەگەڕێتەوە بۆکوردستان.
دوای  24کاژێر شەڕکردن لەگەڵ چەکدارانی داعش لە ناوچەی تەلوەرد هێزەکانی پێشمەرگەگەڕانەوە سنوورەکانی پێشووی خۆیان و سەرجەم ناوچەکانیان کۆنترۆڵکردنەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە189 :

19-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072017375977044
ئێوارەی ئەمڕۆ شەممە مام جەالل ،سەرۆک کۆماری عێراق و سکرتێریگشتیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لەڕێی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی
سلێمانییەوە دوای ساڵێک و حەوت مانگ چارەسەروەرگرتن لە واڵتی ئەڵمانیا
گەڕایەوە کوردستان.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە190 :

20-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072017534177046
-لە خورماتوو ژنێک و دۆستەکەی لەالیەن هاوسەرەکەیەوە بە تاوانی شەرەف دەکوژرێن.

97

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە191 :

21-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072111544277057
لەبەردەم بانکی تویمەلیک لەشاری سلێمانی خۆپیشاندانێک دژی کەمی موچە و نەبوونیخزمەتگوزاری سازکرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە192 :

22-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072208455177069
تەقینەوەی تانکەرێکی گواستنەوەی سووتەمەنی ،لەسەر رێگەی ئامەد -چەولیک ،لە نزیک شارۆچکەی لیجە لە باکووری کوردستان  66برینداری
لێکەوتەوە.
نەوشیروان مستەفا رێکخەری گشتیی بزووتنەوەی گۆڕان بە یاوەریمحەممەد تۆفیق رەحیم سەردانی جەالل تاڵەبانی سەرۆک کۆماری عێراق و
سکرتێری گشتیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانی کرد لە دەباشان.
مەسعود بارزانی ،سەرۆکی هەرێمی کوردستان و نێچیرڤان بارزانی،سەرۆکی حکومەتی هەرێم گەیشتنە دەباشان بۆ دیداریان لەگەڵ سەرۆک
جەالل جەالل.
بۆیەکەمجارە لە دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عیراقدا پەرلەمانتارێکی
کورد سەبهان سلێمان سەعدون لەسەر لیستی یەکێتی نیشتمانی
کوردستان بە عەگاڵ و دشداشەوە بەشداریی دەکات و لە ریزی پەرلەمانتارە
کوردەکانی لیستی هاوپەیمانی کوردستان دادەنیشێت.
دوو گەنج لە ئاوی رووباری خابیر لە زاخۆ خنکان.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە193 :

23-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072309170877093
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نیوەشەو لە شارۆچکەی تەلکێف ئەفسەرێک و دوو پێشمەرگە لەالیەنداعش بە دیل گیرا.
داعش هەڕەشەی لە  100خێزانی کوردی موسڵ کرد بۆ ئەوەی بە زووترینکات شارەکە جێبهێڵێن.
شاندێک کە لە کەرکووکەوە بەمەبەستی وەرگرتنی مووچەی پارێزگاکەیانچووبوونە بەغدا ،لە کاتی گەڕانەوەیان رفێنران.
دوای نیوەڕۆی ئەمڕۆ ،دانیشتنی پەرلەمانی عێراق ،بۆ هەڵبژاردنیسەرۆککۆماری عێراق دەستی پێکرد .دوای چەند خولەکێک ،بە زۆرینەی
دەنگ پرسی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار دواخرا.
پەرلەمانتارانی کوتلە کوردستانیەکان بۆ یەکالیکردنەوەی کاندیدێک بۆپۆستی سەرۆک کۆماری عیراق لەشاری بەغدا کۆبوونەوەو دواتریش
پرۆسەی دەنگدان دەستیپێکرد بۆ هەڵبژاردنی کاندیدێکی پۆستی سەرۆکی
کۆمار لەنێوان د.فوئاد مەعسوم و د.بەرهەم ساڵح-داو دواتر د.فوئاد مەعسوم
بە بەدەستهێنانی  30دەنگ وەک تاکە کاندیدی کورد بۆ پۆستی سەرۆک
کۆماری عیراق دیاریکرا.
لەیال زانا و سڕی سوورەییا ئۆندەر پەیامێکی ئۆجەالنیان گەیاندە جەاللتاڵەبانی.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە194 :

24-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072409534077109
لە هەردوو گەڕەکی وەحدە و تەجنید شەڕێکی قورس لە نێوان هێزەکانیپێشمەرگەی کوردستان و چەکدارەکانی داعش روویدا .شەڕەکە  7کاژیری
خایاند و تەواوی ناحیەکە کەوتە دەست هێزەکانی پێشمەرگەی کورستان.
بەهۆی ئەو شەڕەوە ،زیاتر لە  6پێشمەرگە برینداربوون و پێشمەرگەیەکیش
شەهیدبوو.
ژمارەیەکی زۆری ئاوارە مەسیحیەکان بە درووشمی کۆتایی هێنان بەوزووڵم و داگیرکارییەی لە موسڵ بەرامبەریان دەکرێت ،مەسیحیەکانی
عەینکاوا بە رێپێوان و ناڕەزایی بەرەو بارەگای نەتەوەیەکگرتووەکان دێن.
فوئاد مەعسوم بە زۆرینەی دەنگ لە پەڕڵەمانی ئێڕاق بە سەرۆک کۆماریداگیرکەری ئێڕاق هەڵبژێردرا ،بەمشێوەیە نێوبراو بووە دووەم سەرۆک کۆماری
کورد لە ئێڕاقدا.
بان کی مۆن ،سەرۆکی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان سەردانیهەولێری کرد.
چەکدارانی داعش هێرشیانکردە سەر جەلەوال بۆ داگیرکردنەوەی ئەوشوێنانەی لەدەستیاندابوو ،سەرئەنجام هەشت پێشمەرگە شەهید بوون و
پێشمەرگەیەکی دیکەی دژە تیرۆریش بەهۆی رووداوی هاتوچۆ گیانی
لەدەستدا.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە195 :

25-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072513454777130
- 5پێشمەرگەی هێزی فەرماندەیی سپیلک کە بەمەبەستی جێگۆڕکێ ،بە ئۆتۆمبێلی تایبەتی خۆیان
بەرەو رەبیعە بەڕێکەوتبوون و بە هەڵە چووبوونە ناو مۆڵگەکانی چەکدارانی داعشەوە و شەهیدکران.
پێشمەرگەیەک بە ناوی (ئاالن محەمەد بەشارەت) تەمەن  22ساڵ و سەر بە لیوای یەکی فەوجیسێی هێزەکانی پێشمەرگە ،لەناو پرۆژەی ئاوی بەشیر خنکاو دوای چەندین کاژێر تەرمەکەی
دۆزرایەوە.
دوو تەقینەوە حوسەینیەکانی شاری کەرکوک دەکاتە ئامانج و بەپێی زانیارییە سەرەتاییەکانیشژمارەیەک هاواڵتی برینداربون.
لە قەزای کەالری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان،بەشێک لە گەنجانی قەزاکە خۆپیشاندانێکیان لەدژیهاتنی بەلێشاوی ئاوارەی عەرەب ئەنجامدا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە196 :

26-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072608351177138
کەشتییەک نەوتی هەرێمی کوردستان کە نەوتی بۆرییە نەوتییەسەربەخۆکانی هەرێمی کوردستانی بارکردبوو لە ئێستادا لە کەناراوەکانی
فلۆریدا لەنگەری گرتووە.
نور مالیکی سەردانی جەالل تاڵەبانیی کرد لە سلێمانی.دوو ژن لە رانیە لە دوو رووداوی جیاوازدا گیانیان لەدەستدا و تەرمەکانیانبرانە نەخۆشخانە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە197 :

27-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072711291677149
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لەنزیک ناوچەی وان ،کە دەکەوێتە نزیک موسڵ ،تەقینەوەیەک کاروانی ئۆتۆمبێلەکانی عسیمەترەجەب ،بەرپرسی لقی 14ی موسڵی پارتی دیموکراتی کوردستانی کردە ئامانج .تەقینەوەکە زیانی
گیانی نەبووە.
لە ئەنجامی شەڕ و پێکدادانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و چەکدارانی گرووپی داعش لەجەلەوال 28 ،پێشمەرگە برینداربوون و  11چەکداری داعش کوژران و 9ـی دیکەشیان برینداربوون.
چەکدارانی داعش هێرشیانکردەسەر سەر هێزێکی پێشمەرگە لە نزیک چیای شنگاڵ و بەو هۆیەوەچوار پێشمەرگە بریندار بوون.
بەهۆی دروستبوونی شەرو پێکدادان لەنێوان هێرەکانی پێشمەرگە و چەکدارانی داعش لە ناحیەیوانکێ سەر بەقەزای تلکێف  4چەکداری داعش لە الیەن هێزەکانی پیشمەرگەوە دەستگیر دەکرێن.
رەنگانێکی شەو چەند کەسێکی نەناسراو هێرش دەکەنە سەر کامەندێکی تەلەفزیونی پەیام وبێژەری هەوالەکانی کرمانجی ئەیهان سەعید و بە توندی لێی دەدەن و پاشان بە برینداری جێی
دەهێڵن و هەلدێن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە198 :

28-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072812125377155
بازاڕی سەید عەلی لە رانیە ،کە دوکانی پارچەفرۆش و میوەفرۆشی لێیە،گڕی گرت و سەدان دوکانی کوتاڵفرۆش سوتان و زۆرتر لە  30کارمەندی
فریاگوزاریش برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە199 :

29-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072910265712442
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لەسەر داوایەکی حکومەتی عیراق ،دادگای ئەمریکا بڕیاریدەستبەسەراگرتنی کەشتییە نەوتییەکەی هەرێمی کوردستانی دەرکرد کە
لە ئێستادا  97کیلۆمەتر لە بەندەری گالڤستنی تەکساسەوە دوورە.
ژنێکی  45ساڵە لە رانیە لەالیەن باوکییەوە بە چەقۆ دەکوژرێت.وەزارەتی نەوتی عیراق ،پێشوازی لە بڕیارەکەی دادگایەکی ئەمریکا دەکاتبەدەستگرتنە سەر نەوتەکەی هەرێمی کوردستان کە لە رێگەی
کەشتییەکەوە گەیەنرایە بەندەرێک ویالیەتی تەکساس ،بەڵێنیش دەدات،
لەرووی یاساییەوە دوای بارە نەوتەکانی تر بکەوێت کە لە هەرێمەوە رەوانەی
دەرەوە کراون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە200 :

30-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014073016164377182
لەسەر ئەو کەشتییە نەوتەی لە کەناراوەکانی تێکساس راگیراوە ،حکومەتی هەرێمی کوردستانسکااڵیەکی تووند دژی حکومەتی عێراق تۆماردەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە201 :

31-07-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014073110182477191
وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا هەڵوێستی فەرمی خۆی لەسەر کەشتییە نەوتەکەی کوردستاندەخاتەڕوو و دەڵێت "فروشتنی نەوت لەهەرپارچەیەکی عێراق بێ لە ئەمریکا قەدەغە نییە".
لە دوێنێوە تا ئێستا داعش  12کوردی شەبەکی رفاندووە لە هەردوو گەڕەکی جەزائیر و گەراجشیمال ،تا ئێستاش چارەنووسیان نادیارە.
لە رووداوێکی هاتووچۆ لەنێوان قەزای خەبات و کانی قرژاڵە  5ئۆتۆمبێل پێکیاندادا و بەهۆیەوە  7کەسگیانیان لەدەستدا ،کە دووانیان پێشمەرگەن.
هەندێک سەرچاوە رایانگەیاند کە بەشێک لە نەوتی کەشتییەکی تری هەرێمی کوردستان کە زیاترلە یەک ملیۆن بەرمیل نەوتی خاوی هەڵگرتووە لە دەریای باشوری چین کراوەتە کەشتییەکی ترەوە.
بەهۆی کێشەیەکی کۆمەاڵیەتی لە ناحیەی گوێری سەر بە قەزای مەخموور لەئەنجامی شەڕی دووخێزان کەسێک کوژرا و سیانی تریش بریندرا بوون.
لە ماوەی  24کاتژمێری رابردوودا لە ئەنجامی ئۆپەراسیۆنی شەڕڤانانی یەکینەکانی پاراستنی گەللە خۆرئاوای هەرێمی کوبانێ ( )120ئەندامی چەکداری داعش کوژران و دەست بەسەر بڕێکی
زۆریش لە چەک و جبەخانەدا گیراوە.
-ئاگرێکی بەرفراوان لە چیای دابان کەوتەوە و بەهۆیەوە ئەفسەرێک و دوو پۆلیس کە خەریکی
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کوژاندنەوەی ئاگرەکە بوون ،رەوانەی نەخۆشخانە کران.
سەڕەرای هەڕەشەکانی حکومەتی عیراقی و تۆمارکردنی سکااڵ لەسەر حکومەتی هەرێمی و ئەوکەشتییە نەوتییەی کە نەوتی هەرێمی بارکردووە لە نزیک بەندەری تەکساسی ئەمریکا،
کەشتییەکەی تر گەیشتووەتە بەندەری جەیهانی تورکی و پڕکراوە لە نەوتی هەرێمی کوردستان.
لە گەرەکی راپەرین-ی شاری کەرکوک بۆمبێک تەقیووەتەوە کە لە نزیک دوو ماڵ دانرابوو ،لەئاکامیشدا دوو منداڵ بریندار بوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە202 :

00-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082509183267413
بەگوتەی سەرچاوەکان لە رۆژهەاڵتی کوردستانەوە ،لە هەندێ لە شارەکانی رۆژهەاڵتداسەلەفییەکان بۆ نیشاندانی پشتیوانی خۆیان بۆ دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام (داعش) خۆیان
دەرخستووە و ئااڵی رەشی داعشیان بەرزکردووەتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە203 :

01-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080110012420972
پێکدادان لە نێوان داعش و هێزی پێشمەرگە لە زومار روویدا.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە204 :

02-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080212500723128
لەشەوی رابردوەوە لە ناوچەی کەسکی سەر بە بازگەی رەبیعە ،شەڕ لە نێوان هێزەکانیپێشمەرگەو چەکدارانی داعش بەردەوامەو تا ئێستا دوو پێشمەرگە شەهید بوون و ژمارەیەکی زۆری
چەکداری داعشیش کوژراون.
ئەڵمانیا گەشتە ئاسمانییەکانی بۆ هەولێر راگرت.-هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەناوچەی کەسکینی سەر بە بازگەی رەبیعە کشانەوە بەرەو زوومار و
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شەهیدێک و شەش برینداریشیان هەیە.
دوای چەندین پەالماری چەکدارەکانی داعش بۆسەر ناحیەی زوماری سەر بە قەزای تەلەعفەربەرپەرچدانەوەی لەالیەن هێزەکانی پێشمەرگە ،لە ئێستادا ناحیەی زومار و دەوروبەری بەتەواوی
کەوتۆتە ژێر چنگی چەکدارەکانی داعش .
وتەبێژی یەکینەکانی پاراستنی گەل (یەپەگە) ڕایگەیاند کە هێزەکانیان لە دەروازەی ڕەبیعەیسنوورییەوە هاتوونەتە دیوی باشوری کوردستان و لە ئێستادا لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە
لەبەرنامەداڕشتندان بۆ هێرشکردنە سەر داعش.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە205 :

03-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080309584723721
لە رانیە لەنیوەشەودا ژنێک لەالیەن هاوسەرەکەیەوە کوژرا.کاتژمێر سێی شەوی رابردوو چەکدارە توندڕەوەکانی داعش بە تۆپ ودۆشکە و چەکی قورسەوە هێرشیان کردووەتە سەر هێزەکانی پێشمەرگەی
کوردستان لە قەزای شنگال بێ ئەوەی زەرەرو زیانی گیانی بەدواوە بێت،
بەاڵم پێشمەرگە لە حەوت شوێنی ئەو قەزایە کشاوەتەوە ،ئەمە جگە لەوەی
زیانی بە داعش گەیاندوە.
داعش شارۆچکەی شنگاڵی داگیرکرد و خەڵکەکەشی ئاوارەبوون.داعش ژمارەیەکی زۆری لە ئێزیدییەکانی شنگاڵ کوشت.چەکدارەکانی داعش مەزارگەی سەیدە زەینەبیان تەقاندەوە.چەکدارانی داعش ،ماڵی پەرلەمانتاری کورد موحسن سەعدون لە لەناحیەی زومار لە پارێزگای نەینەوا دەتەقێننەوە.
سەرچاوەیەکی ئاگادار ،رایدەگەیەنێت ،کە حکومەتی فیدڕاڵی عیراقوحکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ رووبەڕووبوونەوەی داعش ،گەیشتوونەتە
رێکەوتن.
هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان هێرشێکی گەورەیان بەپاڵپشتیچەندین چەکی قورس بۆ سەر چەکدارانی داعش لەقەزای شەنگال و زوممار
دەستپێکرد.
بەشێک لەو چەکە قورسانەی لە رێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیهەولێرەوە گەیشتنە هەرێم رەوانەی هێزەکانی پێشمەرگە کران و بڕیارە
بەمەبەستی هێرشکردنە سەر چەکدارانی داعش لە شەنگارو و ناوچە
کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم بە کاربهێنرێن.
لە دوای ئەوەی قەزای شنگال کەوتە دەستی چەکدارانی داعش ،هێزێکییەپەگە گەیشتنە سنوری ئەو قەزایە لە ئێستادا لەگەڵ داعش دەجەنگن.
پارێزگاری نەینەوا بانگەوازێک ئاراستەی واڵتانی جیهان دەکات بۆ ئەوەیبەپەلە فریای ئێزدییەکانی قەزای شنگال بکەون ،راشیدەگەیەنێت کە دوای
چەند سەعاتێکی تر هەزاران ئێزدی گیان لەدەست دەدەن.
شەوی رابردوو گروپە چەکدارەکانی داعش لە گوندی سحێال لەسەرسنووری خۆرئاوای کوردستان لە دژی هێزەکانی پێشمەرگە بۆسە دەنێنەوه و
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لە ئەنجامدا ژمارەیەک پێشمەرگە شەهیدبوون و شەش پێشمەرگه
بەبرینداری کەوتنە دەستی داعش و لەالیەن شەڕڤانانی  YPGوە رزگار کران.
داعش ناحیەی رەبیعەشی گرت.پاش دەستبەسەراگرتنی ناحیەکانی زومارو رەبیعە چەکدارانی رێکخراویدەوڵەتی ئیسالمی دەستیان بەتەقاندنەوەی ماڵی پەرلەمانتارو بەرپرسانی
کوردو مەزارە ئاینییەکان کردوە ،سەرچاوەیەکیش رایدەگەیەنێت ،تائێستا
هەشت ماڵی کوردەکان تەقێنراوەتەوە.
داعش نزرگەی شێخ شەرەفەدینی تەقاندەوە.بەپرسێکی یەکێتی لە شنگال رایدەگەیەنێت کە پێنج لیوای پێشمەرگە وزێرەڤانی لەناوچەی شەنگال و زوممار بوون بەبێ شەڕ کشاونەتەوەو تا
ئێستاش پێشمەرگە نەگەشتونەتەوە شنگال و ئەو شەڕەش لەو ناوچەیە
دەکرێت هێزەکانی پەیەدە دەیکەن نەک پێشمەرگە.
دوای ئەوەی کە لەشەوی رابردووە لەالیەن چەکدارانی داعشەوە ناحیەیزوممار کۆنتڕۆڵکرا ،هێزەکانی پێشمەرگە توانیان ئەو شارۆچکەیە کۆنتڕۆڵ
بکەنەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە206 :

04-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080410462924535
بەهۆی ئەو بارودۆخە خراپەی بەسەر خەڵکی شەنگال هاتووە رەوشیهەڵهاتووەکانی ئەو قەزاییە و دەوروبەری رووی لەخراپیە و داوادەکرێت
هاوکاری بکرێن تا کارەساتی مرۆیی گەورەتر روونەدات ،هاواڵتیانی ئەو
سنوورەش راشیدەگەیەنن لەدوێنێوە تا ئێستا هیچ هاوکارییەک بەدەست ئەو
خەڵکە لێقەوماوە نەگەیشتوە.
دژی دەستبەسەرداگرتنی شنگال کە زۆرینەی ئێزیدی نشینە لە الیەنچەکدارانی داعشەوە ،خۆپیشاندان و ناڕەزایی ئێزیدییەکان زۆربەی ناوچەی
هەرێمی کوردستانی گرتەوە.
بەپێی زانیارییەکانی پەیامنێرانی تۆڕی میدیایی رووداو لە قەزای تلکێف،پێشمەرگە ئەمڕۆ بەیانی ناحیەی وانکێی گرتەوە.
لە چوارقورنە دژ بە زیادبوونی ژمارەی ئاوارە عەرەبەکان خۆپیشاندان کرا.ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتی حزبی و هاواڵتی قەزای بەردەرەش وناوچەی گۆرانەتی بە گشتی هێزێک پێکهێنرا بەرەو بەرەکانی شەڕ لە
دەڤەری شنگال و چەند ناوچەیەکی تر بەرێکەوتن.
مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان رایگەیاند لێپرسینەوە لەوکەسانە دەکرێت کە لە بەرامبەر بەرگریکردن و پارستنی خەڵکی کوردستان
لە دەڤەری شنگال کەمتەرخەم بوون.
بەرپرسێکی بااڵی وزەی تورکیا بە ڕویتەرز باڵویکردەوە حکومەتی هەرێمیکوردستان دەستیکردووەتەوە بە هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان
بۆ بەندەری جەیهانی تورکی بەاڵم بڕی هەناردەکردنەکە لە  120هەزار
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بەرمیلی ڕۆژانەوە کەمکراوەتەوە بۆ  75هەزار بەرمیلی ڕۆژانە.
سەرچاوەکانی هەواڵی ئێران رایانگەیاندووە ،دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ بەندیخانەیگشتیی شاری کورد ئاگری گرتووە و بەهۆیەوە  11بەندکراوی کوردی ئەو
بەندیخانە بەهۆی دووکەڵی ئاگرەکەوە خنکان و  14کەسی دیکەش بریندار
بوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە207 :

05-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080509000924712
هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان زیاتر لە نیوەی قەزای شنگالیان لە چەکدارانی داعشپاککردوەتەوە و زیانێکی گەورەشیان بەو چەکدارانە گەیاندوە ،چەکدارانی داعشیش بۆ ئەوەی
پێشمەرگە نەیانناسێتەوە جلی کوردی لەبەر دەکەن.
لە ئاکامی تەقینەوەی بۆمبێکی چێنراودا لە گەرەکێکی شاری کەرکوک کە لە نزیک ماڵی پۆلیسێکدانرابوو ،چوار ئەندامی خێزانێک بریندار بوون.
تا ئەمڕۆ دەیان هەزار کەس لە چیای شنگال عاسی بوون و کێشەی ئاو و خۆراکیان هەیە.یەکینەکانی پاراستنی گەل ،یەپەگە ئاشکرایدەکەن ،ئێستا شەڕی قورس لەناو شنگالدایەوهێزەکانیشیان لە دوێنێوە  15شەڕڤانیان بەدەستی بەدەستی داعش شەهید بووە.
پەڕڵەمانی کوردستان لە رێگەی کۆپتەرەوە خواردن و ئاوی گەیاندە ئێزیدییە گەمارۆدراوەکانی چیایشەنگال.
ڤیان دەخیل ،پەرلەمانتاری ئێزدی لە لیستی هاوپەیمانی کوردستان کە وتی "لەژێر بەیداخی (ال الەاال هللا) ئێزدیەکان سەردەبڕێن" ،نوێنەرە سوننەکان تووڕە بوون و بەوهۆیەوە هەاڵ لە دانیشتنەکەی
ئەمڕۆی ئەنجومەنی نوێنەرانی عیراقدا دروستبوو.
لەهەوڵێکدا بۆ چارەسەرکردنی دۆخی ئێستای هەرێمی کوردستان و ئەو بارگرژییە ئەمنیەیروویکردۆتەو قەزای شنگال بەهۆی پەالماری چەکدارەکانی داعش بۆسەر قەزاکەو دەربەدەربوونی
دانیشتوانەکەی ،پەرلەمانی کوردستان بڕیدا بە پێکهێنانی پێنج لیژنە.
رێکخراوی یونیسێف-ی سەربە نەتەوە یەکگرتووەکان ئاشکرایکرد کە لەکاتی هێرشکردنەسەرچەکدارە توندڕەوەکانی داعش 40 ،منداڵی یەزیدیی دانیشتووی شەنگال گیانیان لەدەستداوە.
موراد قەرایالن رایدەگەیەنێت :پێویستە لەگەڵ یەکێتی و پارتی هێزێکی هاوبەش دامەزرێنین وئامادەکاریش دەکەین ،دەشلێت :دەتوانین لەکەمترین کاتدا شەنگال ئازاد بکەین ،بەاڵم ئەگەر ئەمەش
نەبێت ئێمە وەک گەریال لەوێین.
شەڕ و پێکدان لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و داعش لە گوندی کوشافی کوردی لە ناحیەی گوێریقەزای مەخمور دەستپێکرد.
پارتی ئازادی کوردستان رایگەیاند ،ئەمڕۆ  200پێشمەرگەی ئەو حیزبە بۆ هاوکاری لەگەڵ هێزیپێشمەرگەی باشوور و پاراستنی هاونیشتمانیانی ئێزدی رەوانەی دەورووبەری شاری شنگال کردووە.
سەرچاوەیەکی پێشمەرگە رایگەیاند ،هێزەکانی پێشمەرگە لە قۆڵی شێخانەوە چونەتە ناو شاریموسڵەوە.
بێستون فایەق ،ئەندامی لیژنەی مافی مرۆڤ لە پەرلەمانی کوردستان ،لە ناوچەکانی شنگالەوەتایبەت بە خەندان-ی راگەیاند 500" :ئافرەتی ئێزیدی لە شەنگال رفێنراون و دەستدرێژییان
کراوەتەسەر".
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بەوتەی ئەندامێکی هێزەکانی پاراستنی گەل "هەپەگە" ،ئەمڕۆ چەکدارانی داعش لە سنووریموسڵ زیاتر لە  500کوژراو و برینداریان هەبووە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە208 :

06-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080609122726232
هەمەرێکی داعش کە خۆکوژێکی تێدابوو بە خاڵێکی پشکنینی پێشمەرگە لە گوندی عالییە رەشیسەر بە قەزای قەرەقوش تەقییەوە و چەند بریندارێک و شەهیدێکی پێشمەرگەی لێکەوتەوە.
شەڕ و پێکدان لە نێوان داعش و پێشمەرگە لە گوندەکانی سەر بە ناحیەی گوێر دەستیپێکردوەتەوە وداعش تێکشکاوە و پێشمەرگە لە پێشڕەوی دایە.
هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لەناوچەکانی حەی تەحریرو شەاللەت لەموسڵ توانیان بەسەرچەکدارانی داعش سەرکەوتن تۆمار بکەن.
ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی ئیدانەی توندی پەالماری چەکدارەکانی داعش بۆ سەر قەزایشنگال و ناوچەکانی دیکەی باکوری عیراق دەکات و بەپێویستی دەزانێت هەموو ئەوانە سزا بدرێن کە
بەرپرسن لە تاوانی دژ بەمرۆڤایەتی .
لە کاتژمێر چواری بەرەبەیانی ئەمڕۆ ،چەکدارانی داعش هێرشیان کردوەتە سەر خاڵەکانیپیشمەرگە لە گوندی عەلی رەشی سەر بناحیەی بەرتلە ،پێشمەرگەش بەرپەرچی هێرشەکەیان
داوەتەوە ،لە نزیک بەنداوی موسڵیش شەڕ بەردەوامە.
سەرچاوەیەک لە یەکینەکانی پاراستنی گەل (یەپەگە) رایگەیاند ،هێزێکیان بەناوی یەکینەیبەرخۆدانی شنگال پێکهێناوە ،کە لە گەنجانی ئێزدی پێکهاتووەو لە الیەن رۆژئاوای کوردستانەوە
چەکیان پێدراوەو ئامانجیان پاککردنەوەی شنگالە لە چەکدارانی داعش.
هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە نزیک موسڵ دوو ئەمیری گەورەی داعش کە یەکێکیانبەرپرسی تەقاندنەوەی مەزارە ئاینیەکانە دەکوژن و سەرچاوەکانی ناو پێشمەرگەش رایدەگەیەنن،
نەخۆشخانەکانی موسڵ پڕبوون لە برینداری داعش.
ڕێگایەک بۆ ئاوارەکانی چیای شەنگال کراوەتەوەو لەئێستادا هێزەکانی پیشمەرگە سەرقاڵیدەربازکردنیانن بەرەو سنوری سوریا.
چەکدارەکانی دەوڵەتی ئیسالمی (داعش) ناحیەی گوێر-یان داگیرکرد.بەپێی هەندێک سەرچاوە :پێشمەرگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان  PDKلەناحیەی گوێر وقەزای مەخموور و گوندەکانی دەوروبەری پاشەکشەدەکەن و ئەمەش ئاڵۆزیەکی زۆری لە و ناوچەیە
دروست کردووە و هاواڵتیانیش ئاوارەدەبن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە209 :

07-08-2014

107

http://www.kurdipedia.org/?q=2014080710104930809
هەموو سەرچاوەکان باس لەوە دەکەن کە شەڕ لە بەرەی موسڵ وشەنگال زۆر گەرمە و پێشمەرگە سەرکەوتنی بەدەستهێناوە ،هەروەها
باسیش لەوە دەکرێت کە مەخموور تاوەکو ئەمڕۆ لەژێر کۆنتڕۆڵی
پێشمەرگەدایە و هەریەک لە وەزیری پێشمەرگەی حکومەتی هەرێم و
پارێزگاری هەولێر ،ئەم بەیانییە لە شارۆچکەی مەخموور نانی بەیانیان
خواردووە.
هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان هەردوو ناوچەی حەمدانیە و سعودیەیلە پارێزگای موسڵ کۆنتڕۆڵ کرد و زیانێکی گەورەی بە داعش گەیاند.
دوو تەقینەوە ،لە گەڕەکی تسعین حسێنیەیەکیان کردە ئامانج و لەئەنجامدا چوار کەس کوژران و  22کەسیش بریندار بوون.
رووبەڕووبوونەوەی پێشمەرگە لەگەڵ چەکدارانی داعش و چەکدارەئیسالمییە تووندڕەوەکان بەردەوامە و ئاژانسەکانی جیهانیش ،بەردەوام
راپۆرت و هەواڵی جیاواز لەو بارەیەوە باڵودەکەنەوە و باس لە یەکگرتوویی
کورد دەکەن لەو رووبەڕووبوونەوەیەدا.
هەندێک سەرچاوە باس لەوە دەکەن کە تورکیا بە فڕۆکەی  F16یارمەتییکورد دەدات لە دژی داعش.
سەرچاوەیەک لە ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان رایگەیاند،کە بە بڕیاری ئەوان تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک لە پارێزگای هەولێر بۆ
ماوەی  24کاژێر راگیراوە.
لەالیەن هێزەکانی یەکێـی نیشتمانی کوردستان و یەکینەکانی پاراستنیگەل (یەپەگە)ەوە نزیکەی  4700ئاوارەی ئێزدی لە چیای شنگال هێنرانە
خوارەوە.
بەهۆی الوازبوونی داعشەوە لەناحیەی جەلەوالی پارێزگای دیالەچەکدارانی عەشیرەتی کەرەوی کە پاڵپشتی سەرەکی داعش بوون خۆیان
رادەستی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان کردوە.
چەند کەسێک لە گەڕەکی شەهیدانی کەالر پەالماری چەند ماڵێکیئاوارەی عەرەب دەدەن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە210 :

08-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080809043532787
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سەرۆکی واڵتەیەکگرتووەکانی ئەمریکا ،باراک ئۆباما ،ڕایگەیاند" ماوەیەکیزۆرە چاودێریی دۆخەکە دەکەین و کارەساتێکی مەترسیدا ،بەسەر عێراق و
کوردەکاندا هاتووە و فەرمان بە سوپای ئەمریکا دەکەم ،لەتەواوی ناوچەکانی
کوردستان و عێراقدا ،هێرشی سەر داعش ،دەست پێ بکەن.
فڕۆکە ئەمریکییەکان 8 ،هەزار ژەمی خواردن و  5هەزار و  300گاڵۆن ئاویانبۆ ئاوارەکانی چیای شنگال فڕێداوەتە خوارەوە.
کاژێر  2:40ی دوای نیوەڕۆی ئەمڕۆ ،چەند فڕۆکە جەنگیی ئەمریکا لە جۆریئێف  ،16بۆ پشتیوانیکردنی لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و خەڵکی
کوردستان و هێزی پێشمەرگەی کوردستان ،دەستیانکرد بە بۆمبارانکردنی
چەکدارانی دەوڵەتی ئیسالمیی لە عێراق و شام (داعش) و ،ژمارەیەکی زۆر
کوژراوی داعش هەیە و زۆر بە وردی هێز و بنکەکانی داعش دەپێکن.
گەریالکانی  YJA STARو  HPGلە دوای گواستنەوەی هاواڵتیانی کەمپیپەنابەرانی مەخمور بۆ شوێنێکی ئارام ،جارێکی تر گەڕانەوە و لەگەڵ
پێشمەرگەکانی هەرێمی باشووری کوردستان لە دژی گروپە چەتەکانی
داعش شەڕ دەکەن.
کۆمپانیای فڕۆکەوانی ئیمارات ،گەشتە ئاسمانییەکانی خۆی بۆ شاریهەولێر راگرت.
- 200خێزان لە چیای شنگال دەربازبوونە و گەیشتوونەتە زاخۆ.
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕانی زەحمەت کێشانی ئێران دەکەونە حاڵەتیئامادەباشییەوە و بەرپرسی پەیوەندییەکانی ئەو حزبەش رایدەگەیەنێت ،هەر
کام لەسنورەکانی هەرێمی کوردستان بێت بۆ ئێمە گرنگ نییە ،گرنگ ئەوە
خاکی کوردستان و دەستکەوتەکانی هەرێمی کوردستان بپارێزین.
فواد حسێن رایگەیاند :لەم شەڕانەی دوایدا پێشمەرگە  150شەهید و 500بریندار هەیە.
پەیامنێرێکی  ANFبە ناوی ''دەنیز فرات'' لە کامپی مەخمور لە کاتی رومالکردنی هەواڵەکاندا بە هۆی هێرشی گروپە چەتەکانی داعش گیانی
لەدەست دەدات.
واڵتی ئیتاڵیا بەفەرمی پاڵپشتی هەرێمی کوردستان دەکات لەبەرەیجەنگ لەدژی چەکدارانی داعشو بیر لەدۆزینەوەی شێوازێک دەکەنەوە بۆ
یارمەتی سەربازیو مرۆیی بۆ کورد.
چەکدارانی داعش لەناحیەی بەعشیقە ،مەسیحیو یەزیدییەکانیانراگەیاندووە  :کەیان دەبێت موسوڵمان بن یان دەبێت باج بدەن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە211 :

09-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080909583253619
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تەرمی دەنیز فرات دوێنێ لە کەمپی پەنابەرانی مەخمورەوە گەیەندرایەشاری هەولێر و لەوێشەوە بە کاروانێکی دەیان ئۆتۆمبێلی گەیەندرابووە بناری
قەندیل ،سەرلەبەیانی ئەمڕۆش بەکاروانێکی سەدان ئۆتۆمبێلی و ژمارەیەکی
زۆر لە خەڵکی باشوری کوردستان و ئاوارەکانی کەمپی مەخمور و هەروەها
بە مەراسیمیکی سەربازی لەالیەن گەریالکانی  HPGەوە لە گۆڕستانی
(شەهید محەمەد قەرەسونگور) ەوە بەرەو شاری وانی باکوری کوردستان
بەڕێکرا.
هێزەکانی پێشمەرگە چیای شەنگالو ناوچەکانی دەوروبەریکۆنتڕۆڵدەکاتو رێگایەکی ئارام بۆ دەربازکردنی ئاوارەکان دابیندەکات.
دوو گوللە هاوەن لە دوو گەڕەکی کوردنشینی شاری حەسەکە کەوتەخوارەوە و لە ئەنجامدا ( )7هاواڵتی مەدەنی بریندار بوون.
هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد و نەوشیروان مستەفا دەربارەی پرسی پارێزگاریسلێمانی کۆبوونەوە.
بەڕێوەبەری راگەیاندنی پۆلیسی هەولێر ،رایدەگەیەنێت کە بەهیچشێوەیەک رێگە بە ئەنجامدانی ئەو گردبونەوەیەی ئەمڕۆی شاری هەولێر
نادەن کە بڕیارە تێیدا داوا بکرێت ئاوارە عەرەبەکان لە هەولێر دەربکرێن ،ئاماژە
بەوەش دەکات کە گردبونەوەکە بێ مۆڵەتە و عەرەبەکانی هەولێریش هیچ
مەترسییەکیان نییە تا دەربکرێن و شاری هەولێریش زۆر ئارامە.
هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش ،لەبەرەی ناوەران لە باکووری مووسڵ،شەوی رابردوو ،چوونە ناو گوندەکانی (شێخ مەڕوان و کانی ماران) ،کە
عەرەبنشینن و لە نزیک هێڵی تەماسی نێوان پێشمەرگە و چەکدارانی
داعشن و  62کەسیان دەستگیرکردووە ،کە گومان دەکرێ هاوکاری
چەکدارانی داعشیان کردبێت و دەستیان بەسەر  15پارچە چەکیشدا گرتووە.
فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی رایدەگەیەنێت ،رووداوەکانی ئەم دواییەهیچ کاریگەرییەکی لەسەر گەشتە ئاسمانیەکان دروست نەکردووە و
گەشتی فڕۆکە بازرگانیەگانی نێوان فرۆکەخانه و بەغدای پایتەخت
کراونەتەوە.
سەرۆکی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا رایگەیاند کە واڵتەکەی بەردەوامدەبێت لە پێشکەشکردنی یارمەتی سەربازی بۆ کوردەکانی عیراق کە لە
رووبەڕووبوونەوەدان لەگەل چەکدارانی داعش.
داعش پردی خازریان تەقاندەوە کە لەسەر رێگای سەرەکی هەولێر -موسڵە.
لە چەند ناوچەیەکی ئیدارەی ڕاپەڕین ،نامەی هەرەشە فڕێدەدرێتە ماڵیخێزانە عەرەبە ئاوارەکانەوە ،الیەنی پەیوەندیداریش دەڵێت هەرکەس و
گروپێک کاری لەوجۆرە ئەنجامبدات ،ڕووبەڕووی لێپرسینەوەی یاسایی
دەبێتەوە.
لە ئاکامی تەقینەوەی چواربۆمبی چێنراو لە شاری کەرکوک ( )10کەسبرینداری بوون و زیانی ماددیی زۆریشی گەیاند .
لەگوندی کەشکوڵی نێوان ناحیەکانی قەرەتەپەو جەلەوال ،بەهۆیتەقینەوەی بۆمبی چێنراوەوە پێشمەرگەی دێرین بەناوی (حەمە چاوجوانی
کفری) شەهید بوو پاسەوانێکیشی برینداربوو.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە212 :

10-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014081010214260571
هێزی پێشمەرگە شارەدێی گوێڕی گرتەوە.هێزی پێشمەرگە شارۆچکەی مەخموری گرتەوە.لۆران فابیۆس ،وەزیری دەرەوەی فەرەنسا گەیشتە هەولێرو لەگەڵمەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان کۆبوەوەو دوابەدوای
کۆبونەوەکەش کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانی هاوبەشیان ئەنجامدا .وەزیری
دەرەوەی فەرەنسا لەهەولێر پشتیوانی حکومەتەکەی بۆ هەوڵەکانی
پاراستنی هاواڵتیانو پاراستنی ئازادی دەربڕیو رایگەیاند ،خەڵکی ئێرە
بەدەست شتێکەوە دەناڵێنێت کە ئەوان ناوی دەنێن خەالفەتی رق.
دوو بۆمبی چێنراو بە کاروانی ئۆتۆمبێلەکانی مەحمود سەنگاویدا لە جەلەوالتەقییەوە .زیانی گیانیی لێنەکەوتەوە.
هێزی پێشمەرگە لە جەلەوال پاشەکشێی کرد و داعش داگیریکرد.فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستانرایگەیاند کە هیچ کونسوڵگەریەک دانەخراوە.
رەجەب تەیب ئەردۆگان ،بووە 12هەمین سەرۆککۆماری داگیرکەری تورک.لەکاتی هاتنی چەکدارانی داعش بۆ ناحیەی جەلەوال لەپارێزگای دیالە،ماڵە عەرەبەکانی ئەو ناحیەیە بەگەرمی پێشوازیی گەرمیان لەداعش کرد و
تەقەی خۆشیان بەئاسماندا کرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە213 :

11-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014081109375564675
دوا بەشی ئاوارەکانی سەر شاخی شەنگال لەالیەن هێزەکانیپێشمەرگەوە گەیەندرانە ناوچە ئارامەکانو لەئێستادا شاخەکە هیچ
ئاوارەیەکی تیانەماوە.
فڕۆکەی جەنگی بەخەستی بۆردومانی چەکدارانی داعش لەناحیەیجەلەوال دەکات.
بەفەرمانی نوری مالکی ،فەرماندەی هێزەچەکدارەکانی عیراق ،ژمارەیەکیزۆر لە هێزە ئەمنیەکان بە تانک و زرێپۆشەوە لە ناوشاری بەغدا
باڵوەیانپێکراوە ،چاودێرانیش وای بۆدەچن ،ئەم ئامادەکارییەی مالکی یان
لەپای ئاڵۆزیی قەیرانە سیاسیەکانە لەبارەی کێ واڵت بەڕێوەبەرێت هاتۆتە
ئارا ،یان گرتنەبەری رێوشوێنە لەترسی هێرشەکانی داعش بۆ سەر بەغدا.
بەیانی ئەمڕۆ سوپای عێراق ،بەفەرمانی نوری مالکی لەشار بەغدادباڵوەیان پێکراو لەئێستادا هێزێکی زۆر بەچەکی قورسەوە چواردەوری
کۆشکی کۆمارییان داوە ،کە سەرجەم نوێنەرە کوردەکانی تێدا نیشتەجێە .
- YPGلە شنگال هێزێک لە گەنجانی ئێزدی دروستدەکات.
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سەرچاوەکان باس لەوە دەکەن کە ئەمریکا راستەوخۆ چەک دەداتە هێزیپێشمەرگە.
فوئاد مەعسووم سەرۆککۆماری عێراق بە فەرمی حەیدەر عەببادیکاندیدی هاوپەیمانیی نیشتمانیی بۆ پێکهێنانی حکومەتی عێراق راسپارد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە214 :

12-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014081213013365324
سەرلەبەیانی ئەمرۆ تەقینەوەیەکی بەهێز لە ناحیەی تازەخورماتوو روویدا.بەهۆی زۆری رێژەی ئاوارەکان لە سنوری پارێزگای دهۆک ،فەرهادئەتروشی پارێزگاری دهۆک پارێزگاری دهۆک لەکۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا
باری نا ئاسایی لەو پارێزگایە راگەیاند.
بەهۆی هەڵنەبژاردنەوەی مالکی بۆ ویالیەتی سێیەم و دیاریکردنی حەیدەرعەبادی بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق ،هاواڵتیانی عێراق خۆشحاڵی
خۆیان دەردەبڕن و بای بای لەنوری مالکی دەکەن.
ئێوارەی ئەمرۆ هێلیکۆپتەرێک کە هاوکاری گەیاندبووە چیای شەنگال بەهۆیهەڵەی تەکنیکییەوە کەوتە خوارەوە .ئەم رووداوە بووە هۆی گیانلەدەستدانی
فڕۆکەوان و یەک لە سەرنشینەکانی ،هەروەها  20کەسی تریش برینداربوون
کە یەک لە بریندارەکان ڤیان دەخیل پەرلەمانتاری کوردە لە پەرلەمانی عیراق.
چەکدارەکانی داعش هێرشێکیان دەستیپێکرد بۆ بازگەی نەقشبەندی لەباکوری جەلەوال ،بەاڵم دووای شەڕێکی زۆر هێرشەکەیان تێکشکا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە215 :

13-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014081322115465518
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بەئامادەبوونی نوری مالیکی فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی عیراق ،تەرمیلیوای فڕۆکەوان ماجد عەبدولسەالم تەمیمی بەخاک سپێردرا ،کە دوێنێ
لەکاتی بەهاناوەچوونی ئاوارە ئێزدییەکان لە چیای شنگال ،هێلیکۆپتەرەکەی
کەوتە خوارەوە و گیانی لەدەستدا.
لەبەسەرکردنەوەی بەرەکانی جەنگدا ،بارزانی گەریالکانی پەکەکە ویەپەگەی بەسەر کردەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە216 :

21-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082222273665601
چەکدارەکانی داعش  3مەزارگەی شێشمس و شێخ حەسەن و شێخوبەکری ئێزیدیانیان لە باشیکتەقاندەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە217 :

22-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082221145865549
چەکدارانی داعش مەقامی بابا یادگاری کاکەییەکانیان لە نزیک ناحیەیکەڵەک تەقاندەوە.
هێزی پێشمەرگە پێشڕەویی لە ناوچەکانی جەلەوال و زوماردا کرد و زیانیزۆری بە داعش گەیاند.
هێزێکی هاوبەشی رۆژهەاڵتی کوردستان رەوانەی بەرەکانی شەڕ لەکەرکوک کرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە218 :

23-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082312081366418
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گەریالکانی هەپەگە چەند بۆسەیەک لە شوێنە تایبەتەکانی قەزایشەنگال بەرامبەری چەکدارانی داعش دادەنێن ،لە ئەنجامدا توانیان 14
چەکدار بکوژن و دەستبەر سەر چوار تەن  TNTدا بگرن.
هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنوری نەقشبەندیەوە هێرشیان بۆسەر گروپە چەکدارەکانی داعش دەستپێکرد و توانیان چوار ڕەبایە لە
بەرزایەکانی ناحیەی جەلەوال و پردەکەی جەلەوال کۆنترۆڵ بکەن کە پێشتر بە
دەست گروپە چەکدارەکانی داعشەوە بووە.
بە مەبەستی وەستاندنی بەردەوامیی هەڵمەتی هێزەکانی پێشمەرگە بۆناو ناحیەی جەلەوال ،ئێوارەی ئەمڕۆ چەکدارانی داعش هەر دوو پردی
دەروازەی ناحیەکەیان تەقاندەوە ،هێزەکانی پێشمەرگەش بەردەوامن
لەبۆردومانکردنی مۆڵگە و حەشارگەکانی داعش لەناوچەکە.
سێ تەقینەوە لە دوو ناوچەی جیاوازی شاری کەرکووک روویداو بەهۆیەوە 16شەهید و  50برینداری لێکەوتۆتەوە .یەک لە شەهیدەکان رۆژنامەنووس
هەژار ئاغا مەنتک  -هەژاری الوان بوو.
تەقینەوەیەک لە نزیک پەیمانگای تەکنیکی هەولێر لە سەر رێگەی هەولێر –کەرکوک روویدا و  4کەس برینداربوون.
مام رۆستەم ،یەکێک لە دامەزرێنەران و هەڵسوڕاوی دیاری بزووتنەوەیگۆڕان ،وازهێنانی خۆی لە بزووتنەوەکە راگەیاند.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە219 :

24-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082410241766790
هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە پێشڕەوی بەردەوامدان لە سنووریقەزای مەخمور و بەیانی ئەمڕۆ ناحیەی قەراج و  10گوندی دەوروبەری ئەو
ناحییەیە ئازاد کراونەتەوە.
بەیانی ئەمڕۆ بەهۆی تەقینەوەی بۆمبێکەوە لەناحیەی جەلەوالی پارێزگایدیالە چوار پێشمەرگەی کوردستان شەهید دەبن.
لە پارێزگای سیرتی باکوری کوردستان بەهۆی بەردانەوەی ئاویبەنداوێکەوە چەند سەیرانکەرێکی ئەو ناوچەیە ژێر ئاوکەوتن و دواتر توانرا
ڕزگار بکرێن.
لە شاری هەولێر بە ئامادەبوونی کونسوڵی ئەمریکا لە هەولێر و ژمارەیەکلەوەزیرەکانی حکومەتی هەرێم و ئەندامانی پەرلەمان و نوێنەرانی سەندیکا
و رێکخراوە پیشەییەکانی کوردستان رێورەسمێکی ماتەمینی بۆ
رۆژنامەنوسی ئەمریکی (جێمس فولی) کە بەدەستی داعش سەری
لەالشەی جیاکرایەوە ،بەڕێوەچوو.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە220 :

25-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082509101267366
پەالماری گۆڕی شێخێکی دیاری ناوچەی پێنجوێن و شارەزوور دراوە وهەوڵدراوە بتەقێنرێتەوە.
لەچەند گەڕەکێکی قەزای سەیدساق گروپێکی نەناسراو کاغەزێکینوسراویان فڕێداوەتە ماڵی هاواڵتیان ،گروپەکە خۆیان بە (گەنجانی سەرەڕۆی
سەرشەقام) ناساندوە و پەیامەکەیان بەناوی (لەگەنجانی سەرەڕۆی سەر
شەقامەوە بۆ کچانی نیشتمان)ەوەیە .لەپەیامەکەدا دەستیان وەرداوەتە
ژیانی تایبەتی خەڵک و دەیانەوێ دیاری بکەن ئافرەتان چ جۆرە جلێک لەبەر
بکەن .
سەرۆکی هەرێمی کوردستان یاسای خۆپیشاندانی رەتکردەوە ،کە پێشترلەالیەن پەرلەمانەوە هەموار کرایەوەو رەوانەی سەرۆکایەتی هەرێم کرا.
وەزارەتی خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی بەفرمانێک تاقیکردنەوەیخولی دووەمی زانکۆکانی بۆ  18ئەم مانگە دواخست.
لە گەڕەکێکی شاری کەرکوک بە هۆی دەستڕێژی گوللەوە لەالیەن چەندچەکدارێکی نەناسراوەوە ،هاواڵتیەک کوژرا و چواری دیکەش بریندار بوون کە
یەکێکیان منداڵە.
" -سۆمەریەنیوز" لە زاری سەرچاوەیەک لە پارێزگای نەینەواوە باڵویکردەوە کە
"رێکخراوی دەوڵەتی ئیسالمی ناسراو بە داعش 300 ،هاواڵتی ئێزدی کە
زۆربەیان ژن و منداڵن لە بنکەی گەیارەی سەربازی لە ناوچەی گەیارە کە 85
کیلۆمەتر لە باشووی موسڵەوەیە دەستبەسەر کردووە".
سەنتەری "اللش"ی ئێزدییەکان رایگەیاند کە ناوی زیاتر لە  750ئێزدیتۆمارکراوە کە دیارنین ،سەرەڕای  500کەسی تر کە لەکاتی
دەستبەسەرداگرتنی قەزای شنگال لەالیەن چەکدارانی داعشەوە رفێندراون.
دادگەی ئەمریکا لە تەکساس بڕیاری دەستبەسەرداگرتنی کەشتییەنەوتییەکەی هەریمی هەڵوەشاندەوە ،مافی داگرتنی نەوتەکەی لە
تەکساس دەرکرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە221 :

26-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082611551568034
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ئەنجومەنی وەزیرانی عیراق لە دانیشتنی ئەمڕۆیدا رەزامەندی لەسەرداوایەکی وەزیری بازرگانی دەربڕی کە تیایدا داوایکردبوو ئەو پارێزگایانەی
عیراق و هەرێم کە وەک پێویست خۆراکی مانگانەیان پێنەگەیشتووە قەرەبوو
بکرێنەوە بە بڕە پارەیەک.
لەالیەن هێزەکانی ئاسایشەوە لەبەردەم نەخۆشخانەی گشتی خورماتوودەستبەسەر ئۆتۆمبێلێکی بارهەڵگردا گیرا کە بۆمبڕێژکرابوو.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە222 :

27-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082713121768632
لەئەنجامی تەقیینەوەی دوو بۆمبی چێنراودا لە گوندی حسێنییەی ناحیەیجەلەوال ،دوو ئەفسەر و پێشمەرگەیەک شەهید بوون.
لە گەڕەکێکی شاری کەرکوک سێ کەس بە کوژراوی لە ناوئۆتۆمبێلەکەیاندا دۆزرانەوە سەرچاوەیەکی ئاگاداریش رایدەگەیەنێت یەکێک لە
کوژراوەکان کاندیدی ئیئتالفی عیراق بووە لە کەرکوک بۆ ئەنجومەنی
نوێنەران.
ئاگرێکی گەورە لە چیای کۆڕەک کەوتەوە و بەهەوڵی تیمەکانی ئاگرکوژێنەوەی خەلیفان و سۆران و رواندز توانرا دوای ( )5کاتژمێر ئاگرەکە
کۆنترۆڵ بکرێت .بەو هۆیەشەوە نزیکەی ( )50دۆنم پوش و پەاڵش سوتاوە و
زیانێکی زۆریش بەو دارە سروشتیانە گەیشتووە کە لەو ناوچەیەدا بوون.
دوو پاسداری ئێرانی ،کە ئەندامی تیمێکی شارەزای پوچەڵکردنەوەی مینبوون ،لەناحیەی (باقرت)ی سەر بە قەزای مەخمور کوژران.
بۆ رێکخستنی هاوکارییە مەدەنی و سەربازییەکانی ،سوپای ئەڵمانیایەکەیەک لە سوپای واڵتەکەی رەوانەی هەرێمی کوردستان کرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە223 :

28-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082809522069223
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بەهۆی پێشڕەوییە بەردەوامەکانی پێشمەرگەوە لە سنووری ناحیەیزوومارو درووستکردنی مەترسی لەسەر چەکدارانی داعش ،چەکدارانی
گروپی داعش ئاگریان لە بیرە نەوتیەکانی عەین زالە بەردەدا.
داعش مەزارگەیەکی کاکەییەکانیان لە گوندێکی ژێردەستیان تەقاندەوە.مەزارەکە ناوی مەزاری (سەید هەیاس)ە کە دەکەوێتە گوندی وەردەک-ی
سەربە قەزای حەمدانییە.
تەقە لەکاروانی ئۆتۆمبێلەکانی مەال بەختیار و شێخ جەعفەر کرا و بەهۆیەوەپێشمەرگەیەک برینداربوو.
هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان توانیان ناحیەی رەبیعە کۆنتڕۆڵ بکەنەوەو 100چەکداری داعشیش کوژراوە.
بەتۆمەتی بوونی پەیوەندی بە رێکخراوی دەوڵەتی ئیسالمی ناسراو بەداعش ،هێزەکانی ئاسایشی هەولێر شاعیرێکی عەرەب بەناوی وەلید
ئەلشمخانی دەستگیردەکەن.
لە نزیک بارەگای کەیوان و لە سنوری ناحییەی سەرگەران ،لە ئاکامیتەقینەوەی بۆمبێکدا بە هێزەکانی پێشمەرگەدا پێشمەرگەیەک شەهید بوو
پێنجی دیکەش بریندار بوون.
پەرلەمانی دانیمارک بڕیاریدا بێتەڕیزی ئەو واڵتانەی کۆمەک و پشتیوانیهێزەکانی پێشمەرگە دەکەن لە شەڕی دژ بە چەکدارانی داعش و دەستیکرد
بە رەوانەکردنی سەرباز و چەک و تەقەمەنی بۆ هەرێمی کوردستان.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە224 :

29-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082911092469349
وتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی هەرێم رەخنەی توند لە واڵتانی عەرەبی و ئیسالمیجگە لە (کۆماری ئیسالمی ئێران) دەگرێت کە لەڕووداوەکانی ئەمدواییەی کوردستان
لەرووبەڕووبوونەوەی داعش ،هیچ هەڵوێستێکیان نەبوو.
لە ئەنجامی هێرشی چەکدارانی داعش بۆ سەر دوو گوندی قەزای دووزخورماتوو 25 ،کەس برینداربوون و  4کەسیش شەهید بوون.
وەزیری وزەی تورکیا رایگەیاند ،کە دوازدەیەمین کەشتییە نەوتی هەرێمی کوردستان لە بەندەریجەیهانەوە بۆ بازاڕەکانی جیهان بارکرا و تاوەکو ئێستاش  8.8ملیۆن بەرمیل نەوت رەوانەکراون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە225 :

30-08-2014
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014083010543769643
هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان ،هێرشیان بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ناحیەی زومار لەپارێزگای موسڵدەستپێکرد و دەمەوئێوارە چوونە ناو ناوەندی زومارەوە.
کۆنتڕۆڵ بکەن و لە
هێزەکانی پێشمەگەی کوردستان توانیان بەتەواوی ناوچەی عەین زالەِ
چەکدارانی داعشی پاک بکەنەوە.
لە گەڕەکێکی شاری کەرکوک دوو بۆمبی چێنراو تەقینەوە و بە هۆیەوە دوو هاواڵتی بریندار بوون.لە ناحیەی زومار بۆمبێک بە ئۆتۆمبێلی هێزەکانی پێشمەرگەدا تەقییەوە و بەهۆیەوە پێشمەرگەیەکشەهید بوو ،یەکێکی تریش برینداربوو.
بۆمبێکی چێنراو بە کاروانی ئۆتۆمبێلەکانی هەرێم کەمال ئاغا ،بەرپرسی مەڵبەندی دهۆکی یەکێتیلەناوچەی زوممار تەقیەوە ،بەاڵم زیانی گیانیی نەبوو.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە226 :

31-08-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083112190871105
هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و سوپای عیراق لە سنووری خورماتوولە سێ قۆڵەوە هێرشیان کردووەتە سەر چەکدارەکانی داعش و 36
جەکداری داعش دەستگیرکراون .بەهۆی ئەم هێرشانەوە شارەدێی ئیمرالی
لە داعش پاککرایەوە.
حکومەتی ئەڵمانیا رایگەیاند :رەزامەندی دەربڕیوە بەمەبەستی ناردنیچەک بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و ئەمڕۆ ئەو بڕیارەی پەسەند
کرد.
سەرۆکی هەرێمی کوردستان ،هەردوو یاسای پێدانی بودجەی حزبەکان ویاسای کۆمسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان و راپرسی پەسەندکرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە227 :

01-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090111035070694
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شارەدێی سڵیمان بەگ لەالیەن پێشمەرگەوە کۆنتڕۆڵکرایەوە.خۆپیشاندان لە هەندێک لە شار و شارۆچکەکانی باشووری کوردستان لەدژی گرانبوونی نرخی بەنزین.
رێگای کەرکوک  -بەغدا لەالیەن هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عیراقبەتەواوەتی کۆنترۆڵ کرایەوە،
لە ناوچەی دەربەندیخانی سەر بە پارێزگای سلێمانی فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوان کەوتە خوارەوە.
بۆ یەکەمجار له مێژووی رۆژنامەگەری ئێرانیدا رۆژنامەی بەناوبانگی شەرقپاشکۆیەکی تایبەت به سەرکردەیەکی کورد باڵودەکاتەوه که تایبەت دەبێت
به مام جەالل.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە228 :

02-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090209472177220
ژمارەیەکی زۆر لەخۆپیشاندەران دژی بەرزکردنەوەی نرخی سوتەمەنیرێگای سەرەکی سلێمانی  -تاسڵوجەیان داخست.
کەسوکاری قوربانیانی سپایکەر ،هێرش دەکەنە سەر بینای پەرلەمانیعیراق لە بەغدا و جامی پەنجەرە و دەرگای چەند ژوورێک دەشکێنن ،هاوکات
ژمارەیەکیان لێبریندار دەبێت و ژمارەیەکیش لە پاسەوانەکانی پەرلەمان،
بریندارن.
سەرۆکوەزیرانی پێشووی فەرەنسا گەیشتە هەولێر.لە میانی خۆپیشاندانی خۆپیشاندەرانی ناڕەزای دژی گرانکردنی نرخیبەنزین ،تاکە پێاڵوێک گیرایە پەرلەمانتارێکی یەکگرتوو کە سەرۆکی لیژنەی
سامانە سروشتییەکانی پەرلەمانە.
هاواڵتیەک لە بیارەی سەر بە هەورامان وەک نارەزاییەک لە دژی گرانبونینرخی بەنزین ئۆتۆمبێلەکەی سوتاند.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە229 :

03-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090310072377232
هێزەکانی ئاسایشی قەرەتەپە توانییان بۆمبێکی چێنراو لە ناوقەرەتەپە پووچەڵ بکەنەوە کە پێکهاتبوولە  70کیلۆ ، TNTبەپێی زانیارییەکانیش ،چەکدارانی داعش لە سنووری ناحییەکە دەکشێنەوە و
لەترسی بەئامانجکردنیان لەالیەن فڕۆکەکانەوە ،ئااڵ رەشەکانیان دادەگرن.
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لە ماوەی  48کاتژمێردا ،چەکدارانی داعش زیاتر لە  200تەرمی خۆیان لە میحوەرەکانی زوممار وناوەران گواستوەتەوە بۆ نەخۆشخانەکانی شاری مۆسڵ .سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-09-03 -
بەغدا بە دیاریکردنی لەسەدا 17ی بودجەی هەرێم ڕازیبووه و تا دەگەنە رێککەوتنی یەکجاریشسولفەیەک بۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێم دەنێرێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە230 :

04-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090412453477248
چەکدارانی داعش هێرش دەکەنە سەر هەردوو ناوچەی یەنگیجە و قەریە سەالم لە سنووریدوزخورماتوو ،بەاڵم پێشمەرگە لێیان دێنە دەست و تەرمی  10چەکداری داعش جێدەمێنێت.
پاش ئەوەی هادی عامری لە لێدوانێکدا وەزارەتی پێشمەرگەی بە کارتۆنی وەسفکرد ،بریکاریوەزارەتی پێشمەرگە وەاڵمی لێدوانەکەی هادی عامری دەداتەوە و دەڵێ سەرت دای لە بەرد و 15
ساڵی دیکە بیر لەوە بکەنەوە شەڕی پێشمەرگە بکەن.
ئەلفرێد سیمس پڕۆت کۆنسوڵی گشتیی ئەڵمانیا لە هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت :هاوکارییەسەربازییەکانی ئەڵمانیا لە چەند هەفتەی داهاتوودا دەگاتە هەولێر ،ئاماژە بەوەشدەکات ،ژمارەیەک
پێشمەرگە دەنێردیرێنە ئەڵمانیا بۆ مەشقکردن.
ئێوارەی ئەمڕۆ ئۆتۆمبێلێکی بۆمبڕێژکراو لە نزیک بازاڕی ناوندی شاری کەرکووک تەقییەوە و نزیکەی 16کەس برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە231 :

05-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090509124677275
حکومەتی ئەڵمانیا یەکەم کاروانی هاوکاریی سەربازی خۆی کە زیاتر لە 80تەن کەلوپەلی سەربازی و چەک لەخۆدەگرێت ،لە رێگەی فڕۆکەیەکەوە لە
ئەڵمانیاوە بەرەو باشووری کوردستان بەڕێکرد.
هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە میحوەری باشیک لە پێشرەویبەردەوامدان و لە شوێنە ئازاد کراوەکانی ئەمرۆ هەینی کە کەوتوونەتە ژێر
کونترۆڵێ پێشمەرگە 35 ،تەرمی داعش بە جێماون و چواریشیان بە دیل
گیراون.
وەزیری دەرەوەی ئەمریکا پێکهێنانی هاوپەیمانێتییەکی بنچینەیی راگەیانددژی چەکدارانی گرووپی دەوڵەتی ئیسالمی ،ئاشکراشیکرد کە هێزی
واڵتانی ئەندام لە ناتۆ بەنیازی ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی زەمینی نین .ئەو
 10واڵتەی هاوپەیمانێتییەکە پێکدەهێنن بریتین لە ئەمریکا ،بەریتانیا،
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فەرەنسا ،ئەڵمانیا ،ئیتالیا ،دانیمارک ،تورکیا ،پۆلۆنیا ،کەنەدا و ئوستورالیا.
سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە کۆبوونەوەی سەرانی ئەندامانی هاوپەیمانیباکوری ئەتڵەسی(ناتۆ) رایگەیاند کە دەبێت هێزەکانی پێشمەرگە پڕ چەک
بکرێن تاوەکو چەکدارانی دەوڵەتی ئیسالمی لە عیراق و شام لەناو بەرن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە232 :

06-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090707485667942
رەوەندی کوردی لە شاری لێستەری بەریتانیا خۆپیشاندانێک سازدەکات و داوای پاڵپشتی زیاتر بۆکوردستانو پێشمەرگە دەکەن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە233 :

07-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090712125477324
بەهۆی تەقینەوەیەکەوە لەدەوروبەری ناحیەی جەلەوال لەپارێزگای دیالە دوو پێشمەرگەی کوردستانشەهید بوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە234 :

08-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090809414077334
بەهۆی پێنەدانی موچەکانیانەوە کارمەندانی تەندروستی و پزیشکانی نەخۆشخانەکانی شاریسلێمانی بەیانی ئەمڕۆ دەستیان لەکارەکانیان هەڵگرت و مانگرتنیان راگەیاند.
بۆ یەکالیی کردنەوەی هەڵوێستی کورد بەرامبەر پێکهێنانی حکومەتی داهاتووی عیراق و ئەوپشکانەی بەر الیەنی کوردی کەوتووە ،ئەمڕۆ پێنج الیەنەکەی هەرێم (پارتی ،یەکێتی ،گۆڕان ،کۆمەڵ و
یەکگرتوو) لە مەکۆی سەرەکی بزووتنەوەی گۆڕان لە شاری سلێمانی کۆ دەبنەوە.
-ئەندامانی کابینەی نوێی حکومەتەکەی عەبادی متمانەیان پێدرا و سەرانی کوردیش لە باشوور
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بڕیاریاندا بەشداریی ئەم حکومەتە بکەن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە235 :

09-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014090911103177349
گۆڕێکی بەکۆمەڵی ئێزدییەکان لە گووندی بردیای سەر بە ناحیەی زوممار دۆزرایەوە ،کە تەرمی 14کەسی تێدایە و  5یان منداڵن.
خۆپیشاندانێکی جەماوەری لە رانیە دەستیپێکرد و داوادەکرێت لەجیاتی بەرزکردنەوەی باڵەخانەیبازرگانی و دروستکردنی مۆڵ لە ناوچەکەدا ،پارکی زیاتر دروستبکرێت و رێژەی سەوزایی بەرزبکرێتەوە.
حکومەتی بەریتانیا رایگەیاند کە یەکەم باری چەکی قورس رەوانەی هەرێـمی کوردستان کرا بۆهاوکاریکردنی پێشمەرگە لە رووبەرووبوونەوەی چەکدارانی داعش.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە236 :

10-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091012490077365
گۆڕێکی بەکۆمەڵ لە نزیک گووندی بردیە لە دەڤەری زوممار دۆزرایەوە ،کە نزیکەی  24تەرمی کوردیئێزدی تێدایە.
لە گەرەکێکی شاری کەرکوک چەند چەکدارێکی نەناسراو هەڵدەکوتنە سەر ماڵی فەرمانبەرێکیکۆمپانیای نەوتی باکور و بەرەو شوێنێکی نادیار دەیرفێنن.
مووشەکێک ئاراستەی شاری خانەقین کرا و بەسەر ماڵێکدا کەوت ،بەوهۆیەشەوە دوو منداڵبرینداربوون،ئەمەش سێیەم جارە لە ماوەی کەمتر لە هەفتەیەکدا لەالیەن چەکدارانی داعشەوە
مووشەک ئاراستەی ئەو شارە دەکرێت.
یەکینەکانی پاراستنی گەل و تەواوی هێزەکانی سوپای ئازاد و چەکدارانی ئۆپەراسیۆنی سوریا کەلە هەرێمی فرات لە بەرامبەر چەتەکانی داعش شەڕدەکەن لە ژێرناوی (بورکان ئەلفرات) دا بە
مەراسیمێک ژوورێکی عەمەلیایەتی هاوبەشیان راگەیاند.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە237 :
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11-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091113152077396
چەکدارانی داعش ،دوای  10رۆژ لە دەستگیرکردنی هاواڵتییەکی کوردیجەلەوال بەناوی رائید مەحمود رەمەزان کە ویستبووی باوکە پەککەوتەکەی
لە شارۆچکەکە دەربکات ،ئەمڕۆ ئازاد کرا ،بەاڵم ئێستا لە نەخۆشخانەی
خانەقینە بۆ چارەسەرکردنی برینەکانی.
هەرسێ حیزبی سۆسیالیت ،شیوعی و زەحمەتکێشان ئەمڕۆ کۆبوونەوە ورەخنەیان لە شاندی دانوستاندکاری کورد گرت و پێیان وایە لە ئاست ئەو
شتەی پێیان سپێردرابوو نەبوون ،هەروەها پێیشیانوایە کورد ئەمجارە زۆر بە
الوازی بەشداری حکومەتی کردووە.
وەزارەتی بەرگریی کۆماری چیک بڕیاریدا یەکەم هاوکاریی سەربازیی خۆیبگەیەنێتە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان.
هێزەکانی بەدر و دانیشتووانی گوندەکانی سنووری ناحیەی جەبارە دەبێتەشەڕە تەقەیان و بەوهۆیەوە منداڵێکی  10سااڵن دەکوژرێت ،دواتر پێنج
هاواڵتی لەالیەن هێزەکانی بەدرەوە دەڕفێنرێن کە یەکێکیان پێشمەرگەی
سکرتارییەتی یەکێتییە .پاشان رفێنراوەکان لەالیەن پێشمەرگەوە ئازاددەکرێن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە238 :

12-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091213011777401
بەرەبەیانی ئەمڕۆ هێزەکانی پێشمەرگە و گەریلال  4گوندی دیکەیانلەچەکدارانی داعش پاککردەوە لەدەشتی قەراج.
تەرمی سێ گەریالی پارتی کرێکارانی کوردستان ئەمڕۆ ،لە گۆڕستانیشەهیدانی بناری قەندیل بەخاکسپێردران دوای ئەوەی بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە
شەڕێکی میحوەری مەخمور بەگوللەی چەکدارەکانی داعش گیانیان سپارد.
بۆمبێکی چێندراو لە گەرەکی (عەسکەری) خۆرئاوای خورماتوو تەقیەوە وبەهۆیەوە پێنج کەس بریندار بوون.
فرانسوا هۆالند سەرۆک کۆماری فەرەنسا سەردانی هەولێری کرد.زەمینلەرزەیەک لە شارۆچکەی دوزخورماتووی دا و یانی و ماددی بەدواوەنەبوو.
لە گەرەکێکی شاری کەرکوک چەند چەکدارێکی نەناسراو دەسترێژیگوللەیان لە دوکانێک کردو بە هۆیەوە دوو هاواڵتی کوژران ،سەرچاوەیەکی
ئاگاداریش رایدەگەیەنێت ،یەکێک لە کوژراوەکان خاوەن دوکانەکەیە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

123

بابەتی ژمارە239 :

13-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091322001419040
فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی دەڵێت بەهیچ جۆرێکلەگەڵ درێژکردنەوەی ماوەیەکی تری ئەنجومەندا نابین ،داواش دەکات کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕێکخراوە
مەدەنیەکانی دیکە هێزی فشاری خۆیان بخەنە گەڕ بۆ دەستنیشانکردنی پارێزگار و سەرۆکی
ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە240 :

14-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091411295177445
لەناوچەی کۆپی سەربە موش بەئامانجی شەرمەزارکردنی قەردەغەبەزمانی دایکی گەنجان رێپێوانێکیان سازکرد و ( )3خوێندنگای دەوڵەتی
تورکیان سوتاند.
حکومەتی هەنگاریا بڕیاریدا  224تەن فیشەک و تەقەمەنی بۆ هێزەکانیپێشمەرگەی کوردستان بنێرێت.
هێزەکانی میحوەری قەرەتەپە هێرشێکی بەرفراوانیان بۆ پاککردنەوەیتەواوی ئەو گوندانەی کە ماون و لەالیەن داعشەوە کۆنترۆڵکرابوون ئەنجامداو
توانیان ئااڵی کوردستان لەسەر چیای حەمرین هەڵبکەن.
کچێکی تەمەن  15ساڵ لە سلێمانی ،کە خوێندکاری پۆلی 8ی بنەڕەتیبووە و سێ ساڵە بووە بەهۆی دەرنەچوونی لە تاقیکردنەوەکان لە ژوورەکەی
خۆیدا خۆی خنکاندووە.
داعش بە هاوەن وتۆپ هێرشیان کردە سەر شاری قامیشلۆ ،لەئەنجامیتۆپبارانی چەتەکانی داعش ()8کەس گیانیان لەدەستدا کە لەناویاندا ()3
منداڵن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە241 :

15-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091509180477472
بەبەشداری  30واڵت ،کۆنگرەی تایبەت بە ئاشتی و ئاسایشی عێراق لە پاریس دەستی پێکرد .لە رووداوێکی هاتوچۆدا لە زاخۆ ،رۆژنامەنووسێک گیانی لەدەستدا و سیانی دیکەش بریندار بوون.-سەرچاوەیەکی ئەمنی ئاشکرایدەکات کە شەڕێکی سەخت لە نێوان چەکدارانی داعش و هێزە
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ئەمنیەکانی عیراق لە باشوری بەغدا هەڵگیرساوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە242 :

16-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091609092777285
مستەفای سەید قادر ،وەزیری پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند کە لە شەڕیداعشدا تاوەکو ئێستا  29پێشمەرگە ونبوون.
فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکا لە میحوەری خازر مۆڵگەکانی داعش بوردوومان دەکەن و هێزیپێشمەرگەی کوردستانیش چوار گوندی دیکەیان ئازاد کردوە و نزیک بونەتەوە لە چوار ریانی حەمدانیە.
بەهۆی تەقینەوەی محاویلەیەکی کارەباوە ،چوار ماڵی گوندێکی نزیک شاری خانەقین ئاگر دەگرێت وبەوهۆیەشەوە سێ ئافرەت و پیاوێک و منداڵێک گیان لەدەستدەدەن.
هونەرمەندی ناسراو سادق حەریری دوای ماوەیەک لە ملمالنێ لەگەڵ نەخۆشی لە شاری هەولێرکۆچی دواییکرد.
لە ناوچەی رێگەی بەغدای شاری کەرکوک و نزیک گۆرەپانی ئاهەنگەکان چەند چەکدارێکینەناسراو لە نێو ئۆتۆمبێلێکەوە دەسترێژی گوللەیان لە (ئیبراهیم جیهاد) جێگری بەڕێوەبەری دەستەی
نەزاهەی کەرکوک کرد و لە ئەنجامدا گیانی لەدەستدا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە243 :

17-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091710104177501
داعش ،بەیانی ئەمڕۆ ،قەاڵی تکریت ،ناسراو بە قەاڵی سەاڵحەدینی ئەیوبی کە یەکێکە لەشوێنەوارە دێرینەکانی عیراق تەقاندەوە.
بەهۆی پێنەدانی موچەکانیانەوە فەرمانبەران و کارمەندانی سەرۆکایەتی شارەوانی هەڵەبجەبایکۆتی دوامیانکرد و راشیانگەیاند تاوەکو مووچە وەرنەگرن دەوام ناکەن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە244 :

18-09-2014
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014091811121677514
لەدرێژەی نارەزاییەکانی فەرمانبەران دژی دواکەوتنی مووچە ،ئەمڕۆلەبەردەم وەزارەتی خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی لە شاری هەولێر
خۆپشاندانێک لەالیەن فەرمانبەرانی ئەو وەزارەتە بەرێوەچوو.
بەڕێوەبەری قەزاو ناحیەکانی کەرکوک رایدەگەیەنێت ،دوای دەستکەوتنیچەند زانیاریەک لەسەر کەسێک کە دەوری گەورەی هەبووە لە شەڕەکانی
مەخمور و قەراج دژ بە هێزەکانی پێشمەرگە توانیان دەستگیری بکەن.
سەرلەبەیانی ئەمڕۆ چەکدارانی دەوڵەتی ئیسالمی لە عیراق و شام(داعش) لە باشووری کوبانێ سێ موشەکی گرادیان ئاراستەی ناوەندی
کوبانێ کرد ،بەاڵم هیچ زیانێکی گیانی لێنەکەوتەوە.
هێزەکانی پاراستنی شنگال هێرشیان کردەسەر مۆڵگەکانی داعش و 10چەکداریان کوشت و ئۆتومبیلێکشیان تێکشکاند.
هاوسەرۆکی پەیەدە رایدەگەیەنێت ،دەنگۆی دەستبەسەر داگرتنی  16گوندلە الیەن داعش راست نییە و شەڕوپێکدادانیش لە گوندەکانی کۆبانی
بەردەوامن.
بەهۆی هێرشەکانی داعشەوە بۆسەر کۆبانێ هەزاران خەڵکی ناوچەکە بۆسنوورەکانی باکووری کوردستان ئاوارەبوون ،داگیرکەری تورک سنوورەکانی
داخستووە و هەزاران کەس لەسەر سنوور ماونەتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە245 :

19-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091911413377528
تەقینەوەیەک لەگەڕەکی حەسیرەکەی شاری کەرکوک رویدا و بەپێی زانیارییەکان ژمارەیەک کوژراو وبریندار هەیە.
هێزی ئاسمانی فەڕەنسی یەکەم گورزی خۆی لە چەکدارانیداعش لە عیراق وەشاند.مەسعود بارزانی ،سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەپەیامێکدا کە ئەمڕۆ هەینی ،باڵویکردەوەرایگەیاند ،هێرشی دڕندانەی تیرۆریستانی داعش بۆ سەر خوشک و براکانمان لەکۆبانێ بەشێکە لەو
نەفیرعام و دوژمنکارییەی تیرۆریستان لەدژی گەلی کوردستان ئەنجامی دەدەن .وەحشیگەری و
پەالماری تیرۆریستانی داعش بۆسەر کۆبانێ و رۆژئاوای کوردستان هەڕەشەیە بۆ هەموو گەلی
کوردستان و شەرەف و کەرامەت و مان و نەمانی گەلەکەمانی کردۆتە ئامانج.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە246 :

20-09-2014
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014092008245777548
بەمەبەستی پشتگیرکردن لە خەڵکی کۆبانی رۆژئاوای کوردستان وئیدانەکردنی ئەو دەستدرێژیانەی دەکرێتە سەر کوردانی ئەو پارچەیە ،ئەمڕۆ
خۆپشاندانی ناڕەزایی شارەکانی هەولێر و سلێمانی و چەند ناوچەیەکی
دیکەی گرتەوە.
لە ناوچەی کوباشی ،لە نێوان خانەقین و جەلەوال و سەعدییە ،بەهۆیتەقینەوەی بۆمبێکی چێنراوەوە ،چوار پێشمەرگە شەهدبوون ،کەیەکێکیان
پلەی ئەفسەرە.
لە قەزای چۆمان زیاتر لە هەشت خوێندنگەو لە سنووری پارێزگایهەڵەبجەش زیاتر لە  10خوێندنگە بایکۆتی خوێندنیان کردو ،مامۆستایانی
قەزای چۆمان خوێندکارەکانیان ناردەوە ماڵەوە.
روانگەی سوری بۆ مافەکانی مرۆڤ لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند کەچەکدارانی رێکخراوی دەوڵەتی ئیسالمی ناسراو بە داعش لە گوندەکانی
کوبانی  11هاواڵتی کوردی لەسێدارە داوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە247 :

21-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092108530977568
زیاتر لە  350مامۆستای پارێزگای هەڵەبجە خۆپیشاندانیان ئەنجامداو چوونە بەردەم بەڕێوەبەرایەتیگشتی پەروەردەی شارەکە.
لە گوندێکی سەربە ناحیەی سەعدیە ،هێزەکانی پێشمەرگە روبەڕووی چەند ئۆتۆمبیلێکی پڕلەچەکداری داعش بوونەوە و دوو داعشیان بەدیل گرت.
واڵتانی یەکێتی ئەوروپا بەبڕی  25ملیۆن دۆالر هاوکاری ئاوارەکانی هەرێمی کوردستان دەکەن وبڕیایشە لە ماوەیەکی نزیکدا کۆنفڕانسێک سەبارەت بە رەوشی ئاوارەکان ببەستن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە248 :

22-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092213492777594
لەسەر سنووری تورکیا ،هاواڵتیانی ئاوارەی کۆبانی و هێزەکانی ئاسایشی ئەو واڵتە پێکهەڵپژان.لە سنوری کۆبانێ لەدیوی خاکی تورکیا ،سوپای تورک ئەو چادرانەی کە بۆ ئاوارە کوردەکانی سوریادانرابوون ،الدەبات و سەرۆکی شارەوانی ئامەدیش رێگریی لێدەکات.
ژمارەیەک ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا ،ئەمشەو هێرشیانکردە سەر بارەگایحیزبەکەیان لە هەولێر و داوایان لە پارتەکەیان کرد یان دەستبەرداری کاری سیاسی ببێت ،یاخوود
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بچنەوە رۆژئاوای کوردستان بۆ رووبەڕووبوونەوەی داعش و بەرگریکردن لە کۆبانی.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە249 :

23-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092309481077605
ئەمریکا لە چوارچێوەی ئەو هاوپەیمانێتییەی دروستیکردووە بۆ لێدانی داعش ،یەکەم گورزی لە ناوخاکی سوریا لەو رێکخراوە وەشاند.
لە چەند ناوچەیەکی سنووری پارێزگای کەرکوک ،فرۆکە جەنگییەکانی ئەرمیکا چەند بارەگایەکیچەکدارانی داعشیان بۆردومانکرد و ژمارەیەکی لێ کوشتن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە250 :

24-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092412505177623
لەدوێنی شەوەوە فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکا بەپاڵپشتی هێزە هاوپەیمانەکان بۆردومانیچەکدارانی داعش لەدەوروبەری شاری کوبانێ لەکوردستانی خۆرئاوا دەکەن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە251 :

25-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092513081870920
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ئۆرسۆال ڤۆندێرلێین ،وەزیری بەرگری ئەڵمانیا لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیهەولێر ،لەالیەن مستەفای سەید قادر ،وەزیری پێشمەرگەی حکومەتی
هەرێمی کوردستانەوە پێشوازی لێکرا بەمەبەستی تاوتوێکردنی هاوکاریو
یارمەتیەکانی ئەو والتە بۆ هێزەکانی پێشمەرگە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە252 :

26-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092610213777640
ئاژانسی دۆیچەڤیللەی ئەڵمانی باڵویکردەوە ،یەکەم وەجبەی چەک و پێداویستییەکانی حکومەتیئەڵمانیا گەیشتۆتە دەست پێشمەرگە کە  27تۆن چەک و تەقەمەنییە و پێکهاتووە لە موشەکی
دژەتانک و چەکی ئۆتۆماتیکی سووک و مام ناوەند.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە: 253

27-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092712240477652
بۆمبێکی لکێنراو بە ئۆتۆمبیلی هاواڵتییەک لە ناو قەزای خانەقین ،تەقییەوە و بەهۆیەوە کەسێکبریندار بوو کە شۆفێری ئۆتۆمبیلەکەیە.
تەرمی دوو پۆلیسی کورد لەسەر رێگەی کەرکوک سلێمانی دۆزرانەوە ،پۆلیسیش رایدەگەیەنێت،تەرمەکان بە دەستڕێژی گوللە کوژراون.
تەقینەوەی بۆمبێکی چێنراو لە خورماتوو کوژرانی دوو کەس و برینداربوونی  15کەسی تریلێدەکەوێتەوە.
لە گەڕەکی ئاوارەکانی شارۆچکەی چەمچەماڵ ،بۆمبێک فڕیدرایە ناو ماڵێکی ئەو گەڕەکە وبەوهۆیەوە کەسێک برینداربوو.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە254 :

28-09-2014
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014092813325077655
لە ناحیەی بازیان-ی سەربە پارێزگای سلێمانی ،پێشمەرگەیەک خۆی و هاوسەرەکەی و دوو کچیگەورەی کوشت.
هونەرمەند قادر مستەفا بەهۆی نەخۆشیەوە کۆچی دوایکرد.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە255 :

29-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092912485577662
النە عەبدوڵاڵ ،ئەندامی ئەنجومەنی مەکۆی بزووتنەوەی گۆڕان لە شاریهەولێر و کاندیدی پێشووی ئەو بزووتنەوەیە بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی
نوێنەرانی عیراق لە بەردەم ماڵەکەی خۆیدا لە گەڕەکی راستی کە دەکەوێتە
سەر رێگەی هەولێر _ کەرکوک ،بە دەستڕێژی گوللە گیانی لەدەستدا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە256 :

30-09-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014093009580177665
پێشمەرگەی کوردستان نێوەی سەنتەری رەبیعەی کۆنترۆڵکردەکاتەوە وداعش لە پاشەکشەدایە و فڕۆکە جەنگیەکان بەردەوام دەسوڕێنەوە و
مۆڵگەکانی داعش بۆردوومان دەکەن.
لە سنووری داقووق ( 40کیلۆمەتریی باشووری کەرکووک) چەند بۆمبێکیچێندراو بە هێزەکانی پێشمەرگەدا تەقینەوە .بەپێی زانیارییەکانی پەیامنێری
تۆڕی میدیایی رووداو بەهۆی تەقینەوەکانەوە  5پێشمەرگە بریندار بوون .هیوا
حوسامەدین پەیامنێری رووداو کە لەو سنوورە رووماڵی شەڕەکانی
پێشمەرگە و داعش دەکات بەهۆی ئەو تەقینەوانەوە برینداربووە.
لە شەڕەکەی ئەمڕۆی نێوان هێزەکانی پێشمەرگەو چەکدارانی داعش لەگوندی وەحدەی سەر بە قەزای داقوق ،کە هێزەکانی پۆلیسی قەزاو
ناحیەکانیش شانبەشانی پێشمەرگە بەشدارن لەو شەڕەدا ،عەقید شێرزان
قادر ،بەڕێوەبەری بنکەی پۆلیسی ترکەالن شەهید بوو.
گەریالیەک لە سنوری کەرکوک شەهید بوو.بەزۆرینەی دەنگی ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان ،بڕیار درا هەڵەبجەبکرێتە پایتەختی ئاشتی.
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ئەمشەو هاتوچۆ لە کاتژمێر  12لە کەرکوک تا کاتێکی نادیار قەدەغەدەکرێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە257 :

01-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100108063277676
هێزەکانی پێشمەرگە لە قۆڵی دوزخورماتوو هێرشیان کردە سەرچەکدارانی داعش ولە پێشڕەویدان بۆ کۆنترۆڵکردنەوەی هەردووگوندی
حلێوەی گەورە و بچووک ،هاوکات گەڕەکێکی جەلەوال کەوتەوە دەست
پێشمەرگە.
بەهۆی تەقینەوەی ماتۆڕ سکیلێک لەگوندی حەسار لەپارێزگای کەرکوک،کەسێک کوژراو  10برینداریش هەیە.
بۆمبێکی چێنراو بە کاروانی ئۆتۆمبێلەکانی شێخ جەعفەر شێخ مستەفا،وەزیری پێشووی پێشمەرگە و فەرماندەی لیوای شانزەدا تەقیەوە بێئەوەی
زیانی گیانی بەدواوەبێت .
بەهۆی پێنەدانی مووچەکانیانەوە ،بەشێک لە مووچە خۆرانی سلێمانیچەند شەقامێکی سەرەکی سلێمانی دادەخەن.
سوپای ئەڵمانیا کاروانێکی دیکەی هاوکارییە سەربازییەکانی بۆ هێزەکانیپێشمەرگە گەیاندە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر.
بولگاریا چەکی سوک و پێداویستی سەربازی رەوانەی کوردستان کرد.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە258 :

02-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100213042277682
هێزەکانی پێشمەرگە لە سنووری قەزای دوزخورماتوو توانییان چەکدارانی داعش بۆ زیاتر لە35کیلۆمەتر لە دوزخورماتوودوور بکەنەوە و بەو شێوەیەیش مەترسی لەسەر ئەو شارۆچکەیە الببەن،
تەنها لە گوندێکیشدا تەرمی  8چەکداری داعش بەجێماوە.
پەرلەمانی دانیمارک بڕیاری حکومەتی واڵتەکەی پەسەند کرد بۆ بەشداریکردن لە هاوپەیمانێتینێودەوڵەتی دژ بە داعش.
دوای خوێندنەوەی یاداشتنامەی عیراق و سوریا لە پەرلەمانی تورکیا بەزۆرینەی دەنگی پەرلەمانتارانپەرلەمان ڕازیبوو لەسەر داواکارییەکەی حکومەتی تورکیا بۆ ناردنی سوپا بۆ دەرەوەی خاکی واڵتەکەی.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە259 :

03-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100310161177685
لە نیوە شەوی رابردووەوە بارانێکی بەخور ناوچەی باڵەکایەتی لەسنوری پارێزگای هەولێر گرتەوە و بهو هۆیەشەوە زیان بەر چەند رەز و باخچە و رێگاو بانێک کەوت و هاواڵتیەکیش لەخنکان رەزگاردەکرێت و
بەفریش چەند لوتکە چیایەکی ناوچەکەی سپی کرد .سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-10-03 -
هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عیراق توانییان دواخاڵی سنووریی قەزایدوزخورماتوو کە پردێکیگرنگە و تکریت و دوزخورماتوو بەیەکەوە دەبەستێتەوە ،کۆنترۆڵ بکەن.
ئێوارەی ئەمڕۆ شەڕ لە نێوان چەکدارانی سوپای بەدر و ئاسایشی نەخۆشخانەی دووزخورماتووروویدا هەر لەو شەڕەدا چوار هاواڵتی مەدەنی بریندار بوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە260 :

04-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100412292477693
ناوەندی چاپەمەنی و رایگەیاندنی یەکینەکانی پاراستنی گەل )(YPGئەنجامی شەڕ و پێکدادانەکانیشەوی رابردووی هەر سێ بەرەی کانتۆنی کۆبانێی راگەیاند . YPGرایگەیاند لە شەڕ و پێکدادانەکاندا
( )67ئەندامی چەتەکانی داعش کوژراون ،تانکێکی چەتەکانیش تێکشکێندراوە .هەروەها راشیگەیاند
لە گوندی مەبروکانی شاری سەرێکانی ( )2چەتە کوژراون.
بەهۆی کەوتنەوەی گوللە هاوەنێک ،شەش پێشمەرگە لە بەرزاییەکانی جەلەوال برینداربوون ،کەباری تەندروستی دوانیان سەختە.
لە گەڕەکی کانی کوردەی شاری سلێمانی ژنێک خۆی دەخنکێنێت و بە وتەی سەرچاوەیپۆلیسیش هۆکاری خۆ خنکاندنی ئەو ژنە بۆ کێشەی کۆمەاڵیەتی دەگەڕێتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە261 :

05-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100521424977698
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گوللە هاوەنێکی گروپە چەتەکانی داعش لە گوندی ئەتمانیکی ناوچەی پیرسوسی شاری روحایباکووری کوردستان کەوتە خوارەوە و چەند کەسێک بریندار بوون.
لە رۆژهەاڵتی کوبانێ تانکێکی چەتەکان تێکشکێندرا.شەڕڤانێکی  YPJلە دژی چەتەکانی داعش چاالکییەکی گیانبازی ئەنجامدا.گەریالکانی  HPGلە کەرکوک ( )2چەتەی داعشیان کوشت.لە کوبانێ ( )86چەتەی داعش کوژران.لە رۆژهەاڵتی کوبانێ هێرشی چەتەکان تێکشکێندرا و دەیان چەتەی داعش کوژران.سەرجەم پەرلەمانتارانی  HDPدەچنە سەر سنووری کوبانێ.لە سێ بەرەی کوبانێ دەیان چەتەی داعش کوژران.فرۆکە جەنگیەکانی رۆژهەاڵت و باشووری کۆبانێ بۆردوومان دەکەن.سەرچاوە :ماڵپەڕی فرات نیوز 2014-10-05 -
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە262 :

06-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100622493177705
هێزێکی داعش لە رۆژهەاڵتی کوبانێ چووە ناو گەڕەکێکی کوبانێوە و ئااڵیرەشی لەسەر چەند باڵەخانەیەک هەڵکرد.
بەبۆنەی رووداوەکانی کوبانێوە شەپۆلێکی زۆری خۆپیشاندان شارەکانیئەوروپای گرتەوە.
لەسەر رێگەی خانەقین  -جەلەوال و لە نزیک کارگەی قیرە کۆنەکەیخانەقین ،بۆمبێکی چێنراو بە ئۆتۆمبیلێکی هێزەکانی پێشمەرگەدا تەقییەوە و
شەهید و بریندار هەیە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە263 :

07-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100712525177710
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بەهۆی رەوشی نالەباری کۆبانێوە ،لە زۆربەی شار و شارۆچکەکانیکوردستان خۆپیشاندان و مانگرتن سازدرا ،بەتایبەتی لە باکووری کوردستان
پێکدادان و شەهید و برینداری لێکەوتەوە ،لە شاری وانیش پەیکەری مستەفا
کەمال سووتێنرا.
بان کی مۆن ،سکرتێری گشتی نەتەوەیەکگرتووەکان داوا دەکات هەرکەسو الیەنێک لە توانایدایە ،بەهانای دانیشتوانی کۆبانێ وە بچن ،ئەوانەی کە
لەناو کۆبانی دەرفەتی دەرچوونیان بۆ نەماوەتەوە.
فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکاو هاوپەیمانان دەستیانکردەوە بە بۆردومانکردنیچەکدارانی داعش لەرۆژئاوای شاری کۆبانی.لەخۆرئاوای کوردستان.
بۆمبێکی چێنراو لە دەڤەری زوومار بە کاروانی ئۆتۆمبێلەکانی مەڵبەندیموسڵی یەکێتی نیشتمانی کوردستاندا تەقییەوە و چەند پێشمەرگەیەکی
کوردستان شەهید و بریندار بوون.
هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان تەرمی  11پێشمەرگەیان لە گورێکی بەکومەڵ لە گوندێکی سەر بە ناحیەی زوممار دۆزییەوە کە لە مانگی ئابدا لە
هێرشێکی هێزەکانی پێشمەرگە بۆ سەر مۆڵگە و بارەگاکانی داعش لە
میحوەری زوممار بێسەرو شۆێن ببوون.
بەهۆی شەڕ و پێکدادانەکانی نێوان خۆپیشاندەرانی کورد و ئیسالمییەتوندڕەوەکان لە شاری هامبۆرگی ئەڵمانیا  14کەس برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە264 :

08-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100812255377715
وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا رایدەگەیەنێت جەنگی کوبانی زۆرمەترسیدارەو رێگە نادەن ئەو شارەی رۆژئاوای کوردستان بکەوێتە دەست
چەکدارانی داعش.
لەماوەی  24سەعاتی رابردوودا لە هەرسێ قۆڵی رۆژهەاڵت و رۆژئاواوباشوورەوە 89 ،چەکداری داعش کوژراون و ژمارەیەکی زۆریان لێ بریندار
بووە ،هەروەها گروپێکی کوردی بەناوی بەرەی ئەکراد هاتە ریزەکانی
پاراستنی گەل و شەڕکردنی دژی داعش راگەیاند.
هێزەکانی پێشمەرگە بە هەماهەنگی لەگەڵ فەوجی یەکی لیوای 5سوپای عیراق هێرشیان کردە سەر مۆڵگەکانی داعش لە گوندەکانی
سنوری قەزای مەخموور ،و توانیان دوو گوند کۆنترۆڵ بکەنەوە.
لە بەردەم بارەگای نەتەوەیەکگرتووەکان ،نزیکەی  31حزب وەک پاڵپشتی لەکۆبانێ خۆپیشاندان لە شاری هەولێر دەستیپێکرد و خۆپیشاندانەکە
توندوتیژیی لێکەوتەوە و چەند پۆلیس و پەیامنێری رووداو بریندارکران.
بۆ یەکەمجار ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ،بەهیلیکۆپتەری جۆریئەباتشی بۆردومانی داعش لەشاری کوبانی لەخۆرئاوای کوردستان دەکات.
بەمەبەستی پشتیوانیکردن لە هێزەکانی پۆلیس سوپای تورکیا لەئیستانبول باڵوەیان پێکرا بۆ ئەوەی بەرپەرچی هەر خۆپیشاندانێک بدەنەوە کە
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بۆ کۆبانێ رێکدەخرێت.
لە ماوەی  24سەعاتی رابردوو لە شارەکانی باکوور  21کەس لەخۆپیشاندانەکاندا لەالیەن تورکەکانەوە کوژراون و زۆرتر لە  100کەسیش
برینداربوون و سەدان کەسیش دەستبەسەرکراون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە265 :

09-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100914415268190
وەفدی پەرلەمانی کوردستان کە لە نوێنەری فراسیۆنەکانی پەرلەمان پێکهاتبوو گەیشتنە سەرسنووری کوبانێ.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە266 :

10-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101010244477741
شەڕوپێکدادان لە کۆاڵنەکانی کۆبانی لەنێوان شەڕڤانان و چەکدارانیداعشدا درێژەی هەیە و کۆبانی هێشتا هەر خۆڕاگرە.
جەژنی جەمای کوردانی ئێزدی کە سااڵنە لەم رۆژەدا بۆ ماوەی یەکهەفتە لە پەرستگای اللش ئەنجامدەدرێت ،ئەمساڵ بەهۆی هێرشەکانی
داعش ئەنجام نەدرا.
لە دوای چاالکییەکانی گەلی باکووری کوردستان بە ئامانجی پشتیوانی لەکوبانێ و شەرمەزار کردنی پشتیوانییەکانی دەوڵەتی تورک لە چەتەکانی
داعش و هێرشی پۆلیسی تورک بۆ سەر جەماوەر ئەمڕۆ ( )2کەسی
دیکەش لە شاری ئامەد گیانیان لەدەستدا و ژمارەی قوربانیان لە شاری
ئامەد گەیشتە ( )12کەس .سەرجەمی قوربانییەکان لە ماوەی  3رۆژدا 20
کەسی تێپەڕاند و سەدانیش بریندابوون.
لەخۆر ئاوای شاری کەرکوک بەهۆی کەوتنەخوارەوەی گوللە هاوەنێکیچەکدارانی داعش بۆ ناو بارەگایەکی هێزی پێشمەرگە ،ئەفسەرێکی
پێشمەرگە شەهید بوو و چواری دیکەیش بریندار بوون لەبەرامبەریشدا
پێشمەرگە چوار چەکداری داعشی کوشت.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە267 :

11-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101110530477744
هێزەکانی پاراستنی شنگال لە چوار قۆڵەوە هێرشیان بۆ سەر بنکە و مۆڵگەکانی داعش لەدەوروبەی شنگال ئەنجامدا و زیانی گەورەیان بە چەکدارانی ئەو گروپە گەیاند.
ئەمڕۆ لە چەند شارێکی رۆژهەاڵتی کوردستان وەک "سنە ،نەغەدە ،محەمەد یار ،بۆکان "چەندشارێکی تر زۆرینەی دوکاندارەکان وەک پاڵپشتیەک بۆ کۆبانێ و ئیدانەکردنی هاوکارییەکانی تورکیا بۆ
داعش لەماڵەوە مانەوەو دوکانەکانیان داخست.
لەسەر پردی ناحیەی جەلەوال فیشەکێکی قەناس بەر سەری پۆلیسێکی گەرمیان دەکەوێت و پاشسێ کاتژمێر لەبرینداربوونی شەهید دەبێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە268 :

12-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101210220677750
سێ تەقینەوە لە قەرەتەپە روویدا کە بارەگای کۆمیتەی یەکێتی نیشتمانیکوردستان و بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی کردووەتە ئامانج .زیاتر لە 20
شەهید و دەیان بریندار هەیە کە زۆربەیان رەوانەی نەخۆشخانەکانی کەالر و
کفری کراون.
چەند تورکێک لە پێشانگای کتێبی فرانکفۆرت هێرشیان کردە سەر بەشیکوردی ئەو پێشانگایە بە مەبەستی دڕاندنی نەخشەی کوردستان ،بەاڵم
لەالیەن پۆلیسی ئەو واڵتەوە دەستگیرکران.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە269 :

13-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101311593677756
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شەڕ لە کۆبانێ بەردەوامە و فڕۆکەکانی هاوپەیمانانیش هەردوو ناوچەیپیشەسازی و بازاڕی سەوزەی کۆبانێیان بۆردوومان کردووە و بەهۆیەوە
چەکدارانی داعش لە پاشەکشەدان.
خۆکوژێک بە ئۆتۆمبێلێکی بارهەڵگری بۆمبڕێژکراو لە گەڕەکی باکووریرۆژهەاڵتی کۆبانێ خۆی تەقاندەوە ،پۆاڵت جان ،گوتەبێژی یەپەگە لە تۆڕی
کۆمەاڵیەتی تویتەر باڵویکردووەتەوە کە ئەو کەسەی خۆی تەقاندووەتەوە
ناوی ئەکرەم خالیدە ،کوردەو خەڵکی شاری هەڵەبجەیە لە باشووری
کوردستان.
رێکخستنەکانی یەکیتی لە شاری سلێمانی خۆپیشاندانێکی گەورەیان بۆپشتگیریی کۆبانی رێکخست.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە270 :

14-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101409594277752
ساڵح موسلیم و نوێنەری الیەنەکانی رۆژئاوا لەگەل مەسعود بارزانی لەدهۆک کۆبوونەوە.
بۆ یەکەم لە دوای دەستپێکردنی قۆناغی چارەسەری لە نێوان پارتیکرێکارانی کوردستان و حکومەتی تورکیا ،فڕۆکە جەنگییەکانی تورکیا لە
جۆرەکانی  F-16و ، F-4شەوی رابرادوو چەند بارەگایەکی پارتی کرێکارێ
کوردستانیان لە داهلیجا بۆردوومان کرد.
یەکینەکانی پاراستنی گەل و یەکینەکانی پاراستنی ژنان توانیان گوندێک ودوو ناوچەی ستراتیژی کوبانێ لە دەستی داعش دەربهێننەوە و زیانی
زۆریش بەو گرووپە بگەیەنن.
سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرایی حکومەتی هەرێمی باشووریکوردستان ئەمڕۆ سێشەممەی بەبۆنەی کارە تیرۆریستییەکەی قەرەتەپەوە
وەکو رۆژی ماتەمینی لە هەرێمی باشووری کوردستاندا راگەیاند.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە271 :

15-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101516200677768
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زیاتر لە هەزار و پێنجسەد ئاوارەی کۆبانێ گەیشتنە بەردەڕەش ودابەشکران بەسەر کەمپەکانی باشووری کوردستاندا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە272 :

16-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101611265577773
بە پێی زانیارییەکان ،شەوی رابردوو شەڕڤانانی یەکینەکانی پاراستنی گەل )(YPGلە دژیمۆڵگەکانی گروپە چەتەکانی دەوڵەتی ئیسالمی ئێراق و بیالدی شام(داعش) لە نێوان گوندەکانی
دێهام و راوایەی رۆژئاوای شاری سەرێکانی چاالکییەکیان ئەنجامداوە و لە ئاکامدا گردی ''زینکات'' لە
چەتەکانی داعش پاک و رزگار کرا و ( )30چەتەش کوژران و ئۆتۆمبیلێکی چەتەکانیش بە سەرجەم
سەرنشینەکانییەوە تێکشکێندراوە .هەروەها راگەیەندرا کە الشەی ( )20چەتەش کەوتوتە دەست
شەڕڤانانی  YPGەوە.
بەهۆی ئەو شەپۆلی بارانبارینەی هەرێمی کوردستانی گرتوەتەوە ،لە ئێوارەی دوێنێ چوارشەممەوەشەپۆلێک بارانی بەخۆڕ چۆمان و ناوچەی باڵەکایەتی گرتوەتەوە و بەهۆیەوە الفاو دروستبووە ،هاوکات
باوک و کوڕێک بەهۆی ئەو الفاوەوە ئاو دەیانبات و بەیانی ئەمڕۆ تەرمەکانیان دەدۆزرێتەوە.
کۆبوونەوەی یەپەگە و لێپرسراوانی ئامریکا لەسەر رەوشی کۆبانی.گەریالکانی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە ،لەهێرشێکدا بۆ سەر شاری گەڤەر لەباکوریکوردستان توانیان ئەو شارە لە سوپای تورک پاک بکەنەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە273 :

17-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101711405977777
یەپەگە رایگەیاند ،لەناو کۆبانی هیج چەتەیەکی داعشی تێدا نەماوە و ئێستا هێزەکانیان لەهێرشبرندان.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە274 :

20-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102020461177779
ئێوارەی ئەمڕۆ خۆکوژێک لەمیحوەری بەنداوی موسڵ بەئۆتۆمبێلێکی بارهەڵگرەوە خۆی تەقاندەوەبەبارەگایەکی هێزی پێشمەرگەدا ،لەو رووداوەدا ژمارەیەک پێشمەرگە شەهید و بریندار بوون کە
یەکێکیان لیوای زێرەڤانی (سەفەر ئامێدی) بوو.
خۆکوژێکی پاکستانی خۆیی بە هێزەکانی پێشمەرگە لە قەرەتەپە تەقاندەوە ،بەاڵم هیچ زیانێکیگیانیی لێنەکەوتەوە.
هێزەکانی داعش هێرشیان بۆسەر قەرەتەپە دەستپێکرد و لە ئەنجامدا شکان ،لەم شەڕەدا 3پێشمەرگە گیانی لەدەستدا چەندی تریش بریندابوون.
نزیکەی  24تۆن چەک و تەقەمەنی لە باشووری کوردستانەوە گەیەندرایە کۆبانی ،لەسەر ئەمیارمەتییە پارتی و یەکێتی گرفیان دروستکرد و هەریەکەیان یارمەتییەکە بەهی خۆیان دەزانن بۆ
کۆبانی.
میر تەحسین بەگ ،میری ئێزدیان رایگەیاند ئێزدی نەتەوە و دینێکی جیاوازن و نەتەوەی کورد وعەرەب وەکو برای ئەوانن ،ئەم لێدوانەی میری ئێزدیان هەرای نایەوە و تاکە ئەندامی ئێزدییەکان لە
پەرلەمانی کوردستانیش وەاڵمی میر دەداتەوە و دەڵێت "ناسنامەی کوردی ئێزدیان الی ئێمە خەتی
سوورە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە275 :

21-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102116480577787
وەزیری وزە و سەرچاوە سروشتییەکانی تورکیا دەڵێت :رۆژانە  240هەزار بەرمیل نەوتی هەرێمیکوردستان دەگاتە بەندەری جەیهان و بیست و پێنجەم کەشتی ئەو نەوتەش بەمەبەستی فرۆشتن
بارکراوە.
بۆ یەکەمجار ،کۆبانێ هێمنیی بەخۆیەوە بینی و ئەمڕۆ هیچ پێکدادانێکی ئەوتۆ لە نێوان و کورد و چەتەئیسالمییەکاندا رووینەدا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە276 :

22-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102215092677789

139

فڕۆکە ئەمریکییەکان بە چڕی ناوچەکانی دەوروبەری بۆردومانکرد.بەپێی هەواڵێک فورات نیوز چەتە ئیسالمییەکان لە کۆبانێ دوێنێ شەوچەکی کیمیاویی لەدژی یەپەگە بەکارهێناوە.
پەڕڵەمانی کوردستان بەزۆرینەی دەنگ بڕیاری ناردنی هێزی پێشمەرگەیدابۆ کۆبانێ.
دوای چەند رۆژ کۆبوونەوە ،بە ئامادەبوونی سەرۆکی هەرێمی کوردستان،الیەنەکانی رۆژئاوای کوردستان رێککەوتنی "دهۆک" یان ئیمزا کرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە277 :

23-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102311361677798
بەپێی هەواڵێکی ئاژانسی سکای نیوز ،دوای کاتژمێرێک لە شەڕی قورس،چەکدارانی داعش دەستیان گرتووەتەوە بەسەر ناوچەی تەل شەعیرە کە
تەنها پێنج کلیۆمەتەر لە خۆرئاوای کۆبانێ دوورە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە278 :

24-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102521231577804
فرۆکەکەیەک کە جۆرەکەی نەزانراوە ،پەڕەشوتێک بۆ ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی داعش فڕێدەداتەخوارەوە ،فەرماندەیەکی سەربازی ئەو سنورەش دەڵێت :هیچ کەسێک زانیاری نیە لەسەرئەوەی ئەو
کارە چۆنو بۆچی کراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە279 :

25-10-2014
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014102521085177801
پێشمەرگە هێرشی کردە سەر داعش و توانی ناحیەی زوممار و  13گوندی سنوری ناحیەکە کۆنترۆڵبکاتەوە و زیانێکی زۆر بەداعش بگەیەنێت ،بەاڵم ژمارەیەک پێشمەرگەش لەو شەڕەدا شەهیدکربوون
کە ()5یان لەفەرماندەی هەڵگورد بوون و خەڵکی دەڤەری سۆرانن.
شەوی ڕابردوو لەنزیک بنکەیەکی پۆلیس ونزیک ناوبازاڕی چەمچەماڵ دووکەسی بەڕەگەز عەرەببەئااڵی داعشەوە دەگەڕان ،دواتر دوای ڕووبەڕوو بونەوە یان لەگەڵ ئاسایش دەسگیرکران.
شەڕێکی توند لە نێوان میلیشیا شیعەکان و پۆلیسی ئامادەی قەزای دووزخورماتو روویدا ،لەئەنجامی ئەو شەڕە ژمارەیەک چەکدار لە هەردووال بریندار بوون.
نووسەر و رۆشنبیر ئازاد سوبحی لەماڵەکەی خۆیدا لەشاری سلێمانی کۆچی دوایی کرد.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە280 :

26-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102612424864023
دادگای تێهەڵچوونەوەی کەرکوک-گەرمیان ،بریاری لەسێدارەدانی بۆ تاوانبار به کوشتنی (کاوەگەرمیانی) دەرکرد.
وتەبێژی میحوەری گەرمەسێر رایدەگەیەنێت ،شەوی رابردوو کاتژمێر  9:30خولەک لەسەر رێگاینێوان پەلکانە – خانەقین ،بۆمبێکی چێنراو بە ئۆتۆمبێلێکی هێزەکانی پێشمەرگەدا تەقیوەتەوەو
پێشمەرگەیەک شەهید بووە ،پێشمەرگەیەکی تریش کە بۆ هاوکاری چووبوو بەهانایەوە ئەویشی
شەهیدبووە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە281 :

27-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102712075377834
لە کۆمەڵگای دۆمیزی باشوری ناحیەی زوممار دوو چەکداری داعش لەماڵیکدا دەسگیر کران ،لەنێوانگوندی تەل موسڵ ناحیەی و زوماریش هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان حەوت چەکداری داعشیان
کوشتووە.
لە گوندی مەال عەبدوڵاڵی سەر بە پارێزگای کەرکوک ،شەڕ لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە وچەکدارانی داعش دەستی پێکرد.
بۆمبێکی چێندراو لەبەردەم دوکانێکی چاککردنەوەی پاسکیل لە نێو بازاڕی خورماتوو تەقییەوەوبەوهۆیەوە هاوواڵتییەک گیانی لەدەستدا.
خوێندکارانی زانکۆ و پەیمانگاکانی هەولێر وەزارەتی خوێندنی باال و توێژینەوەی زانستیان تەماتە وهێلکە بارانکرد.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە282 :

28-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102813371177842
هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە فڕۆکەخانەی هەولێرەوە بەرەوفڕۆکەخانەی شاری سلۆپی باکووری کوردستان لە تورکیا بەڕێکەوتن و بڕیارە
لەوێشەوە بەرەو کۆبانێ بڕۆن.
فڕۆکە جەنگیەکانی تورکیا ئاسمانی هەرێمی کوردستانیان بەزاند و زۆر بەنزمی بە سەر چیای مەتیا و دەڤەری نێروە و رێکا و دەڤەری نهێل و چیای
کورەزا و هەرێمەکانی پاراستنی مەدیا دەسووڕێنەوە.
لە ئەنجامی تەقینەوەی بۆمبێکی چێنراو بە تیمێکی پوچەڵکردنەوەی بۆمبلە زووممار  4کارمەندی دەزگای گشتی کاروباری مین شەهید بوون و
دووانی دیکەش بریندار بوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە283 :

29-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102912515277847
فەرماندەی سوپای ئازاد لە کۆبانێ لەلێدوانێکی تایبەتدا بۆ تۆڕی میدیایی رووداو رایگەیاند ،کە سەرلەبەیانی ئەمڕۆ  200چەکداری سوپای ئازاد چوونەتە ناو کۆبانی.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە284 :

30-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014103009493377854
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بەراییەکانی هێزی پێشمەرگە گەییشتە کۆبانی.لە میدیا کۆمەاڵیەتییەکان هەواڵی مردنی عەبدوڵاڵ ئۆجەالن سەرکردەیزیندانیکراوی پەکەکە باڵودەبێتەوە ،بەجۆرێک دوای چەند کاژێرێک وەزیری
دادی تورکیا ناچار بە روونکردنەوە دەکرێ.
شەوی رابردوو ،چەکدارانی داعش دوو جار پەالماری سەنگەرەکانی هێزیپێشمەرگەی کوردستانی لە کۆباشی و گوندی وادی عۆسەج ،لە سنووری
ناحیەی جەلەوال و سەعدیە ،لە هەردوو هێرشەکەشدا تێکشکێنرا.
لەراگەیەندراوێکدا وەزارەتی دەرەوەی سووریا رێگەپیدانی حکومەتی تورکیابە رۆشتنی هێزی “بیانی” بۆ ناو کۆبانێ ئیدانە دەکات و دەڵێ ئەو پیالنە
شکست دێنێ.
حکومەتی سوریا ئیدانەی رێگەپێدانی تورکیا دەکات ،بەتێپەڕبوونیهێزەکانی پێشمەرگە بەناو خاکەکەیدا بۆ چوونە ناو شاری کۆبانێ لەرۆژئاوای
کوردستان.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە285 :

31-10-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014103112100277861
حکومەتی نەرویژ رایدەگەیێنێت بە مەبەستی پشتگیریکردن و مەشقپێکردنی سوپای عێراق و هێزیپێشمەرگە ،نزیکەی  120سەرباز رەوانەی هەولێر و بەغدا دەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە286 :

01-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=201411092136397789
9

143

رۆژی جیهانیی کۆبانی.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە287 :

02-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=20141102170258117070
پێشمەرگە لە ناو کوبانی دا یەکەم هێرش کرە سەر چەکدارەکانی دەولەتی ئیسالمی لە ئیراق وشام.
قەاڵی هەولێر چووەتە ناو لیستی یونێسکوی شینوارە جیهانییەکان.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە288 :

03-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110311552177864
چەکدارانی داعش بە تانک و زرێپۆش هێرشیانکردە سەر مەزارگەیشەرفەددین لە باکووری رۆژهەاڵتی شنگال و نزیکەی دوو کاژێر شەر لەنێوان
چەکدارانی داعش و هێزەکانی پاراستنی شنگال بەردەوام بوو.
لە شەڕێکدا لەگەڵ چەکدارانی داعش ،ئەندامێکی ئەو هێزەی پێشمەرگەکە بۆ پشتیوانیکردنی شەڕڤانانی یەکینەکانی پاراستنی گەل چووەتە
کۆبانێ ،بریندار بوو.
داعش زیاتر لە  50کوردی کۆبانێ ئازاد دەکات ،کە لە مانگی شوباتدا لەپارێزگای رەققە دەستگیری کردبوون ،بەاڵم تاوەکو ئێستا چارەنووسی نزیکەی
 110کەسی دیکە نادیارە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە289 :
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04-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110409463477867
شەوی رابردوو فڕۆکە جەنگیەکانی هاپەیمانان بۆردوومانی مۆڵگەکانیداعشیان لە گوندەکانی ئیبراهیم خەلیل و کەنهەشی سەر بە ناحیەی گوێر
کرد ،لە ئەنجامدا سێ ئۆتۆمبێلی سەربازی داعش سوتێنران و هەشت
چەکداریان کوژرا.
لە درەنگانی شەوی رابردووەوە شەڕێکی سەخت لەنێوان هێزەکانییەپەگە و چەکدارەکانی داعش دەستی پێکردووە ،لەهەر دوو بەرەی
رۆژهەاڵت و باشوری کۆبانێ.
لە گوندی تلمۆس ،سەر بە شارەدێی زووممار ،خانوویەک کە لەالیەنچەکدارانی دەوڵەتی ئیسالمی (ناسراو بە داعش) بۆمبڕێژ کرابوو ،تەقییەوەو
لە ئەنجامدا  3پێشمەرگە شەهید بوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە290 :

05-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110521385077882
لە هێرشی ئەمڕۆی یەکینەکانی پاراستنی گەل (یەپەگە) بۆ سەر چەکدارانی داعش لە گوندی"مەزرێ ئەبرۆش" لە رۆژهەالتی کۆبانێ نۆ چەکداری داعش کوژران و ئۆتۆمبێلێکیشیان کەوتووەتە
کەمینێکی شەرڤانانی یەپەگەوە.
شەڕەڤانانی کورد بەپاڵپشتی فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکاو هێزی پێشمەرگەو پاڵپشتی سوپای ئازاد 5گوند و  23کیڵگەی کشتوکاڵیان رزگار کرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە291 :

07-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110711474777887
فەرماندەیەکی هێزەکانی چیای شنگال ،ئاشکرایکرد کە  51ئافرەت و منداڵی ئێزدی لە دەستیداعش رزگاریان بوو.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە292 :

09-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110913160677893
سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی توند لەسەر قسەکانی وەزیری دەرەوەی سوریاباڵو دەکاتەوەو رایدەگەیەنێت ،خەڵکی رۆژئاوا و بە تایبەتی کۆبانێ باشتر لە هەموو کەس دەزانن کێ
هاوکاریی کردوون و ،وەلید موعەلیم ئەو کەسە نییە کارتی نیشتیمانپەروەری دابەش بکات.
لەکاتی گەڕانەوەی بەڕێوەبەری ئاسایشی داقووق بۆ ناو شاری کەرکوک لەسەر رێگەی (داقووق _کەرکوک) لەالیەن چکدارانی داعشەوە لە گوندی (وەحدە) بە گوللەی قەناس تەقەیان لێدەکرێت و لە
ئەنجامدا ئاسایشێک شەهید دەبێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە293 :

10-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111010301477903
پێشمەرگە لە میحوەری ناوەران کۆبوونەوەیەکی داعشی بەتۆپی قورس بۆردومانکرد و بەوهۆیەوە 6داعش کوژران و  4تریش برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە294 :

11-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111114011277909
تەقینەوەیەک لە نزیک فەرمانگەی کارەبای خورماتوو هەشت هاواڵتی کردە قوربانیی.عەقید فاخر بەرواری لەگەڵ دوو پێشمەرگە دی لە گوندی تلموسی سەر بە ناحیەی زوممار بەهۆیپووچەڵکردنەوەی مۆمبەوە شەهید بوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە295 :

12-11-2014
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014111211241477930
چەکدارانی داعش دەستیاندایە هێرشیکردن بۆسەر سەنگەری هێزەکانیپێشمەرگە لەناوچەی خرابە ڕووتەی سەر بە قەزای دووبز ،لەبەرامبەردا
پێشمەرگە بەتوندی بەرپەرچی هێرشەکەی دایەوەو بەوهۆیەوە داعش
زیانێکی گەورەی لێکەوت.
هێزەکانی پاراستنی گەل یەپەگە و پێشمەرگەو یەپەژە ،توانیان گردیمشتەنوور بە تەواوی لە ژێر چنگی چەکدارانی داعش دەربهێنن و کۆنتڕۆڵی
بکەنەوە.
دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ چوارشەممە تەقینەوەیەک لە ناحیەی کۆکز (کوڵەجۆ) لەگەرمیان روویداو بەهۆیەوە چوار کارمەندی ئاسایش شەهید بوون و چواردەی
دیکەش برینداربوون کە زۆربەیان سەر بە هێزەکانی ناوخۆ و پێشمەرگە و
ئاسایشن ،هاوکات چوار زیندانی عەرەب کە لەناو بینای ئاسایشدابوون
گیانیان لەدەستداوە.
فەریق بابەکر زێباری لەالیەن داگیرکەری ئێڕاقەوە لەسەرکار البرا.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە296 :

13-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111423023277938
دەستێکی رەش ماڵپەڕی کوردیپێدیای هاککرد و ماڵپەڕەکەدا بۆ ماوەی  2رۆژ لەکارکەوت ،پاشانکەوتەوە گەڕ و هیچ تۆمارێکی ماڵپەڕەکە نەفەوتا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە297 :

14-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111422342777935
داعش هێرشیکردە سەر هێزەکانی پێشمەرگە لە میحوەری خازر لە گوندی تەل ئەسوەد ،بەاڵمهێزەکانی پێشمەرگە بە توندی وەاڵمی هێرشەکەیان دایەوە و شەش داعشیان کوشت.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە298 :

15-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111510432477943
کاژێر 2ی بەرەبەیانی ئەمڕۆ چەکدارانی داعش هێرشیان کردووەتە سەرسەنگەرەکانی پێشمەرگە لە سنوورەکانی خەرابەرووت .ئەو شەڕ و پێکدادانە
تا  4ی بەیانی بەردەوام بووە ،بەاڵم لە کۆتاییدا هێزەکانی پێشمەرگە لە
شوێنی پێشووی خۆیان جێگیرن و لە ئەنجامی شەڕەکە داعش چەند
چەکدارێکی لێ کوژراوە و سێ پێشمەرگەش بە سووکی بریندار بوون.
کەمال فوئاد سیاسەتمەدار و دبلۆمات و کەسایەتیەکی ناوداری کوردستانلە شاری بەرلینی پایەتەختی ئەڵمانیا کۆچی دوایی کرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە299 :

16-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111609494677947
چەکدارانی داعش لە زوممار و لە گوندی سەهلج-ی خوارووی بەنداوی موسڵ هێرشیان کردووەتەسەر چەند خاڵێکی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان ،دواتر پێشمەرگە بە تووندی بەرپەرچی دانەوەو
هێرشەکەیان تێکشکاندن.
بەپێی زانیارییەکانی رۆژنامەنووسێکی نزیک لە یەکینەکانی پاراستنی گەل "یەپەگە" لە سنووریکۆبانێ ،فەرماندەی گشتی چەکدارانی داعش لە مەبروکە کوژرا.
نزیک قەزایی تلکێفی سەر بە موسڵ ،چەکدارانی گرووپی دەوڵەتی ئیسالمی هێرش دەکەنە سەرسەنگەرەکانی پێشمەرگە ،بەاڵم هێزەکانی پێشمەرگە بە تووندی وەاڵمیان دەدەنەوە و تێکیان
دەشکێنن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە300 :

17-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111720404477975
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چەکدارانی داعش لە هەوڵێکیان بۆ تااڵنکردنی گوندێکی کۆبانێشکستدەهێنن و دوو ئۆتۆمبێلیان تێکشکێندرا و پێنج چەکداریشیان کوژران .
لە کۆبانێ بەهۆی بۆردومانی داعشەوە  3پێشمەرگە برینداربوون.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە301 :

18-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111812122077976
لە شەڕی ئەمڕۆی نێوان هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و چەکدارانی داعش لە رەبیعە21 ،چەکداری داعش کوژران و تەرمەکانیان لەبەردەستی پێشمەرگەیە ،هەروەک  10پێشمەرگە
شەهیدبوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە302 :

19-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111909501077981
تەقینەوەیەک لەشاری هەولێر روویدا ،کە خۆکوژەکەی بەنیاز بووە لەناوبینای پارێزگای هەولێر خۆی بتەقێنێـتەوە ،بەاڵم لەالیەن هێزە ئەمنیەکانەوە
رێگری لێکراوە 4 .کەس شەهید بوون و دەیانیش بریندار بوون.
وەزیری تەندروستی ڕێکەوت حەمە ڕەشید رایدەگەیەنێت ،لە ئەنجامی ئەوتەقینەوە خۆکوژییەی لە بەردەم پارێزگای هەولێر روویدا29 ،کەس بریندار
بووەو چوار کەسیش شەهید بوون.
پێشمەرگەی کوردستان بە هاوکاری سوپای بەدر ،هێرشیان بۆ سەرشارۆچکەی سەعدیە دەستپێکرد.
لە ناو بازاڕی گەڕەکی قادسیەی شاری کەرکوک ئۆتۆمبێلێک تەقییەوە و لەئەنجامدا ژمارەیەک هاواڵتی مەدەنی بریندار بوون.
شێخ موعتەسەم عەبدولعەزیز بەرزنجی ،شێخی تەریقەتی قادری لەکوردستان و جیهان بەهۆی نەخۆشیەوە لە وەاڵتی تورکیا کۆچی دوایکرد.
لە سەر رێگەی سەرەکی (خورماتو _ کەرکوک) لە نزیک نەخۆشخانەیسەد قەروێلەیی قەزای دوزخورماتوو بۆمبێکی چێنراو تەقییەوە و لەئەنجامدا
چوار هاواڵتی بریندار بوون.
-وەزیری دارایی عیراق رایگەیاند ،بەغدا  500ملیۆن دۆالرەکەی بۆ هەرێم
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خەرج کردوە و چاوەڕواندەکرێت بەم زووانە رەوانەی بکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە303 :

20-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112010183077999
شەڕی نێوان داعش و پێشمەرگە و یەکینەکانی پاراستنی گەل لە کۆبانێ کەوتووەتە دەرەوەی شارو داعش لە پاشەکشەدایە ،لە ئێستاشدا شەڕ پێنچ کێلۆمەتر لە ناو شاری کۆبانێ بەردەوامە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە304 :

21-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112119461278003
لە گەڕەکی سەربازی قەزای دوزخورماتو چوار بۆمبی چینراو بەدوای یەکدالەیەک کاتدا تەقینەوە سەرجەم ئەو بۆمبانەش لە بەردەم ماڵی عەرەبە
سوننەکاندا تەقیونەتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە305 :

22-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112222280178013
کاوە فەیسەڵ ،کە  11ساڵ وەک پۆلیس ئەرکی پاراستنی پارێزگای هەولێری لە رووی ئەمنییەوەگرتبووە ئەستۆ ،لە تەقینەوەکەی هەولێردا بە سەختی بریندار بوو ،پاش  3رۆژ مانەوەی لە ژێر چاودێری
وردی پزیشک و چارەسەردا بەیانی ئەمڕۆ گیانی لەدەست دا.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە306 :

23-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112310050478021
ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنەوەی ناحیەی جەلەوال لە الیەن هێزی پێشمەرگەیکوردستانەوە دەستی پێکرد و شارۆچکەکە رزگارکرا .لەم شەڕانەدا 20
پێشمەرگە شەهید و دەیانیش برینداربوون.
سوپای عیراق و هێزە چەکدارە شیعەکان ناحیەی سەعدیەیان بەیەکجاریکۆنتڕۆڵکرد.
خانمە هونەرمەندی بەناوبانگی کورد ،هولیا ئاڤشار سەردانی کەمپیپەنابەرانی کۆبانێی کرد و گوێبیستی کێشەکانیان بوو و بە کوردی قسەی
لەگەڵ کردن.
لەسەر ئەرکی قاوەخانەی کلتوری پزیشک و ڕەخنەگر و نووسەر و ڕۆماننووسی میسری و داکۆکی کار لەمافی مرۆڤ بەگشتی و مافی ئافرەت
بەتایبەتی (نەوال سەعداوی) گەیشتە شاری سلێمانی و لەالیەن چاالکوانان
و کەسایەتی سیاسی و ڕۆژنامەنووسانەوە لە هۆتێلی شاری جوان پێشوازی
لێکرا.
بەهۆی بازرگانی کردن لەگەڵ داعش و ،بەقاچاغبردنی نەوت لەشاریکەرکوک ،دادگای هەرێمی کوردستان چەند بەرپرسێکی سەربازی دەستگیر
کرد.
لە پرۆسەی رزگار کردنی جەلەوال ،نزیکەی  100تەرمی داعش لەناوچەکەدا بەجێماون کە پانزەیان لە ئاوی سیرواندا خنکابوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە307 :

24-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112410034378038
سەرلەبەیانیی ئەمڕۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە هاوکاریی فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا،هێرشێکی چەکدارانی داعشی لە چیای باشیک تێکشکاند و  18چەکداری داعش کوژران.
هەندێک لە سەرچاوەکانی باسی دزی و فەرهودی شارۆچکەی جەلەوال دەکەن لەالیەن هێزەشیعەکانەوە.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە308 :

25-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112516481278048
ژن و پیاوێکی سەر بەرێکخراوی داعش کردەوەیەکی خۆکوژی لەنزیک هێزەکانی پێشمەرگەلەجەلەوال ئەنجامدەدەن بەبێ ئەوەی هێچ زیانێک بەهێزەکە بگەیەنن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە309 :

26-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112609273678057
شەوی رابردوو لە هەر دوو میحوەری زوممار و وانکێ چەکدارانی داعشهێرشیانکردە سەر خاڵەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و رووبەرووی
بەرپەرچدانەوەی توندی هێزی پێشمەرگە بوونەوە ،سەرەنجام چەکدارانی
داعش تێکشکان و تەرمی  32چەکداریان و دوو ئۆتۆمبێلیان کەوتە دەست
پێشمەرگە.
چەکدارانی داعش لە چوار قۆڵەوە هێرشیان کروەدتە سەر هێزەکانیپێشمەرگە بە مەبەستی پێشڕەوی کردن ،بەاڵم لەالیەن هێزەکانی
پێشمەرگەوە زۆر بە توندی بەرپەرچ دراونەتەوە ،هەروەها فڕۆکە جەنگییەکانی
هاوپەیمانان هاوشانی هێزەکانی پێشمەرگە بۆردومانی چەکدارانی داعش
دەکەن ،تا ئێستاش  50چەکداری داعش کوژراوه و لە هێزەکانی
پێشمەرگەش چوار شەهید هەیە .سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان -11-26 -
2014
بەیانی ئەمرۆ هێزەکانی پێشمەرگە هێرشیان کردوەتە سەر گوندەکانیدەوروبەری ناحیەی قەرەتەپە کە بەدەست چەکدارەکانی داعشەوەنو
بەرپرسی میحوەری قەرەتەپەش رایدەگەنێت ئامانجی پالنەکەیان پێکاوەو
چەند ناوچەیەکیان ئازادکردووە.
بەپێی لێدوانی وەزیری پێشمەرگە ئەمڕۆ لە هێرشی تەلوەرد  7پێشمەرگەشەهید بووە.
داعش لە چەند قۆڵێکەوە هێرشی بۆسەر ناوچەکانی کەرکوک کرد وشستیان هێنا.
ئێوارەی ئەمڕۆ لە میحوەری تەللوەرد کوڕێکی محەمەد حاجی مەحمود،سکرتێری حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان ،بەناوی عەتا
شەهیدکرا.
-سەرۆکوەزیرانی عێراق حەیدەر عەبادی لە راگەیەندراوێکدا پیرۆزبایی
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سەرکەوتن و کۆنترۆڵکردنەوەی جەلەوال و سەعدیە دەکات.
لەراگەیەندراوەکەی عەبادی سوپاسی هێزەکانی عێراق و خۆبەخشانی
شیعە دەکات بۆ ئەو سەرکەوتنە بێ ئاوەی باسی هێزەکانی پێشمەرگە
بکات.
پێشمەرگە لە ئۆپەراسیۆنی رزگاری کردنی گوندەکانی قەرەتەپەسەرکەوتنی گەورە تۆمار دەکات و ،سەرۆکی ئەنجومەنی شارەوانی
قەرەتەپەش ئاماژە بەوە دەکات گوندمان نەماوە بە دەست داعشەوە بێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە310 :

27-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112709041278072
تەرمی عەتا محەمەد حاجی مەحمود بەرەو گوڵەخانە بەرێکرا.لە گوندی گرد کاوڕ سەر بە ناحیەی زوممار لەموسڵ خانوویەک کە پێشترلەالیەن داعش بۆمبڕێژکرا بوو بە پێشمەرگە تەقیەوە  4پێشمەرگە
شەهیدبونو دوانی تریش بریندار بوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە311 :

28-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112809150878085
لە پارێزگای حەسەکەی خۆرئاوای کوردستان رووبەڕووبوونەوەی قورسلەنێوان چەکدارانی داعش و هێزی یەکینەکانی پاراستنی گەل سەری
هەڵداوە و لەدوێنێ شەویشەوە شەڕەکە بەردەوامیی هەیە.
یەکینەگانی پاراستنی گەل (یەپەگە) لەبەرەی باشوری رۆژهەاڵتی کۆبانێهێرشێکیان بۆ سەر مۆڵگەو حەشارگەکانی چەکدارانی (داعش) ئەنجامدا،
کە توانیان جگە لەپاشەکشەپێکردنیان ،دەست بگرن بەسەر چەک و
کەرەستەیەکی زۆری سەربازیدا.
شەڕڤانانی یەپەکە لە کۆبانێ توانییان فڕۆکەیەیک بێ فڕۆکەوانی سەر بەداعش بخەنە خوارەوە و ژمارەیەک چەکداریشیان لێبکوژن ،تەرمی حەوت
داغشیش کەوت دەست شەڕڤانان.
بە تۆمەتی پەیوەندییان بە رێکخراوی دەوڵەتی ئیسالمی ناسراو بەداعشەوە ،ناحیەی بەحرکەی باکووری شاری هەولێر سێ کەس لەالیەن

153

هێزە ئەمنییەکانەوە دەستگیرکران.
لەساڵیادی دامەزراندنی) (PKKدا کۆمەڵەی گەنجانی واڵتپارێز لەگەڵکۆمەڵێک کەسایەتی و گەنجی شاری سلێمانیدا بۆ پشتیوانی له و جواڵنەوە
نەتەوەیی و جەماوەرییەی هەموو پارچەکانی کوردستان ،لەبەردەم پارکی
ئازادی ویستیان رێپێوانێک ئەنجامبدەن ،بەوتەی ئەندامێکی ئه و کۆمەڵەیە
دەزگا ئەمنییەکان هێرشیان کردووەتە سەریان و خۆی و چوار ئەندامی لێ
بریندار کردوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە312 :

29-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112918595778094
بەهۆی تەقینەوەیەکی خۆکوژەوە چوار شەڕەڤانی کورد لەشاری کۆبانێ لەخۆرئاوانی کوردستانشەهیدبوونو داعش هێرشەکانی لەسێ قۆڵەوە لەو شارە چڕکردۆتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە313 :

30-11-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014113010251578096
پێشمەرگە گوندەکانی دەروبەری گوێری بە تەواوی کۆنتڕۆڵکردەوە.ژمارەیەک لە گەنجانی کەرکوک رێگای سەرەکی کەرکوک هەولێریان گرتووەو ناهێڵن هیچ ئۆتۆمبێلێکبچێتە ناو شارەکەیانەوە ،ئەمەش وەک کاردانەوەیەک دژی رێگریکردن لە ئۆتۆمبێلی ژمارە کەرکوک بۆ
شاری هەولێر.
ئەمڕۆ  150پێشمەرگەی دیکە لە باشووری کوردستانەوە دەچنە رۆژئاوای کوردستان بۆ پاڵپشتی لەشەڕڤانانی یەکینەکانی پاراستنی گەل  YPGو ئەو  150پێشمەرگەیەی دیکە ،کە ماوەی مانگێکە لەو
شارەن دەگەڕێنەوە.
بەهۆی هاتنە ناوەوەی هێزەکانی پۆلیسی ئیتیحادی بۆ ناو ناحیەی جەلەوال گرژی و ئاڵۆزی لەنێوانهێزی پێشمەرگەی کوردستان و پۆلیسی ئیتیحادیدا دروستبوو.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە314 :

01-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120110512778100
لەدرێژەی هێرشەکانی چەکدارانی خەالفەتی دەوڵەتی ئیسالمی (داعش) بۆ سەر کۆبانێ،یەکینەکانی پاراستنی گەڵ ئەمڕۆ توانیان هێرشێکە ئه و رێکحراوە بۆ سەر دەروازەی سنوری شاری
کۆبانێ تێکبشکێنن و چەکدارانی داعش ناچار بەپاشەکشێ بکەن.
هەریەکە لە بەشەکانی ماتماتیک و بایۆلۆجی و جیۆلۆجی و کیمیا و فیزیا و کۆمپیوتەر لەزانکۆیسلێمانی بایکۆتی خوێندنیان کرد و ناڕەزاییان دەربڕی لەوەی دەرچووی ئەو بەشانەش دامەزراندن
بیانگرێتەوە.
بۆمبێکی چێنراو لەقەزای خورماتوو تەقییەوە و لەئەنجامدا  11قوربانی لێکەوتەوە.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە315 :

02-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120210070378116
بەپێی زانیارییەکان لەکۆبونەوەی شەوی رابردوی وەفدی هەرێم و بەغدا خولی سێیەمیکۆبونەوەکان بەسەرۆکایەتی حەیدەر عەبادی و نێچیرڤان بارزانی بەرێوەچوو ،هەردووال گەیشتوونەتە
رێککەوتن.
دوو گۆڕی بەکۆمەڵ لەناحیەی جەلەوال لەپارێزگای دیالە دەدۆزرێتەوە کە تەرمی ژنو منداڵوهێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانی تێدایە.
شاندێکی حکومەتی تورکیا بە یاوەری شاندەکەی پارتی دیموکراتی گەالن  HDPبۆ یەکەمجارسەردانی قەندیل دەکات و چاوەڕێ دەکرێت لەو سەردانەیاندا رێککەوتنی دانانی چەک تاوتوێ بکرێت.
داعش هێرشیانکردە سەر خاڵەکانی هێزی پێشمەرگەی کودرستان لە نزیک بەنداوی موسڵ ولەالیەن هێزی پێشمەرگەوە بەتوندی بەرپەرچدرانەوە هێرشەکەیان تێکشکێندرا.
ئۆتۆمبێلێکی بۆمبڕێژکراو ،کە لەالیەن چەتەکانی داعشەوە ئامادەکرابوو ،بەرەو سەنگەرەکانییەکینەکانی پاراستنی گەل ) (YPGرەوانەی گەڕەکی بۆتانی کۆبانێ کرا ،بەاڵم پێش گەیشتنی
ئۆتۆمبێلە بۆمبڕێژکراوەکە بە شوێنی ئامانج لەالیەن شەڕوانانی  YPGتێکشکێندرا و تەقێندرایەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە316 :

03-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120310121078120
چەکدارانی داعش لە ناحیەی باشیک  10خانووی کادیرانی یەکێتی و پارتیان تەقاندەوە.-شەوی رابردوو لە هەرسێ بەرەی رۆژهەاڵت و باشور و رۆژئاوای هەرێمی کۆبانێ ،شەڕ و پێکدادان
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لە نێوان یەکینەکانی پاراستنی گەل یەپەگە و چەکدارانی داعش بەردەوام بوو ،ژمارەیەک چەکداری
ئەو رێکخراوەش کوژران.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە317 :

04-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120415401378123
شەوی رابردوو هێزەکانی یەکینەکانی پاراستنی گەلی کوردستان (یەپەگە) لە رۆژهەالت و باشوریکۆبانێ چەندین چاالکییان دژ بە گروپی چەکداری داعش ئەنجامدا و دوو گەرەکیان بە تەواوەتی رزگار
کرد و  21چەکداری داعشیان کوشت.
تەقینەوەیەک گەڕەکی شۆریجەی کەرکوک نزیک فلکەی مامەریشە دەکاتە ئامانج .بەپێی زانیارییەسەرەتاییەکان تەقینەوەکە لەڕێگەی ئۆتۆمبێلێکی بۆمبڕێژکراوەوە بووە .بەپێی زانیارییەکان تائێستا 19
کەس گیانیان لەدەستداوە لەو تەقینەوەیەدا و 27ی دیکەش بریندار بوون .هاوکات ژمارەیەک ئۆتۆمبێلی
هاواڵتیان سووتاون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە318 :

05-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120509241366894
شەڕ و پێکدادان لە کۆبانێ لە نێوان هێزە کوردییەکان و چەکدارانی داعش لە سێ قۆڵەوە روویداوە وفڕۆکەکانی هاوپەیمانانیش بە خەستی بنکە و سەنگەرەکانی داعشیان بۆردومان کردوون.
فرۆکە جەنگیەکانی هاوپەیمانان سەنگەرەکانی داعش بەرامبەر هێزەکانی پێشمەرگە لەباشیکبۆردومان دەکەن و بەهۆیەوە دوو ئەمیری گروپەکە و چەندین چەکداریان دەکوژرێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە319 :

06-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120613441178139
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لە بۆردوومانی فڕۆکەجەنگیەکانی هاوپەیمانان دوێنێ هەینی بۆ سەرمۆڵگەکانی داعش لە ناحیەی باشیک ،بەپێی دواین زانیاری  100داعش
کوژران ئەمڕۆ شەممە تەرمی  58داعش بەرەرو موسڵ نێردران و  42تەرمیش
لە تەلەعفەر نێژران.
فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە لە کۆبانێ رایانگەیاند کە بەرەبەیانی ئەمڕۆچەکدارانی رێکخراوی دەوڵەتی ئیسالمی ناسراو بە داعش لە رۆژئاوای
کۆبانێ هێرشێان کردۆتە سەر هێزە کوردییەکان و دوای شەڕێکی چەند
سەعاتی هێرشی چەکدارانیان تێکشکاندووە.
هاواڵتیانی گەڕەکی شۆرجەی شاری کەرکوک خۆپیشاندانێکیان ئەنجامدا وتێیدا داوایان کرد ئاوارە عەرەبەکان لە شاری کەرکوک بگوازرێنەوە بۆ ناو
کەمپەکان لە دەرەوەی شار ،چونکە بوونەتە مایەی مەترسی و تێکدانی
رەوشی ئەمنی شارەکە.
ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان دەستگیرکردنی تۆمەتبارە
سەرەکییەکانی تەقینەوەکانی هەولێر و کەرکوکی راگەیاند.
لە گوندێکی سەر بە ناحیەی پردێی شاری کەرکوک ،ژنێک خۆی خنکاند وکۆتای بە ژیانی هێنا ،سەرچاوەیەکی ئاگاداریش رایدەگەیەنێت کە بە وتەی
خانەوادەکەی ،ئەو ژنە نەخۆشی دەروونی بووە.
لەناوچەی گەڤەر گەنجێکی کورد لەالیەن پۆلیسی تورکەوە تیرۆرکرا .و 17کەسیش لە شاری ئامەد دەستگیرکراون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە320 :

07-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120719480778164
ئێوارەی ئەمڕۆ ،بەهۆی تەقینەوەیەک لە گەڕەکێکی ناحیەی جەلەوال شەهیدێک و دوو برینداریلێدەکەوێتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە321 :

08-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120810165978166
هێزە کوردییەکان بە هاوکاری فڕۆکەکانی هاوپەیمانان ،هێرشیانکردە سەر چەکدارانی داعش لەکۆبانێ و بەگوتەی ئەفسەرێکی هێزی پێشمەرگە لە ئەنجامدا  15چەکداری داعش و ئەمیرێکیان
کوژراوە بە ناوی جوندوڵاڵ چیچانی.
-ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممە داعش بە  50شۆفڵ و هەمەرەوە بەرەو ناوچەی گۆگجەلیل هاتووە و

157

خانووی کوردانی شەبەک تێکدەدات کە لە ترسی داعش ئاوارەی هەرێمی کوردستان بوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە322 :

09-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120911282078173
لە سنووری ریحا ،لە شارۆچکەی سەرێکانیی رۆژئاوای کوردستان ،سێ سەربازی تورکیا کەسەرقاڵی نۆبەتگیری بوون لە سەرلەبەیانی ئەمڕۆ کوژران.
چەکدارانی داعش لە ناو گوندی وەحدە لە سنووری قەزای داقوق لەسەر رێگەی داقوق  -تازەدەستڕێژی گوللە لە ژمارەیەک خوێندکاری زانکۆ دەکەن و لە ئەنجامدا چەند خوێندکارێک دەبنە قوربانی
و کچە خوێندکارێکی کوردیش شەهید دەکەن.
چەکدارانی داعش پێنج کارگەی تەحینیان لە باشیک برد و گواستیاننەوە بۆ ناو موسڵ ،بۆ ئەوەیلەوێشەوە بەرەو رەقەیان بگوازنەوە.
بەمەبەستی گەیاندنی هاوکاری مرۆیی بە ئاوارە و کۆچبەرەکان ،ئەمڕۆ بە ئامادەبونی کونسوڵیگشتی چین لە هەولێر و جێگری پاێزگاری هەولێر و جێگری سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی
دەرەوەی هەرێم و نوێنەری وەزارەتی تەندروستی ،یەکەم کاروانی هاوکاری واڵتی چین گەیشتە
فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر.
بۆمبێکی چێنراو لەکۆنترین گەڕەکی قەزای کەالر لەگەرمیان پوچەڵکرایەوە.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە323 :

10-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121015052778184
لەماوەی چەند شەوی رابردووداو تا ئەمڕۆ ،هەشت کەس لە قەزای کفری بەتۆمەتی پەیوەندیلەگەڵ چەکدارانی داعش دەستگیر کراون.
بۆ یەکەمجار ناوی کوردستان چووە ناو تۆمارێکی چاپکراوی پەرلەمانی تورکیاوە.کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە324 :

11-12-2014
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http://www.kurdipedia.org/?q=201412111055292644
لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی ،د .ئاسۆفەرەیدون بە زۆرینەی دەنگ بە پارێزگاری سلێمانی دیاریکرا .هەروەها بە
زۆرینەی دەنگ ،د .هەڤاڵ ئەبوبەکر بە سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای
سلێمانی هەڵبژێردرا ،ئەکرەم شەریفیش لە فراکسیۆنی سەوز ،بە زۆرینەی
دەنگ بە جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی هەڵبژێردرا.
سەرۆکی کۆمیتەی کاروباری دەرەوەی کۆنگرێسی ئەمریکا رایدەگەیەنێت،پێشمەرگە کاریگەرترین هێزە لە دژی داعش ،بەاڵم دەسەاڵتی ئۆباما و بەغدا
رەتیدەکەنەوە پشتگیری پێویستی بدەنێ.
لە رۆژی جیهانی شاخەکاندا گروپی شاخەوانی هەڵگورد ،کە پێک هاتووەلە کۆمەڵێک گەنجی خۆبەخشی شاخ دۆست،بە چاالکی سەرکەوتن و
مانەوەی شاخ لە شاخی هەڵگورد کە بەرزترین شاخی هەرێمی کوردستان
یادی ئەورۆژە جیهانییە کرایەوە و ئااڵی کوردستانیان لەسەر هەڵگورد
بەرزکردەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە325 :

12-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121210312264866
پۆرتاڵی  CNNلە بابەتێکیدا لەژێر ناونیشانی "ژنی ساڵ بۆ  ،"2014باسی لە چەند ژنێک کردووە کەبوونەتە نموونەی ژنی سەرکەوتوو لە ساڵی  2014و ڤیان دەخیل -پەرلەمانتاری کوردی ئێزدی
پەرلەمانی عێراق و ژنانی کۆبانێ پلەی یەکەمی ئەو ریزبەندییەیان بەدەستهێناوە.
بەمەبەستی زوو چارەسەرکردنی کێشەکەیان و دۆزینەوەی دەروازەیەکی رزگار بوون بۆ ئاوارەئێزیدییەکان لەسەر چیای شنگال ،ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکا نامەیەکی بەپەلە ئاڕاستەی سەرۆک
وەزیرانی عیراق دەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە326 :

13-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121313384478207
لە باشووری چیای شنگال ،چەکدارانی داعش بە هێزێکی زۆرەوە پەالماری سەنگەرەکانیپێشمەرگەیان داوە و هێزەکانی پێشمەرگەش بەوپەڕی ورە بەرزییەوە بەرپەرچی پەالمارەکەیان
داونەتەوە و زیانی زۆریان پێگەیاندن.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە327 :

14-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121418594678216
راوێژکاری رۆژنامەوانی و راگەیاندنی سەرۆکی پەرلەمان رایگەیاند کە سەرۆکی هەرێمی کوردستانئیمزای لەسەر یاسای زمانە فەرمیەکان کرد و لە سبەینێوە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.
لە قەزای دوزخورماتوو لە گەڕەکی سەربازی چەند چەکدارێکی نەناسراو بە دەستڕێژی گوللە دووهاواڵتی دەکوژن ئەو دوو هاواڵتییەش یەکێکیان کوردە و ئەوی تریشیان هاواڵتییەکی عەرەبە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە328 :

15-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121513074078224
لە هەولێر مامۆستایەکی ئاینی و خوێندکارێکی پەیمانگای ئیسالمیسەربەوەزارەتی ئەوقاف بەتۆمەتی هاندانی خەڵک و گومانی داعش بوون
دەستگیر دەکرێن.
پەیامنێرێک و وێنەگرێکی تۆڕی میدیایی رووداو ،بەناوەکانی فەرهاد حەمۆ ومەسعود عەقیل ،لەالیەن هێزەکانی دەوڵەتی ئیسالمی لەسەر رێگەی
نێودەوڵەتی قامشلۆ و تل کۆچەر ،دەستگیرکران.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە329 :

16-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121609392310187
درەنگانی شەوی رابردوو تۆپخانەکانی پێشمەرگە لە بەنداوی موسڵ بنکە و بارەگاکانی داعشیان لەگوندی شیحە بۆردوومان کرد و بەو هۆیەشەوە  11چەکداری داعش کوژران.
بەهۆی تۆپبارانی چەکدارنی داعش بۆ سەر گەڕەکەکانی کانتۆنی کۆبانێ سێ کەسی مەدەنیگیانیان لە دەستداوە و بەدەیانیتیریش بریندار بوون.
-لە ئەنجامی بۆردوومانی فڕۆکە جەنگییەکانی واڵتانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش ،بۆ سەر
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مۆڵگە و بارەگاکانی ئەو رێکخراوە قەزای شەنگال و دەورووبەری ،والی داعش لە شنگال و دوو
سەرکردەی تر کوژران.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە330 :

17-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121709182478229
هێرشی پێشمەرگە لە بەنداوی موسڵ و زوممار دەستیپێکردووەتەوە وتائێستا سێ گوند و چواڕیانی عەوێنات کۆنترۆڵ کراونەتەوە.
تیمێکی کوردسات نیوز کەسەرقاڵی رووماڵی پێشڕەویی پێشمەرگەبوونلەباشوری زوومارو نزیک رەبیعە لەالیەن ئاسایشی زوومارەوە رێگرییان لێکراوە
دواتریش دەست بەسەر کراون.
لە رۆژی ئااڵی کوردستاندا ،بەشێک لە قوتابیە عەرەبەکانی زانکۆیکەرکووک ،لەدژی هەڵکردنی ئااڵی کوردستان ،ئااڵی رێکخراوی دەوڵەتی
ئیسالمی (ناسراو بە داعش) هەڵدەکەن.
حکومەتی ئەڵمانیا بڕیاریدا  100سەرباز رەوانەی باشووری کوردستان بکاتبۆ ئەوەی راهێنان بە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بکەن.
لەکاتی کێوماڵکردنی ئەو گوندانەی ئازادکراون لە گوندی قەسەریت کە دواگوندی کوردستانییە خانوویەک بە پێشمەرگەدا تەقییەوە و بەهۆیەوە ()6
پێشمەرگە شەهید بوون.
لە پەرلەمانی کوردستان ،لەمەراسیمی ڕۆژی (ئااڵی کوردستان و دایک)دا،ئااڵی کوردستان لەالیەن (عائیشە تەها) دایکی هەر سێ برای شەهید
(ئەحمەد ،مەولود ،نەجات) عوسمان هەڵکرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە331 :

18-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121813104978232
هێزەکانی یەپەگە لە ناحیەی سنونی سەربە قەزای شەنگال هێرشیان کردەسەر چەکدارانی داعشو توانیان پێشرەویەکی باش بکەن ،بە جۆرێک ئەو هێزانە یەک کیلۆمەتر ماوە ئەو هێزانە بگەنە ناو
ناحیەکە.
-هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لەسەر چیای تەلەعفەر ئااڵی کوردستانیان هەڵدا.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە332 :

19-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121911284368724
چەکدارانی داعش هێرشیانکردە سەر خاڵەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە نزیک بەنداویموسڵ لە گوندی سەهلیج ،بەاڵم رووبەرووی بەرپەرچدانەوەی توندی پێشمەرگە و فڕۆکە
جەنگییەکانی هاوپەیمانان بوونەوە و هێرشەکەیان تێکشکێنرا.
هێزی پێشمەرگە ژمارەیەک گووندی سەر بە ناحیەی سنوونێ و سەنتەری ناحییەکە ،کە سەر بەقەزای شنگالە کۆنترۆڵکردەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە333 :

20-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122011205378240
هێزەکانی پێشمەرگە و گەریلال هێرشی رزگاریکردنی شەنگالیان دەسپێکردو شارۆچکەکەیان رزگارکرد.
شەوی رابردوو لەالیەن فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمەریکا بەدەیان مۆڵگە وبارەگای چەکدارانی رێکخراوی دەوڵەتی ئیسالمی لە عیراق و شام لەناو
موسڵ و دەوروبەری بۆردومانکراون و زیانی گیانی و ماددی گەورەی بەر
چەکدارانی داعش کەوتووە.
راگەیاندنکار و چاالکێکی مەدەنی بەناوی نەوزاد جەعفەر لە شارۆچکەیخورماڵی سەر بە پارێزگای هەڵەبجە ،کوژرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە334 :

20-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=20141220211834118369
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Şengal ilçesi , Peşmerge , YPG ve ypj nin ortak operasyonu ve
koaliyon uçaklarının havadan desteğiyle kurtarıldı.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە335 :

21-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122112403078247
هێزەکانی پێشمەرگە هێرشی دەست پێکردووە بۆ پاککردنەوەی تەواوی قەزای شنگال لەچەکدارانیداعش ،تائێستاش شەڕو پێکدادان لەنێوان داعش و پێشمەرگە بەردەوامە و پێشمەرگە لە پێشڕەوی
دایە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە336 :

22-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122217124178225
هێزەکانی پێشمەرگە لە سنوری ناحیەی گوێر ئۆپەراسیۆنێکیان ئەنجامدا و دوو گوندی دیکەیان لەچەکدارانی داعش پاککردەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە337 :

24-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122411203684417
تا ئەمڕۆ شەڕی کۆاڵن و کۆاڵن لە شەنگال درێژەی هەیە و هێشتا داعش لە چەند شوێنێکیشارەکەدا ماون.
لە میحوەری گوێڕ ئۆتۆمبێلێکی بۆمبڕێژکراو بە هێزەکانی پێشمەرگەدا تەقییەوە و بەپێی زانیارییەسەرەتاییەکان چوار پێشمەرگە بریندار بوون.

163

لە ئەنجامی شەڕ و پێکدادانەکانی هێزە کوردییەکان و چەکدارانی داعش لە شەنگال 17 ،چەکداریداعش کوژران و چوار گەریالی هەپەگەش شەهید بوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە338 :

25-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122511031768234
هەڵمەتەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی تری کوردی لە سنوری قەزای شەنگال بەردەوامە و بەوتەیجێگری فەرماندەی یەکینەکانی پاراستنی شەنگال زیاتر لە %50ی قەزاکە لەدەست هێزە
کوردییەکاندایە ،ئاماژە بەوەشدەکات بارودۆخەکانی کەشوهەوا کاریگەری لەسەر کەمکردنەوەی
پێشڕەوییەکان کردووە.
شەوی رابردوو داعش لە گوندی سەهلیجی سەر بە بەنداوی موسڵ هێرشی کردە سەرسەنگەرەکانی پێشمەرگە ،بەاڵم پێشمەرگە بەتوندی وەاڵمی هێرشەکەی داعشی دایەوە و
ئەمیرێکی داعش بەناوی ئەبو حسێن و  11تیرۆرستی دیکەش کوژراون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە339 :

26-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122612375984425
شەوی رابردوو ،کەسوکاری قوربانیانی تەقینەوەکەی گەڕەکی شۆڕجە لە شاری کەرکوک ،چوونەسەر ماڵی ئەو تیرۆرستەی تەقینەوەکەی ئەنجامداوە و سووتاندیان.
سەر لە بەیانی ئەمڕۆ ،یەکینەکانی پاراستنی گەل ،لە ئۆپەراسیۆنەکانی پاککردنەوەی کۆبانێ لەچەکدارانی داعش ،بینای شارەوانیی رۆژهەاڵت و قوتابخانەیەکیان کونترۆڵکرد.
چەکدارانی داعش بە ئۆتۆمبێلێکی بۆمبڕێژکراو هێرشیان کردەسەر هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەسنونێ و لەالیەن هێزەکانی پێشمەرگەوە هێرشەکە تێکشکێندرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە340 :

27-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122712120866399
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لە دوو رۆژی رابردوودا نزیکەی  40چەکدارای داعش لەناو شەنگال لەالیەن هێزەکانی پێشمەرگەیکوردستانەوە کوژراون ،زۆربەیشیان ئەوانەبوون کە پێشتر دەستیان لە رفاندن و شەهیدکردنی کوردانی
ئێزدی لە شەنگال هەبووە.
لە قەزای دوزخورماتوو مەالیەکی ئایینی بەڕەگەز کورد درایە بەر دەستڕێژی فیشەک و کوژرا.بەشێکی زۆر لە شۆفێرانی ئۆتۆمبێلە بارهەڵگرەکانی شاری کەرکوک خۆپیشاندانێکیان ئەنجامدا وداوایان کرد چیتر میلیشیا شیعەکان مامەڵەی خراپ بەرانبەر بە شۆفێرانی کورد نەکەن و شۆفێرانی
کورد نەڕفێنن ،هەر بەو هۆیەشەوە رێگەی نێوان (کەرکوک  -بەغداد)یان داخست.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە341 :

28-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122813460369195
مەحمود سەنگاوی لەالیەن دادگای بەرایی کەالر ،تا رۆژی دادگایکردنی لەوەزارەتی پێشمەرگەتەوقیفکراوەو کەفالەتیش نایگرێتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە342 :

29-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=20141229090537118552
لە ئەنجامی هێرشی چەکدارانی داعش بۆ کانتۆنی عەفرین ،دوو منداڵ وچوار شەڕڤانی یەپەگە شەهیدبوون و  16هاواڵتی مەدەنیش برینداربوون کە
ژمارەیەکیان منداڵن.
بەهۆی داڕمانی شیشی تونێلی پیرمام  -کۆڕێ ،سێ کرێکار گیانیانلەدەستداو چەند کەسێکی دیکە برینداربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە343 :

30-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014123013334984446

165

لە شاری هەولێر بە ئامادەبوونی سەرۆکی حکومەت و جێگری سەرۆکیحکومەت و جێگری وەزیری دەرەوەی چین ،رێوڕەسمی کردنەوی
کونسوڵخانەی واڵتی چین بەڕێوەچوو.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە344 :

31-12-2014
http://www.kurdipedia.org/?q=2014123111280784462
هێزەکانی پێشمەرگە نیوەڕۆی ئەمڕۆ ،چوار چەکداری داعشی لە گەڕاوی گوندی سارتکە بەدیلگرت.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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